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Předkládaná disertace1 volně navazuje na mou diplomovou práci2 věnovanou rozboru 

jednoho z dochovaných předhusitských účetních rejstříků pražské metropolitní kapituly 

(cod. 27/1). Jak naznačuje titul, mým cílem nebylo postihnout celý majetek pražského 

kostela ani sledovat spletitý vývoj jeho pozemkové držby ovlivněný nejrůznějšími 

společenskými změnami, které během středověku v českých zemích proběhly. Při volbě 

tématu své disertace jsem se vědomě soustředila pouze na malý výsek kapitulního 

hospodářství, který lze shrnout pod termín „společná pokladna“. Konkrétně bylo mým 

cílem blíže prozkoumat tři vybrané okruhy: 1. mechanismy užívané při správě důchodů, 

z nichž byly financovány potřeby kapituly jako celku i jejích jednotlivých členů 

(podělování); 2. podobu a velikost hmotného zabezpečení kanovníků a 3. vliv příjmů 

z různých typů podělování na frekvenci účasti duchovních na společné kapitulní liturgii 

(rezidence).

V užším slova smyslu označuje termín společná pokladna pokladnici chovanou 

pravděpodobně v sakristii svatovítském chrámu, v níž byly shromažďovány příspěvky 

správců různých kategorií kapitulního majetku. 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 bylo z větší části třeba 

rekonstruovat na základě účetní rejstříků, 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 

                                               
1 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.
2 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 (publikováno ve Sborníku archivních prací 
57/1, 2007, s. 237–445).
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úzce propojeny. Většina podělování (tzv. 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. 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.

Použité prameny

Hlavní výklad vychází z rozboru nepříliš známého souboru dosud needitovaných 

účetních rejstříků pražské kapituly z let 1358–1418. Vzhledem k poměrně časté 

nejednoznačnosti tohoto typu materiálu a absenci specializované literatury k danému 

tématu však bylo nezbytné pramennou základnu doplnit dalšími soudobými písemnostmi 

dochovanými v Archivu metropolitní kapituly u sv. Víta. Kromě kapitulních statut a listin 

se jednalo o prameny postihující příjmy prebend a oltářů pražského kostela, veřejné knihy 

vedené od 2. poloviny 14. století v kanceláři pražského arcibiskupství, nekrologium z 1. 

poloviny 15. století (cod. 18) a jednorázové účty sestavené příslušníky pražské kapituly.

V mnoha směrech cenný srovnávací materiál mi poskytly také výsledky zahraničního 

výzkumu, který se problematice sídelních kapitul 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.

Analyzovaný 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. Konkrétně se jedná o 

celkem čtyři kompletní rejstříky3 a dva zlomky, které vznikly v úzké souvislosti se správou 

tzv. společné pokladny (cistula communis) pražské kapituly. Jednalo se o pokladnici 

chovanou v sakristii svatovítského chrámu, z jejíchž příjmů byly financovány výdaje ve 

                                               
3 V kapitulním archivu je uložen ještě cod. 8/2 z l. 1393–1419, který je ovšem se společnou pokladnou spojen 
pouze osobou svého pravděpodobného písaře (sakristán), nikoli obsahem (převážně úroky odváděné 
poddanými vesnic náležejících k hrobu sv. Václava). Proto také nebyl do analýzy pojat.



3

prospěch kapituly jako celku a porce vyplácené členům kapituly dodržujícím rezidenci. Její 

příjmy tvořila jistá část z výnosu beneficií (proboštství, nadání oltářů) a některých dalších 

kapitulních majetků, svěřených do správy kapitulního kléru (obedience, výnos stříbrných 

dolů), popřípadě laiků (Týnský dvůr), kterou statuta výslovně určovala k přerozdělení.

Z diplomatického hlediska se jednalo o interní evidenční pomůcky přechodného 

charakteru, do nichž správci pokladny zaznamenávali její příjmy a vydání. Na rozdíl od 

soudobých účtů pokladníka pražského arcibiskupství a novohradského purkrabí při tom 

ovšem téměř nepoužívali oddělené vedení příjmů a vydání nebo členění jejich různých 

typů do rubrik (s výjimkou cod. 27/2),4 ani závěrečné vyčíslení zůstatku.5 Jedná se vlastně 

o jakési účetní deníky, v nichž jsou v časovém sledu zaznamenány příjmy a vydání 

z různých kategorií kapitulních majetků, často aniž by byly nějak graficky odlišeny. 

Zjištěný způsob vedení kapitulních účtů je vzhledem k množství peněz, které pokladnou 

procházely, a významu těchto prostředků pro prosperitu pražského kostela a jeho 

příslušníků, poměrně překvapující. A to zejména při vědomí, že se jednalo o významnou, 

movitou instituci, jejíž členové byli ve srovnání s běžnou populací nadprůměrně vzdělaní6

a někteří z nich disponovali také zkušenostmi z arcibiskupské nebo dokonce papežské 

kanceláře.

Hlavní příčiny tohoto stavu však zřejmě nepramenily v případné neznalosti 

pokročilejších účetních technik,7 ale především ve specifickém systému hospodaření 

kapituly. V jeho rámci nepředstavovaly analyzované účetní rejstříky prostředek ke zjištění 

čistého zisku z různých důchodů pražského kostela nebo k sestavení závěrečného účtu pro 

děkana kapituly. Jejich zřejmě jedinou funkcí byla průběžná evidence každodenních 

příjmů a vydání společné pokladny. Primárním účelem této složky kapitulního 

                                               
4 Výjimku představuje vydělení některých položek mimo hlavní chronologicky vedené záznamy o 
každodenním podělování, k němuž v cod. 27/2 (zápisy z let 1408–1409) přistoupil kapitulní divisor Jan z 
Malešic. S volbou nových správců pokladny byl ovšem prvotní záměr opuštěn a počínaje r. 1411 z knihy 
všechny položky s výjimkou proboštova platu ve prospěch kapituly (fol. 13r–20v) zcela mizí.
5 Za jediný progresivní prvek tak lze považovat snad jen uvádění „dílčích součtů“ (summa) na koncích 
jednotlivých folií, které se objevuje v zápisech z let 1393–1396 cod. 28/1 (fol. 1r–24v). Zaznamenané částky 
v řádech několika grošů s největší pravděpodobností udávají, kolik peněz bylo po rozdělení porcí mezi 
účastníky pobožnosti uloženo do společné pokladny. V přibližně ročních intervalech jsou dílčí součty 
doplněny „bilančním součtem“ (summa summarum), který sumarizuje aktivní zůstatek za celé předchozí 
období (fol. 7v, 16r, 21v).
6 Předpokládané vzdělání kapitulních sakristánů a divisorů bylo ovšem zaměřeno zcela jiným směrem, než 
jaký představuje vedení natolik účelových písemností, jakými účty beze sporu jsou.
7 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 obou účtů je potom připojeno celkové vyúčtování nákladů. Srov. J. 
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.
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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.

Mechanismy užívané při správě kapitulních důchodů

Majetkové vybavení pražského kostela sestávalo z několika zcela samostatných 

kategorií, definovaných podle účelu, k němuž byly využívány výnosy z těchto důchodů. 

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. 

První případ se týkal správců oltářních nadání a probošta, který kapitule ze svých důchodů 

ročně vyplácel 160 těžkých hřiven, druhý kanovníků, kteří do společné pokladny odváděli 

6/7 z příjmů spravované obedience. Třetí možnost se vztahovala na preláty a služebníky 

nadané zvláštními statky.8

Z provedeného srovnání správních mechanismů užívaných v rámci pražské 

metropolitní kapituly se způsoby správy popsanými v některých soudobých anglických, 

německých, polských a uherských katedrálních kostelech vyplynulo, že správa majetků 

pražské kapituly byla značně decentralizovaná. 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.

                                               
8 Tyto duchovní kapitulní statuta zavazovala poskytovat z výnosu jejich beneficií potraviny (v některých 
případech také oděv a drobné finanční částky) členům jednotlivých pomocných sborů působících při 
katedrále (choralisté, bonifanti, zvoníci a matrony).
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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). Skutečnost, že většina 

vybraných peněz pokladnou pouze rychle procházela (viz doklady o minimálním zůstatku), 

přitom jednoznačně dokládá, že vlastním smyslem společné pokladny nebyla kumulace 

zisků z kapitulních statků, nýbrž trvalé motivování duchovních k aktivnímu zapojení se do 

života jejich kostela.

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.

Systém podělování

Z prostředků, které se během celého roku scházely ve společné pokladně, byly mezi 

příslušníky kapituly a služebné duchovní rozdělovány různé druhy porcí, jejichž primární 

funkcí bylo podporovat vyšší účast kléru na společné kapitulní liturgii. V pražském kostele 

docházelo ke třem různým typům podělování, jejichž porce byly financovány z odlišných 

zdrojů, a každé z nich se také řídilo jinými pravidly. Základním kritériem nicméně byla 

osobní přítomnost na příslušných pobožnostech, na něž bylo konkrétní podělování vázáno. 
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Dalšími faktory, které ovlivňovaly velikost vyplácených porcí, bylo postavení konkrétního 

klerika v kapitulní hierarchii9 a v některých případech také doba, kterou před příslušným 

podělováním strávil při kostele (tj. nakolik dodržoval předepsanou rezidenci). Na základě 

frekvence, v níž k podělování docházelo, lze rozlišit:

1. Tzv. každodenní podělování příjmy z adventní a postní obedience, aniversarijních 

nadání a příspěvku pražského probošta ve prospěch kapituly, jejichž termíny byly více 

méně pravidelně rozloženy do průběhu celého roku.

2. Týdenní podělování bílými chleby a ofěrami konané každou neděli, jehož porce byly co 

do velikosti přímo úměrné počtu dní, které duchovní v daném týdnu strávil při kostele 

(minimem byly čtyři dny).

3. Tzv. podělování kanovníků penězi z vybraných obediencí, Týnského dvora a urburních 

příjmů, které se zpravidla konalo třikrát ročně. Také v tomto případě se velikost porcí 

odvíjela od frekvence účasti na kapitulní liturgii. Minimem přitom byly čtyři týdny 

před příslušným podělováním a nezkrácené porce mohly být vyplaceny pouze těm, 

kteří rezidovali alespoň dva měsíce.

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.

Analýza záznamů o podělování mimo jiné ukázala, že liturgická a materiální stránka 

života kapituly byly až překvapivě silně provázány. Systém rozdělování příjmů 

z kapitulních statků byl přitom natolik propracovaný, že podělování byla více méně 

pravidelně rozložena do průběhu celého roku, ty nejštědřeji dotované porce však přirozeně 

připadaly na významné církevní svátky: Na 1. leden připadalo první z 29 podělování z 

důchodů pražského proboštství. Jeho termíny se z větší části kryly s mimořádně 

                                               
9 Obecně platilo, že služebným duchovním náležela čtvrtina dané částky. Zbytek byl rovným dílem rozdělen 
mezi prebendované kanovníky, arcibiskupova vikáře a mistra katedrální školy. Děkan měl přitom nárok na 
dvojitou porci a poloviční prebendáři dostávali analogicky k jedné prebendě, o níž se dělili, po polovině 
porce.
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významnými svátky církevního roku a se dny zasvěcenými hlavním patronům katedrály. O 

tři dny později (4. ledna) u příležitosti aniversária někdejšího pražského biskupa Jana IV. z 

Dražic bylo mezi účastníky zádušní mše rozděleno 10 kop grošů. Během celého roku bylo 

sice v katedrále konáno ještě přibližně 200 dalších aniversarijních pobožností10 za bývalé 

členy kapituly a její donátory. Jen málokterá z nich však byla tak bohatě nadána. Krátce po 

Hromnicích byla mezi rezidující preláty a kanovníky rozdělována půlroční splátka úroku 

od nájemce Týnského dvora, obvykle vč. určitého množství pepře. Na Popeleční středu 

připadalo první podělování porcemi z tzv. postní obedience, které byly duchovním 

vypláceny každý druhý den po celé období čtyřicetidenního půstu. Několik dní po 23. 

dubnu se konalo další podělování kanovníků, tentokrát z důchodů obediencí, jejichž 

správci v tomto termínu skládali do pokladny svatojiřský úrok. Přibližně půl roku poté byla 

mezi rezidující preláty a kanovníky rozdělena druhá splátka úroku z kapitulních obediencí 

a Týnského dvora. Na první adventní neděli připadala první z porcí, které byly vypláceny 

po celý advent z příjmů tzv. adventní obedience. V období mezi Narozením Páně a Novým 

rokem se pak v katedrále konalo ještě dalších sedm podělování: Porce rozdělované 24., 25. 

a 27. prosince byly financovány ze statků pražského proboštství, porce připadající na 

následující čtyři dny z nadání, jimiž bylo dotováno celkem šest různých aniversarijních 

bohoslužeb.

Hmotné zabezpečení kanovníků a jeho možný vliv na rezidenci

Srovnání potenciálních příjmů z podělování s příjmy z nemovitých majetků ukázalo, 

že souhrn vyplacených porcí by v případě kontinuální rezidence s jedinou výjimkou vždy 

převýšil důchody pobírané z kapitulních prebend a obediencí.11 Z čistě ekonomického 

hlediska tak pravděpodobně příjmy z různých typů podělování pro většinu příslušníků 

kapituly představovaly významné vylepšení jejich hmotného zabezpečení. 

Několikagrošové částky vyplácené účastníkům společné kapitulní liturgie tedy teoreticky 

ve svém součtu mohly většinu kanovníků – a zejména ty držící některou z chudších 

prebend – dostatečně motivovat k pravidelnému aktivnímu zapojení do života kapituly.

                                               
10 Jedná se o odhad založený na údajích o aniversarijních bohuslužbách zachycených v účetních rejstřících 
(celkem 131 pro l. 1358–1409) a kapitulním nekrologiu z 1. poloviny 15. století (celkem 166, z toho 75 není 
zmíněno v účtech).
11 V případě děkana a průměrně zaopatřených kanovníků byly příjmy z porcí a nemovitých statků v poměru 
přibližně 3 ku 2. Pro poloviční prebendáře představovaly různé typy porcí více než 2,5násobek příjmu z 
prebendy, u kanovníků držících chudé prebendy se mohlo jednat dokonce o čtyřnásobek této částky. Jedinou 
výjimkou je v tomto směru kanovník nadaný nejvýnosnější kapitulní prebendou (Holubice), jejíž výnos 
přibližně dvojnásobně převyšoval potenciální příjmy z podělování.
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Odhad ročních příjmů rezidujících kanovníků pražské kapituly v r. 1398

Zdroj Děkan
Prebendovaní kanovníci ½ 

prebendářmax. průměr min.

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.

Detailní analýza jmenných seznamů účastníků kanovnického podělování ovšem 

předpokládaný rozdílný přístup duchovních k rezidenci v závislosti na výnosnosti 

svěřených nemovitých majetků12 neprokázala. Z rozboru záznamů o velikosti vyplacených 

porcí z let 1398–141813 naopak vyplynulo, 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 seznamů podělovaných dále 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 převažující absenci mezi podělovanými figurují buď zcela nepravidelně, nebo dokonce 

vůbec14. Nejpočetněji jsou přitom po většinu sledovaného období zastoupeni duchovní 

zpravidla rezidující větší část roku (viz připojené tabulky 39–42). Sonda do kariérních 

vzorců osob zastupujících obě extrémní polohy rezidence (tj. „kontinuálně“ rezidující 

během celého sledovaného období a velmi často nepřítomní) přitom naznačila, 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.

                                               
12 Tj. více méně kontinuální rezidenci nízkopříjmových kategorií a častější absence kanovníků držících 
některou z lépe nadaných prebend.
13 Příslušné zápisy udávají, zda byla duchovním vyplacena celá nebo zkrácená porce, což bylo podmíněno 
délkou rezidence konkrétní osoby při pražském kostele. Uvedený údaj je tedy ve vztahu k rezidenci 
nepochybně relevantním ukazatelem.
14 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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Tab. 39 Vývoj rezidence na základě počtu rozdělených kanovnických porcí v letech 1398–1418
1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418

OPM celé 23 28 27 29 30 28 28 26,5 25,5 27,5 33 29 27,5 29,5 27,5 24,5 28,5 25,5 22,5 25
OPM suma* 23 29 32 32 32 35 32 26,5 27,5 29,5 33 29 29,5 32,5 31,5 29,5 30,5 31,5 22,5 26
Jiří celé 24 26 29 29 31 25 25,5 27,5 27,5 32 29 26,5 29,5 28 25,5 26,5 23
Jiří suma* 25 30 30 32 31 30 30,5 29,5 29,5 34 31 31,5 29,5 32 26,5 32,5 24
Havel celé 24 27 29 29 28 26 25 23,5 28,5 31,5 24 28,5 26,5 31,5 27,5 24 23,5 21,5 22
Havel suma* 30 30 33 32 34 37 30 27,5 29,5 32,5 34 30,5 31,5 33,5 30,5 27 32,5 23,5 26

* Do zkrácených porcí byly zahrnuty také poloviční porce roku milosti, které nebylo možné od běžných zkrácených porcí vždy odlišit.

Tab. 40 Podíl kanovníků rezidujících větší část roku (celé porce)
1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418

Průměr 23,7 27 28,3 29 29,7 27 26 25,2 27,2 28,3 29,7 28,8 26,8 30,2 27,7 24 24,5 27,5 23,5 22,5 25
% ze 34 69,7 79,4 83,2 85,3 87,4 79,4 76,5 74,1 80 83,2 87,4 84,7 78,8 88,8 81,5 70,6 72 80,9 69,1 66,2 73,5

Tab. 41 Podíl příležitostně rezidujících kanovníků (zkrácené porce*)
1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418

Průměr 7,5 3 2,7 3,3 2,7 9 4,7 5 1,7 3,7 4 1,4 4 1,7 3,7 3 5 4 4 2 1
% ze 34 22 8,8 7,8 9,8 7,8 26,5 13,7 14,7 4,9 10,8 11,8 3,9 11,8 4,9 10,8 8,8 14,7 11,8 11,8 5,9 2,9

Tab. 42 Podíl trvale nerezidujících kanovníků (nevyplacené porce**)
1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418

Průměr 4,7 4,3 2,3 2 1,7 0 3,3 5,8 5,2 3,5 1 3,8 3,2 2,2 2,8 7 4,5 1,7 10,5 9,8 8
% ze 34 13,7 12,7 6,9 5,9 4,9 0 9,8 17,2 15,2 10,3 2,9 11,3 9,3 6,4 8,3 20,6 13,2 4,9 30,9 28,9 23,5

** Množství nevyplacených porcí bylo odvozeno od rozdílu maximálního možného počtu kanovnických porcí (tj. 34) a součtu celých a zkrácených porcí.
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Význam příjmů ze společné pokladny pro soudržnost kapituly jako celku

Z komparace dosažených výsledků s poznatky o rezidenci v některých soudobých 

anglických a polských kapitulách vyplynulo, 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 %) obvyklou ve sborech 

srovnatelného významu.15 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 

prof. Hledíková, je tvrzení o všeobecném úpadku tehdejší církve, založené především na 

zobecnění několika křiklavých příkladů a argumentaci převzaté z dobových reformních 

spisů, značně povrchní. Jako podobně zkratkovité se v této souvislosti jeví také 

paušalizující soudy o nerezidujících „mnohooobročnících“ a zhoršující se disciplíně 

                                               
15 Jako srovnávací vzorek byly využity výsledky obdobně zaměřených výzkumů publikovaných v 
syntetických pracech. Údaje o účasti na kapitulní liturgii vycházejí z analýzy účtů společného majetku 
anglických kapitul (tzv. Re and Ve rolls): Lincoln 21–22 %, Wells 20–36 %, Salisbury 15–21 %, York 19 %, 
St. Paul 17 %, Hereford 29–32 % a Exeter 67–96(!) %. Druhý údaj týkající se Polska je založen na rozboru 
protokolů zasedání tamních kapitul (tzv. metryky): Hnězdno 19–45 %, Włocławek cca 50 %, Poznaň cca 
méně než 59 %.
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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)16 odpovídá frekvenci účasti obvyklé u 

ostatních kanovníků pražského kostela.17 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. 

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.

                                               
16 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.
17 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 expektančním 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.
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