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Cíle a vymezení práce 

Zbožné dary, donace, představují významný fenomén nejen středověké společnosti. 

Byly součástí recipročních vztahů a jejich podstata tkví v řčení do ut des. Donátoři za své dary 

získávali od církevních institucí různé protislužby. Středověké dary církvi však měly mnohem 

komplexnější povahu, můžeme za nimi identifikovat různé motivy a popsat řadu funkcí, 

kterou ve středověké společnosti plnily. Zároveň také vypovídají o proměnách společnosti, 

byť často nedovolují určit příčinu těchto proměn, jen jejich následky. Primárním cílem 

předložené práce je analyzovat donační aktivitu české a moravské šlechty v letech 1200–

1350, popsat ji z hlediska běžné praxe, tedy se zaměřením na vlastní dary, postavení dárců i 

výběr příjemců. Důležitou částí této disertační práce je pokus o nastínění výpovědní hodnoty 

donačních listin, které z jednoho úhlu pohledu představují víceméně sériový pramen, 

z druhého jde však často o dokumenty vzniklé za unikátních situací a obsahující jak intence 

dárců, tak i obecné formule. Vedle na první pohled zřejmých údajů si práce všímá, jaké 

funkce dary církvi plnily, jaké lze doložit motivace donátorů a jaké byly jejich strategie. 

Vedle toho práce předkládá typologii těchto darů a periodizaci donačních aktivit šlechty. 

Cílem je zachytit proměny donační praxe a především rychlé změny jak v typologii, tak 

v samotných darech, ke kterým došlo po roce 1300. Tehdy se ve velmi krátké době objevily 

aspekty donační praxe, které v českých zemích na rozdíl od západní Evropy nebyly do té 

doby přítomné. Z analýzy lze dále vyvozovat dílčí závěry ohledně vývoje společnosti jako 

celku, změn v dobové mentalitě, forem komunikace, zbožnosti i společenských vazeb. Cílem 

práce je na sledované společenské vrstvě a ve vymezeném období popsat motivace, funkce i 

projevy darů církvi a určit, co vypovídají o donátorech.  

Prameny 

Zprávy o církevních donacích lze čerpat z mnoha typů pramenů. Nejobsažnější bývají 

obvykle prameny právní povahy, tedy listiny. Primární jsou samozřejmě vlastní zápisy o 

darování. Listiny obecně představují nejdůležitější typ pramene pro poznání církevních donací 

učiněných aristokracií. Po většinu sledovaného období bylo obvyklé, že donační akt byl 

zlistiněn příjemcem, v mladším období se již vyskytovaly i listiny vydané samotným dárcem. 

Kromě vlastních záznamů o donacích jsou důležité i ty listiny, ve kterých se nachází zmínky o 

jiných zbožných darech, ať už jde o potvrzení starších darů, jejich úpravy, následná ujednání 

o dalších majetkových přesunech apod. Vedle listin lze čerpat informace o donacích církvi i 

z dalších typů pramenů. V našem prostředí jsou to především nekrologia, pamětní zápisy a 

další církevní prameny přinášející přehledy memoriálního charakteru. Na konci sledovaného 



období, v roce 1348 mezi excerpované prameny vstupují moravské zemské desky, v jejichž 

zápisech lze dohledat poměrně značné množství záznamů o šlechtických darech církvi. O 

církevních donacích nesvědčí jen písemné záznamy, ale též hmotné artefakty. Především se 

jedná o náhrobky, součásti umělecké výzdoby interiérů církevních staveb, architektonické 

prvky, obrazy zobrazující donátory nebo jejich heraldické znaky, knižní malby apod. Většina 

písemných pramenů je zpřístupněna edičně. I přesto se při zpracování této disertace nebylo 

možné obejít bez studia archivních fondů. Bylo potřeba též pracovat s originálními listinami, 

zejména tam, kde je regestový popis příliš stručný a neposkytuje všechny potřebné informace. 

Většina pramenů, které bylo třeba zkoumat v originále, se nachází v Národním archivu ČR a 

v Moravském zemském archivu. 

 

Evropská středověká společnost, zbožná nadání a jejich výzkum 

Výzkum darů církvi má poměrně dlouhou tradici. Při studiu tématu zbožných darů ve 

středověku dominoval od 19. století právně historický přístup, který se mj. věnoval tomu, zda 

dary mají nebo nemají reciproční charakter. Až v poslední čtvrtině 20. století začal převažovat 

směr výzkumu zaměřený na sociální dějiny, který přetrvává dodnes, byť byl již mnokrát 

korigován. Z metodologického hlediska bylo mnoho historiků obvlivněno prací antropologa 

Marcela Mausse, který popsal fungování daru v archaických společnostech. Následně se 

snažili u středověkých darů církvi nalézt shodné rysy, jaké popsal Mauss. Postupně se však 

objevovalo stále více kritik mechanického přebrání Maussova modelu a obvyklejší se stal 

přístup kombinující obecné teoretické předpoklady s realitou středověkých pramenů, což je 

snaha předložené práce. Jako nejvíce podnětné lze hodnotit práce historiků Constance B. 

Bouchard, Karen Stöber, Richarda L. Keysera a Dagmar Adamské, kteří se věnují zbožným 

darům ve středověku z pohledu sociálních a kulturních dějin. Jejich přínos spočívá především 

v zhodnocení a popsání středověkého daru církvi jako komplexního jevu s mnoha úrovněmi 

motivací. Zároveň je důležité, že tento fenomén sledovali v dlouhém časovém úseku a 

neomezili ho na období raného středověku, což je jinak častý jev. Vedle prací zabývajících  se 

dary církvi jako samostatným fenoménem si donací začali všímat též další badatelé, kteří je 

vnímali jako součást širších jevů. Šlo především o německé medievisty, jejichž zájem 

vzbudila zejména středověká memorie (zvláště liturgická) a její další konotace. Ze všech lze 

jmenovat především Otto Gerharda Oexleho a Michaela Borgolteho. Zájem O. G. Oexleho se 

zaměřoval více na oblast samotné memorie (nejen liturgické), zatímco M. Borgolte se věnoval 

šířeji pojatému fenoménu nadací, církevních založení a darů. Právě M. Borgolte přednesl 

v roce 1992 rozsáhlý příspěvek, ve kterém formuloval tezi, že středověké dary jsou příkladem 



totálního společenského fenoménu, protože jsou nejen nábožensky motivované, ale projevuje 

se na nich také vliv různých právních, politických, uměleckých, sociálních, psychologických a 

dalších aspektů lidského života. 

V rámci evropské středověké společnosti došlo k mnoha proměnám donační praxe. 

Dary za spasení duší dárců nebo jejich blízkých byly součástí křesťanství již ve starověké 

křesťanské církvi. Ve středověku se staly obvyklé velké a okázalé dary církvi od panovníků, 

později od jednotlivých příslušníků vévodských a hraběcích rodů a dalších společenských 

vrstev. Cílem všech ve vzájemně provázaném světě kléru, mnichů a nobility bylo získat co 

nejvíce přímluvců za vlastní spásu. Zbožná nadání však byla spojena i s otázkou reprezentace 

postavení a dalšími motivacemi. V období kolem roku 1000 církev relativizovala závěry sv. 

Augustina o tom, že pomocí přímluvných modliteb a darů obětovaných během eucharistie lze 

odčinit pouze lehké a střední hříchy. Vytváření zádušních vzpomínek se stalo zcela obvyklé, 

v této souvislosti vznikl i svátek Památky zesnulých. Další proměna nastala ve 12. století. 

Výhody spojené se zbožnými nadacemi si plně osvojila i drobnější nobilita. Změnily se 

podoby přání a žádané typy přímluv i obvyklé životní situace, ve kterých byly dary 

poskytovány. Ve vrcholném středověku se západoevropská šlechtická nobilita zaměřila 

především na takové formy darů, které zdůrazňovaly jak péči o spasení duše donátora, tak 

udržování memorie dárce i jeho rodu. Současně s tím docházelo k proměnám vlastních darů, 

jejichž hodnota se během celého středověku postupně snižovala. Od darování velkých 

pozemkových majetků přes platy z pozemků až po dary knih a dalších předmětů, které byly 

jistě také cenné, ale již zcela odlišného charakteru. 

 

Typologie darů 

Středvěké šlechtické dary církvi mají reciproční charakter. Dárci za své donace žádali 

směsici hmotných i nehmotných protislužeb. I přes jejich různorodost lze v donačních 

listinách vypozorovat jisté opakující se struktury týkající se jak formy, tak obsahu. Jedním 

z nejmarkantnějších znaků, který se v průběhu času v donačních listinách proměňoval, je 

zdůvodnění samotného daru. Tedy vysvětlení proč donátor svůj dar učinil, co ho k němu 

přivedlo a co očekává. Skupinu darů, které mají podobné vnější znaky, lze vyčlenit jako jeden 

z typů darů. Mnohdy jsou si podobné i obsahovým vyzněním, ale ne vždy. Přiřazení těchto 

darů do jedné skupiny poskytuje analytický nástroj pro jejich hodnocení. Dary lze z hlediska 

formulace přání a důvodů donátorů rozdělit do tří základních skupin. Na dary bez přímo 

vyjádřeného přání, na dary, v jejichž písemných záznamech je jako hlavní důvod uvedena 

péče o spásu donátorovy duše, a na dary, které byly spojeny s komplexním přáním (popisující 



různé typy liturgické připomínky). Zároveň je však zřejmé, že dary bez přímo vyjádřeného 

přání byly též zamýšleny jako zbožné, tedy s úmyslem donátora naklonit si církev, svaté a 

Boha. Navíc nevyjádření přání je často jen důsledkem zlistinění donace a je typické pro 

nejstarší obdobdí před rokem 1240. Rozložení zachycených darů podle popsaných typů (dary 

bez vyjádření přání byly započítány k typu pro remedio animae) ukazuje následující graf. 

 

Dary s určením za spásu duše bez dalších přání donátora bývají označovány podle 

typické formule, kterou obsahují. V českém a moravském prostředí jde o spojení pro remedio 

animae, méně často se objevuje pro redemptionem animae suae, v zahraničí se setkáváme 

s typem darů pro anima (časté především v Itálii a Francii) nebo pro salvatione anima. Dary 

s rozsáhlým přáním bývají obvykle spojeny s vytvořením anniversaria. Zahraniční literatura 

nejčastěji označuje tento typ darů právě jako dary pro anniversario, ale nejde o tak široce 

přijímané řešení, jako v případě pojmu pro remedio animae. Typ pro anniversario je odrazem 

důslednějšího prolnutí církevní praxe a šlechtické mentality, při kterém příslušníci šlechty 

jednak plně či částečně poznali význam jednotlivých liturgických úkonů, které byly spojeny 

s prosbami za spásu dárce, jednak začali pociťovat potřebu zdůraznit průběh liturgické 

vzpomínky, což dříve nebylo chápáno jako nutné konkretizovat. Celkově lze přechod ke 

třetímu typu, který je patrný zvláště po roce 1320, chápat jako pravděpodobnou a jinak jen 

obtížně uchopitelnou změnu v mentalitě, zbožnosti (zvláště té, kterou bychom označili jako 

transparentní a veřejně okázalou), šlechtické reprezentaci a memorii. Představené rozdělení 
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nelze chápat absolutně. Je zřejmé, že mnohé z toho, co donátoři žádali, se dělo i v dobách, 

kdy donátoři svá přání explicitně nevyjdřovali v donačních listinách. Za pozornost stojí právě 

změna, která donátory přiměla svá přání konkretizovat.  

Podstatným momentem určení typologie darů je rozhodnutí o výpovědní hodnotě 

pramenů. K analýze úvah, motivů a strategií dárců lze využít více částí listin. Jde o arengy, 

dispoziční pasáže a částečně též narace. Za nejpřínosnější lze pokládat analýzu dispozčních 

částí, zatímco arengy spíše odrážely celkové duchovní pozadí, obvykle bez přímé vazby na 

daného donátora. Listiny zachycující dary církvi vznikaly nejdříve přímo u příjemců, ale i 

později je vytvářeli příslušníci církve. Logicky se tak dělo slovy jazyka církve, neboť notáři 

byli klerici, ale na základě analyzovaných pramenů se zdá nezpochybnitelné, že se donátor na 

specifikaci tohoto přání podílel. Lze to vyvozovat ze srovnání darů šlechticů a vyšších 

církevních představitelů (opati, kanovníci apod.) ze stejného období a prostředí. Zatímco dary 

církevních představených bývají již hluboko ve 13. století poměrně podrobně zdůvodněné a 

s požadavky na zajištění liturgické memorie, v případě šlechty se takto strukturované donace 

objevují až mnohem později. Významně se lišily dispozice darů pocházejících od člena 

konventu a od šlechtického dárce, i když byl dar zlistiněn na straně příslušné církevní 

instituce. 

 

Motivy a funkce darů církvi 

Středověké šlechtické dary církvi je třeba chápat jako komplexní jev s mnoha 

motivacemi. Jednotlivé motivace se navzájem prolínají a doplňují. Abstrahovat jen jednu je 

obvykle nemožné. Ne všechny dary lze zdůvodnit všemi druhy motivací, ale u většiny lze 

nalézt více než jednu. Středověké donace církvi mají čtyři základní motivace, které mohou být 

vzájemně propojené. Jsou to důvody duchovní, politické, hospodářské a reprezentační 

(prestižní). Kromě těchto hlavních motivací existuje celá řada dalších aspektů, které 

ovlivňovaly proces darování. Jde o právní, morální, estetické, mytologické a sociálně-

morfologické aspekty rozhodování donátorů. Vedle motivací lze sledovat i funkce darů, které 

lze identifikovat jen u některých donací a jejich rozpětí je opět poměrně široké. 

Duchovní motivace byla základní a vždy přítomná. Tím, že za dárce budou odříkávány 

modlitby a obětovány mše, se zkrátí pobyt donátorovy duše v Očistci. Dárce mohl být též 

veden myšlenkou na poklad v nebi, který si vytváří. S touto motivací byly spojeny i pohřby 

v klášterních chrámech, protože taková místa pohřbu jednak získávala pohřbenému více 

modliteb, protože byl na očích věřících, jednak měl větší naději na spásu díky tomu, že se 

v den posledního soudu probudí společně s mnichy, jejichž spasení bylo pravděpodobné. 



Duchovní motivy byly úzce spjaty s otázkou memorie a s projevy transparentní zbožnosti. 

Memorie a reprezentační motivy patří k častým důvodům donací církvi a s duchovní motvací 

jsou pevně svázané. Bez paměti na dárce nebylo možné za něj prosit a sloužit mše. Udržování 

paměti na předky bylo důležité i kvůli postavení žijících. Zachování památky na jedince a 

jeho rod bylo jedním z nejdůležitějších motivů toho, co nazýváme zbožnými dary. Velikost a 

honosnost daru se stala prostředkem reprezentace postavení společně s prestiží místa, kde byla 

memorie udržována. Místa rodové memorie patřila k symbolům postavení rodu a držba 

zakladatelských práv ke klášteru znamenala příslušnost k majetnější a společensky lépe 

situované části šlechty (která se následně transformovala v panský stav). Šlehtičtí donátoři 

oceňovali kláštery jako nejvhodnější pro udržování liturgické memorie (včetně důrazu na 

rodovou memorii) a reprezentaci postavení dárce. Kláštery díky své podstatě nabízely nejlepší 

cestu k zajištění spásy, svou společenskou výlučností mohly posloužit pro reprezentaci (ve 

starším období se mohly pochlubit především kamennou architekturou, kterou tehdejší 

šlechtická sídla postrádala, později byly přitažlivé honosností architektury, svatými ostatky a 

dalšími náležitostmi, které k nim náleží). Klášterní komunita byla svým způsobem 

nesmrtelná, protože stále pokračovala, a tudíž mohla nabídnout vhodné prostředí pro 

udržování memorie. Donace církvi měly i velmi významnou složku ekonomickou, dary byly 

tvořeny různými majetky a statky, darováním se jich donátor často nevzdával, ale jen změnily 

své právní postavení a v ekonomickém celku i nadále existovaly. Zejména založení kláštera 

bylo ekonomicky poměrně náročné, ale pokud k tomu byly dobré podmínky, mohl takový 

klášter znamenat pro zakladatele významný hospodářský přínos díky držbě zakladatelských 

práv. Donátoři často podporovali kostely a kláštery, ke kterým měli nějaký vztah, např. 

pomocí darů určených na dostavbu budov nebo jejich opravy. Stejně tak byly zbožné dary 

nástrojem ekonomické politiky, jejich prostřednictvím docházelo ke splácení dluhů, hrazení 

odškodného a pokut církvi nebo k vyplácení věna, podpoře konkrétních kleriků apod. Donace 

sloužily k získávání sympatií důležitých osobností nebo dokonce institucí, k ochraně a 

ukrývání majetku, který byl ohrožen politickými změnami. Almužny spojené s dary plnily 

funkci sociálního systému. Zbožné dary však měly též významnou komunikační funkci, 

sloužily jako médium k přenosu poselství a demonstraci postojů, hrály významnou úlohu 

v rámci sociální integrace, protože pomocí zbožných darů se ustanovovaly a upevňovaly 

svazky mezi aristokratickými laiky a církevními institucemi, ale i mezi laiky navzájem, neboť 

podpora jedné instituce mohla vytvářet vazby mezi dárci. 

 

 



Periodizace donačních aktivit šlechty 

Donační aktivitu české a moravské šlechty v letech 1200–1350 lze rozdělit do čtyř 

období, která vykazují v každém z představených úseků podobné znaky. První období je 

ohraničeno rokem 1240. Mezi typické znaky darů tohoto období patřila jejich vysoká 

hodnota, obvykle šlo o dary celých vesnic či podacích práv ke kostelům, častější však byly 

právě zmíněné vesnice. V tomto období došlo k četným fundacím nových klášterů. Mnohé ze 

zaznamenaných darů byly podníceny faktem očekávaného vymření rodu po meči a potřebou 

zajistit modlitby za členy rodu. V těch případech, kdy jsme schopni blíže identifikovat dárce a 

jeho životní osudy, lze určit, že donátoři byli velmi často staršího věku a dar poskytovali 

v přímé souvislosti s myšlenkami na konec života. 

Další období je vymezeno léty 1240 až 1270 a lze ho charakterizovat postupným 

ustalováním donační praxe a ubýváním zpráv o darech jen pomocí konfirmací. I v tomto 

období bylo vytvořeno mnoho nových fundací. Mezi dárci se ve větším objevili i šlechtici, 

kteří nepatřili mezi šlechtickou špičku, což však může souviset i s větší mírou zlistiňování a 

tím i možností dochování záznamů o vlastních darech. Můžeme konstatovat, že potřeby 

šlechtických rodů zakládat nové kláštery byly na konci 60. let 13. století víceméně 

saturovány. Rody, které si mohly ekonomicky dovolit vytvořit novou fundaci, to již provedly. 

Další fundace vzniklé do roku 1350 souvisely s mimořádnými okolnostmi danými 

významnými událostmi v životě rodu nebo působením osobností, které kladly důraz na 

duchovní a memoriální aspekt života středověké šlechty. Místa rodové memorie se obvykle 

vytvářela v oblastech, které byly relativně dobře dostupné a ležely v blízkosti rodových 

statků. Pokud došlo k radikální geografické změně rodových držav, většinou ji následovala i 

změna místa rodové memorie. Od 70. let 13. století byla síť venkovských klášterů, které 

zejména přitahovaly pozornost šlechty, víceméně dotvořená. Její zahušťování již většinou 

nebylo z ekonomických důvodů možné. 

Další období je ohraničeno 70. lety 13. století až 20. léty 14. století. Objevovalo se 

stále více darů, které kromě deklarované zbožné složky motivace skrývaly i další aspekty. 

Donace sloužily jako prostředek placení pokut, usmiřování ekonomických sporů i jako 

ekonomická podpora obdarovaných. Stále větší důraz byl kladen na otázky rodové memorie.  

Pro poslední období bylo typické především radikální zvýšení počtu darů 

s konkrétními požadavky společně s poklesem hodnot uskutečněných darů. Až do třetiny 14. 

století bylo obvyklé, že dárci většinou podporovali jen jednu instituci (buď rodové založení, 

nebo takový klášter, ke kterému měli vytvořený vztah skrze tam opatrovanou památku 

předků). Postupně se však začaly objevovat dary rozdělené mezi větší počet institucí, většinou 



mezi významné kláštery s velkým vlivem, často ve městech, kde se scházela provinční 

shromáždění. Důvodem tohoto postupu byla zřejmě snaha šlechty získat větší množství 

přímluv v klášterech, které byly oceňovány jak společensky, tak duchovně. Lze tedy mluvit o 

přesunu v kvantitativní, ale i kvalitativní rovině. Podobně jako v případě zvyšování počtu darů 

typu pro anniversario i dary šlechty rozdělené mezi větší počet církevních institucí byly 

pravděpodobně inspirovány podobnými postupy kleriků, kteří si tak v případě zřizování 

zádušní památky počínali již několik desetiletí. 

 

Příjemci darů 

Dary české a moravské šlechty určené na zbožné účely směřovaly zejména k českým a 

moravským klášterům, i když je třeba mít na vědomí, že písemné záznamy existovaly jen 

v případě těch hodnotnějších darů, které převáděly nemovitý majetek nebo trvalé platy. Je 

však zřejmé, že dary na svou zádušní památku dávali i další šlechtici. Většinou se však 

pravděpodobně jednalo o jednorázové dary, které nezaložily trvalou památku. Typickým 

příjemcem donace tak byl zřejmě farní kostel, ale obvykle šlo jen o malé dary a písemné 

záznamy o nich pravděpodobně ani nevznikly. Složení příjemců ukazuje následující graf. 

 

Osud založených klášterů úzce souvisel s jejich patrony. Obvyklou situací bylo, že 

výrazná většina darů pocházela od fundátorského rodu nebo od rodu, který držel zakladatelská 

práva. Některé zůstaly i v budoucnu především rodovými ústavy se silným vlivem 

zakladatelského rodu, jiné naopak získaly rozsáhlé spektrum různých dárců, kteří vytvářeli 

určitou sociálně – komunikační síť. Týkalo se to zejména klášterů, jejichž zakladatelský rod 
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vymřel, nebo jiným způsobem přišel o své postavení. V případě rodových klášterů někdy 

skoro úplně chybí záznamy o jiných darech, než jsou ty, které kláštery dostaly v době 

založení. Odpovídá to obvyklé situaci, kdy fundátorský rod založením získal přístup ke všem 

duchovním službám a nemusel si je žádat dalšími dary.  

Rozhodování drobných dárců se zpravidla neřídilo módou nebo náboženskými 

preferencemi, ale zcela praktickou snahou podpořit komunikačně a geograficky nejbližší 

klášter, který splňoval další předpoklady, např. představy donátora o správném fungování a 

společenském zázemí. Donátorské sítě kolem jednotlivých klášterů se tímto pravidlem 

v zásadě řídily a okruhy donátorů kolem klášterů se příliš nepřekrývaly. Výjimkou z tohoto 

pravidla je okolí velkých aglomerací, kde měli donátoři na výběr z více institucí. Jednoznačně 

nejpreferovanějším řádem byli cisterciáci. Jejich preference byla do jisté míry ovlivněna 

situací z 12. století, kdy představovali nový a spirituálně přitažlivý řád, který zastínil tradiční 

benediktiny. Věhlas, který tímto získali, se šířil i mezi další rody, které je volily jako 

nejvhodnější řád zajišťující zbožnou pietu, trvalost memorie i praktické dovednosti se správou 

majetku. 

Samostatným tématem zůstává otázka dalšího nakládání s dary. Donace byly spojeny s 

konceptem zakladatelských práv, která dávala fundátorům značné možnosti řídit osud svých 

založení. Obdobných práv se dožadovali donátoři jednotlivých drobnějších darů, kteří si 

obvykle chtěli udržet určitou kontrolu nad svým darem. Často docházelo ke sporům, někteří 

donátoři postupovali jen užitky z darovaného majetku, které mohli znovu zadržet. Koncept 

zakladatelských práv poskytoval jen obecný rámec, konkrétní situace se však lišila podle 

konkrétních domů. Spory mezi patrony a kláštery nebyly pravidlem, nicméně byly poměrně 

četné. Kláštery bez silného patrona pak musely hledat modus vivendi s větším množstvím 

takových dárců. Další velkou otázkou byly postoje potomků donátorů, kteří často odmítali 

uznat vůli svých předků, majetky zadržovali, případně znovu zabírali. Církevní instituce se 

bránily především soudní cestou a jejich úspěšnost se zvyšovala, i když nikdy nebyla úplná. I 

tam, kde ke sporům nedošlo, nebyla držba mnoha darovaných majetků pro kláštery zcela 

svobodná, musely se podřizovat vůli donátora. 

 

Dárci a dary 

Za celé sledované období můžeme zachytit cca 300 jedinců, kteří byli donátory a 

donátorkami a kteří poskytli přibližně 420 darů. Zatímco u bohatších a větších rodů přibližně 

od přelomu 3. a 4. čtvrtiny 13. století platilo, že šlechtic poskytoval dary především ve dvou 

fázích svého života (obvykle když přebral správu rodových majetků a poté ve stáří, přičemž 



zvláště dary z mladšího období sloužily k ustavení liturgické memorie za jeho rodiče), u rodů 

drobnější šlechty bylo obvykle pozorováno jen jedno období (ve stáří). Srovnáním se 

západoevropskými poměry se potvrdilo, že dary české a moravské šlechty církvi jim svými 

motivy a funkcemi odpovídají a lze v nich najít stejné jevy (směřování k větší konkretizaci 

přání donátora spojené s poklesem hodnot darů). Rozdílné zůstává jen období, kdy lze dané 

jevy zaznamenat, české země se jako i v jiných případech jeví fázově posunuté, k vyrovnání 

dochází v závěru 1. poloviny 14. století.  Podobnost typologie darů na příkladu kláštera 

dokládá následující obrázek. 

 

Celkové srovnání ukazuje, že dary v Čechách a na Moravě byly v zásadě stejné, jak 

pokud jde o počty darů, tak jejich určení a společenskou příslušnost dárců. Pro Moravu je 

typická menší rozmanitost obdarovaných řádů. Zásadní rozdíl se však jeví ve složení 

zachycené skupiny donátorů. Zatímco po většinu 13. století bylo zastoupení žen mezi 

donátorkami přibližně stejné, na konci 13. století a v 1. polovině 14. století došlo k výraznému 

navýšení počtu donátorek na Moravě (zejména se jedná o region jihozápadní Moravy mezi 

oblastí Vysočiny a Brněnskem). Tento podíl je zřejmě dán tradicí zbožných žen v několika 

rodech, které měly významný podíl na zbožných nadáních. Vedle této tradice významně 

přispěla i prestiž fundace Elišky Rejčky v Brně. Následující graf dokládá podobnost rozložení 

darů v Čechách a na Moravě. 



 

Typickým rysem středověkých šlechtických darů církvi v sledovaném období byl též 

pokles hodnoty darovaných majetků a práv. Zatímco fundace klášterů na přelomu 12. a 13. 

století byly spojeny s majetkovou stabilizací šlechty, pokles hodnot darů, který nastal 

přibližně na konci 13. století, dokládá jisté majetkové vyčerpání donátorů, kteří již 

nedisponovali volným majetkem, který by mohli poskytovat a většinou proto darovali platy 

nebo práva, jež přinášela finanční užitek (osvobození od cel, poplatků nebo podací práva ke 

kostelům). 

Proměnu struktury darů ukazuje následující graf. 
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Dary panovníka a šlechty 

Při interpretaci šlechtických darů církvi bývá často zdůrazňován motiv imitatio regis, 

který se týká především fundací, ale v širším měřítku všech donačních aktivit. Pro možnost 

lepšího zhodnocení šlechtických darů byla formou sondy provedena analýza darů 

panovnického páru Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Srovnání ukázalo, že 

panovník se věnoval donačním aktivitám po celé období vlády, ale lze identifikovat různá 

období podle účelu donací. Na počátku vlády bylo cílem zdůraznění jeho legitimity jako 

dědice předchozích králů, v následujících letech se věnoval spíše různým podpůrným 

aktivitám vůči církevním subjektům a v závěrečném období vlády se zaměřil na budování své 

liturgické memorie. Panovník svými činy sledoval stejné cíle jako majetnější šlechtičtí 

donátoři, ale v mnohem širším měřítku. Zajištění Janovy i Eliščiny liturgické memorie ve 

větším množství institucí odpovídá složitým donacím šlechty z konce 40. let 14. století. Jejich 

dary lze tedy z hlediska typologie darů hodnotit jako komplexnější, zaměřené na konkrétní 

žádané protislužby, personálně pojaté, rozprostřené mezi více míst a zajišťující vedle spásy 

duše i potvrzení legitimity, rodové memorie a osobní reprezentace. Srovnatelné byly jen 

donace nejvýznačnějších šlechticů (pokud jde o myšlenkové pozadí). Nicméně funkcemi a 

motivacemi se dary panovníka a šlechty nelišily. 

K proměnám české a moravské společnosti z pohledu zbožných nadání 

Lze konstatovat, že proměny v donacích české a moravské šlechty v 1. polovině 14. 

století svědčí o dohnání a vyrovnání zpoždění, které česká společnost vykazovala vůči západu 

Evropy. Důvodů pro proměnu šlechtických darů církvi byla celá řada, některé zřejmě ryze 

praktické, další se vyvíjely postupně. Společně však tvoří poměrně celistvý obraz jednoho 

z charakteristických projevů šlechtické vrstvy, která v 2. čtvrtině 14. století přijala za své jiné 

formy reprezentace i memorie. Šlechta byla stále více vtahována do projevů transparentní 

zbožnosti a okázalých projevů memorie, přičemž se zdá, že jim přikládala značný význam 

v souvislosti se svým postavením. Obé se stalo součástí statusu této společenské vrstvy, a to i 

z čistě duchovního hlediska. Nutnost spásy v jejím myšlení byla nezpochybnitelná, každý 

zbožný dar je proto třeba posuzovat nejdříve z hlediska úsilí o její dosažení. Složitá přání 

dokládají, že šlechta postupně začala žádat to, s čím se setkávala v církevním prostředí a co 

shledávala jako vhodné pro své postavení. Zároveň však platí, že ve vědomí šlechty (a nejen 

jí) se transparentní zbožnost jevila jako nutná pro spásu. Šlechtické donace církvi tak 

vypovídají o proměně, kterou tato vrstva prošla. Proměna se týká jak změn v majetkových 

poměrech šlechty, tak její postupné společenské stabilizace, alespoň pokud jde o její špičky. 



Místo liturgické memorie patřilo nejen k duchovní stránce života a k nástrojům reprezentace, 

ale bylo přímo jedním ze znaků společenského statusu. Během 13. a 14. století si tato místa 

vytvořila většina významných rodů. Důležité bylo i funkční propojení těchto míst s rodovými 

majetky. Souběžně však proběhla změna v mentalitě, v symbolickém myšlení a projevech 

zbožnosti šlechty. Spočívá v aktivním využívání nástrojů liturgické memorie k reprezentaci 

společenského postavení, projevy personálně pojaté zádušní památky vypovídají o významu, 

který šlechta začala přikládat transparentním aspektům zbožnosti, které ve 13. století nebyly 

tak obvyklé. Tato změna proběhla přibližně mezi 90. lety 13. století a 30. lety 14. století. 

Během tohoto období začali donátoři požadovat konkrétní formy zádušních obřadů, postupně 

stále více zaměřených na počet účastníků, trvalost a reprezentativnost obřadů. je 

pravděpodobné, že část z popsaných jevů již existovala dříve, ale šlechta nepovažovala za 

nutné je přesněji specifikovat. To se ve 14. století změnilo. 
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