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NĚKOLIK POZNÁMEK K POČÁTKŮM BENEDIKTINSKÉHO 
KLÁŠTERA VE VILÉMOVĚ  
(PŘÍSPĚVEK K DISKUSI O FUNDAČNÍ ČINNOSTI RANÉ 

ČESKÉ ŠLECHTY VE 12. STOLETÍ)
∗

 
Josef Šrámek 
 
Úvod: Otazníky nad nejstaršími dějinami vilémovského kláštera 

Dějiny benediktinského kláštera ve Vilémově začaly být psány 
v průběhu 12. století. Bohužel nejsme s to tuto poměrně širokou dataci 
bezpečněji zpřesnit, neboť samotné počátky opatství halí díky fakticky 
neexistenci výmluvnějších pramenných svědectví stěží proniknutelná 
mlha tajemství. Otevřeme-li si základní monasteriologické 
kompendium, Encyklopedii českých klášterů Pavla Vlčka, Petra 
Sommera a Dušana Foltýna, dočteme se zde, že existence kláštera     
ve Vilémově je velmi pravděpodobně doložena k roku 1131, jmenovitě 
pak k roku 1160. Autoři dále odkazují na údaj z kroniky Přibíka 
Pulkavy z Radenína ze 14. století, podle níž k založení benediktinské 
fundace došlo roku 1121 přičiněním Heřmana a Viléma, hrabat          
ze Sulzbachu, o nichž se s opatrností uvažuje jako o družinících 
manželky knížete Vladislava I. Richenzy z Bergu.1 Relevanci 
Pulkavovy zmínky ve svém stručném hesle ovšem nehodnotí. Obecně 
však literatura, především staršího data, tento údaj přijala za vlastní,     
a to přesto, že skutečně nesporné písemné doklady o fungujícím 
klášteře ve Vilémově máme dochovány až z mnohem pozdější doby. 
Roku 1160 je tak vilémovský opat Vilém doložen jako svědek 
v knížecí listině, potvrzující majetky premonstrátské kanonii Hradiště 

                                                           
∗ Text této studie navazuje na autorova starší pojednání, která doplňuje           
a rozvádí, mj. v reakci na recenzi Libora JANA, Časopis Matice moravské 
2010, s. 420-421. Text vznikl v rámci projektu Centra medievistických studií 
Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy v Praze s názvem 
Kultura a umění benediktinského řádu ve střední Evropě 800-1300                
za podpory Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní 
identity Ministerstva kultury České republiky (DF11P01OVV007).  
1 Pavel VLČEK – Petr SOMMER – Dušan FOLTÝN, Encyklopedie českých 
klášterů, Praha 1997, s. 685. 
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u Olomouce,2 další pramenný doklad o klášteře pak pochází                
až z počátku 13. století.3  

 

 
Listina z roku 1364 s pečetí opata a konventu vilémovského kláštera  

(Národní archiv Praha, fond Benediktini - Břevnov, sign. 122) 
 
Tato pramenná nouze je pak v kombinaci s faktickým zánikem 

kláštera během husitských válek důvodem, proč lze o Vilémově 
hovořit jako o zapomenutém klášteře.4 Dějiny vilémovského opatství 

                                                           
2 CDB I, č. 208, s. 196.  
3 CDB II, č. 112, s. 107.  
4 Srov. recenzi Filipa VELÍMSKÉHO, Antiqua Cuthna 2007, s. 207.  
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se příliš netěšily soustavnější pozornosti historiků,5 nelze se proto 
divit, že základní kostra jeho dějinného příběhu byla v literatuře spíše 
s větší či menší mírou kritičnosti přejímána. Jak už je obvyklé, 

                                                           
5 Malý příspěvek věnoval Vilémovu již Jeroným SOLAŘ, Vilémov. Klášter 
benediktinský s kostelem sv. Petra a Pavla, Památky archaeologické                 
a místopisné 1868, s. 407-416; resp. Kliment ČERMÁK, Zřízeniny kláštera   
ve Vilémově, Památky archaeologické a místopisné 1892, s. 123-124, 780.    
Na dlouhou dobu se nejvýraznějším zpracováním vilémovských dějin stal 
příspěvek Čeňka SAMEŠE, Klášter vilémovský, Časopis Společnosti přátel 
starožitností československých v Praze 1933, s. 33-39, 69-77, 176-180; 1934, 
s. 22-29, 77-86, 120-125, 159-163, který ani dnes nelze opomenout. Stručné 
heslo pak Vilémov nalezl u P. VLČKA – P. SOMMERA – D. FOLTÝNA, 
Encyklopedie českých klášterů, s. 685-686; v rámci zpracování dějin obce 
věnoval krátkou pozornost dějinám kláštera také Václav TUČEK, Historie 
obce Vilémova, Vilémov 1997, s. 3-6; okrajově též v rámci širších souvislostí 
Tomáš VELÍMSKÝ, K problematice pozemkové držby českých velmožů         
a družiníků v období 11.-12. století, Studia Mediaevalia Bohemica 2009,        
s. 182-183. Teprve v nedávné době bylo Vilémovu věnováno několik větších 
studií, viz Miroslav KOVÁŘ – Martin MUSÍLEK, Benediktinské opatství     
sv. Petra a Pavla ve Vilémově. Příspěvek k historii a stavební podobě 
„zapomenutého“ kláštera pod Železnými horami, Časopis Společnosti přátel 
starožitností 2009, s. 157-183; Josef ŠRÁMEK, Několik střípků z dějin 
vilémovského kláštera (1. část), Chrudimské vlastivědné listy 6, 2010,             
s. 13-15; TÝŽ, Několik střípků z dějin vilémovského kláštera (2. část), 
Chrudimské vlastivědné listy 2, 2011, s. 6-9; Tomáš SOMER – Josef 
ŠRÁMEK, Historie benediktinského opatství sv. Petra a Pavla ve Vilémově 
(1160-1541), Praha 2010; Alena KŘIVSKÁ, Listina opata Jaroslava II.         
ze 13. 7. 1318 – okno do dějin zaniklého vilémovského konventu a nejstarší 
historie vesnic v jeho okolí, Havlíčkobrodsko 2010, s. 171-186; Tomáš 
SOMER, Vilémov, in: Jiří Černý – Christoph Fasbender (edd.), Lexikon        
der regionalen Literaturgeschichte des Mittelalters. Tschechien, Berlin            
(v tisku); Josef ŠRÁMEK, Benediktinské opatství ve Vilémově                     
na Havlíčkobrodsku a jeho vazby k Moravě ve středověku, Vlastivědný 
věstník moravský (v tisku). Vilémov neunikl ani pozornosti zahraničního 
bádání, viz Marcin Rafał PAUK, Działalnoćć fundacyjna możnowładztwa 
czeskiego i jej uwarunkowania społeczne (XI-XIII wiek), Kraków – Warszawa 
2000, s. 51-52. Ani tato jinak podnětná práce však nevystoupila ze stínu 
stávajících interpretací, neboť Pauk logicky vychází ze znalosti českého 
bádání.  
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původně opatrně formulované hypotézy se tak s postupem času stávají 
fakty, o nichž zdánlivě netřeba přespříliš uvažovat. Opak je však 
pravdou, jak se pokusí ukázat následující řádky. Domnívám se totiž, že 
minimálně otázka počátků kláštera, tedy datace jeho založení i identita 
jeho zakladatelů, si zaslouží být předmětem dalšího výzkumu               
i odborné, nejlépe interdisciplinární debaty.  
 
Otázka datace založení vilémovského kláštera 

Věnujme se nejprve otázce datace založení vilémovské fundace. 
Jak již bylo řečeno, přesné datum založení přináší až pozdní pramen, 
kronika dvorního dějepisce Karla IV., jejímž autorem byl Přibík 
Pulkava z Radenína. Ten udává, že vilémovský klášter byl založen 
roku 1121, a to urozenými bratry Vilémem a Heřmanem                   
ze Sulzbachu.6 Tento údaj pak vedl ve snaze o verifikaci ke ztotožnění 
Pulkavou jmenovaných urozenců se stejnojmennými bratry, které 
uvádí ve své kronice k roku 1124 svatovítský děkan Kosmas.7             
O bratřích Vilémovi a Heřmanovi coby zakladatelích kláštera ostatně 
Kosmova kronika mluví také. Oproti kronice Pulkavově ovšem 
zmiňuje také jméno knížete Vladislava, na něž klade nemalý důraz.8 
Ani tento údaj ovšem není neproblematický, neboť se jedná o rukopis 
z 15. století. Ostatní rukopisy Kosmova díla pak o fundaci Vilémova 
mlčí.9 Velestručný údaj o založení kláštera k roku 1120 obsahuje 
kronika Neplachova, ovšem toliko v pozdním a poměrně 

                                                           
6 Kronika Pulkavova, in: FRB V, s. 76, 262. 
7 Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, in: MGH, Scriptores rerum 
Germanicarum, Nova series II, s. 227. Z literatury srov. František PALACKÝ, 
Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě, Praha 1926, s. 100-101; Julius 
LIPPERT, Social-Geschichte Böhmens in vorhussitischer Zeit, Band II.       
Der sociale Einfluss der christlich-kirchlichen Organisation                     
und der deutschen Colonisation, Prag – Wien – Leipzig 1898, s. 49; Josef 
KURKA, Archidiakonáty Kouřimský, Boleslavský, Hradecký a diecese 
Litomyšlská (místopis církevní do r. 1421), Praha 1914, s. 179.  
8 Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, in: MGH, s. 219. Jedná                  
se o rukopis, označený editorem Kosmovy kroniky Bertoldem Bretholzem 
jako C 1b. Viz Kosmova kronika česká, Praha – Litomyšl 2005, s 270-272. 
9 M. R. PAUK, Działalnoćć fundacyjna możnowładztwa czeskiego, 52.  
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problematickém tzv. Vokounském opise.10 Třebaže lze u Neplacha 
jakožto příslušníka řádu sv. Benedikta očekávat poměrně dobrou 
obeznámenost s dějinami v podstatě sousedního kláštera,11 nelze ani 
jeho údaje, stejně jako Pulkavovy, přijímat úplně nekriticky. 
Naznačené angažmá urozenců Viléma a Heřmana i knížete Vladislava 
I. pak vedlo k úvaze, zda benediktinský konvent nepřišel do Vilémova 
z říšského kláštera Zwiefalten, odkud byl osazen již dříve 
benediktinský klášter v Kladrubech.12  

Otevřeně je ovšem třeba přiznat, že celá výše nastíněná 
interpretační linie je toliko hypotézou, která není vždy plně 
přesvědčivá. Přestože – pokud tak můžeme soudit podle příkladu 
kláštera v Břevnově – Přibík Pulkava patřil podle všeho mezi dobře 
informované autory,13 časový odstup od popisovaných událostí, které 
nejsou známy ze staršího pramene, činí jeho výpovědní hodnotu 
bezpochyby spornou. Lze namítnout, že stejné datum vedle Pulkavy 
přináší také Neplachova kronika a jeden z rukopisů Kosmových. I zde 
se ovšem jedná o díla pozdní, přičemž není zcela zřejmá ani otázka 
vzájemného vztahu zmíněných děl, tedy kdo z koho a co čerpal.            
I kdybychom oběma kronikářům doby Karla IV. popřáli sluchu,         
do 20. let 12. století by tak spadala fundace hned tří ústavů 
benediktinského řádu, na nichž se nějakým způsobem podílela knížecí 
rodina, a sice vedle Vilémova již zmíněných Kladrub a dále 
Postoloprt.  

Budeme-li zvažovat případnou souvislost mezi fundací Vilémova, 
podílem knížete Vladislava a jeho manželky a tedy i angažmá 
zwiefaltenských benediktinů, je třeba vzít v potaz především případ 
kladrubský. Informace o nejstarších dějinách kladrubského 
                                                           
10 Neplacha, opata opatovského, krátká kronika římská a česká, in: FRB III,    
s. 469.  
11 Srov. na příkladě kláštera v Podlažicích Josef ŠRÁMEK, Ohlédnutí           
za historií benediktinského opatství v Podlažicích, Chrudimské vlastivědné 
listy 5, 2009, s. 11-13. 
12 Názory starší historiografie shrnuje Václav NOVOTNÝ, České dějiny,       
díl I.2. Od Břetislava I. do Přemysla I., Praha 1913, pozn. 1, s. 696-697.  
13 Srov. Josef ŠRÁMEK, Otazníky nad nejstaršími dějinami břevnovského 
konventu: Kosmův vztah k českým klášterům, aneb Na okraj jeho Kroniky 
Čechů, in: Mladá historie, Olomouc 2008, s. 121-123.  
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benediktinského kláštera přináší vedle sporného diplomatického 
materiálu14 především nejvýznačnější soudobý pramen, Kosmova 
kronika. Kosmovo dílo dokládá, že zakladatelem kladrubské fundace 
se stal sám kníže Vladislav I.,15 který zde byl dokonce pohřben.         
Na přání své manželky Richenzy nechal zmíněný kníže do toho 
kláštera roku 1117 přivést zwiefaltenské mnichy. Třebaže se toho 
neobešlo bez komplikací a němečtí řeholníci nebyli stávajícím 
konventem přijati s otevřenou náručí, nakonec zwiefatenská misie 
v Kladrubech zapustila kořeny a roku 1130 se dokonce někdejší 
zwiefaltenský mnich Wiziman stává v Kladrubech opatem.16 Zda měl 
zwiefaltenský klášter17 tolik sil, aby naráz osadil dva nové řádové 
domy v přemyslovských Čechách, to lze říci jen stěží, mohli bychom 
však alespoň uvažovat o tom, že na kraji 30. let 12. století poměry 
dovolily vyslání další misie do Vilémova. Problémem však je, že něco 
takového nezmiňuje ani dobře informovaná kronika Bertholda ze 
Zwiefalten (který se dokonce v polovině 30. let 12. století nacházel 
v Praze),18 ani dochované zwiefaltenské nekrologické zápisky.19        
Ve všech těchto pramenech jsou vzpomínány pouze Kladruby, nikoliv 
                                                           
14 Viz Václav NOVOTNÝ, Začátky kláštera kladrubského a jeho nejstarší 
listiny, Praha 1932; Václav HRUBÝ, Tři studie k české diplomatice, Brno 
1936, s. 86-105; Jindřich ŠEBÁNEK – Sáša DUŠKOVÁ, Studie k českému 
diplmatáři II. Listiny kladrubské, Sborník prací Filosofické fakulty brněnské 
university 2-4, 1954, s. 285-303; Jan BISTŘICKÝ, Über Falsifikate 
böhmischer Gründungsurkunden bis zum Ende des 12. Jahrhunderts, 
Archivmitteilungen 1991, s. 188.  
15 Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, in: MGH, s. 236. Ke knížeti 
Vladislavovi se jako k zakladateli hlásí i falzum zakládací listiny kladrubského 
kláštera, vzniklé ve 13. století. Viz CDB I, č. 390, s. 393 - 403. 
16 Podrobněji viz Rainer JOOS, Zwiefalten und Kloster Kladrau (Kladruby)  
in Böhmen, in: 900 Jahre Benediktinerabtei Zwiefalten, Ulm 1989, s. 49-52. 
17 K dějinám kláštera srov. Wilfried SETZLER, Kloster Zwiefalten. Eine 
schwäbische Benediktinerabtei zwischen Reichsfreiheit und Landsässigkeit, 
Sigmaringen 1979; 900 Jahre Benediktinerabtei Zwiefalten, Ulm 1989. 
18 Die Zwiefalter Chroniken Ortliebs und Bertholds, Stuttgart – Berlin 1941,   
s. 82-84, 178, 206, 218-220. 
19 Viz Rolf KUITHAN, Die Benediktinerabtei Zwiefalten in der kirchlichen 
Welt des 12. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Untersuchung der Zwiefalter 
Memorialquellen, Münster 1997.  
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Vilémov. K opatrnosti stran ochoty Zwiefalten vyslat do Čech další 
misii, která by se stala základem vilémovského konventu, vede také 
fakt, že zwiefaltenští bratři nebyli v Kladrubech přijati bez ohledu      
na knížecí vůli vstřícně, o čemž podává ve své kronice svědectví již 
výše zmíněný zwiefaltenský mnich Berthold coby očitý svědek 
popisovaných událostí. Nevraživost v rámci konventu měla dokonce  
za následek návrat německých řeholníků zpět do Zwiefalten a k jejich 
opětovnému návratu došlo až roku 1120.  

Kosmas vedle Kladrub zmiňuje i Postoloprty, zde se ovšem           
už jedná o pouhou letmou zmínku bez větší výpovědní hodnoty.20 
Jakýkoliv údaj o Vilémově, byť podobně okrajového rázu, naopak       
u Kosmy zcela postrádáme. Tomáš Velímský záslužně upozornil       
na skutečnost, že na stránkách Kosmovy kroniky lze nalézt několik 
údajů o družinících Vilémovi, Heřmanovi a Pulovi ve službách 
přemyslovských knížat Svatopluka a Vladislava.21 Vedle již 
zmíněných dat fundace kláštera roku 1119/1121 a cesty do Jeruzaléma 
roku 1124 mluví Kosmas k roku 1107 o tom, že se Vilémův bratr Pul 
angažoval ve službách Vladislava I. v nástupnických zápasech mezi 
Přemyslovci.22 Další bratr Heřman je Kosmou zmiňován roku 1108 
mezi družiníky, kteří na příkaz knížete Svatopluka vyvraždili Vršovce 
na Libici.23 Po zavraždění knížete Svatopluka je pak Vilém uveden 
jako člen poselstva k císaři Jindřichovi IV.24 Jedná se bezpochyby        
i silné indicie k časovému zařazení, přesto plně přesvědčivé nejsou. 

Problematický je ovšem po mém soudu i onen údaj, kladoucí (byť 
s jistou mírou opatrnosti) existenci Vilémova k roku 1131. Tento 
letopočet odkazuje ke zmínce tzv. Kanovníka vyšehradského               
o odhalení údajného spiknutí proti knížeti Soběslavu I. Zmíněný 
letopisec pak před zraky svého čtenářem vykresluje barevný obraz 
velikého soudu, k němuž došlo roku 1130 na Vyšehradě. V něm byl 

                                                           
20 Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, in: MGH, s. 29. 
21 T. VELÍMSKÝ, K problematice pozemkové držby českých velmožů, s. 182. 
22 Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, in: MGH, s. 184.  
23 Tamtéž, s. 192.  
24 Tamtéž, s. 202.  
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tehdy obviněn také pražský biskup Menhart.25 S ním se pak pojí 
událost, jež je v literatuře spojována s vilémovským klášterem. 
V jedné z následujících pasáží totiž Kanovník vyšehradský líčí 
očištění biskupa od nařčení a zmiňuje, že k němu došlo před biskupem 
bamberským, olomouckým a sedmi opaty českými.26 Ti zde nejsou 
konkrétně jmenováni, leč analogicky se usuzuje na opata 
břevnovského, ostrovského, sázavského, opatovického a kladrubského, 
o jejichž klášterech víme, že k roku 1131 již s jistotou fungovaly.      
Do počtu zbývajících dvou opatů poté literatura obyčejně doplňuje 
opata postoloprtského a právě vilémovského.27  

Opět je ale třeba konstatovat, že v tomto určení si nemůžeme 
být mnoho jisti a že se spíše jedná o příslovečné přání otcem 
myšlenky. O nejstarších dějinách Postoloprt toho míme obdobně 
málo jako o Vilémově. Indicie o tom, že postoloprtský klášter 
vznikl kolem roku 1121 se pojí pouze s bokem vyřčenou 
zmínkou kronikáře Kosmy.28 Relativně pevnou oporu pak skýtá 
skýtá poznámka sázavského letopisce o tom, že roku 1147 zesnul 
v pořadí pátý postoloprtský opat Zdislav.29 S poměrně velkou 
mírou pravděpodobnosti lze tedy jako šestého opata, chybějícího 
do výčtu zmíněného Kanovníkem vyšehradským, označit 

                                                           
25 Srov. Josef ŽEMLIČKA, Vyšehrad 1130: soud, nebo inscenace?                
(K „nekosmovskému“ pojetí českých dějin), in: Husitství – reformace – 
renesance. Sborník k 60. F. Šmahela, Praha 1994, s. 47-68; TÝŽ, Te ducem,  
te iudicem, te rectorem (Sněmovní shromáždění v časně středověkých 
Čechách – kontinuita či diskontinuita?), Český časopis historický 1993,          
s. 369-384; Zdeněk DRAGOUN, Konflikt knížete Soběslava s biskupem 
Menhartem a jeho líčení tzv. Kanovníkem vyšehradským, Mediaevalia 
Historica Bohemica 1995, s. 71-78; Andrzej PLESZCZYŃSKI, Vyšehrad, 
rezidence českých panovníků. Studie o rezidenci panovníka raného středověku 
na příkladu českého Vyšehradu, Praha 68-70; Vratislav VANÍČEK, Soběslav 
I. Přemyslovci v kontextu evropských dějin v letech 1092-1140, Praha – 
Litomyšl 2007, s. 218-225, 242-260.  
26 Kanovník vyšehradský, in: FRB II, s. 213.  
27 Tak již V. NOVOTNÝ, České dějiny I.2, pozn. 2, s. 697.  
28 Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, in: MGH, s. 29. 
29 Mnich sázavský, in: FRB II, s. 262.  
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představeného konventu postoloprtského. Z našich počtů ovšem 
nemůžeme vyloučit, jako tak činí dosavadní literatura, opata 
podlažického. Podlažický klášter je totiž doložen ke stejnému 
roku (ba dokonce ve stejném prameni) jako Vilémov, tedy k roku 
1160. Navíc podle jiných pramenů už v té době stál v Podlažicích 
dosti výstavný klášter.30 Je tak více než ošemetné určit bez 
dalších dokladů jako zbývajícího ze sedmi českých opatů opata 
vilémovského. Nadto tento spekulativní výčet počítá pouze 
s kláštery českými, nikoliv i moravskými, např. s významnými 
řeholními ústavy v Hradišti u Olomouce či v Třebíči. Že se 
nejednalo o setkání omezené na klérus český dokládá angažmá 
olomouckého biskupa Zdíka, který byl jinak na svůj stolec 
dosazen roku 1126 právě Soběslavem I.31 Povědomí moravských 
církevních kruhů o celé kauze pak ilustruje text análů hradišťsko-
opatovických.32 V úvahu také můžeme vzít údaj známé listiny 
pro vyšehradskou kapitulu, stejně tak jako slova samotného 
Kanovníka vyšehradského, podle kterých se Soběslav I. právě 
roku 1130 začal titulovat jako monarcha Boemorum, nikoliv tedy 
jen obvyklým dux.33 Jednoduché přiřazení vilémovského 
představeného k pramenem blíže nespecifikovaným církevním 
hodnostářům je tak po mém soudu v tomto světle více než 

                                                           
30 Především Necrologium Podlažicence, in: Forschungen in Schweden        
für Mährens Geschichte, Brünn 1852, s. 405. Srov. Mnich sázavský, in: FRB 
II, s. 264; Neplacha, opata opatovského, krátká kronika česká a římská,        
in: FRB III, s. 471. 
31 Srov. Jan BISTŘICKÝ, Muž reformy na olomuckém stolci. Jindřich Zdík, 
in: Libor Jan a kol., Osobnosti moravských dějin I, Brno 2006, s. 27-43; Josef 
ŽEMLIČKA, Čechy v době knížecí (1034-1198), Praha 2002, s. 245-253; 
Martin WIHODA, Morava v době knížecí 906-1197, Praha 2011, s. 173-205.  
32 Letopisy hradišťsko-opatovické, in: FRB II, s. 394 (pravda, v intencích 
Kanovníka vyšehradského).  
33 Kanovník vyšehradský, in: FRB II, s. 209; CDB I, č. 111, s. 115. Srov.         
J. ŽEMLIČKA, Čechy v době knížecí, s. 221-230; V. VANÍČEK, Soběslav I., 
s. 216-218.  
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problematické. Nelze se zbavit dojmu, že jde toliko o návrat 
k Pulkavově dataci, jen s drobnou oklikou.  

Jistou výpovědní hodnotu jistě má i zasvěcení vilémovského 
konventního kostela, hlásící se na počátku 13. století ke sv. Petru 
a Pavlovi.34 Jak shrnul ve své analýze známý znalec 
problematiky Zdeněk Boháč, patrocinium sv. Petra patří 
bezpochyby mezi nejstarší vrstvu kostelních zasvěcení z doby 
rané kolonizace do 13. století. V rámci Boháčem konstatovaných 
zasvěcení raně středověkých sakrálních objektů náleží 
svatopetrské zasvěcení (jež bylo často později rozšiřováno právě 
o zasvěcení svatopavelské) mezi ta nejfrekventovanější. Dále pak 
usoudil, že kostely se svatopetrským patrociniem povětšinou 
vznikly v čase do poloviny 12. století při významných správních 
střediscích typu Vyšehrad, Olomouc, Brno či Mělník, resp. při 
knížecích dvorcích jako v případě Kladrub či Doksan.35 Boháč 
přitom předpokládal, že zasvěcení vilémovského klášterního 
chrámu pochází od staršího předklášterního kostelíka, který se po 
založení benediktinského ústavu stal konventním. Tento fakt 
dává do souvislosti s obecně vysledovatelným trendem, kdy byly 
starší kláštery zakládány mnohdy na odlehlých místech coby 
kolonizační podnik, ovšem vlastní klášterní areál byl vesměs 
budován na kulturní půdě, zpravidla v zázemí již stojícího statku 
zakladatele. Fundace tak byla hmotně zajištěna a následně nic 
nebránilo jejímu angažmá v zušlechtění okolních lesů.36 Otázku 
vlastního založení kláštera ve Vilémově však Z. Boháč sám 
neřeší a spoléhá se na klasický údaj z literatury, datující počátky 
kláštera před rok 1131.37 Jeho v obecné rovině nesporně užitečné 
závěry nelze proto v konkrétním případě přeceňovat. 

                                                           
34 CDB II, č. 112, s. 107. 
35 Viz Zdeněk BOHÁČ, Patrocinia při nejstarších klášterech a kapitulách 
v českých zemích, Historická geografie 1970, s. 66-67.  
36 Z. BOHÁČ, Patrocinia, s. 52, 56.  
37 Tamtéž, s. 56.  
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Pokud tedy naposledy Marcin Rafał Pauk a Tomáš Velímský 
nepochybují o tom, že vilémovské opatství povstalo mezi lety 
1119-1120,38 domnívám se na základě výše řečeného, že na 
místě je větší skepse a méně kategoričnosti. Existenci kláštera lze 
spojovat teprve s rokem 1160.39 Nejsme samozřejmě s to 
dokázat, odkud se vzalo datum Neplachovo, zda jej Pulkava 
doplnil toliko na základě znalosti Kosmovy kroniky a podobnosti 
jmen knížecích družiníků a samotného kláštera i vesnic v jeho 
bezprostředním okolí, aby byl následně podle Pulkavovy dikce 
upraven i onen pozdně středověký opis Kosmy. Další otázky 
vyvolává také to, proč autor 15. století narozdíl od Neplacha         
i Pulkavy zdůrazňoval, že Vilémov byl založen na žádost Viléma 
a Heřmana příkazem knížete Vladislava, když v jeho době přece 
již nebyla soukromá fundace ničím zvláštním. To pak vede 
k otázce, proč Vilémov není zmíněn ve starších rukopisech, je-li 
souvislost Vladislava I. a Kladrub (pravda, toliko v souvislosti 
s pohřbem knížete) uvedena. Otázkou je také chronologie 
událostí. Vladislav i Heřman mizí ze známých pramenů před 
rokem 1124, kdy měl Vilém odcestovat do Levanty. Uvažovat 
lze o nějaké duchovní motivaci takového jednání. Předcházela  
by tomu fundace kláštera nebo by založení duchovní instituce 
bylo spíše výsledkem dojmů ze Svaté země? Jaký byl ostatně 
Vilémův osud? Zemřel v Palestině? Nebo dožil v tichosti 
v ústraní svého kláštera? To budou patrně již navždy otázky, 
kterou budou dráždit důvtip historiků, aniž by nejspíše byla 
šance, že na ně bude nalezena odpověď. Přesto se domnívám,    
že je třeba si je klást. 

                                                           
38 M. R. PAUK, Działalność fundacyjna możnowładstwa czeskiego, s. 51-52; 
T. VELÍMSKÝ, K problematice pozemkové držby českých velmožů, s. 182-
183.  
39 Také M. KOVÁŘ – M. MUSÍLEK, Benediktinské opatství sv. Petra            
a Pavla, s. 159, konstatují, že stanovit přesnější dobu založení kláštera není 
pro pozdní původ pramenů možné, za první nezpochybnitelnou zmínku o jeho 
existenci tak mají rok 1160.  
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Vilémov, listina Děpolta III. z počátku 13. století  

(NA Praha, Benediktini - Břevnov, sign. 5) 

 
Výslovně je vilémovský benediktinský klášter po epizodickém 

svědectví opata Viléma pro hradišťské premonstráty znovu 
zmíněn zkraje 13. století, kdy jej svou přízní obdařil kníže 
Děpolt III., kníže čáslavský, chrudimský a vraclavský.               
Na základě znění Děpoltova nedatovaného listu (uvažuje           
se o rozmezí let 1204-1214) připadl tehdy vilémovskému 
klášteru sv. Petra a Pavla podíl na výnosu celnice v Habrech.40 
Roku 1223 pak pražský biskup Peregrin svou autoritou potvrdil 
zbožný odkaz Sezemy z Kostomlat, který ve své závěti odkázal 
vilémovským benediktinům ves Opočnici pro věčnou památku 
své duše.41 Jedná se sice o ojedinělé doklady, nepochybně už ale 
byl v této době Vilémov coby instituce pevně zapsán ve vědomí 
současníků. Jednoznačně v tomto smyslu mluví ve své listině 
v listopadu roku 1253 král Přemysl Otakar II., když potvrzuje 
klášteru – označenému jako Wilhalmscella – jeho výsady            
a majetky. Podobně pak vzal tentýž král roku 1276 pod svou 
                                                           
40 CDB II, č. 112, s. 107.  
41 CDB II, č. 252, s. 241-242.  
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zeměpanskou ochranu poddané vilémovského kláštera.42 
Bohužel, prameny, které by nějakým způsobem uchovaly paměť 
vilémovského konventu na vlastní zakladatele, např. v podobě 
listinných falz, nám známy nejsou.43  
 
Otázka identifikace zakladatelů vilémovského kláštera 

Fakt, že údaje o Vilémovu obsahuje až tzv. Fürstenberský rukopis 
Kosmovy kroniky z 15. století, pak vede k zamyšlení nad výpovědní 
hodnotou Kosmova díla ve vztahu k údajným zakladatelům 
vilémovského kláštera, bratřím Vilémovi a Heřmanovi. Kosmovo 
svědectví je totiž překvapivě málomluvné. Pražský děkan na daném 
místě své kroniky totiž konstatuje jen tolik, že 12. února roku 1124     
se vydal Heřman, bratr Vilémův, spolu s dalšími poutníky                  
do Jeruzaléma.44 Kosmas mlčí o případném poměru obou bratří ke 
kněžně či knížeti, tím méně k Vilémovu, jak střízlivě postihl už Václav 
Novotný.45 Další komplikace nastávají, chceme-li se o obou bratřích 
poučit z genealogie rodu. Dozvídáme se, že Sulzbachští se stali během 
11. století mocným rodem a století 12. představovalo vrchol jejich 
moci a prestiže. Jeho příslušníci byli leníky bamberského biskupa,     
po roce 1057 se ujali dědictví po vymřelém rodu ze Schweinfurtu         
a roku 1071 je u nich prvně doložen hraběcí titul. Během tzv. sporu      
o investituru stála hrabata se Sulzbachu po boku císaře Jindřicha IV., 
aby později dosáhla příbuzenského provázání nejen s římským králem 
Konrádem III., ale i byzantským císařem Manuelem I. Komnénem.46   
Je tedy zřejmé, že se jednalo o nemálo významný rod. Avšak, byť 
první známý příslušník rodu je doložen už roku 832, jména Vilém       
či Heřman (resp. Wilhelm a Hermann) v rodokmenu nenalézáme. 
Naopak jako obzvláště oblíbená jména se v dané době u příslušníků 
rodu jeví jména jako Berengar či Gebhard. Nemůžeme tedy přes 

                                                           
42 RBM II, č. 2, s. 1-2; č. 1009, s. 422.  
43 Srov. Josef ŠRÁMEK, Středověká listinná falza: Podvod, nebo prostředek 
uchování dějinné paměti? Dějiny a současnost 4, 2009, s. 33-36. 
44 Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, in: MGH, s. 227.  
45 V. NOVOTNÝ, České dějiny I.2, s. 696.  
46 Lexikon des Mittelalters, Band VIII, München 1999, s. 304 
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rodové vazby specifikovat jejich vztah k Richenze z Bergu, tím méně 
doložit působení v Čechách.47  

Badatelům, hlásícím se k názoru o zakladatelích Vilémova jakožto 
příslušníkům rodu hrabat ze Sulzbachu také uniklo, že o tomto rodu 
Kosmas ve svém díle mluví, a to dokonce na dvou místech. Poprvé, 
když líčí události roku 1106, kdy císař Jindřich IV. čelil povstání, 
v jehož čele stanul jeho syn, pozdější Jindřich V.48 Na straně Jindřicha 
IV. se tehdy angažovaly také přemyslovské oddíly. Vojska obou 
Jindřichů proti sobě posléze stanula u Řezna. Markrabí Berengar        
ze Sulzbachu je tu pak zmíněn mezi těmi, kteří opustili Jindřicha IV.    
a přeběhli na stranu jeho syna.49 Podruhé markrabě Berengar vystupuje 
na stránkách Kosmovy kroniky k roku 1110, kdy měl na pokyn krále 
Jindřicha V. zasáhnout do sporů o knížecí stolec mezi Přemyslovci 
Bořivojem II. a Vladislavem I.50 Jakákoliv souvislost s bratry 
Heřmanem či Vilémem zde ale nevysvítá. Svědectví Přibíka Pulkavy 
z Radenína se tak stává jen stěží udržitelným. 

Je ostatně pravdou, že ztotožnění fundátorů vilémovského opatství 
odmítlo již několik starších autorů. Jako jeden z prvních poukázal      
na problematičnost skutečnosti, že by původem cizí šlechtici založili 
v Čechách klášter, už Bonaventura Piter v 18. století.51 Ten se jako 

                                                           
47 Tamtéž, s. 304. Oběma hrabatům se ve svém podání českých dějin nevěnuje 
ani přední představitel předválečné německé historiografie a uznávaný znalec 
Kosmovy kroniky Bertold BRETHOLZ, Geschichte Böhmens und Mährens 
bis zum Aussterben der Přemysliden (1306), München – Leipzig 1912. 
Identifikaci nenapomáhá ani základní práce k tématu poutnictví do Svaté 
země, kterou je Reinhold RÖHRICHT, Die Deutschen im Heiligen Lande. 
Chronologisches Verzeichnis derjenigen Deutschen, welche als 
Jerusalempilger und Kreuzfahrer sicher nachzuweisen oder wahrscheinlich 
anzusehen sind (c. 650-1291), Aalen 1968, s. 24, který pouze opakuje údaje 
Kosmovy.  
48 Pro kontext viz Ferdinand SEIBT, Lesk a bída středověku, Praha 2000,       
s. 95-110; Francis RAPP, Svatá říše národa německého. Od Oty Velikého       
po Karla V., Praha – Litomyšl 2007, 112-126.  
49 Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, in: MGH, s. 182.  
50 Tamtéž, s. 202.  
51 Bonaventura PITER, Thesaurus absconditus in agro seu monasterio 
Brzewnoviensi prope Pragam, Brunae 1762, s. 202-203.  
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jeden z prvních obrátil směrem k domácím zdrojům. Jeho podněty pak 
rozvinul František Vacek, který opíraje se o oblibu křestních jmen, 
označil ony blíže neznámé velmože za předky pozdějšího rodu 
moravských Kouniců.52 Vackovy názory přejal a kodifikoval z pozice 
autority moravské vlastivědy a rodopisu Ladislav Hosák.53 Na tuto 
interpretační linii v poslední době navázali jednak Miroslav Kovář 
s Martinem Musílkem, jednak Tomáš Velímský. Miroslav Kovář         
a Martin Musílek přese všechny interpretační komplikace, které 
samozřejmě reflektují, nadále uvažují o tom, že zakladateli kláštera 
byli s největší pravděpodobností družiníci Vladislava I. Vilém             
a Heřman, vylučují ovšem jejich souvislost s rodem sulzbašských 
hrabat. Nijak se také nevyslovují k bližší identifikaci oněch urozenců 
v knížecích službách.54  

V nedávné době věnoval počátkům vilémovského kláštera i jeho 
zakladelům pozornost Tomáš Velímský, který se prozatím 
nejpodrobněji pokusil ony zvažované urozence Viléma a Heřmana 
zařadit. Ve shodě s Marcinem Rafałem Paukem55 vyslovil názor, že lze 
Vilémov pokládat za první soukromou velmožskou fundaci v českém 
knížectví, přičemž za zakladatele má taktéž příslušníky domácího 
rozrodu, uvažujíce v tomto ohledu o Blahovicích.56 T. Velímský 
konstatuje, že nejsme s to konkretizovat vztah dotyčných velmožů 
k čáslavskému hradskému centru, které bylo bezpochyby centrem 
oblasti dané doby a s nímž se tak nutně pojila existence 

                                                           
52 František VACEK, Kostely, církve a chrámy v Čechách, Method 1892,       
s. 44; TÝŽ, Sociální dějiny české doby starší, Praha 1905, s. 439.  
53 Ladislav HOSÁK, Příspěvky ke starému rodopisu moravskému VII. Erb 
lekna, Časopis Společnosti přátel starožitností v Praze 1938, s. 55-57.  
54 M. KOVÁŘ – M. MUSÍLEK, Benediktinské opatství sv. Petra a Pavla,       
s. 159.  
55 Marcin Rafał PAUK, Der böhmische Adel im 13. Jahrhundert: Zwischen 
Herrschaftsbildung und Gemeinschaftsgefühl, in: Ivan Hlaváček – Alexander 
Patschovsky (edd.): Böhmen und seine Nachbarn in der Přemyslidenzeit, 
Ostfildern 2011 s. 269. 
56 Tomáš VELÍMSKÝ, K donaci vsí Blegou a Nabrezine litomyšlským 
premonstrátům (Kastelán Blah a jeho rod II), in: In memoriam Jan Rulf, 
Praha 2000, s. 453; TÝŽ, K problematice pozemkové držby českých velmožů, 
s. 182-183. 
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privilegovaných knížecích služebníků, ovšem dokládá několik dalších 
příkladů, kdy prameny naznačují jejich působení v knížecích 
službách.57 Další indicií, o níž se T. Velímský opírá, je název 
samotných obcí Vilémov a Heřmanice (doloženy k roku 1281).58 
Udává také analogický příklad vsi Předbořice (doložena ve 14. století) 
nedaleko Vilémova, Heřmanic a Čáslavi, kterou spojuje s čáslavským 
správcem Předborem.59  

Cenný je pak Velímského poukaz na případného třetího z bratrů, 
Pula, který byl roku 1107 spojkou mezi Přemyslovci Vladislavem         
a Svatoplukem v jejich konspiraci vůči vládnoucímu Bořivojovi II.60 
Tím se totiž dostáváme znovu k názoru Františka Vacka o vazbě 
vilémovského kláštera na rozrod Kouniců. Svatopluk byl původně 
knížetem v Olomouci, v jeho službách coby pražského knížete             
je doložen Heřman. Šlo by tedy uvažovat o tom, že Svatopluk, který 
měl svou vlastní zkušenost s napjatými vztahy v rámci knížecí rodiny, 
stejně tak jako s boji o knížecí stolec61 a logistikou mezi Moravou       
a Čechami, mohl podporou svých družiníků v oblasti klíčové cesty 
z Moravy do Čech62 sledovat širší strategické cíle. Stejně tak 
Vladislav. Roku 1278 přesně takto táhlo od Moravského pole přes 
dnešní Havlíčkův Brod, Habry, Čáslav (a tedy i Vilémov) vojsko 
Rudolfa Habsburského.63 Doložení družiníka Pula pak představuje 
také další indicii k rodu Kouniců. Za prvního jednoznačně doloženého 
člena rodu je totiž považován Vilém z Pulína, mimo jiné zakladatel 
kláštera v Dolních Kounicích. Vilém z Pulína je vzpomínán               

                                                           
57 Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, in: MGH, s. 184, 192, 202.  
58 CDB VI/1, č. 149, s. 197-198.  
59 T. VELÍMSKÝ, K problematice pozemkové držby českých velmožů, s. 181. 
Viz CDB I, č. 229, s. 207-208; RBM III, č. 1335, s. 521-522; č. 1399, s. 547-
548.  
60 Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, in: MGH, s. 184.  
61 V roce 1101 přispěl Svatopluk společně s bratrem Otou k nezdaru vojenské 
výpravy bratranců Oldřicha a Litolda, když se nepostavil po jejich boku proti 
Bořivojovi II., sám také ve své snaze o zisk pražského knížecího stolce 
neuspěl. Viz M. WIHODA, Morava v době knížecí, s. 152-154.  
62 Srov. Ivan VÁVRA, Haberská cesta, Historická geografie 1971, s. 8-32.  
63 Příběhy krále Přemysla Otakara II., in: FRB II, s. 332. 
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na několika místech Jarlochova letopisu.64 Vilém a jeho bratr Oldřich, 
synové Hroznatovi, jsou jmenováni k roku 1186 jako dobrodinci 
johanitů, Vilém sám pak vystupuje jako výrazný straník znojemského 
knížete Konráda Oty. Ve službách přemyslovských knížat se také oba 
bratři zúčastnili roku 1176 vpádu do Rakous, bojovali i roku 1185 
v krvavé bitvě mezi pretendenty o knížecí stolec v krvavé bitvě            
u Loděnice. Příbuzným Viléma z Pulína byl podle všeho Eberhard, 
někdejší podpřevor v Želivi a následně převor a posléze i probošt 
v Dolních Kounicích.65 Dodejme, že Tomáš Velímský (byť opatrně) 
uvažuje o možném příbuzenství Hroznaty a jeho synů Viléma              
a Oldřicha s Hroznatou Kadeřavým z Peruce, Hroznatou Tepelským    
a Blehem z Třebušína, tedy významnými osobnosti, angažujícími se na 
Litoměřicku.66 

Problémem ovšem je, že pro vazbu Kosmových bratří Viléma          
a Heřmana na Viléma z Pulína a pozdější rozrod erbu lekna, tj. pány 
z Drnholce, Kounic, Letovic, Polan a Rudíkova, nesvědčí nic jiného 
než nepřímý doklad obliby jmen Vilém a Heřman. jež byla v tomto 

                                                           
64 Letopis Jarlocha, opata milevského, in: FRB II, s. 476-477, 483, 497, 506. 
Dále CDB I, č. 400, s. 415-417. Z literatury srov. Irena HRABĚTOVÁ, 
Staročeská báseň o Vilémovi z Kounic, Časopis Matice moravské 1984,         
s. 84-100; M. R. PAUK, Działalność fundacyjna możnowładstwa czeskiego,  
s. 58-63; M. WIHODA, Morava v době knížecí, s. 256-259. K lokalizaci 
zaniklé vsi Pulín Lubomír KONEČNÝ, K otázce lokalizace Pulína, in: XVI. 
Mikulovské sympozium, Praha 1987, s. 175-176; k počátkům 
dolnokounického kláštera Jan BISTŘICKÝ, Spor o mikulovský patronát 
počátkem 14. věku, Jižní Morava 1966, s. 40; Sáša DUŠKOVÁ, K listině 
dolnokounického kláštera,     in: IV. Mikulovské sympozium, Praha 1973,     
s. 278-80; Zdeněk CHAROUZ, Znovu k tzv. zakládací listině kláštera 
dolnokounického, in: XVI. Mikulovské sympozium, Praha 1987, s. 181-184. 
K majetkovému zázemí Viléma z Pulína, jeho bratra Oldřicha a jejich otce 
Hroznaty Tomáš VELÍMSKÝ, K problematice rané kolonizace 12. století 
v Českém Středohoří a vzniku feudální pozemkové držby, Mediaevalia 
Historica Bohemica 1995, s. 89-90.  
65 Letopis Jarlocha, opata milevského, in: FRB II, s. 477. 
66 T. VELÍMSKÝ, K problematice rané kolonizace 12. století, s. 90.  
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rodě ještě ve 13. století charakteristická.67 Problémem je naopak 
majetkové zázemí rodu, které je až do závěru 12. století zahaleno 
tajemstvím. Pramenně, byť problematicky, je doložena jakási 
majetková držba v severních Čechách,68 dále se však historie potomků 
Viléma z Pulína pojí hlavně s Moravou (dva Vilémovi synové jsou 
doloženi ve službách markraběte Přemysla).69 Až roku 1249 jsou bratři 
Vilém z Drnholce a Heřman z Rudíkova nuceni postoupit mikulovské 
panství Lichtenštejnům, následkem čehož rod pánů z Drnholce obrací 
svou pozornost do východních Čech, konkrétně na nově získané 
Lanšpersko.70 Vilém z Drnholce se tak stává zakladatelem Ústí nad 
Orlicí, od jeho syna Heřmana z Letovic pak odvozuje svůj původ rod 
pánů z Rychnova.71 

To vše lze vzít v úvahu při sestavování torzovité skládanky 
historického příběhu vilémovského kláštera, nestačí to však ani         
na velmi hrubě načrtnutý obraz. Ve sledovatelných dějinách 
vilémovského konventu pak už zakladatelská rodina z řad domácí 
šlechty nijak nevystupuje – možným polem výzkumu, který by          
do problematiky snad vnesl více světla, je problematika vztahu 
Blahoviců, resp. pánů z Chlumu, k Lichtenburkům, s nimiž se pojí 
výrazná fáze kolonizace regionu ve 13. století, potažmo podrobnější 
výzkum dějin rozrodu erbu lekna, především pánů z Drnholce. Toto 
mlčení pramenů o významnější úloze šlechty v dějinách Vilémova72 
vede také spolu s dikcí zápisu v onom pozdně středověkém rukopise 
Kosmovy kroniky k opatrnosti nad tím hovořit o vilémovském opatství 

                                                           
67 Srov. L. HOSÁK, Příspěvky ke starému rodopisu, s. 55-57. Velmi opatrně 
v tomto ohledu M. R. PAUK, Działalność fundacyjna możnowładstwa 
czeskiego, s. 62.  
68 CDB I, č. 310, s. 282; srov. M. WIHODA, Morava v době knížecí, s. 258.  
69 CDM II, č. 247, s. 270-271; srov. M. WIHODA, Morava v době knížecí,     
s. 258-259.  
70 CDM III, č. 135, s. 103; srov. L. HOSÁK, Příspěvky ke starému rodopisu, 
s. 57.  
71 L. HOSÁK, Příspěvky ke starému rodopisu, s. 57; František MUSIL, 
Osidlování Podorlicka v době předhusitské, Ústí nad Orlicí 2002.  
72 Srov. např. svědečnou řadu v listině vilémovského opata Jaroslava z roku 
1318, viz RBM III, č. 456, s. 187-188; A. KŘIVSKÁ, Listina opata Jaroslava 
II., s. 171-186.  



25 
 

sv. Petra a Pavla jako o první soukromé fundaci. Zápis totiž, 
přiznejme, že ne zcela srozumitelně, hovoří o tom, že k aktu došlo     
na žádost urozených Viléma a Heřmana a na příkaz knížete 
Vladislava.73  

Pro úplnost je třeba zmínit ještě jeden názor o kořenech 
vilémovského kláštera, který se opět pojí je jménem Bonaventury 
Pitera. Ten vyslovil úsudek, že počátky vilémovského monasteria lze 
spojit s poustkou, o které B. Piter dále uvažuje, že byla obývána 
jakýmsi bratrem, patrně Vilémem. Toho pak spojuje s klášterem 
v Břevnově.74 Svoje tvrzení B. Piter opíral o dikci listiny Přemysla 
Otakara II., v níž je pro vilémovské opatství použit termín 
Wilhalmscella.75 Může se zdát, že je vůbec zbytečné zabývat se názory 
jakéhosi řeholníka z 18. století. Je však nutné vzít v potaz, že B. Piter 
byl nejprve knihovníkem a archivářem benediktinského kláštera          
v Broumově, posléze byl zvolen do hodnosti probošta kláštera 
v moravském Rajhradě. B. Piter představuje vedle Magnoalda 
Ziegelbauera jednoho z prvních představitelů českého historického 
kriticismu, který vyzbrojen nejlepší soudobou bollandistickou 
metodologií na poli rodící se paleografie a diplomatiky připravil dvě 
velké edice, jak českých historických narativních pramenů (Scriptores 
rerum Bohemicarum), tak i sbírky opisů listin k starším dějinám 
Moravy (Monasticon Moraviense diplomatico-historico-
chronologicum). Na Piterovo vědecké dílo, které zůstalo bohužel 
povětšinou jen v rukopisné podobě, pak navazovali další zakladatelé 
české historické vědy, např. Gelasius Dobner a František Palacký.76 

Jak ostatně nově upozornil Martin Musílek, ještě na samém 
sklonku 20. let 15. století nacházíme v městských knihách Starého 
Města pražského dva zápisy, které zmiňují dům v držení vilémovského 

                                                           
73 Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, in: MGH, s. 219. Pojistku 
knížecího souhlasu ostatně připouští také T. VELÍMSKÝ, K problematice 
pozemkové držby českých velmožů, s. 185. 
74 B. PITER, Thesaurus absconditus, s. 202.  
75 RBM II, č. 2, s. 1-2.  
76 Viz František KUTNAR – Jaroslav MAREK, Přehledné dějiny českého      
a slovenského dějepisectví. Od počátků národní kultury až do sklonku 
třicátých let 20. století, Praha 1997, s. 145-147.  
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kláštera, který je tu označen jako cella Wilhelmi.77 Piterova zpráva tak 
vykazuje na jednu stranu delší životnost tradice o počátcích 
vilémovského kláštera, na druhou stranu je třeba mít na paměti 
neustálenost středověké terminologie,78 čili i ošidnost vyvozování 
dalekosáhlých závěrů z jednoho jediného pojmu. Stejně tak je ovšem 
pravdou, že poustevnictví je ze své podstaty fenomén, který je jen stěží 
zachytitelný písemnými prameny (snad s výjimkou hagiografie)79         
a nelze se zbavit tušení, že určitý hyperkriticismus historické vědy do 
jisté míry zplošťuje minulou skutečnost a činí monastickou mapu 
přemyslovských Čech a Moravy o něco chudší, než možná reálně 
byla.80 Svého druhu memento představují např. benediktinské kláštery 
v Opatovicích nad Labem, Podlažicích u Chrudimi a v Polici nad 
Metují, u nichž lze nalézt indicie o kořenech v poustevnických 
cellách.81  

                                                           
77 M. KOVÁŘ – M. MUSÍLEK, Benediktinské opatství sv. Petra a Pavla,      
s. 159. Srov. Václav Vladivoj TOMEK, Základy starého místopisu pražského, 
Díl 1. Staré město, Praha 1866, s. 34.  
78 Akcentuje Dušan FOLTÝN, Celly a proboštství kláštera svatého Jana 
Křtitele na Ostrově. Zamyšlení nad problematikou benediktinských pobočných 
domů v raně středověkých Čechách, in: Svatý Prokop, Čechy a střední 
Evropa, Praha 2006, s. 277. 
79 Vhodným příkladem se jeví především osobnost poustevníka Gunthera 
(Vintíře) a jeho následný kult v břevnovském klášteře, klasickým příkladem    
je pak postava sv. Prokopa. Srov. Petr KUBÍN, Sedm přemyslovských kultů, 
Praha 2011, s. 195-218; Petr SOMMER, Svatý Prokop. Z počátků českého 
státu a církve, Praha 2007; Jan ROYT, Poustevník Vintíř. Poznámky 
k hagiografii, kultu a ikonografii světce, in: Milénium břevnovského kláštera 
(993-1993). Sborník statí o jeho významu a postavení v dějinách, Praha 1993, 
s. 259-261.  
80 Srov. Zdeňka HLEDÍKOVÁ, Benediktini v českých zemích ve středověku, 
in: Břevnov v českých dějinách, Praha 1997, s. 12-13; D. FOLTÝN, Celly       
a proboštství kláštera svatého Jana Křtitele, s. 284-285.  
81 Shodně M. KOVÁŘ – M. MUSÍLEK, Benediktinské opatství sv. Petra        
a Pavla, s. 159. Srov. CDB I, č. 247, s. 218-219; č. 386, s. 368-369. 
Z literatury Emanuela NOHEJLOVÁ, Příběhy kláštera opatovického. 
Příspěvek k vlastivědě země české, Praha 1925, s. 8-12, 76-82; Václav 
HRUBÝ, Tři studie k české diplomatice, Brno 1936, s. 131-138; D. FOLTÝN, 
Celly a proboštství kláštera svatého Jana Křtitele, s. 285; TÝŽ, Tajemství 
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Pozastavit se je také nutné nad Piterovým údajem o tom,               
že vilémovská fundace byla personálně zajištěna z Břevnova. Opět     
se nejedná o názor, který by nešlo problematizovat. Za prvé s ohledem 
na fakt, že B. Piter sám pocházel z klášterů, které byly dceřinnými 
založeními Břevnova. Nemuselo se sice jednat o vědomou snahu         
o zvýšení lesku svého kláštera, mohl sám v dobré víře artikulovat 
zděděnou domácí břevnovskou tradici. Břevnovskému klášteru je totiž 
coby prvnímu klášteru řádu černých mnichů v Čechách přičítáno 
založení většiny dalších řádových domů, u nichž nejsou počátky 
zřejmé. S Břevnovem je tak spojován klášter v Rajhradě (1048), 
v Opatovicích nad Labem (1086), na Sázavě (1097) a v Podlažicích 
(před 1160). Prapočátky kladrubského kláštera (1120) před příchozem 
zwiefaltenské misie jsou spojovány buď s Břevnovem, nebo 
s Ostrovem u Davle, podlouho byl Břevnov spojován také s klášterem 
v Hradišti u Olomouce (1078), moderní bádání ale upozorňuje           
na možnost, že tamní konvent spíše přišel díky společenským              
a kulturním vztahům zakladatelů z Uher.82  

Uvážíme-li, že samotný Břevnov procházel během 1. poloviny      
11. století konsolidací za přispění mnišské kolonie z bavorského 
kláštera Niederaltaich,83 lze důvodně přemýšlet nad tím, zda              
by skutečně jeden klášter byl schopný takové lidsky i materiálně 
náročné misijní aktivity. Stejně tak je ovšem pravdou, jak upozornil již 
Čeněk Sameš, že břevnovská tradice vilémovských počátků rezonuje 
nejen v 18. století u B. Pitera, ale už před polovinou 16. století 
v samotném vilémovském konventu, jak lze alespoň soudit podle 

                                                                                                                              
kláštera „svatého“ Vrbaty, in: Codex gigas – Ďáblova bible. Tajemství 
největší knihy světa, Praha 2007, s. 61-74.  
82 Srov. Jan BISTŘICKÝ, Zakládací listiny kláštera Hradiska u Olomouce     
a počátky české panovnické listiny, Vlastivědný věstník moravský 1993, 131-
136; Martin WIHODA, Benediktinská kapitola v dějinách kláštera Hradisko   
u Olomouce, in: Ve stopách sv. Benedikta, Brno 2002, s. 32-34; Josef 
ŠRÁMEK, Vzestup a pád rodové fundace olomouckých Přemyslovců. Několik 
slov ke konci benediktinského konventu v klášteře Hradiště u Olomouce, 
Střední Morava 2011, s. 4-5.  
83 Viz Josef ŠRÁMEK, Lesk a bída benediktinského mnišství v raně 
středověkých Čechách: břevnovský klášter v klíčových letech 993-1200, 
Historica Olomucensia 2009, s. 23-36. 
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náhrobku posledního titulárního vilémovského opata, zesnulého roku 
1541.84 I toto svědectví lze ale oslabit poukazem na personální 
provázání vilémovského a rajhradského konventu (v Rajhradě nalezli 
nakonec vilémovští benediktini azyl po zániku svého kláštera 
v husitských válkách roku 1421, sám poslední vilémovský opat Petr 
byl předtím rajhradským proboštěm).85 

Musíme tak bohužel konstatovat, že nelze s jistotou říct kým  
a odkud byl vilémovský klášter založen.86 Jednoznačně můžeme 
vyloučit toliko aktivitu říšské šlechty v přemyslovských 
službách. Mnohem pravděpodobnější se jeví být díky                 
T. Velímskému úvaha F. Vacka o rozrodu rodu lekna, byť ani 
zde nelze stanout na pevnější půdě. Pokud bychom ale uvěřili,  
že písemné prameny, ač pozdního původu, reflektují skutečnou 
paměť o založení vilémovské fundace, jednalo by se tak o jeden 
z prvních dokladů o aktivitě urozenců přemyslovského knížectví 
na fundační aktivitě, což by bylo možno pokládat za začátek již 
lépe zmapovaného procesu, jehož hlavní vlna přichází až ke 
konci 12. století.87 Otázkou přesto zůstává, zda lze pro tuto 
nejstarší dobu hovořit o soukromých fundacích nebo zda je třeba 
uvažovat o součinnosti urozenců a zeměpána. Naposledy Josef 
Žemlička interpretuje počátky vilémovské fundace tak, že bratři 
                                                           
84 Č. SAMEŠ, Klášter vilémovský, s. 13, pozn. 21; srov. M. KOVÁŘ –         
M. MUSÍLEK, Benediktinské opatství sv. Petra a Pavla, s. 159.  
85 Více T. SOMER – J. ŠRÁMEK, Historie benediktinského opatství sv. Petra 
a Pavla, s. 42-46.  
86 Např. J. ŽEMLIČKA, Čechy v době knížecí, s. 251, mluví o Vilémově jako 
o příkladu šlechtického založení. Ve svém posledním pojednání ale týž autor 
zdůrazňuje spíše souhlas knížete, viz Josef ŽEMLIČKA, K pozemkové výbavě 
české nobility ve starším středověku, Český časopis historický 2012, s. 218-
219. Kolektivní dílo Petra SOMMERA – Dušana TŘEŠTÍKA – Josefa 
ŽEMLIČKY (ed.), Přemyslovci. Budování českého státu, Praha 2009, s. 255, 
jako možné uvádí opatrně angažmá kněžny Richenzy. Bez specifikace          
pro domácí kořeny argumentují M. KOVÁŘ – M. MUSÍLEK, Benediktinské 
opatství sv. Petra a Pavla, s. 158-159.  
87 Srov. M. R. PAUK, Działalnoćć fundacyjna możnowładztwa czeskiego,       
s. 59-99.  
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Vilém a Heřman byli ideovými původci a kníže naopak hmotným 
dobrodincem. Výslovně tak Vilémov označuje nikoliv               
za šlechtické, ale za zeměpanské založení.88 Ještě hypotetičtější 
je úvaha nad nejranější formou pozdějšího opatství, kdy lze jen 
analogicky připustit možnost pustevny, odrážející se ještě 
v terminologii 13. a 15. století.  

 

 
Vilémov, majetková držba kláštera ve 13. a 14. století (autor Tomáš Somer) 

 
Počátky Vilémova v širším kontextu vývoje přemyslovského 
knížectví 12. století 

S ohledem na opakovaně konstatovanou pramenou nouzi stran 
dějin vilémovského opatství až do počátku 13. století je třeba se při 
promýšlení hypotéz o nejstarší etapě vývoje kláštera opřít o analogie 

                                                           
88 J. ŽEMLIČKA, K pozemkové výbavě české nobility, s. 219.  
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s dějinami jiných církevních institucí v širším regionu. V případě 
Vilémova se tak nabízí v první řadě benediktinské kláštery 
v Opatovicích nad Labem, Želivi a v Podlažicích, stejně tak jako 
cisterciácké opatství v Sedlci u Kutné Hory. Určitou výpovědní 
hodnotu může skýtat i případ sázavského benediktinského kláštera.  
Při zvažování nastíněné otázky zakladatelů vilémovského opatství je 
pak záhodno přihlédnout k problematice vývoje středověké šlechty 
v přemyslovském knížectví, což představuje v současnosti velmi 
frekventované pole studia a hlavní obrysy ještě donedávna platných 
interpretací začínají být prodrobovány kritickému přezkoumání.89 
Dějiny kláštera ve Vilémově pak v těchto debatách mohou hrát nikoliv 
nepodstatnou roli.90  

Otázka majetkových dispozic rané velmožské vrstvy                   
je v současnosti jedním z hlavních témat, která hýbou oborem 
přemyslovské medievistiky.91 Podle shrnutí starších názorů Josefem 

                                                           
89 Martin WIHODA, Privatisierung im 13. Jahrhundert? Die tschechische 
Mediävistik und die Interpretation der Přemyslidenzeit, Bohemia 2006/2007, 
s. 172-183; Pavlína RYCHTEROVÁ, Aufstieg und Fall des 
Přemyslidenreiches: Erforschung des böhmischen Früh- und Hochmittelalters 
in der gegenwärtigen tschechischen Mediävistik, Zeitschrift für historische 
Forschung 2007, s. 629-647. 
90 Vilémov používá jako součást své argumentace naposledy J. ŽEMLIČKA, 
K pozemkové výbavě české nobility, s. 218-219.  
91 Starší názory odráží např. souborně J. ŽEMLIČKA, Čechy v době knížecí; 
TÝŽ, Počátky Čech královských 1198-1253. Proměna státu a společnosti, 
Praha 2002; TÝŽ, Přemysl Otakar II. Král na rozhraní věků, Praha 2011. 
S odlišnou interpretací pak vystoupili Jan KLÁPŠTĚ, Proměna českých zemí 
ve středověku, Praha 2005; a především Libor JAN, Václav II. a struktury 
panovnické moci, Brno 2006. Srov. dále již jen výběrově Dušan TŘEŠTÍK – 
Josef ŽEMLIČKA, O modelech vývoje českého přemyslovslého státu, Český 
časopis historický 2007, s. 122-164; Libor JAN, Skrytý půvab 
„středoevropského modelu“, Český časopis historický 2008, s. 873-902; Josef 
ŽEMLIČKA, Kasteláni, vilikové a beneficia v netransformované 
transformaci, Český časopis historický 2008, s. 109-136; Martin WIHODA, 
Kníže a jeho věrní. Kosmas o světě předáků a urozených, in: Šlechta, moc       
a reprezentace ve středověku, Praha 2007, s. 11-29; Libor JAN, K počátkům 
české šlechty. Družina, beneficium, pozemkové vlastnictví, in: Tamtéž, s. 45-
52; Tomáš VELÍMSKÝ, Paní Bohatěj a její blízcí, in: Tamtéž, s. 53-62; Libor 
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Žemličkou, od 11. a 12. století si právo volby knížete začala 
vyhrazovat užší skupina těch nejpřednějších Čechů, kteří tvořili páteř 
státního aparátu coby držiteké úřadů a knížetem dosazení správci 
klíčových kastelánií. Knížeti však náležela role vrchního pána, 
nejvyššího soudce i zákonodárce. Tak alespoň bývá interpretováno 
Kosmovo svědectví, odrážející realitu přelomu 11. a 12. století.92 
Přitom však první doklady o českých urozencích obsahuje právě 
Kosmova kronika Čechů, např. v pasážích o dosazení Břetislava I.      
na knížecí stolec jeho strýcem Jaromírem či v líčení úmrtí téhož 
knížete v Chrudimi v roce 1055.93 Lecos naznačuje i samo konání 
volebních sněmů, které (jako jediné, zdůrazňuje J. Žemlička) 
nepodléhalo iniciativě knížete – a to z toho prostého důvodu, že jeden 
kníže byl zesnulý a nový přitom ještě nebyl instalován.94 Velmoži     
11. a 12. století však byli hmotně závislí na knížecí přízni. Zřetelné 
posílení postavení velmožů položil J. Žemlička do období vlády 
slabého knížete Bořivoje II. po roce 1100.95 Podle Žemličkova mínění 
pak dlouhodobé konstituování feudální šlechty urychlila léta 1172-
                                                                                                                              
JAN, Hereditas, výsluha, kastelánie. Několik poznámek k terminologii            
a metodologii současné historiografie přemyslovského období, Časopis 
Matice moravské 2009, s. 461-472; Josef ŽEMLIČKA, O „svobodné 
soukromosti“ pozemkového vlastnictví (K rozsahu a kvalitě velmožské držby 
v přemyslovských Čechách), Český časopis historický 2009, s. 269-308;        
T. VELÍMSKÝ, K problematice pozemkové držby českých velmožů, s. 177-
186; Libor JAN, Hereditates a soudy statut Konráda Oty, in: Ad iustitiam      
et bonum commune. Proměny zemského práva v českých zemích                   
ve středověku a raném novověku, Brno 2010, s. 10-22; Jan KLÁPŠTĚ, O rané 
šlechtě v českých zemích. Malý náčrt velkého tématu, in: Co můj kostel dnes 
má, nemůže kníže odníti. Věnováno Petru Sommerovi k životnímu jubileu, 
Praha 2011, s. 61-66; J. ŽEMLIČKA, K pozemkové výbavě české nobility,      
s. 189-233.  
92 Josef ŽEMLIČKA, „Omnes Bohemi“: Od svatováclavské čeledi                
ke středověké šlechtě, Mediaevalia historica Bohemica 1993, s. 111-133. 
K výkladu Kosmova textu srov. Dušan TŘEŠTÍK, Kosmova kronika. Studie 
k počátkům českého dějepisectví a politického myšlení, Praha 1968.  
93 Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, in: MGH, s. 78-79.  
94 J. ŽEMLIČKA, „Omnes Bohemi“, s. 113. Srov. také TÝŽ, „Politický 
kalendář“ přemyslovských Čech, Český časopis historický 1991, s. 31-47.  
95 J. ŽEMLIČKA, „Omnes Bohemi“, s. 123.  
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1197, kdy se do čele ještě poměrně široce definované skupiny 
„předních Čechů“ začal stavět užší okruh rodin, držících nejdůležitější 
beneficia a úřady, celý proces pak byl dokonán ve 13. století vznikem 
velkých pozemkových komplexů v rukou šlechty.96  

Tento teoretický model, upřednostňující výsadní postavení knížecí 
moci v raně středověkém státě, kdy kníže vystupoval jako výsadní 
majitel půdy i lidí,97 se ovšem setkal s výrazným nesouhlasem ve věci 
postavení českých urozenců v přemyslovském knížectví a jejich 
majetkového zázemí.98 Výpovědní hodnotu Kosmovy kroniky, která 
představuje od dob fundamentálních studií Dušana Třeštíka klíčový 
pramen při úvahách o chápání knížecí moci na přelomu 11. a 12. 
století, ve vztahu ke společenské struktuře přemyslovských Čech          
i mocenským mechanismům panovnické moci nově analyzoval Martin 
Wihoda.99 Ten připustil, že dikce Kosmovy kroniky skutečně skýtá 
argumenty pro teorii o závislosti velmožů na knížecí moci, na druhou 
stranu ale upozornil, že to samé dílo nabízí také příklady 
sebevědomého postupu českých předáků.100 M. Wihoda ve stopách 
Josefa Macka upozorňuje, že obsah slova šlechta se vyhraňuje až       
ve 14. století, kdy označuje skupinu osob, zakládající své 
privilegované postavení na společném původu, dědičné moci, majetku 

                                                           
96 J. ŽEMLIČKA, „Omnes Bohemi“, s. 126. Srov. šířeji TÝŽ, Ke zrodu 
vrcholně feudální „pozemkové“ šlechty ve státě Přemyslovců, Časopis Matice 
moravské 1990, s. 17-38; resp. České 13. století: „privatizace“ státu, Český 
časopis historický 2003, s. 509-540.  
97 Srov. Dušan TŘEŠTÍK, K sociální struktuře přemyslovských Čech. Kosmas 
o knížecím vlastnictví půdy a lidí, Československý časopis historický 1971,     
s. 537-564; TÝŽ, Proměny české společnosti ve 13. století, Folia historica 
Bohemica 1979, s. 131-154; TÝŽ, Mysliti dějiny, Praha – Litomyšl 1999,      
s. 92-99, 136-148.  
98 Pochyby o absolutním rozměru knížecí moci vyjádřil již Stanisław 
RUSSOCKI, Vznik vládního systému a způsob panování v patrimoniálních 
monarchiích střední Evropy. Několik diskusních poznámek, Československý 
časopis historický 1980, s. 399-413.  
99 M. WIHODA, Kníže a jeho věrní, s. 11-29 
100 Viz M. WIHODA, Kníže a jeho věrní, s. 16-18.  



33 
 

a přijímaném společenském postavení.101 M. Wihoda pak klade otázku, 
odkud by se odvíjela schopnost českých předáků oponovat knížatům, 
pokud by jejich postavení bylo dáno jen knížecí milostí a fungováním 
v knížecích službách a dokládá to mimo jiné i Kosmovými slovy, 
vyzdvihujícími rody Municů a Těpticů.102  

V otázce majetkové držby velmožů M. Wihoda pokládá                 
za výmluvné svědectví kauzu bílinského správce Mstiše, kterému 
kníže Vratislav II. odebral správcovství kastelánie, nemohl mu však 
vzít území, které předtím Mstiš věnoval jím založenému kostelu. Podle 
Wihody tak soukromá držba existovala v přemyslovských Čechách 
přinejmenším od počátku 11. století.103 Mstišovým příkladem 
argumentuje vedle M. Wihody také Libor Jan.104 Tentýž případ lze 
ovšem interpretovat i odlišně, nikoliv jako doklad držby soukromého 
majetku a svobodné dispozice s ním, jak to činí Jan s Wihodou, ale 
jako příklad úchvatu svěřeného knížecího majetku, který je ovšem 
posvěcen skrze postoupení církevní instituci a tedy v konečné instanci 
světci. Tak na Kosmou popsanou událost nahlíží Petr Sommer.105 
Dodejme, že podobný příklad jako je vznik bílinského kostela 
představuje donace kněze a kanovníka svatovítské kapituly Zbyhněva 
pro kostel v Úněticích z 1. poloviny 12. století. I ten je vnímán jako 
argument pro obě protikladná tvrzení.106  

                                                           
101 M. WIHODA, Kníže a jeho věrní, s. 18. Srov. Josef MACEK, Česká 
středověká šlechta, Praha 1997, s. 9-25. Shodně také L. JAN, K počátkům 
české šlechty, s. 51-52; T. VELÍMSKÝ, Paní Bohatěj, s. 62.  
102 Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, in: MGH, s. 78-79.  
103 Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, in: MGH, s. 111. Srov.              
M. WIHODA, Kníže a jeho věrní, s. 22. Názor, že tento případ nelze 
přeceňovat zastávají J. KLÁPŠTĚ, O rané šlechtě, s. 62; a T. VELÍMSKÝ, 
K problematice pozemkové držby českých velmožů, s. 178-180. .  
104 L. JAN, K počátkům české šlechty, s. 45.  
105 Petr SOMMER, Církev a český stát od 10. do 13. století, in: Przemyślidi    
i Piastowie – twórcy i gospodarze średniowiecznych monarchii, Poznań 2006, 
s. 49. Shodně J. ŽEMLIČKA, K pozemkové výbavě české nobility, s. 204-205. 
K opatrnosti úsudků opět vyzývá T. VELÍMSKÝ, K problematice pozemkové 
držby českých velmožů, s. 179. 
106 CDB I, č. 124, s. 130-131. Srov. obsáhle Zdeněk SMETÁNKA, Legenda  
o Ostojovi, Praha 2004; s důrazem na majetkové dispozice kněze Zbyhněva  
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Libor Jan dále vystoupil proti představě, že by zdrojem moci          
a vlastně i živobytí českých a moravských velmožů knížecí doby byl 
toliko podíl na knížecích důchodech, který si nárokovali z pozice 
držitelů úřadů zemské správy. L. Jan nesouhlasí s myšlenkou,            
že zastávání takového úřadu nebylo doprovázeno držbou půdy, ani     
že velmoži nemohli disponovat držbou soukromou.107 V kauze 
bílinského správce Mstiše tak klade svým oponentům otázku jak mohl 
Mstiš vlastnit kostel, když nemohl vlastnit půdu a jak vysvětlit,           
že Kosmas zjevně hovoří o tom, že knížeti patřil hrad, Mstišovi ale 
dvorec v podhradí.108 L. Jan upozorňuje na dikci Kosmovy kroniky, 
kdy kronikář k roku 1023 rozlišuje dvojí držbu majetku – dle Janovy 
interpretace propůjčenou (pheodum) a svobodnou (allodium).109 
Dalším vděčným příkladem, který se L. Janovi stává dokladem 
soukromé velmožské dispozice v 11. století, je donace Vršovce 
Nemoje, který 1100-1107 obdaroval vyšehradskou kapitulu.110 I L. Jan 
sám připouští, že Nemojovi nejspíše větší příjmy plynuly z působení 
v knížecích službách a že majetky urozenců v 11. a 1. polovině          
12. století zřejmě nebyly rozsáhlé. Umožňovaly ale, jak o tom svědčí 
Nemojova donace, obdarování církevních institucí.111 Významnou roli 
v úvahých L. Jana pak hraje výpověď tzv. Statut Konráda Oty z roku 
1189.112 

                                                                                                                              
T. VELÍMSKÝ, Paní Bohatěj, s. 55-62. Jako omezené vidí tato dispoziční 
práva J. ŽEMLIČKA, O „svobodné soukromosti“ pozemkového vlastnictví,   
s. 279. Srov. také J. KLÁPŠTĚ, O rané šlechtě, s. 62.  
107 L. JAN, K počátkům české šlechty, s. 45-52. Jan v tomto ohledu následuje  
a rozvíjí názor Rostislava NOVÉHO, Přemyslovský stát v 11. a 12. století, 
Praha 1972, s. 46.  
108 L. JAN, K počátkům české šlechty , s. 46.  
109 Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, in: MGH, s. 75. Srov. L. JAN, 
K počátkům české šlechty, s. 46-47.  
110 CDB I, č. 100, s. 105-106. Srov. L. JAN, K počátkům české šlechty, s. 47. 
111 L. JAN, K počátkům české šlechty, s. 47. Srov. J. KLÁPŠTĚ, O rané 
šlechtě, s. 62; J. ŽEMLIČKA, K pozemkové výbavě české nobility, s. 206.  
112 L. JAN, Václav II. a struktury panovnické moci, s. 168-171; TÝŽ, 
Hereditates a soudy statut Konráda Oty, s. 10-22. 
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Vlivné postavení Vršovců také lze stěží vysvětlit jen a pouze 
knížecí přízní.113 Literatura sice udává, že moc českých předáků zlomil 
Boleslav I. Je ovšem otázkou, nakolik můžeme v tomto směru 
Kosmovi důvěřovat, ať už stran věrohodnosti jeho informací či jen 
prosté ochoty mluvit pravdu.114 Otázka kontinuity raně středověké 
šlechty, knížecích družin a kmenových elit předstátního období tak 
zůstává stále ve hře. Jak totiž doložil Jan Klápště, archeologické 
prameny dokládají sociální stratifikaci již pro dobu Velké Moravy.115 
Právě výsadní postavení Vršovců, stejně jako zmiňovaných Municů     
a Těpticů, mohlo být dědictvím mnohem starším než je období         
10. století. O 12 či více rodech, které se mohly rovnat mocným 
Vršovcům, hovořila Barbara Krzemieńska.116 Z pádu Vršovců roku 
1108 pak přirozeně těžili další, jak ostatně připustil i J. Žemlička.117 

                                                           
113 Petr KOPAL, Neznámý známý rod. Pokus o genealogii Vršovců, Sborník 
archivních prací 2001, s. 3-84; TÝŽ, Kosmovi ďáblové. Vršovsko-
přemyslovský antagonismus ve světle biblických a legendárních citátů, motivů 
a symbolů, Mediaevalia historica Bohemica 2001, s. 7-41.  
114 Jiří SLÁMA, Počátky přemyslovského státu, in: České země v raném 
středověku, Praha 2006, s. 30-52; David KALHOUS, Čeští velmoži 10. věku, 
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity C, 2005, s. 5-13; Libor 
JAN, Budování monarchie českých Přemyslovců. Postřehy a úvahy, in: Martin 
Wihoda – Lukáš Reitinger a kol., Proměna středovýchodní Evropy raného       
a vrcholného středověku, Brno 2010, s. 133. S myšlenkou soukromých 
oddělených majetků pro 10. století operuje také L. JAN, K počátkům české 
šlechty, s. 46.  
115 J. KLÁPŠTĚ, Proměna českých zemí, s. 20-34; TÝŽ, O rané šlechtě, s. 61-
62. O nejstarší fázi vývoje elit na Moravě pak Martin WIHODA, Geneze 
moravské šlechty, Acta Universitatis Silesianae Opaviensis C2 1995, s. 23-41; 
TÝŽ, Die mährischen Eliten als Problem der Kontinuität (oder 
Diskontinuität?) der böhmischen Geschichte, in: Die frühmittelalterliche Elite 
bei den Völkern des östlichen Mitteleropas (mit speziellen Blick auf die 
grossmährische Problematik), Brno 2005, s. 9-17. Srov. také Josef 
ŽEMLIČKA, „Moravané“ v časném středověku, Český časopis historický 
1990, s. 17-32.  
116 Barbara KRZEMIEŃSKA, Břetislav II. Pokus o charakteristiku osobnosti 
panovníka, Československý časopis historický 1987, s. 729.  
117 Josef ŽEMLIČKA, Kastelán Blah a jeho rod. Příběh velmožské rodiny 
z Litoměřicka, Časopis Společnosti přátel starožitností českých 1997, s. 193-
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S Vršovci se pak pojí i Kosmou uváděná příhoda s povýšením 
družiníka knížete Jaromíra Hovory, kterou nově Robert Novotný 
interpretuje jako svého druhu šlechtickou nobilitaci.118 Na okraj 
dodejme, že diskuse o majetkových možnostech českých a moravských 
elit doby knížecí, resp. formování ekonomického zázemí církevních 
instutucí v téže době není otázkou podružnou, neboť se ve výsledku 
úzce dotýká názorů na vznik a fungování samotného přemyslovského 
státu.119 

Na jiný doklad majetkové podpory církevních institucí ze strany 
šlechty upozornil Tomáš Velímský, a to když poukázal na falzum 
konfirmace majetků ostrovského benediktinského kláštera. Listina,     
o níž badatelé předpokládají, že obsahuje jádro, které lze vztáhnout 

                                                                                                                              
206; TÝŽ, Rod, rodina a příbuzenstvo Hroznaty Tepelského. K otázce fyzické 
kontinuity české šlechty, Západočeský historický sborník 1998, s. 5-39.  
118 Robert NOVOTNÝ, Povýšení vší chvály hodného Hovory. Dva životy 
nejstarší nobilitace, in: Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti               
60. narozenin Josefa Žemličky, Praha 2007, s. 396-403. Srov. TÝŽ, Uzavírání 
panského stavu a problematika nobilitací v pozdním středověku, in: Evropa     
a Čechy na konci středověku , Praha 2004, s. 291-306; TÝŽ, Od veřejné 
prezentace k zlistinění, od rituálu k formalizaci. Úvahy nad proměnami 
nejstarší nobilitační praxe, in: Nobilitace ve světle písemných pramenů, 
Ostrava 2009, s. 75-83. 
119 Barbara KRZEMIEŃSKA – Dušan TŘEŠTÍK, Služebná organizace v raně 
středověkých Čechách, Československý časopis historický 1964, s. 637-667; 
TÍŽ, Přemyslovská hradiště a služebná organizace v raně středověkých 
Čechách, Archeologické rozhledy 1965, s. 624-664; TÍŽ, Hospodářské 
základy raně středověkého státu ve střední Evropě (Čechy, Polsko, Uhry        
v 10. a 11. století), Historická demografie 1978, s. 149-230; Josef 
ŽEMLIČKA, Expanze, krize a obnova Čech v letech 935-1055 (K systémovým 
proměnám raných států ve střední Evropě), Český časopis historický 1995,    
s. 205-222; Dušan TŘEŠTÍK, Počátky přemyslovské státnosti mezi 
křesťanstvím a pohanstvím, in: Stát, státnost a rituály přemyslovského věku, 
Brno 2006, s. 25-44; Martin WIHODA, Přemyslovská medievistika o sobě     
a sobě. Melancholické rozjímání nad „budováním českého státu“, Časopis 
Matice moravské 2009, s. 447-460; Josef ŽEMLIČKA, K ústrojí 
přemyslovského státu. Čechy a Morava jako země, království, markrabství, 
Český časopis historický 2010, s. 381-405; L. JAN, Budování monarchie,      
s. 117-136.  
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cca k roku 1150, pak zmiňuje majetky, které klášteru věnovali předáci, 
velmoži a družiníci českých knížat.120 Pro řešenou otázku je obzvláště 
zajímavé, že jako donátorka je tu jmenována paní Bohatěj, manželka 
vznešeného Štěpána. Tedy i žena (dokument navíc svědčí o tom, že za 
života manžela) mohla zakoupit nemovitý majetek a dále s ním 
disponovat. Nejedná se přitom o svědectví ojedinělé.121 T. Velímský 
také upozorňuje na fakt, že šlechtické predikáty se začínají objevovat 
krátce před polovinou 12. století.122 I to je příznačnou indicí ve věco 
vztahu urozenců k nemovitému majetku. Dalším příznakem je obvykle 
budování vlastnických kostelů urozenci doby knížecí.123 T. Velímský 
tak souhrnně uzavírá, že doklady soukromé pozemkové držby jsou   
pro období 2. poloviny 11. století sice ojedinělé, ale od počátku        
12. století jich začíná rychle přibývat.124 Jak říká i J. Žemlička, rané 
české šlechtě nikdo vlastně pozemkové jmění neupírá..125 Shoda 
panuje minimálně v tom směru, že majetková držba urozenců byla 
ještě v polovině 12. století spíše menšího rozsahu a dosti rozptýlená, 
bylo by ovšem chybou klást šlechtické pozemkové majetky (byť 
v jakkoliv omezeném rozsahu) až do závěru 12. století či dokonce      
až počátku století následujícího.126 

Součástí diskuse o možnosti či nemožnosti držby soukromého 
majetku mimo svrchovanost knížete se stala i nejstarší donace 

                                                           
120 CDB II, č. 359, s. 379-383. Srov. T. VELÍMSKÝ, Paní Bohatěj, s. 53-62.  
121 T. VELÍMSKÝ, Paní Bohatěj, s. 54. 
122 T. VELÍMSKÝ, Paní Bohatěj, s. 53. Srov. CDB I, č. 157-158, s. 161-165.  
123 Takto již Václav MENCL, Panské tribuny v naší románské architektuře, 
Umění 1965, s. 29-62; Zdeněk BOHÁČ, Osídlení raně středověkých Čech ve 
světle památek románské architektury, Folia historica Bohemica 1979, s. 155-
176. Sepětí architerktury s problematikou rané šlechty aktuálně zdůrazňuje    
J. KLÁPŠTĚ, O rané šlechtě, s. 63-65; resp. J. ŽEMLIČKA, K pozemkové 
výbavě české nobility, s. 191-192. Povedený modelový příklad představuje 
např. Tomáš VELÍMSKÝ, Exegi monumentum. Svědectví pozdně románského 
tribunového kostela sv. Mikuláše v Potvorově, in: Co můj kostel dnes má, 
nemůže kníže odníti. Věnováno Petru Sommerovi k životnímu jubileu, Praha 
2011, s. 67-84.  
124 T. VELÍMSKÝ, K problematice pozemkové držby českých velmožů, s. 185.  
125 J. ŽEMLIČKA, K pozemkové výbavě české nobility, s. 209.  
126 Tamtéž, s. 224-229.  
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sázavského benediktinského kláštera ve smysli, zda prvotní zajištění 
nové klášterní fundace pocházelo z knížecího či Prokopova 
soukromého majetku.127 Případ sázavského kláštera pak představuje 
vhodný výchozí bod při úvahách o vzniku nejstarších klášterů 
v přemyslovském knížectví. Mnich sázavský udává, jak se Prokop 
„odřekl domu a choti, polí, příbuzných i přátel ... a odešel                 
do soukromí pouště.“128 V této pasáži tedy Mnich sázavský zřetelně 
akcentuje poustevnickou podstatu Prokopova života.129 Např. když 
poustevník knížeti Oldřichovi na jeho podiv nad svou skromností 
odpovídá, že že se odřekl zcela světa pro lásku Boží a pro naději 
odměny shora.130 Sázavský konikář dále pokračuje líčením toho, jak  
se z Boží milosti šířila sláva poustevníkova jména a lidé                   
se k Prokopovi sbíhali a snášeli mu dary, ze kterých on živil žebráky   
a chudé.131 Tak se stalo, že „po proběhnutí krátkého času blažený otec 
Prokop sebrav prostředky, jaké mohl, položil základ ve jménu Páně, 
vystavěl baziliku ke cti nejsvětější rodičky Boží Marie a svatého Jana 
Křtitele...,“ kolem níž se pak konstituovalo řeholní společenství, řídící 
se zásadami sv. Benedikta.132 Dle samotného Mnicha sázavského 
„některé věci, nezbytné ke klášterní potřebě“ dodal fundaci kníže 
                                                           
127 Viz Martin WIHODA, Sázavský klášter v ideových souřadnicích českých 
dějin 11. věku, in: Svatý Prokop, Čechy a střední Evropa, Praha 2006, s. 237-
250; Petr SOMMER, Svatý Prokop. Z počátků českého státu a církve, Praha 
2007, s. 114-122; Libor JAN, K nejnovější literatuře o sv. Prokopovi              
a sázavském klášteře, Český časopis historický 2009, s. 371-384; Petr 
SOMMER, Stát, světec a raný středověk. Opat Prokop očima recenzentů, 
Český časopis historický 2010, s. 287-305. 
128 Mnich sázavský, in: FRB II, s. 241. Srov. Vita minor, in: Středověké 
legendy prokopské, Praha 1953, s. 132. 
129 P. SOMMER, Svatý Prokop, s. 115, přesvědčivě poukázal na shodu 
s Matoušovým evangeliem; Jiří SLÁMA, Svatý Prokop – život v legendě         
a ve skutečnosti, in: Svatý Prokop, Čechy a střední Evropa, Praha 2006,         
s. 101, zase upozornil na svouvislost s líčením života sv. Benedikta.              
Na ovlivnění benediktinskou hagiografií upozorňují též Antonín KALOUS – 
Jan STEJSKAL, Několik poznámek k nové edici legend o svatém Prokopovi, 
in: Svatý Prokop, Čechy a střední Evropa, Praha 2006, s. 138-139. 
130 Mnich sázavský, in: FRB II, s. 242. 
131 Tamtéž, s. 242. 
132 Tamtéž, s. 242-243.  
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Oldřich.133 Oldřichovu donaci pak potvrdil – po Prokopově vysvěcení 
opatem – nový kníže Břetislav.134 Tento Oldřichův, resp. Břetislavův 
akt se však stal předmětem sporu, který je podnes předmětem výše 
zmíněných polemik: proti knížecí vůci totiž vystoupili se svými nároky 
(podle Mnicha sázavského bezprávně)135 blíže neurčení dědicové.136 
Kníže Břetislav však údajně nechtěl rušit otcovu vůli, proto při 
rozsoudil a opatu Prokopovi daroval „všechen užitek z vody a lesa 
v řečených mezích, vykoupil pole a louky, ležící po obou stranách 
řeky, za svědectví a potvrzení svého syna Vratislava a svých předních 
mužů za šest set denárů a postoupil je písemně a před právními svědky 
zpět opatu Prokopovi.“137 Z vlastní štědrosti a pro spásu své duše pak 
klášter nadal dalším majetkem.138  

Formulace především dikce kroniky tak řečeného Mnicha 
sázavského, jež byla sepsána patrně za účelem verifikace klášterní 
majetkové držby,139 ukazuje na to, jak si v závěru 12. století sázavský 
konvent představoval vlastní historii. Mnich sázavský na stránkách 
svého doplnění Kosmova textu vykresluje Sázavu jako knížecí 
fundaci, leč s určitým podílem zdrojů, které měl Prokop obdržet         
od zbožných věřících. Nedomnívám se, že by sdělnost pramenů byla 
taková, aby bylo možno dalekosáhle hodnotit kvalitu soukromé držby 
v Čechách první poloviny 11. století (k opatrnosti nabádá už fakt,      
že kníže Břetislav měl pojistit sázavské majetky písemnou formou, což 
by bylo jedno z prvních takových pořízení v přemyslovském 

                                                           
133 Tamtéž, s. 243. 
134 Tamtéž, s. 244.  
135 Tamtéž, s. 244.  
136 Tamtéž, s. 244. K pojmu heres, hereditas srov. L. JAN, K nejnovější 
literatuře o sv. Prokopovi, s. 380-382; TÝŽ, Hereditas, výsluha, kastelánie,    
s. 461-472; TÝŽ, Hereditates a soudy statut Konráda Oty, s. 19-22;              
P. SOMMER, Stát, světec a raný středověk, s. 294-295, 300.  
137 Mnich sázavský, in: FRB II, s. 244. 
138 Tamtéž, s. 244. 
139 L. JAN, K nejnovější literatuře o sv. Prokopovi, s. 381; srov. Jaroslav 
KADLEC, Svatý Prokop. Český strážce odkazu cyrilometodějského, Praha 
2000, s. 53.  
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knížectví),140 jak se o to literatura snaží.141 Především je ale podle 
mého názoru zřejmé, že sázavský řeholník v závěru 12. věku neměl 
povědomí o tom, že by sv. Prokop nadal fundaci nějakým svým 
soukromým majetkem, což by bylo jistě zformulováno pregnantněji, 
aby více vynikly nároky sakralizované Prokopovou autoritou. 
K zásadnějšímu majetkovému nadání sázavské fundace došlo patrně  
až z rozhodnutí knížete (je v zásadě jedno, jestli Oldřicha                   
či Břetislava),142 na druhou stranu mnichova slova o tom, že nároky 
oněch dědiců byly nespravedlivé, myslím neumožňují soudy o tom, 
jaký byl vztah zeměpána k tomuto majetku – sázavský benediktin       
se především bránil úchvatu vlastního zboží. V prokopském založení 
podle mého nelze hledat ani doklad totálního knížecího vlastnictví 
půdy a lidí – už proto, že z pramene je očividné, že kníže nemohl 
darovanými majetky disponovat jen dle své libovůle, neboť vedle 
souhlasu syna a velmožů (lze tu uvažovat o tom, že dotyční 
vystupovali v rámci celého aktu pouze jako jeho svědci) musel 
uspokojit nároky oněch dědiců zaplacením jisté finanční částky. 

                                                           
140 Viz názor J. KADLECE, Svatý Prokop, s. 53. Ohledně onoho písemného 
strvzení srov. M. BLÁHOVÁ, Sázavské dějepisectví, s. 176-178; v širším 
kontextu pak V. HRUBÝ, Tři studie k české diplomatice, s. 1-73; Zdeněk 
FIALA, K počátkům listin v Čechách, Sborník historický 1953, s. 27-45; 
TÝŽ, K otázce funkce našich listin do konce 12. stol., Sborník prací 
Filosofické fakulty brněnské univerzity C7, 1960, s. 5-34. 
141 Např. (byť opatrně) M. WIHODA, Kníže a jeho věrní, s. 22; TÝŽ, 
Sázavský klášter v ideových souřadnicích, s. 239-240. Výslovně o tom,         
že „Prokop ze svých prostředků vystavěl kostel a zabezpečil fungování 
komunity“ mluví Petr KOPAL, Sázavský klášter jako středisko tzv. 
staroslověnské liturgie, in: Historia monastica I, Praha 2005, s. 143. 
Kompromisní, leč nepřesvědčivé stanovisko zformulovala M. BLÁHOVÁ, 
Sázavské dějepisectví, s. 179, podle níž tím, že Prokop shromáždil prostředky 
na stavbu kostela, lze o Sázavě mluvit jako o soukromém založení – „to se 
však opírá o autoritu knížat jakožto podporovatelů Prokopových štědrých 
donátorů a ochránců kláštera.“   
142 Jak trefně podotkl Josef BUBENÍK, Ekumena Sázavska, in: Svatý Prokop, 
Čechy a střední Evropa, Praha 2006, s. 166, Prokopův klášter se nacházel     
při jihovýchodním okraji původní středočeské domény Přemyslovců a tedy 
mohl být součástí širších Břetislavových (?) plánů. 
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Zajímavou fundací sklonku 11. století jsou i Opatovice nad Labem. 
Kořeny tohoto ústavu podle tradice tkví v celle, jejímž zakladatelem se 
stal velmož Mikulec. Podle mínění Františka Vacka byli zdejší mniši 
podřízeni opatství břevnovskému. Roku 1086 pak údajně Vratislav I. 
obdařil cellu, v jejímž čele stál jeho kaplan Ondřej, několika statky      
a stal se tak zakladatelem právoplatného kláštera.143 Podobně jako        
u jiných benediktinských klášterů ani v případě fundace opatovické     
si nejsme příliš jisti jak vypadaly počátky kláštera. Tzv. zakládací 
listina opatovického kláštera, hlásící se ke knížeti a králi Vratislavovi, 
je totiž falzem – patrně z 12. věku – přesto se však diplomatici kloní 
k názoru, že se jedná o listinu zpadělanou, tj. že její základ představuje 
listina pravá.144 Problémem je tu především datování – zda 1073          
či 1086. Editor českého diplomatáře Gustav Friedrich zařadil 
Vratislavovu listinu k roku 1073, to ovšem na první pohled nesouhlasí 
s tím, že Vratislav o sobě mluví v textu jako o králi Čechů. Autorka 
fundamentální monografie o opatovickém klášteře, Emanuela 
Nohejlová, oproti Friedrichovi upřednostnila ve svém výkladu rok 
1086.145 Václav Hrubý na základě analýzy listiny usoudil, že rok 1073 
se pojí s prapůvodním dokumentem, který byl posléze zfalšován a že 
královský titul byl Vratislavovi přiřčen až na základě doplnění z další 
předlohy, kterou byla dle Hrubého listina Vladislava I. pro klášter 
hradišťský z roku 1160.146 Patrně tak můžeme věřit základnímu obsahu 
listiny, tedy že zakladatelem byl kníže Vratislav II. (v podstatě 
podružno zda roku 1073 či 1086) na základě předcházející iniciativy 
svého dvořana Mikulce. Právě po něm pojmenovaná cella – pokud 
přiznáme falzu výpovědní hodnotu – představuje významný doklad 
toho, jak vypadala nejstarší vývojová fáze českého monastického 

                                                           
143 F. VACEK, Sociální dějiny české, s. 435. 
144 CDB I, č. 386, s. 368-371. Srov. V. HRUBÝ, Tři studie, s. 131-138; 
Rostislav NOVÝ, Opatovická fundační listina z r. 1073 – CDB I.386. 
Nálezová zpráva, Československýčasopis historický 1960, s. 894-895. Datum 
1088 jako rok založení kláštera udává (snad v závislosti na dikci falza)             
i Neplacha, opata opatovského, krátká kronika římská a česká, in: FRB III,   
s. 468. 
145 E. NOHEJLOVÁ, Příběhy kláštera opatovického, s. 8-9. 
146 Srov. CDB I, č. 208, s. 194-197. Z literatury V. HRUBÝ, Tři studie, s. 133. 
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hnutí.147 Stejně tak není nutné mít s ohledem na pramen za sporné,      
že nový klášter osadili řeholníci z Břevnova.148 Ziegelbauerovu 
představu, přičítající původ zakládajícího opatovického konventu 
kolébce řádu Monte Cassinu, odmítli svorně už Julius Lippert, 
František Vacek i Emanuela Nohejlová.149 Dokladem Vratislavova 
angažmá je pak osoba prvního opata, kterým se stal mnich                   
a panovníkův kaplan Ondřej.150  

Problematické je spíše odhadnout velikost nadání. Slovy               
E. Nohejlové o prvotním nadání kláštera nelze rozhodnout, neboť 
zakládací listina již zachycuje vývoj stoletý.151 V. Hrubý usoudil       
ve vazbě na Vratislavovu listinu pro hradišťský benediktinský klášter  
a staroboleslavskou kapitulu, že Opatovice obdržely jen celé vsi       
bez většího příslušenství, nanejvýš s řekou či lesem – úhrnem tedy asi 
8 vesnic. Za pozdější zisk má V. Hrubý shodně s Nohejlovou majetky 
na Moravě.152 Podobně relativizuje četnost v listině jmenovaných 
důchodů z trhů a mýt, o jejichž podílu na klášterní ekonomice jinak 
netřeba pochybovat.153 Tento soud o moravské držbě je snad až moc 
příkrý, i v jiných případech (břevnovský klášter, ostrovský klášter, 
staroboleslavská kapitula) máme dokumentovánu situaci, kdy 

                                                           
147 Srov. D. FOLTÝN, Celly a proboštství, s. 277-289. 
148 CDB I, č. 386, s. 368-369.  
149 Srov. Magnoald ZIEGELBAUER, Epitome historica regii, liberi, exempti, 
in Regno Bohemiae antiquissimi, celeberrimi, ac amplissimi monasterii 
Brevnoviensis vulgo S. Margarethae Ordinis S. Benedicti prope Pragam, 
Coloniae 1740, s. 210; J. LIPPERT, Sozialgeschichte Böhmens II, s. 43;         
F. VACEK, Sociální dějiny české, s. 435; E. NOHEJLOVÁ, Příběhy kláštera 
opatovického, s. 9.  
150 CDB I, č. 386 , s. 369. 
151 E. NOHEJLOVÁ, Příběhy kláštera opatovického, s. 9. 
152 E. NOHEJLOVÁ, Příběhy kláštera opatovického, s. 80; V. HRUBÝ, Tři 
studie, s. 136-137. 
153 S odkazem především na dikci CDB I, č. 80, s. 85-87 V. HRUBÝ, Tři 
studie, s. 137. Srov. František GRAUS, Dějiny venkovského lidu v Čechách 
v době předhusitské, díl I. Dějiny venkovského lidu od 10. stol. do první 
poloviny 13. stol., Praha 1953, s. 229-237; Josef ŽEMLIČKA, Hmotné 
zabezpečení nejstarších benediktinských klášterů v Čechách, in: Svatý 
Prokop, Čechy a střední Evropa, Praha 2006, s. 265-276.  
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přemyslovská knížata využívala církevních institucí k těsnějšímu 
přivázání po roce 1019 ovládnuté Moravy k Čechám.154 V období 
kolem poloviny 11. století vykazuje tato zakladatelská strategie také 
největší smysl. Dobrodincem klášterní fundace se stal samozřejmě        
i Mikulec. Vratislavova listina mu připisuje dar popluží ve Vraclavi. 
Menšími dary přispěli i další osoby, celkově ale listina z 12. století 
připisuje hlavní zásluhy na ekonomické konsolidaci fundace 
panovníkovi.  

Roku 1142 bylo založeno cisterciácké opatství v Sedlci u Kutné 
Hory. Bohužel, počátky tohoto kláštera lze jen stěží postihnout 
v potřebné šíři, neboť do poloviny 13. století známe jen 5 listin, které 
mají s klášterem spojitost.155 Narozdíl od benediktinského kláštera     
ve Vilémově se ale pro sedlecký klášter dochovala zakládací listina.156 
Víme tak, že zakladatelem ústavu se stal velmož Miroslav, který podle 
Kateřiny Charvátové držel dotyčné statky jako výsluhu za služby 
v hradské správě.157 Počátky cisterciáckých fundací ve středověkých 
Čechách ukazují výrazné angažmá domácí šlechty, jako vhodný 
příklad disponování šlechty s majetkem uvádí Sedlec i L. Jan. 
Miroslav, náležející mezi předáky Čech, zakládanému klášteru 
postoupil majetek, který byl sice rozptýlený a nevelný, ale 
životaschopnou fundaci umožňoval.158 Jak však upozornul J. Žemlička, 
i Miroslavova donace ve prospěch Sedlce ovšem podléhala souhlasu   
a potvrzení knížete.159 Fundátor ve svém písemném pořízení stanovil, 
aby v případě, že jeho jediný syn zemře bez dědiců, připadl majetek 
jeho rodu právě sedleckým cisterciákům. Klášteru přitom přislíbil své 
statky také Miroslův bezdětný synovec Držislav, který patrně zastával 
post hradského správce v Čáslavi.160 
                                                           
154 Zdeněk MĚŘÍNSKÝ, Církevní instituce na Moravě a historické pozadí 
vzniku třebíčského kláštera, in: Ve stopách sv. Benedikta, Brno 2002, s. 64. 
155 Srov. Kateřina CHARVÁTOVÁ, Počátky cisterciáckých klášterů 
v Čechách, in: 900 let cisterciáckého řádu, Praha 2000, s. 65.  
156 CDB I, č. 155, s. 155-157.  
157 Viz Kateřina CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-
1420. Díl I. Fundace 12. století, Praha 1998, s. 103.  
158 L. JAN, K počátkům české šlechty, s. 47.  
159 J. ŽEMLIČKA, K pozemkové výbavě české nobility, s. 205.  
160 Tak se domnívá K. CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu, s. 105.  
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Sedlec sám pak skýtá pro dějiny Vilémova i další trefnou analogii. 
Jak zdůrazňuje K. Charvátová, pro první desetiletí existence nové 
klášterní fundace byl naprosto klíčový vztah instituce k rodu 
zakladatele.161 Sedlec však patří k těm církevním založením, kdy 
rodina zakladatele záhy vymřela a zakladatelská práva pak připadla 
panovníkovi. O tom, jaká ovšem byla reálná síla velmožů k zajištění 
hladkého fungování nové fundace, pak v případě Sedlce vypovídá 
konkrétně doložená angažmá olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka, 
který chudé nadání rozhojnil. Ekonomické zajištění sedlecké fundace 
přitom představovalo 10 vesnic a jeden dvůr, rozprostřené v širším 
okolí kláštera.162 K. Charvátová označuje Sedlec za zřejmě nejchudší 
české opatství, což ilustruje úvahami o jeho zrušení v letech po bitvě 
na Moravském poli z důvodů ekonomických.163 Razantní vzestup        
se pak pojí až s objevením ložisek stříbrných rud na pozemcích 
kláštera a úspěšnou správou opata Heidenreicha v letech 1282-1320.    
I to však byla labutí píseň rozkvětu kláštera.164 Je otázkou, zda má 
pravdu K. Charvátová, která tvrdí, že Sedlec představuje výjimku 
z pravidla, že cisterciácké fundace byly zakládány v místech, kde       
se teprve kolonizace rozmáhala, neboť vznikl v srdci země.165 
Uvědomíme-li si hranice mezi Čechami a Moravou, kdy za Čáslaví již 
začínal prales a ještě na prahu 13. století představovala celnice 
v Habrech nejzazší centrum osídlení, a skutečnost, že další fundační 
fáze, zastoupená kláštery v Pohledu, Nížkově a především ve Žďáru 

                                                           
161 K. CHARVÁTOVÁ, Počátky cisterciáckých klášterů, s. 66; TÁŽ, Postup 
výstavby cisterckých klášterů v Čechách, Mediaevalia historica Bohemica 
1993, s. 210. Srov. konkrétně Tomáš BOROVSKÝ, Zakladatelská práva 
žďárského kláštera do začátku 16. století, Časopis Matice moravské 1998,      
s. 323-340. 
162 CDB I, č. 155, s. 155-157.  
163 K. CHARVÁTOVÁ, Postup výstavby cisterckých klášterů, s. 214. Srov. 
Petra Žitavského kronika zbraslavská, in: FRB V, s. 18-19.  
164 K. CHARVÁTOVÁ, Postup výstavby cisterckých klášterů , s. 214; Jana 
HYNKOVÁ, Heidenreich Sedlecký, in: 900 cisterciáckého řádu, Praha 2000, 
s. 97-157.  
165 K. CHARVÁTOVÁ, Počátky cisterciáckých klášterů, s. 72.  
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nad Sázavou, se pojí až se 13. stoletím,166 lze naopak Sedlec nahlížet 
jako klášter v hraniční oblasti. Podobně jako Vilémov.167 

Někdy před rokem 1159 pak v širším regionu vznikl klášter 
benediktinů v Podlažicích nedaleko Chrudimi. Opět platí, že také 
historie zdejšího kláštera zůstává pro historiky z větší části tajemstvím. 
Pro celé období vlády přemyslovských knížat a králů vystupují 
podlažičtí řeholníci pouze v jediném dokumentu, a to v opakovaně 
zmíněné listině krále Vladislava I. pro hradišťskou kanonii z roku 
1160, v níž je podobně jako opat Vilém mezi svědky uveden                  
i podlažický Hugo.168 Odborná literatura se shoduje v nepříliš 
lichotivém hodnocení ekonomického zázemí podlažické fundace coby 
nejchudší a nejméně známé z benediktinských klášterů v Čechách.169 
Případ Podlažic tak velmi připomíná nedaleký Vilémov. Zmínku          
o podlažickém opatství pak nalézáme v tzv. Vokounově rukopisu 
Neplachovy kroniky, jež říká, že roku 1159 byla dokončena stavba 
podlažického kláštera.170 Z toho lze vyvodit delší život tamní fundace, 
už jen proto, že dva roky před dokončením stavby měl ve zdech 
zdejšího konventu zemřít postoloprtský opat Friedrich.171 Přesto však 
můžeme jen stěží odhadnout, kdy konkrétně byl klášter založen, navíc 
                                                           
166 Viz podrobněji Tomáš SOMER, Smil z Lichtenburka a žďárský klášter, 
Historica Olomucensia 2009, s. 9-23. Srov. také Jan URBAN, 
Lichtenburkové. Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha 2003, s. 12-
116.  
167 Srov. alespoň Jindřich SCHULZ, Vývoj českomoravské hranice                 
do 15. století, Historická geografie 1970, s. 52-80; TÝŽ, Vývoj českomoravské 
zemské hranice na nejhořejším povodí Sázavy a Oslavy do 2. poloviny          
14. století, Jižní Morava 1974, s. 34-37; Oldřich CHLÁDEK, Žďárský klášter 
a česko-moravská zemská hranice, Časopis Národního muzea – řada 
historická 2007, s. 144-147.  
168 CDB I, č. 208, s. 194-197.  
169 Srov. naposledy vyčerpávajícím způsobem Dušan FOLTÝN, Tajemství 
kláštera „svatého“ Vrbaty, in: Codex gigas – Ďáblova bible. Tajemství 
největší knihy světa, Praha 2007, s. 61-74; přehledově J. ŠRÁMEK, Ohlédnutí 
za historií benediktinského opatství, s. 11-15.  
170 Neplacha, opata opatovského, krátká kronika česká a římská, in: FRB III, 
s. 471.  
171 Necrologium Podlažicence, in: Forschungen in Schweden für Mährens 
Geschichte, Brünn 1852, s. 405. Srov. Mnich sázavský, in: FRB II, s. 264.  
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když víme, že dokončení stavby konventu často trvalo roky, ne-li 
desetiletí. Lze sice uvažovat o analogiích se založením dalších 
blízkých klášterů, především samotných Opatovic či Vilémova, které 
alespoň rámcově dokládají šíření černých mnichů a následnou 
kolonizaci regionu, přesto se jedná o vodítko víc než ošemetné.  

Jako zakladatel kláštera je prameny označován blíže neznámý 
velmož Vrbata, což kontrastuje s předchozími benediktinskými 
fundacemi, které uvedli v život bez výjimky vládnoucí panovníci         
či alespoň příslušníci přemyslovského rodu. Ač tradice o založení 
Opatovic hovoří o kořenech v poustevně velmože Mikulce,172 což       
se může jevit jako příhodná analogie k případu Podlažic, přece jen 
jako skutečný zakladatel vystupuje až král Vratislav I., který 
Mikulcovo založení obohatil a povýšil na autonomní opatství. To je 
důležitý akt, neboť tím se klášter vyvázal ze závislosti na mateřském 
klášteře v Břevnově. Stejně tak jako neznáme datum založení 
podlažického kláštera, nevíme ani, odkud přišli řeholníci, jež se stali 
první misií. Ač relativně dobře informovaný pramen doby barokní 
uvádí jako mateřský klášter Břevnov, pro velký časový odstup ale 
nelze tomuto prameni přikládat plnou váhu.173 O zakladateli kláštera 
nás stručně informuje toliko podlažické nekrologium z 13. století, 
které na svátek sv. Tomáše Apoštola jmenuje úmrtí „Vrbaty, 
zakladatele tohoto kostela“ 174 Zajímavé je, že falzum opatovické 
zakládací listiny, pocházející někdy z poloviny 12. století, zmiňuje 
„Vrbatův les“ coby mezník opatovických statků.175 Paušální 
ztotožnění s podlažickým Vrbatou ovšem – jakkoliv je časově               
i teritoriálně lákavé – ovšem není bez dalších důkazů možné. Pokud by 
onen Vrbata skutečně byl jediným zakladatelem kláštera                   
v Podlažicích, jednalo by se o dosti významný fakt. Pomineme-li 
velmože Mikulce a Opatovice, resp. Miroslava a Sedlec, zná literatura 
větší zakladatelskou aktivitu urozenců až ke sklonku 12. století, kdy 
před nás vystupuje především Markvartické Hradiště nad Jizerou, 
Hroznatova Teplá a Osek Hrabišice Slávka. Ani tehdy však řeholní 

                                                           
172 CDB I, č. 386, s. 368-369.  
173 B. PITER, Thesaurus absconditus, s. 211.   
174 Necrologium Podlažicence, s. 427.  
175 CDB I, č. 386, s. 369; RBM I, č. 166, s. 72.  
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kolonie pozvaná velmožem neměla nutně na růžích ustláno, jak 
ukazuje nezdařená snaha předáka Milhosta o uvedení cisterciáků        
do Mašťova u Kadaně.176  

Je tedy zřejmé, že Sedlec a Podlažice (a případně tedy i Vilémov) 
by tak mohly být dokladem nového trendu v české středověké 
společnosti. J. Žemlička, který je jinak k možnostem českých velmožů 
12. století spíše skeptický, považuje Podlažice za jediný nesporný 
doklad soukromého benediktinského založení.177 Centra klášterních 
statků se rozkládala kolem Chrasti a Nasavrk178 a jejich donátorem byl 
patrně onen Vrbata, potažmo další urozenci. Vede nás k tomu fakt,     
že ač podlažické nekrologium vzpomíná řadu přemyslovských knížat 
(na prvním místě samozřejmě Břetislava I., který v lednu 1055 
v nedaleké Chrudimi zemřel), žádného z panovníků nevyzdvihuje, ani 
nejmenuje coby dobrodince kláštera jako Vrbatu. Vzor představuje 
opět privilegium opatovické a jeho rozlišení rolí Mikulce a Vratislava 
I. Je také zajímavé, že nekrologium uvádí velké množství šlechticů 
(označených pojmem comes či miles), nelze však bohužel zjistit byl-li 
někdo ze jmenovaných s Vrbatou spřízněn. Nepochybně však 
řeholníkům stáli za paměť. Otázkou zůstává z jakých statků a kolik 
Vrbata klášteru daroval, z čehož by šlo posoudit míru významu tohoto 
aktu. S ohledem na příklad Mstišův tak můžeme spekulovat o vztahu 
Vrbatovy fundace k chrudimskému správnímu hradu, a tedy i o vazbě 
Vrbaty samého k chrudimské kastelánii a pražskému knížeti. Případ 
Podlažic se tak může stát dalším kamínkem v mozaice debat                
o možnostech soukromého vlastnictví rané šlechty 11. a 12. století.  

Jako poslední je na místě doktnout se dějin benediktinského 
kláštera v Želivi u Pelhřimova. Tento případ totiž v první řadě nabízí 
další podnět ohledně datace založení vilémovské fundace. Již Přibík 
Pulkava z Radenína klade založení Želivi do roku 1139 a hlavní 

                                                           
176 Srov. Tomáš VELÍMSKÝ, Příběh rodu Milhosticů. O počátcích české 
šlechty, Dějiny a současnost 6, 2005, s. 18-21; TÝŽ, Hrabišici. Páni 
z Rýzmburka, Praha 2002, s. 29-38.  
177 J. ŽEMLIČKA, K pozemkové výbavě české nobility, s. 219.  
178 Výčet podlažických majetků z doby těsně před zánikem kláštera podává 
August SEDLÁČEK, Paměti kláštera v Podlažicích, Method 1-2, 1903, s. 9-
10.  
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zásluhu na tomto aktu přičítá knížeti Soběslavu I.179 O dějinách 
řeholních institucí dobře informovaný kronikář Jarloch pak na počátku 
13. století uvedl, že stavebníkem Želivi byl benediktinský mnich 
Reginard z Met, který vymýtil želivský les a na jeho místě zřídil pole   
a vystavěl kostel.180 Jeho chvályhodné úsilí ovšem nemělo mít 
dlouhého trvání, neboť již roku 1149 se pražský biskup Daniel rozhodl 
nahradit v Želivi benediktiny řádem premonstrátů.181 Premonstrát 
Jarloch, životopisec prvního opata želivské kanonie Gotšalka, na tomto 
odkazuje na to, že želivský újezd se stal majetkem pražského 
biskupství roku 1144 výměnou za Podivín, odstoupený diecézi 
olomoucké, jak o tom svědčí i listina krále Konráda III.,182 resp. 
knížete Vladislava II.183 Premonstráty v jejich začátcích podpořil           
i olomoucký biskup Jindřich Zdík.184 Vypuzený opat Reginard           
se nakonec roku 1162 stal představeným benediktinské komunity       
na Sázavě.185 Ivan Hlaváček vyslovil domněnku, že důvodem vypuzení 
benediktinské komunity byl její sázavský původ a lpění na slovanské 
liturgii,186 to však lze odmítnout už proto, že opat Reginard měl 
pocházet z říšského kláštera sv. Gorgonia u Met. Ničemu takovému 
nenaznačuje ani přízeň biskupa Daniela, který Reginarda sice připravil 
o jím vybudovaný klášter, ale nevystoupil proti Reginardově působení 

                                                           
179 Kronika Pulkavova, in: FRB V, s. 83.  
180 Letopis Jarlocha, opata kláštera milevského, in: FRB II, s. 487.  
181 Letopis Jarlocha, opata kláštera milevského, in: FRB II, s. 489; Mnich 
sázavský, in: FRB II, s. 269. O benediktinských počátcích Želivi naposledy 
z archeologického hlediska, jímž potvrzuje slova písemných pramenů, Petr 
SOMMER, Želiv Reginarda Metského, in: Za zdmi kláštera. Cisterciáci 
v českých dějinách, České Budějovice 2010, s. 129-136, který tak přesvědčivě 
koriguje starší názor V. NOVOTNÉHO, České dějiny I.2, s. 698, pozn. 1, 
braný donedávna jako platný.  
182 CDB I, č. 138, s. 142.  
183 CDB I, č. 157, s. 161. 
184 Letopis Jarlocha, opata kláštera milevského, in: FRB II, s. 489-490. 
185 Mnich sázavský, in: FRB II, s. 267-268. 
186 Ivan HLAVÁČEK, Die Anfänge der Prämonstratenser im 
hochmittelalterlichen böhmischen Staat im Kontext der damaligen 
Ordensgeistlichkeit, in: Studien zum Prämonstratenserorden, Göttingen 2003, 
s. 297-298. 
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v čele sázavského konventu. Také sázavský kronikář, když líčí životní 
osudy nového opata, výslovně říká, že někdejší želivský představený 
se stal obětí zlých lidí, kteří jej a jeho konvent u biskupa Daniela 
pomluvili, následkem čehož biskup celý konvent bez řádného soudu 
z kláštera vyhnal. Přitom nepochybuje, že se jednalo o pouhou 
záminku, jejímž účelem bylo právě uvolnění místa pro premonstráty.187 
Zajímavý je ovšem i zjevný distanc premonstráta Jarlocha, píšícího 
s odstupem zhruba dalšího půlstoletí. Jarloch se proti slovům 
sázavského mnicha nikterak neohrazuje, ba přímo přitakává. 
Odpovědnost svádí na biskupa, kterého pro forma hájí odkazem          
na jeho patronátní práva, na druhou stranu si dává záležet, aby 
premonstráty vykreslil v tého kauze jako nevinný pasivní element.188  

 Tato událost je pro nás důležitá především v jednom směru: vede 
totiž k úvaze, proč želivští benediktini, o nichž lze soudit,                   
že následovali svého představeného, nalezli nový domov v klášteře 
sázavském, nikoliv ve Vilémově? Lze z toho něco soudit ohledně 
založení? Existoval již roku 1149 benediktinský konvent ve Vilémově? 
Na jednu stranu nově vznikající ústav by mohl být už s ohledem na 
kapacitní důvody vítaným domovem pro řádové spolubratry než jiné, 
již konsolidované domy, na druhou stranu lze ovšem vyjádřit skepsi, 
zda by nová fundace byla s to větší počet mnichů uživit. Otázku vztahu 
Želivi a Vilémova tedy nelze přesvědčivě rozřešit, je ale nutno mít 
tento fakt na paměti. Polovina 12. století bývá někdy českými historiky 
vykreslována jako doba, kdy benediktinský řád prohrál svůj zápas       
o přednostní postavení v církevní struktuře přemyslovských Čech 
s moderními řády premonstrátů a cisterciáků.189 Vypuzení benediktinů 
z nově založené Želivi, stejně tak jako z prastarého kláštera Hradiště   
u Olomouce tak mělo výmluvně symbolizovat pnutí doby. Přitom je to 
zároveň doba, s níž se pojí založení Vilémova. Lze z tohoto kontextu 

                                                           
187 Mnich sázavský, in: FRB II, s. 268-269.  
188 Letopis Vincencia, kanovníka kostela pražského, s. 489.  
189 V. NOVOTNÝ, České dějiny I.2, s. 811; F. GRAUS, Dějiny venkovského 
lidu, s. 231-232; Zdeněk FIALA, Přemyslovské Čechy. Český stát a společnost 
v letech 995-1310, Praha 1975, s. 81-82; Václav MEDEK, Osudy moravské 
církve do konce 14. věku. 1. díl dějin olomoucké arcidiecéze, Praha 1971,       
s. 56; J. ŽEMLIČKA, Čechy v době knížecí, s. 251.  
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něco vyvozovat pro dějiny vilémovské fundace? Na prvním místě je 
opět opatrnost v úsudcích. Vysvětlení událostí, k nimž došlo kolem 
poloviny 12. věku na Hradišti a v Želivi totiž mohou mít poměrně 
jednoduché vysvětlení, kterým může být vedle osobní slabosti pro 
premonstrátské kanovníky také ekonomická stránka zakladatelské 
činnosti. Vezmeme-li v úvahu ke kolika církevním fundacím během 
11. a první poloviny 12. století došlo, je třeba uvažovat i nad hmotným 
potenciálem elit přemyslovských Čech dané doby. Pak je možné, že se 
hradišťským i želivským benediktinům stal osudným prostý fakt,        
že biskupská pokladna nebyla s to zajistit existenci nové fundace       
na zelené louce a zakladateli nezbylo než využít zázemí již 
existující.190  

Výše popsané případy ukazují především, snad až na výjimku 
Podlažic, že pro období 11. a 12. století není stále ještě možné vyloučit 
úplně z fundačního procesu osobnost knížete, třebaže lze souhlasit 
s názorem, že urozené vrstvy hrály ve společnosti knížecího období 
větší roli, než že jim někdy připisována. Ve vztahu k Vilémovu tato 
skutečnost znamená znovu promýšlet dikci onoho rukopisu Kosmovy 
kroniky z 15. století, který výslovně zmiňuje, že k založení Vilémova 
došlo se souhlasem, a tedy v součinnosti, s knížetem. Byť výhrady, 
vedoucí k opatrnosti vůči tomuto prameni, zůstávají v platnosti, nelze 
přehlédnout, že svědectví odpovídá jiným pramenům ze starší doby, 
jmenovitě falzu opatovické zakládací listiny i zakládací listině 
sedlecké. Je dobré vzít v potaz také polohu Vilémova. Umístění         
na zemské stezce v příhraničí, spojující dnešní Čáslav, Golčův Jeníkov 
a Chotěboř, nepochybně konvenovalo se zájmem zeměpána o lepší 
kontrolu oblasti. Pokud by platilo, že iniciátory byli bratři Heřman       
a Vilém, kteří se zasadili o zvelebení regionu (jak naznačují jména vsí 
Vilémov a Heřmanice), je stejně tak logický souhlas i angažmá 
knížete. Důležité je také upozornění na vliv zakladatelské rodiny. Již 
bylo konstatováno, že rod bratří Viléma a Heřmana, potažmo 
šlechtické držitele zakladatelských práv, prameny ve vztahu 

                                                           
190 I. HLAVÁČEK, Die Anfänge der Prämonstratenser, s. 309-310;                
J. ŠRÁMEK, Vzestup a pád rodové fundace, s. 4-15; TÝŽ, Vita contemplativa, 
vita apostolica? Středověké mnišství v interakci mezi normou a reformou, 
Církevní dějiny 10, 2012 (v tisku).  



51 
 

k vilémovskému opatství nezachycují. Pokud by se podařilo doložit 
zvažovanou vazbu na rozrod erbu lekna, vyvstávala by otázka co vedlo 
k odchodu rodu z česko-moravského pohraničí, uvážíme-li význam       
a kontext fundace vilémovského opatství. Jak případ Viléma z Pulína   
a dolnokounického kláštera, tak případy jiné ukazují, že založení 
církevního ústavu podobné velikosti bývají zakončením vytváření 
rodové domény a tedy i zdomácnění rodiny fundátora v určitém 
regionu.191 Založení církevní instituce bylo nepochybně finančně 
náročným podnikem, byť přinášel zakladateli řadu benefitů. Fundace 
mohla sloužit jako útočiště vdov a dcer, jako místo vzdělání synů, 
v pozdějším středověku mohla zajišťovat služby kancelářského 
charakteru. Samozřejmostí pak je role komemorativní a sepulkrální 
coby rodového pohřebiště. Opomenout nelze ani význam militární 
v podobě opevněného azylu.192 Obrannou funkci kostela lze v blízkém 
regionu demonstrovat např. na známém kostele sv. Jakuba ve vsi Jakub 
u Kutné Hory.193 

Zohlednit je třeba také vývoj církevní správy. Obecně platí,           
že v řídce osídlené krajině Vysočiny se síť farních kostelů formovala 
pozvolna, s velkým zpožděním ve srovnání s vnitrozemím.194 
                                                           
191 Naposledy ve vztahu k Pernštejnům (pánům z Medlova) Libor JAN, 
Z vysočinských hvozdů do čela země. Dramatické osudy rodu zubří hlavy      
ve středověku, Dějiny a současnost 8, 2012, s. 28-29; v širším kontextu 
Vysočiny s důrazem na Lichtenburky pak T. SOMER, Smil z Lichtenburka      
a žďárský klášter, s. 9-23.  
191 CDB I, č. 208, s. 194-197.  
192 Srov. M. R. PAUK, Działalność fundacyjna możnowładstwa czeskiego,    
s. 193-210; o obranné funkci raně střeodvěkého kostela Jiří VARHANÍK, 
Středověký vesnický kostel jako refugium, Archaeologia Historica 1999,         
s. 313-317.  
193 Naposled ve vazbě na zakladatelskou činnost šlechty David PAPAJÍK, 
Švábenicové. Velcí kolonizátoři a jejich následovníci, Praha 2009, s. 18-24. 
Dále Anežka MERHAUTOVÁ-LIVOROVÁ, Kostel sv. Jakuba ve Svatém 
Jakubu u Kutné Hory, Umění 1954, s. 417-428; Anežka MERHAUTOVÁ, 
Raně středověká architektura v Čechách, Praha 1971, s. 137; J. KLÁPŠTĚ, 
Proměna českých zemí, s. 62-66.  
194 Srov. obecně Zdeňka HLEDÍKOVÁ, Farní síť ve středověkých Čechách     
a možnosti jejího studia, in: Církevní topografie a farní síť pražské církevní 
provincie v pozdním středověku, Praha 2007, s. 23-32; Ivo ŠTEFAN – 
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Z aktuálních výzkumů Petra Jokeše pro region západní Moravy 
vyplývá, že první farní kostely na Jihlavsku lze doložit nejdříve 
v závěru 12. století. Největší nárůst zahustění kostelní sítě pak P. Jokeš 
klade rámcově do let 1200-1250. Tento proces jde zřeteně ruku v ruce 
s kolonizací, resp. spíše následuje za procesem kolonizace, podobnou 
chronologii lze proto předpokládat i pro českou část Vysočiny.195 
Bohužel, to také znamená, že pozůstatků románské architektury, 
kterých by šlo využít jako pramene podle vzoru cenné studie Tomáše 
Velímského o kostele v Potvorově, není mnoho.196 Analogie přitom 
naznačují, že velmožské dvorce se leckdy mohly stát základem 
klášterní fundace jako její rané provizorium. Robert Gája udává         
za příklad právě Miroslavův Sedlec.197 Ve stejném světle si lze 
představit i počátky Vilémova. Bohužel, na archeologický průzkum, 
který by tyto otázky napomohl ve vztahu k Vilémovu řešit, se stále 
čeká. Pouhým příslibem zůstává nález a analýza gotických stavebních 
prvků, kterou předložil Miroslav Kovář.198 Vilémovská fundace tak 
v nejstarším období mohla hrát jak roli opevněného sídla při zemské 
stezce, útočiště pro širší okolí, případně suplovat funkci farního 
kostela. Třebaže zde zůstává silný argument toponym Vilémov            
a Heřmanice, i tento fakt vede k úvaze, zda skutečně lze pohlížet       
na Vilémov jako na čistě soukromou fundaci a co vedlo urozené 
zakladatele po vynaloženém úsilí k odchodu. V tom světle je pak 

                                                                                                                              
Ladislav VARADZIN, Počátky farní rganizace v Čechách a na Moravě        
ve výpovědi archeologie, in: Tamtéž, s. 33-54. Z poslední doby k tématu 
velice přínosně Petr JOKEŠ, Farní organizace na středověké západní 
Moravě, Brno 2011.  
195 Viz P. JOKEŠ, Farní organizace, s. 118-134. Konkrétně 
k Havlíčkobrodsku Tomáš SOMER, Formování kostelní sítě                     
na Havlíčkobrodsku ve 13. století (v tisku, autorovi děkuji za laskavé 
poskytnutí rukopisu).  
196 Srov. Robert GÁJA, Románské emporové kostely v Čechách a jejich 
zakladatelé, nepublikovaná diplomová práce na Univerzitě Karlově v Praze, 
Praha 2008, s. 42.  
197 R. GÁJA, Románské emporové kostely v Čechách, s. 95.  
198 O probíhajícím revizním průzkumu klášterního kostela informují              
M. KOVÁŘ – M. MUSÍLEK, Benediktinské opatství sv. Petra a Pavla,         
s. 178, pozn. 75 
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dobré zamyslet se znovu nad oním privilegiem knížete Děpolta III. 
z počátku 13. století. Jistě má pravdu Tomáš Somer, že Děpoltici 
nestáli u zrodu kláštera.199 Zároveň však konstatování podpory kláštera 
ze strany této linie přemyslovského rodu vyznívá vágně. Co                 
o Děpolticích vlastně víme? Mohou tyto znalosti vrhnout jiné světlo  
na dějiny Vilémova? 

Ve 12. století byl rod bájného Přemysla Oráče již velmi rozvětvený. 
Jedna rodová linie se odvozovala od knížete Vladislava I., druhá        
se hlásila ke knížeti Soběslavovi I., kteří na knížecím stolci seděli 
v první polovině 12. století. K tomu je zapotřebí přičíst také větve 
moravských Přemyslovců, potomků synů Břetislava I., jejichž dvory 
sídlily v Olomouci, Brně a ve Znojmě. Děpolt I., zakladatel nové 
rodové linie, se narodil jako v pořadí třetí potomek knížete Vladislava 
I. a Richenzy z Bergu, patrně někdy počátkem 20. let 12. století. 
V historických pramenech se Děpolt ovšem objevuje teprve roku 1142. 
Tehdy již dva roky na knížecím stolci seděl Vladislav II., Děpoltův 
starší bratr. Proti knížeti však záhy povstala opozice, zaštítěná 
moravskými Přemyslovci Konrádem II. Znojemským, Vratislavem 
Brněnským a Otou III. Olomouckým, spolu se syny Vladislavova 
předchůdce Bořivoje II. Lutoldem a Spytihněvem a především 
potomkem knížete Soběslava I. Vladislavem, jemuž měl pražský 
původně připadnout.200 Proti rodině Vladislava I. se tak zformovala 
široká koalice. Ta na jaře roku 1142 vpadla do Čech. Na straně 
Vladislava II. stáli jen jeho bratři Děpolt a Jindřich a olomoucký 
biskup Jindřich Zdík. Velmoži podle svých zájmů stanuli na obou 
stranách.201 Ke střetu mezi oběma vojsky došlo v dubnu roku 1142      
u Vysoké u Čáslavi. Tehdy většina bojovníků Vladislava II. přešla 
k nepříteli, načež synům Vladislava I. nezbylo než se se zbytkem 

                                                           
199 Viz T. SOMER – J. ŠRÁMEK, Historie benediktinského opatství sv. Petra 
a Pavla, s. 13.  
200 Události shrnuje nejnověji Anna KERNBACH, Vincenciova a Jarlochova 
kronika v kontextu svého vzniku. K dějepisectví přemyslovského období, Brno 
2010, s. 94-118.  
201 Letopis Vincencia, kanovníka kostela pražského, FRB II, s. 410; Kanovník 
vyšehradský, in: FRB II, s. 234.  
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věrných spasit útěkem a probít se zpět ku Praze.202 Děpolt se tehdy 
vyznamenal obranou Prahy. Už svým prvním historií 
dokumentovaným činem se Děpolt I. ukázal nejen jako věrný, což 
nebylo u Přemyslovců 11. a 12. věku vždy pravidlem, ale především 
jako diplomaticky a vojensky zdatný muž. Nelze se proto divit            
že i později představoval cennou oporu politiky svého vládnoucího 
bratra, a to jak na domácím, tak na zahraničním poli. Děpolt I. se tak 
proslavil i na italských bojištích pod praporci císaře Barbarossy.203 
Děpoltovo jméno najdeme také na opakovaně zmiňovaném potvrzení 
majetků kláštera Hradiště u Olomouce z roku 1160. Děpolt je zde 
titulován jako kníže, ovšem zda už tehdy držel pozdější východočeský 
úděl, to nelze rozhodnout. Historici jsou spíše skeptičtí.204 Itálie         
se Děpoltovi I. nakonec stala osudnou, neboť při Barbarossově tažení 
v polovině srpna 1167 po ústupu od Říma na následky onemocnění 
zemřel.205 

Dědicem Děpolta I. se stal jeho stejnojmenný, dosud nezletilý 
syn.206 Podle slov kronikáře Jarlocha se právě Děpolt II. stal 
skutečným zakladatelem děpoltické linie i jejich údělného knížectví. 
Východní Čechy už dříve fungovaly jako teritorium, které mělo zajistit 
výživu, potažmo ukojení ambicí nepanujících členů Přemyslova 
rodu.207 Narozdíl od údělu děpoltického či údělů moravských se ovšem 
v těchto případech nejednalo o dědičnou držbu, ale o dočasné 
uspořádání. Můžeme se jen domýšlet co vedlo k tomu, že Děpolticům 
postoupené území zahrnovalo zrovna oblast jihovýchodních Čech. 
Mohla na to mít vliv neblahá zkušenost Vladislava II. s moravskými 
příbuznými? Bylo tedy účelem děpoltického údělu z pohledu 

                                                           
202 Letopis Vincencia, kanovníka kostela pražského, FRB II, s. 411-412; 
Mnich sázavský, in: FRB II, s. 261.  
203 CDB I, č. 157, s. 161-162; č. 158, s. 163-165; č. 176, s. 175; Letopis 
Vincencia, kanovníka kostela pražského, FRB II, s. 417, 424, 452, 454; Mnich 
sázavský, in: FRB, s. 264.  
204 Srov. Jindřich DEJMEK, Děpoltici (K mocenskému postavení a osudům 
vedlejší větve Přemyslovců), Mediaevalia Historica Bohemica 1991, s. 98.  
205 Letopis Jarlocha, opata kláštera milevského, in: FRB II, s. 461.  
206 Tamtéž, s. 461.  
207 Srov. Pavel BĚLINA, Hradecko v politické a správní struktuře 
předhusitských Čech, Acta musei Reginaehradecensis 1983, s. 93-105. 
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vládnoucího knížete pojistit si hranice s Moravou a přitom ocenit 
věrnost Děpolta I.? O mládí Přemyslovce Děpolta II. nám prameny 
nezanechaly zpráv. Neznáme ani přesné datum jeho narození, pouze  
se předpokládá, že se narodil před rokem 1158.208 Stejně tak netušíme, 
kdy se stal vladařem nad částí východních Čech. Zdá se, že Děpolt II. 
zprvu zachovával politickou linii svého otce a v mocenských zápasech 
o vládu nad přemyslovským knížectvím v závěru 12. století stál         
na straně rodiny Vladislava I.209 Roku 1185 družiníci Děpolta II. 
napadli statky pražského biskupa Jindřicha Břetislava ve východních 
Čechách, následkem čehož biskup vyhlásil nad Děpoltovým údělem 
interdikt.210 Shoda mezi knížaty však byla záhy zkalena, roku 1187 prý 
hodlal pražský kníže Fridrich Děpolta II. zajmout – ten však byl 
předem varován a stačil uprchnout. Z exilu se navrátil až                   
po Fridrichově smrti a nástupu někdejšího znojemského knížete 
Konráda Oty na pražský trůn v roce 1189. Nový kníže pak Děpolta 
dosadil zpět do jeho údělu.211 Ještě téhož roku pak Děpolt II. stanul 
v čele českých oddílů, vyslaných na třetí křížovou výpravu podpořit 
Barbarossova vojska.212 Podobně jako jeho otci se však Barbarossovo 
dobrodružství stalo osudným i Děpoltovi II., jelikož 21. listopadu 1190 
před hradem Akkon zemřel.213  

Po Děpoltovi II. zůstali synové Děpolt III. a Soběslav, doložení 
roku 1194 (tedy nepochybně zletilí) jako svědci v listině biskupa 
Jindřicha Břetislava.214 V následujících letech ovšem Děpoltici 
z pramenů opět mizí. Nelze se tedy domýšlet jakou roli hrál Děpolt III. 
coby hlava rodu v politických zápasech přelomu 12. a 13. století. Zdá 
se ovšem, že kolem roku 1202 byl Děpolt III. z Čech vyhnán, nejspíše 
v souvislosti s lavírováním Přemysla Otakara I. mezi stranami, 

                                                           
208 J. DEJMEK, Děpoltici, s. 102.  
209 CDB I, č. 295, s. 263-265; č. 300, s. 270.  
210 Letopis Jarlocha, opata kláštera milevského, in: FRB II, s. 479. 
211 Výpisky z Vincentia, Gerlacha a jiných starých letopisců českých, in: FRB 
II, s. 280.  
212 Tamtéž, s. 281.  
213 Tamtéž, s. 281; Necrologium Doxanense, Věstník Královské České 
Společnosti nauk 1884, s. 138.  
214 CDB I, č. 349, s. 314-316.  
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soupeřícími o vládu v říši.215 Následkem neshod s vládnoucím 
příbuzným se Děpolt III. postavil na stranu míšeňských Wetinů, 
znepřátelených z osobních důvodů s Přemyslem Otakarem I. 
Důsledkem těchto politických šachů se stalo roku 1203 udělení Čech 
Děpoltovi III. v léno ze strany FilipaŠvábského, hlavy štaufské strany. 
Tento akt byl ovšem nejspíše pouze formálního rázu a pozice Přemysla 
Otakara I. zůstaly na domácí půdě nezpochybněny.216 Ovšem už v létě 
roku 1204 český král opět změnil strany a znovu se přihlásil k podpoře 
Štaufů, následkem čehož se Děpolt III. vzdal svých bezobsažných 
nároků na české knížectví výměnou za vládu nad rodovým údělem     
ve východních Čechách. Literatura uvažuje dokonce o tom, že tento 
úděl se tehdy rozrostl o část Kouřimska.217 V následujících letech 
Děpolt III. v pramenech vystupuje pod vznosným titulem kníže 
čáslavský, chrudimský a vraclavský, jak jej známe i z listiny, týkající 
se Vilémova. Figuruje dokonce jako svědek na několika listinách krále 
Přemysla Otakara.218 

Děpoltova „vilémovská“ listina je významná ovšem i z toho 
důvodu, že si z ní lze udělat představu o rozsahu děpoltického 
východočeského knížectví. Jeho hlavní centra tvořila Chrudim             
a Čáslav, naopak není jisté, zda už tehdy k děpoltickému panství 
patřila i Kouřim, neboť jediným dokladem spojujícím Kouřim 
s Děpoltici je až listina syna Děpolta III. Soběslava, vydaná ovšem až 
roku 1228 ve slezském exilu.219 Centrum menšího významu 
představovala vedle toho Vraclav, střežící zemskou bránu při 
trstenické stezce. S ohledem na zalesnění a zalidnění se jednalo           
o poměrně úzký pruh území, jež bylo ze severu ohraničeno Labem       
a pralesem v povodí Orlice, na východě nepříliš kolonizovaným lesem, 
spojujícím Orlické hory a Českomoravskou vrchovinu a na jihu lesy 
Českomoravské vrchoviny, jen v oblasti Sázavy hustěji osídlenými. 
                                                           
215 Kronika Pulkavova, in: FRB V, s. 210. Srov. J. DEJMEK, s. 105. Kontext 
shrnuje J. ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských, s. 91-111.  
216 J. DEJMEK, Děpoltici, s. 105-106. 
217 J. DEJMEK, Děpoltici, s. 106.  
218 CDB II, č. 359, s. 379-383; č. 363, s. 391; č. 364, s. 393-397.  
219 Schlesisches Urkundenbuch I/2, č. 289, s. 212; což minimálně 
problematizuje názor zastávaný Milošem ŠOLLE, Po stopách přemyslovských 
Děpolticů. Příspěvek ke genezi města Kouřimě, Praha 2000.  
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Západní hranice je s ohledem na nejistotu stran držby Kouřimska 
nejistá. Takto vymezené teritorium ještě na počátku 13. století nejspíše 
netvořilo homogenní celek, ale spíše jen pás sídelních ostrůvků, 
směrem k východu sporadičtějších a sporadičtějších. Pouze o oblasti 
Čáslavska a Chrudimska lze uvažovat jako o hustě osídlených. 
Výrazným jednotícím prvkem této oikumeny byly tzv. trstenická         
a haberská stezka, spojující Čechy s Moravou, které protínaly všechna 
tři centra děpoltického údělu a představovaly neopomenutelný zdroj 
příjmů. Bohužel nevíme který z hradů fungoval jako sídlo Děpolticů    
a tedy jako hlavní centrum domény. Historické ani archeologické 
prameny v tomto směru o ničem nevypovídají. Sama Čáslav 
představovala sice staré, avšak v kontextu ostatních přemyslovských 
center spíše druhořadé hradiště. Existují sice doklady o tom, že právě 
na přelomu 12. a 13. století Chrudim zažívala určitý rozmach, nakolik 
je to ale možno spojit s Děpoltici a jejich případnou rezidencí nevíme. 
Na počátku 13. století byla archeologicky zjištěna také rozsáhlá 
stavební činnost v Kouřimi. O roli Kouřimi jako děpoltického 
správního centra však rovněž existují pochyby.220 Vyloučit z úvah lze 
bez nebezpečí většího omylu jen Vraclav. Na Děpoltovo postavení    
ve východních Čechách pak ukazuje i jeho svědectví v listině, kterou 
král Přemysl daroval klášteru v Břevnově polický újezd.221 Tato listina 
ovšem ukazuje i na další zajímavost: Děpolt III. tu nevystupuje jako 
kníže čáslavský, chrudimský a vraclavský, ale pouze jako „urozený 
muž, pan Děpolt, syn pana Děpolta.“222 Lze to interpretovat jako 
zpochybnění Děpoltova titulu ze strany krále Přemysla? Jiná 
Přemyslova listina přitom dokládá, že Děpolt III. působil po nějaký čas 
i jako správce významné plzeňské kastelánie.223  

Důvodem dalšího rozkolu mezi králem Přemyslem Otakarem I.       
a knížetem Děpoltem III. se nejspíše stala Přemyslova snaha nahradit 
zjevně nefunkční, leč tradiční seniorátní nástupnický řád systémem 
primogenitury, tj. nástupnictvím nikoliv nejstaršího z rodu, ale 
nejstaršího syna panujícího vladaře. Přemysl Otakar tu myslel            

                                                           
220 J. DEJMEK, Děpoltici, s. 115-118.  
221 CDB II, č. 367, s. 399-401.  
222 CDB II, č. 367, s. 401.  
223 CDB II, č. 386, s. 434-435.  
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na svého syna z druhého manželství Václava, přičemž hlavním 
nebezpečím pro tyto plány představoval Přemyslův syn z prvního 
manželství Vratislav, po matce spřízněný s mocnými Wetiny. Právě 
jemu udělil Ota IV. Brunšvický roku 1212 Čechy v léno, podobně jako 
dříve Děpoltovi Otův konkurent Filip Švábský. Nevíme, jestli Děpolt 
uznával Vratislavovu legitimitu či zda si snad sám dělal v duchu 
odkazu Břetislava I. zálusk na pražský stolec, každopádně se plánům 
krále Přemysla postavil a na sklonku roku 1215 nejspíše navázal 
kontakty s odvržencem Vratislavem.224 Když pak v červnu 1216 sněm 
Čechů zvolil Václava I. Přemyslovým nástupcem a mladším králem, 
Děpolt III. narozdíl od Přemyslova bratra Vladislava Jindřicha při 
tomto aktu chyběl.225 Rozkol pak Děpolt dokonal tím, že se zmocnil 
jednoho s královských hradů a odtud škodil královským statkům.226 
Eticky problematické bylo navíc to, že tak činil pod znamením kříže, 
který dříve přijal. Na nátlak papeže, jehož český král požádal o pomoc, 
Děpolt III. se svou družinou hrad nakonec vydal a roku 1218              
se skutečně odebral na křížovou výpravu, k čemuž se dříve zavázal. 
Nevydal se však do Svaté země jako jeho otec, nýbrž po boku svého 
švagra vratislavského vévody Jindřicha Bradatého do Prus.227 Martin 
Wihoda říká, že mezi lety 1215-1216 tak bylo o osudu Děpolticů 
rozhodnuto. Pražský dvůr je začal přehlížet a i prameny svědčí o tom, 
že po roce 1216 děpoltická linie Přemyslovců pozvolna mizí 
z veřejného života.228 Literatura od dob Václava Novotného 
předpokládá, že po smrti bezdětného Vladislava Jindřicha vznesl 
Děpolt III. nárok na uprázdněné moravské markrabství, což se stalo 
příčinou dalšího konfliktu s Přemyslem Otakarem I., tentokráte již 
fatálního229 Nejpozději od roku 1222 Děpoltice Otu, Soběslava, 
Boleslava i Děpolta IV. nalézáme u dvora jejich příbuzného, vévody 
                                                           
224 CDB II, č. 121, s. 111; č. 122, s. 112.  
225 CDB II, č. 125, s. 113-114. Ke kontextu srov. Martin WIHODA, Zlatá 
bula sicilská. Podivuhodný příběh ve vrstvách paměti, Praha 2005, s. 143-
148.  
226 CDB II, č. 134, s. 134.  
227 Letopisy české od roku 1196 do roku 1278, FRB II, s. 283.  
228 M. WIHODA, Zlatá bula sicilská, s. 147-148.  
229 V. NOVOTNÝ, České dějiny I.3, s. 555, 1002-1004 a J. DEJMEK, 
Děpoltici, s. 113. 
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Jindřicha Bradatého.230 Jak tedy usoudil Jindřich Dejmek, mezi 
březnem či dubnem 1223 a červnem 1224 tak došlo k likvidaci 
děpoltického panství ve východních Čechách.231 Pozdní kronikář 
Dalimil vypráví dramatickou historku o obléhání Kouřimi Přemyslem 
Otakarem I., při němž měl zemřít Děpolt III.232 V rozmezí let 1222-
1224 tak byla dokonána přeměna mocensky roztříštěných Čech 
knížecích v centralizované Čechy královském odstraněním všech 
pozůstatků knížecího věku, ať už jde o stařešinský nástupnický řád 
Břetislava I. či jednotlivé úděly přemyslovských vedlejších větví       
na Moravě i v Čechách.  

Vilémov tedy očividně od konce 12. století spadal pod doménu 
vedlejší linie knížecího rodu. Byť je ošidné vyvozovat cokoliv 
z jediného dokladu, je legitimní tímto pohledem nahlížet na listinu 
Děpolta III. z počátku 13. století a Děpolta coby titulárního knížete 
čáslavského, chrudimského a vraclavského chápat jako zjevného 
držitele patronátních práv. Je nepochybné, že již dříve konstatovaná 
strategická poloha Vilémova se stala o to významnější s ohledem      
na postavení a ambice posledních Děpolticů. Dokud nebude lépe 
doložena historie rozrodu erbu lekna, domnívám se, že je nutno 
pracovat s názorem o zakladatelích Vilémova, spjatých s tímto rodem, 
pouze jako s hypotézou, která navíc vzbuzuje další otázky a problémy. 
Stejně tak je totiž možné, že skuteční zakladatelé Vilém a Heřman 
zemřeli bez potomků (indicií je v tomto svědectví Kosmovo o cestě  
do Palestiny jakožto poslední zmínce o onom Vilémovi, bratru 
Heřmanově) a opatství, založené ve součinnosti s knížetem, připadlo 
zeměpánovi, aby se následně stalo ve druhé polovině 12. století 
součástí děpoltického knížectví. Počínaje 13. stoletím tak Vilémov 
figuruje v dějinách jako zeměpanský klášter. Nelze sice zodpovědět 
otázku, kdo a jakým dílem opatství sv. Petra a Pavla založil, zda          
se jedná o fundaci soukromou či polosoukromou, lze se ale domýšlet, 
že při majetkových přesunech kolem poloviny 12. století                   
se vilémovský klášter ocitl v držení Přemyslovců Děpoltovy linie. Lze 
pak už jen rozvažovat jak moc se osud Děpolticů podepsal na dějinách 

                                                           
230 CDS, č. 266, s. 27-29; č. 301, s. 98.  
231 J. DEJMEK, Děpoltici, s. 134, pozn. 132. 
232 Rýmovaná kronika české tak řečeného Dalimila, in: FRB III, s. 163-165.  
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vilémovského benediktinského opatství, resp. na dochování svědectví 
o jeho historii. Každopádně prameny první poloviny 13. století již 
svědčí o tom, že vilémovský klášter náležel mezi konsolidované          
a nikoliv nedůležité církevní instituce přemyslovského království.233  

 
Kostel sv. Václava, dříve Panny Marie, jeho gotická věž představuje hmotnou 

památku na vilémovský klášter (foto Martin Musílek) 

                                                           
233 Viz T. SOMER – J. ŠRÁMEK, Historie benediktinského opatství sv. Petra 
a Pavla, s. 10-11.  
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Závěr 
Ve výsledku tedy bohužel nadále platí, že nejstarší dějiny opatství 

sv. Petra a Pavla ve Vilémově zůstávají zahaleny závojem tajemství    
a jako takové nadále budou dráždit představivost historiků. Nelze než 
konstatovat, že není možné s jistotou říct kdy a kým byl vilémovský 
klášter založen. Lze pouze vyloučit zjevné omyly. Mezi ty nejvážnější 
patří ztotožnění fundátorů s rodem hrabat ze Sulzbachu, říšské šlechty, 
údajně působící na počítku 12. století ve službách Přemyslovců. Tento 
údaj, pocházející z pozdní kroniky Přibíka Pulkavy z Radenína a stále 
ještě se po různu objevující v literatuře, není možné pokládat             
za udržitelný. Nesporně zajímavá je hypotéza spojující zakladatele 
Vilémova s pozdějším rozrodem erbu lekna. I zde však zůstává řada 
otázek k zodpovězení pro další výzkum. Především to, proč                  
a za jakých okolností došlo po vynaložené námaze, vyjádřené 
založením několika vsí a především samotného kláštera, k odchodu 
rodu nejprve do severních Čech a následně na Moravu, aby se jedna 
z větví (páni z Drnholce) do východních Čech vrátila až v polovině    
13. století. Otázka zakladatelů Vilémova pak představuje 
neopomenutelný příspěvek k v současnosti bouřlivě diskutovanému 
tématu počátků české a moravské šlechty. Pokud by bylo pravdou,      
že písemné prameny, ač pozdního původu, reflektují skutečnou paměť 
o založení vilémovské fundace, jednalo by se tak o jeden z prvních 
dokladů o aktivitě urozenců přemyslovského knížectví na fundačním 
procesu, což by znamenalo začátek již lépe zmapovaných dějů, jejichž 
hlavní vlna přichází až ke konci 12. století. Vedle Vilémova pak tento 
trend ilustrují i příklady sousedních klášterů v Opatovicích nad 
Labem, v Sedlci u Kutné Hory a v Podlažicích u Chrudimi. Takto 
vymezený region proto představuje do budoucna velmi zajímavý 
předmět zájmu přemyslovské medievistiky. Otázkou přesto zůstává, 
zda lze pro tuto nejstarší dobu hovořit o čistě soukromých založeních 
nebo zda je lepší přemýšlet opatrněji o podílnictví urozených velmožů    
a knížete, k čemuž zmíněné případy vybízí. Nic jasnějšího nelze říci 
ani o datu založení kláštera. S jistotou je možné tvrdit jen to, že klášter 
byl funkční roku 1160, kdy je zdejší opat listinně doložen jako svědek. 
Zasvěcení klášterního kostela svatým apoštolům Petru a Pavlovi pak 
obecně naznačuje rámcové založení instituce do poloviny 12. století. 
Širší analýzou bylo dokázáno, že svatopetrské patrocinium (později 
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obvykle doplněné o svatopavelské) náleží mezi nejstarší vrstvu 
kostelních zasvěcení z doby rané kolonizace do 13. století. Opatrněji  
je ale třeba uvažovat o názorech, kladoucích existenci Vilémova do let 
1119-1120, resp. 1131. Cílem příspěvku je kriticky zhodnotit zažité 
interpetace, jež bývají dále tradovány, a upozornit na jejich různá 
úskalí, což představuje nutný výchozí bod dalšího výzkumu. 
Především průzkum archeologický se jeví jako navýsost žádoucí, 
opomenout však nelze ani další studium církevní správy či sídleně-
historického vývoje v regionu.  
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