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III.  ZÁSTAVNÍ LISTINY ZIKMUNDA 
LUCEMBURSKÉHO NA CÍRKEVNÍ 
STATKY (1420–1437)

Ještě než přistoupíme k rozboru Zikmundových zástavních listin na církevní statky, 
zastavíme se krátce u problematiky panovnických zástav v širším kontextu. Institut 
zástavy byl dobře znám již starému římskému právu a od počátku 13. století začal 
být využíván i římsko-německými panovníky pro vytváření politických vazeb v Ří-
ši.90 Na důležitost tohoto nástroje v politice římských králů ve 13. a 14. století upo-
zornil Hans Planitz a vyzdvihl především počínání Ludvíka Bavora, který nejrůz-
nější metody zástav dovedl ke skutečné virtuozitě. Hans Planitz podrobně zachytil 
jednotlivé možnosti ustanovení zástavních aktů, ve kterých spatřoval prostředek 
k vytváření vazeb a udržování stoupenců. Přitom nemuselo jít vždy o přímou zá-
stavu, stejnou hodnotu mohlo mít i poskytnutí práva vyplatit některou z již uděle-
ných zástav. Planitz také upozornil na důležitou skutečnost, že výše zástavních sum 
nebyla podmíněna hospodářsky, ale politicky.91 Materiál, se kterým Planitz praco-
val, ovšem nepřesahoval horizont 14. století. Své úvahy končil u počínání Karla IV. 

V delším časovém horizontu pojednal jeden z vybraných aspektů zástav řím-
ských králů Götz Landwehr, který se soustředil na zástavy říšských měst.92 I on 
zdůrazňoval roli zástav zboží a úřadů jako nástroje vytváření a utužování spojenec-
kých vazeb, který se v Říši prosadil vedle lenního systému především v průběhu 14. 
století.93 Z jeho přehledu zástav říšských měst vplývá, že nejhojněji tuto možnost 
využíval Ludvík Bavor a Karel IV. Oproti tomu zástavy Zikmunda Lucemburského 

90 Viz J. KAPRAS, K dějinám českého zástavního práva; pro prostředí Říše srovnej podnětnou práci 
Hans PLANITZ, Das Deutsche Grundpfandrecht, Weimar 1936. 

91 H. PLANITZ, Das Deutsche Grundpfandrecht, s. 96. 

92 Srovnej Götz LANDWEHR, Die Verpfändung der Deutschen Reichsstädte im Mittelalter, Köln – Gratz, 
1967. 

93 Srovnej G. LANDWEHR, Die Verpfändung, s. 18–21, 258–275. 
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na říšských městech již zdaleka nedosahovaly takového rozsahu. Landwehr své 
zkoumání neomezil pouze na zástavy říšských měst, ale sledoval též celou genezi 
využívání tohoto institutu římsko-německými panovníky. Dotkl se také zástav růz-
ných úřadů a zdokumentoval z pohledu našeho studia zajímavé příklady pro po-
čátek 13. století dokládající protiprávnost zástav církevních statků v prostředí Říše, 
proti nimž se církevní představitelé ostře a s úspěchem ohrazovali a označovali je 
za zcizování svých statků.94 Oproti tomu využívání zástav nejrůznějších majetků, 
úřadů, příjmů a práv se stalo od 14. století nedílnou součástí říšské politiky nejen 
římsko-německých králů a císařů.95

Zikmund Lucemburský zástavní politikou v Říši navázal na své předchůdce, 
i když jeho zástavy nedosahují takové intenzity. Nikdy se však nesetkáme s přípa-
dem, že by mimo území Čech a Moravy zastavoval církevní statky. Také z doby jeho 
vlády v Uhrách neznáme jediný případ zástavy církevního zboží.96 Pokud obrátíme 
svoji pozornost k Čechám a na Moravu, jsou Zikmundovy zástavy církevních statků 
výrazným jevem jeho politiky a v 15. století vyhlížejí ve středoevropském prosto-
ru jako naprostý unikát. V převažujícím pohledu českého bádání také navazují 
na starší tradice představující české specifikum. Nakolik byla tato tradice hluboká? 
Bylo vůbec na co navazovat? Nebo naopak byly zástavy církevních statků až dí-
lem převratné doby, ve které se Zikmund Lucemburský snažil ujmout otcovského 
dědictví? Abychom mohli na tyto otázky odpovědět, pokusíme se nejprve určit 
a popsat nejstarší Zikmundovy zástavní listiny na církevní zboží. Poté se budeme 
věnovat charakteru jeho zástav v letech 1420–1422. Při rozboru odvolacího aktu 
v Norimberku v roce 1422 se vrátíme k otázce návaznosti na starší tradice a celou 
kapitolu uzavře pohled na změněný charakter využití zástav církevních statků v le-
tech 1436–1437. 

III. 1  Pátrání po nejstarší Zikmundově zástavní listině  
na církevní statky

Zkoumáme-li Zikmundovy zástavní listiny na církevní statky, tak první právní poří-
zení, kterému se musíme věnovat, je Zikmundova listina pro Jana Sádla ze Smilkova 

94 Viz G. LANDWEHR, Die Verpfändung, s. 10–13. 

95 Srovnej též Götz LANDWEHR, Die Bedeutung der Reichs- und Territorialpfandschaften für den Aufbau 
des Kurzpfälzischen Territoriums, Mitteilungen des Historischen Vereins der Pfalz 66, 1968, s. 155–196. 
Ludger TEWES, Die Amts- und Pfandpolitik der Erzbischöfe von Köln im Spätmittelalter (1306–1463), Köln 
– Wien, 1987. 

96 Viz János INCZE, King Sigismund’s deeds of pledge in Hungary, in: Money and Finance in Central 
Europe during the Later Middle Ages, Roman ZAORAL (ed.), Basingstoke 2016, s. 87–109. Na tomto 
místě bych rád poděkoval právě Jánosovi za četné rozhovory o Zikmundových zástavách v uherském 
prostředí, které mi pomohly mnohé vyjasnit. 
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z 27. března 1420 dotýkající se statků litomyšlského biskupství.97 Ačkoliv jsem se 
prozatím pro tento případ vyhnul termínu zástavní listina, nelze neuvést, že v lite-
ratuře je tak běžně označována a například Eduard Maur ji považuje za zápis, který 
zahájil Zikmundovu politiku hromadného zastavování církevních statků.98 Z toho-
to pohledu představuje její důkladná analýza jeden z klíčových bodů při poznávání 
proměny zástavní praxe vůči církevním institucím za Zikmunda Lucemburského. 

Listina se nám jako celá řada jí podobných nedochovala v originále, ale pou-
ze v regestu v zápisech revizní komise z let 1453/1454. Komisi ji spolu s listinou 
litomyšlského biskupa Aleše z Březí předložil Zdeněk Kostka z Postupic. Pro její 
důležitost považuji za potřebné zde ocitovat zápis komise v plném znění:

Zdeniek z Postupicz okázal nám listy dolepsané, list s majestátem krále Zygmunda, 
kterýž svědčí Jankowi z Smilkowa na zboží kostela Lytomyšlského k držení v škodách a ná-
kladích, kteréž jest pro zboží kostela Olomuczkého, a ty škody a náklady aby hodným 
svědomím provedl, jakož týž list šířie svědčí, jehož dattum Wratislawi, léta Mo CCCC XX, 
v střiedu před květnau nedělí. 

Ten list jest učiněn, dokudž ještě král Zygkmund nebyl v Čechách korunován. 
List kněze Alssie, biskupa Litomyslského, v němž vyznává, kterak jest slyšel počty 

od Janka z Smilkowa, seděním na Kostelczy, z nákladuov, kteréž učinil svými penězi 
vyplacuje hrady biskupství olomouckého, dluhu platě patriarchovi a že jest ostal dlužen 
Jankovi IIII tisíce kop, jakož týž list svědčí.99

Jan Sádlo ze Smilkova obdržel listinu krále Zikmunda na dvorském sjezdu 
ve Vratislavi nedlouho poté, co byla vyhlášena křížová výprava proti českým kací-
řům. Vedle tohoto kontextu nesmíme pustit ze zřetele také její souvislost s ukonče-
ním sporu o obsazení olomouckého biskupského stolce.100 Ten trval od podzimu 
roku 1416, kdy byl částí kapituly zvolen do čela olomoucké diecéze litomyšlský 
biskup Jan Železný. Proti němu byl s královou podporou nominován Aleš z Březí, 
kterého také potvrdil do úřadu arcibiskup Konrád z Vechty. Spor obou prelátů se 
dostal před kostnický koncil, kde bylo v roce 1417 rozhodnuto ve prospěch Jana 
Železného. Strana Aleše z Březí se pokusila tento výrok zvrátit záhy po volbě no-

97 Viz Příloha 1, č. 1. 

98 Eduard MAUR, Příspěvek k biografii biskupa Aleše z Březí, Táborský archiv 8, 1997–1998, s. 33. 

99 NA Praha, fond ČDK, sign. RKP 2450, kniha č. 148, fol. 216–217. 

100 Přehled relevantní literatury ke sporu o olomoucké biskupství se stručným zhodnocením podává 
Petr ELBEL, Dvě neznámé listiny z roku 1416. Příspěvek k poznání sporu o olomoucké biskupství, SPFFBU 
C 50, 2003, s. 101–102, pozn. 2. K průběhu a ukončení sporu vybírám Vincenc BRANDL, Spor o bis-
kupství olomoucké a počátky husitství na Moravě, ČMM 9, 1877, s. 29–61, Otakar ODLOŽILÍK, Z počátků 
husitství na Moravě. Šimon z Tišnova a Jan Vavřincův z Račic, ČMM 49, 1925, s. 44–51, František HOFF-
MANN, Litomyšl v husitském revolučním hnutí, in: Sborník příspěvků k dějinám Litomyšle a okolí. K 700. 
výročí povýšení Litomyšle na město v roce 1959, Jindřich RŮŽIČKA (ed.), Pardubice 1959, s. 50–52 
a Eduard MAUR, Příspěvek k biografii. Nejnověji celý spor shrnul v první kapitole své nepublikované 
disertace Petr ELBEL, Kapitoly z dějin katolické církevní správy na Moravě v době husitské (1408–1457), 
Brno 2007, s. 15–47. 
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vého papeže Martina V. na podzim roku 1417. Papež ze své pozice spor uzavřel již 
v roce 1418, ovšem faktické ukončení následovalo až po smrti Václava IV., který byl 
největším podporovatelem Aleše z Březí v úřadě olomouckého biskupa. Definitiv-
ního uzavření sporu se tak ujal král Zikmund na přelomu let 1419 a 1420.101 Právě 
listina pro Jana Sádla ze Smilkova z března 1420 může představovat jeden z dílčích 
kroků ve vyřešení problematických vztahů představitelů obou diecézí. 

Zjevně neúplný regest nám však dává pouze matnou představu o obsahu pů-
vodní Zikmundovy listiny. Víme tedy, že Jan Sádlo měl jakési výdaje (škody a ná-
klady), které mu vznikly kvůli majetkům olomouckého biskupství. Zajištění těchto 
výdajů si měl nárokovat na statcích litomyšlského biskupství, ovšem až poté, co 
je řádným způsobem prokáže. Jan Sádlo skutečně předložil vyúčtování, o čemž 
svědčí regest druhé listiny, kterou vydal litomyšlský biskup Aleš z Březí. Ten se 
v ní přiznává k dluhu celkem 4 000 kop a uvádí i, jak dluh vznikl. Jan Sádlo totiž 
na své náklady vyplácel hrady olomouckého biskupství v době, kdy v této diecézi 
Aleš z Březí úřadoval. 

Listina Aleše z Březí je sice také ztracena, nicméně její text se zachoval v edici 
Gelasia Dobnera a máme tedy možnost proniknout do celé transakce o něco hlou-
běji.102 Předně je třeba upozornit na to, že k Dobnerově edici musíme přistupovat 
s největší obezřetností, protože se jedná pouze o latinský překlad z patrně českého 
originálu.103 Tato skutečnost zůstávala doposud v literatuře opomíjena a přede-
vším obrat listiny „amicus noster“, kterým Aleš z Březí označuje svého švagra Jana 
Sádla ze Smilkova, vedl k různým úvahám o jejich vzájemném propojení a vztahu 
k Husovu učení.104 

Olomoucký biskup Aleš z Březí ve svém listu vyznává, že obdržel vyúčtování vý-
dajů (perceperimus ratiocinia […] super expensis) Jana ze Smilkova seděním na Kostel-
ci, které vynaložil ze svých prostředků (suis pecuniis) na různé účely. Vedle již výše 
zmíněného vyplácení hradů, splatil dluh Alešova předchůdce v úřadu olomoucké-
ho biskupa Václava Králíka z Buřenic. V tomto smyslu je třeba totiž chápat obrat 
regestu dluhu platě patriarchovi, který Dobnerova edice uvádí na pravou míru in 

101 K převzetí diecézí Alešem z Březí a Janem Železným srovnej F. HOFFMANN, Litomyšl v husitském 
revolučním hnutí, s. 51, zejm. pozn. 16 na s. 83. O rozhodčím výroku Zikmunda Lucemburského v da-
ném sporu uvažuje Zdeňka HLEDÍKOVÁ, Litomyšlský biskup Jan IV. a jeho vizitace, Studie o rukopisech 
21, 1982, s. 117, další podpůrné argumenty přináší P. ELBEL, Kapitoly z dějin katolické církevní správy, 
s. 46–47. 

102 Monumenta historica Boemiae nusquam antehac edita IV, Gelasius DOBNER (ed.), Pragae 1779, 
s. 412–413, č. CCCLXXII. 

103 Tamtéž, s. 412, poznámka v záhlaví edice: „Ex Autographo Archivi Regii, ex vernaculo in latinum 
translatum“. Česká je např. listina Aleše z Březí z 2. března, kde figuruje Jan Sádlo jako rukojmí 
(NA Praha, fond ČGL, sign. 188). 

104 Interpretaci o příchylnosti obou k husitskému učení vnesl do literatury na základě tohoto obratu 
Zdeněk NEJEDLÝ, Dějiny města Litomyšle a okolí. Díl I, Litomyšl 1903, s. 250, k tomu se s rezervou vy-
slovil již Eduard MAUR, Příspěvek k biografii, s. 31. 
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solvendo debita defuncti patriarchae. Nejmenovaného patriarchu ztotožnil s Václavem 
Králíkem z Buřenic již Gelasius Dobner. Vedle podílu Jana Sádla na ekonomické 
konsolidaci olomoucké diecéze zmiňuje Aleš z Březí ještě další položku, a sice 
výdaje spojené již s jeho úřadováním v litomyšlském biskupství. Celá biskupova 
listina je svou podstatou dlužním úpisem, neboť shrnuje Sádlovy výdaje a uzavírá, 
že mu zůstává dlužen 4 000 kop grošů. Tento dlužní úpis vedle biskupa zpečetil 
také jeho bratr Rynart z Březí a Přibík z Odlochovic. 

Listinu Aleše z Březí (vydána 17. prosince 1420), kterou uznává výši dluhu vůči 
Janu Sádlovi, a Zikmundovu listinu pro Jana Sádla od sebe dělí bezmála devět mě-
síců. Tak dlouho trvalo, než byla naplněna podmínka Zikmundovy listiny o pro-
kázání výdajů. Jak jsme viděli, Aleš z Březí vystavil Janu Sádlovi pouze dlužní úpis 
na 4 000 kop grošů. Jaká ale byla vlastně náplň listiny krále Zikmunda pro Jana 
Sádla? Jádro dispozice patrně zachycuje v regestu obrat list […] kterýž svědčí […] 
na zboží kostela Lytomyšlského k držení. Jan Sádlo tedy měl na základě listiny převzít 
do držení blíže nespecifikovaná biskupská zboží. Podrobnosti této držby jsou od-
byty obratem: jakož týž list šířie svědčí. To není v zápisech revizní komise neobvyklé; 
ze srovnání některých regestů s dochovanými originály či opisy listin se ukazuje, že 
regesty často opomíjejí některá i zásadní ustanovení listin. Regest nám v tomto pří-
padě neprozradí, zda měl Jan Sádlo držet některá konkrétní zboží, nebo zda i ta 
měla být předmětem pozdější dohody. Nedozvíme se také, jakým způsobem je měl 
držet. Mělo jít skutečně o zástavu, jak se domnívá většina dosavadního bádání? 
Zápisy revizní komise neobsahují pouze zástavní listiny. A pokud to skutečně byla 
zástavní listina, nemohla například stanovovat, že dlužnou částku si má Jan Sádlo 
vybrat z příjmů zboží, kterých se to týká? Nemohla tato listina obsahovat například 
pasáže o roli biskupa Aleše z Březí v této transakci? Podobné úvahy bychom mohli 
rozvíjet do značné šíře, nicméně o krok dál nás může v tomto případě posunout 
patrně pouze rozbor historického kontextu a také Zikmundovy zástavní praxe. 

Jan Sádlo podporoval svého švagra Aleše z Březí ve sporu o olomoucký bis-
kupský stolec. Když Aleš dočasně uspěl a spravoval svou novou diecézi, Jan Sádlo 
se pokusil proměnit svoji podporu ve výnosný podnik. Financoval splacení někte-
rých starších dluhů diecéze a vyplatil také některé biskupské hrady. Za to patrně 
soustředil ve svých rukou jejich správu. Jan Sádlo se na sklonku roku 1419 v Brně 
podřídil Zikmundovi a vedle hradu Karlštejna vydal podle Vavřince z Březové 
do jeho rukou i další hrady.105 Následoval pak krále do Vratislavi, kde od něj 
obdržel listinu na litomyšlské statky. Ta však nepředstavovala pouhé odškodnění 
za postoupení Karlštejna, ani snahu pojistit si Sádlovu věrnost. Je velice pravdě-
podobné, že se stala jedním z kroků při ukončení sporu o olomoucké biskupství. 
Pokud Sádlo vyplatil některé hrady olomouckého biskupství a z tohoto titulu je 

105 Vavřince z Březové Kronika husitská, s. 354: „Janko de Miliczin alias de Kostelecz, dictus Sadlo, olim regis 
Wenceslai dilectus, ipsius Hungarie regis Sigismundo ad mandatum de castro Karlstejn [...] Zdeslao de Burze-
nicz dicto Tluxa, similiter et de aliis castris, que in potestate sua tenebat, ad ipsius regis manus condescendit“. 
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spravoval, můžeme uvažovat o tom, že patřily mezi ty, o nichž mluvil Vavřinec 
z Březové. Bylo by pouze logické, pokud by se Jan Sádlo přesunul s biskupem, 
kterého podporoval, do jeho nového působiště a zajištění jeho výdajů by bylo 
přesunuto na tamní statky. 

Pokud se podíváme na Zikmundovu listinu také optikou jeho dobře doku-
mentovatelné zástavní praxe následujících let, shledáváme, že by listina pro Jana 
Sádla představovala zcela zvláštní úkaz. Zikmund jí totiž nemoří svůj dluh. Listina 
se dotýká dluhu biskupa a z jeho prostředků má být také dluh zajištěn. Zikmund 
nezcizuje církevní statky, pouze ze své pozice držitele zakladatelských či patronát-
ních práv zaštiťuje biskupovu transakci. Z předchozího rozboru také vysvítá, že 
transakce byla patrně součástí předpokládaného rozhodčího výroku Zikmunda 
Lucemburského, který definitivně ukončil spor o olomoucký biskupský stolec. 
Budeme se asi muset rozloučit s představou, že listina pro Jana Sádla ze Smilkova 
představuje nejstarší Zikmundovu zástavní listinu na církevní statky, která nastolila 
nový trend v jeho zástavní politice. Spíše se zdá, že spadá do kategorie transakcí, 
které stvrzovaly ekonomické počínání představitelů církevní instituce. Účelem lis-
tiny bylo navíc přispět ke stabilizaci v ukončeném sporu o olomoucké biskupství 
a zajištění věrnosti jednoho z předních dvořanů Václava IV., jehož kontakty a vaz-
by mohly mít pro Zikmunda velkou cenu. 

Další listinou v chronologickém pořadí, která by mohla představovat nejstarší 
zástavní listinu na církevní statky, je listina pro Herborta z Kolovrat z 19. května 
1420.106 Zikmund v ní Herbortovi zastavuje za jeho pomoc proti viklefitům a při tom 
utrpěné škody vesnice Solopysky a Markvarec benediktinského kláštera v Postolo-
prtech. Listina chovaná v rodinném archivu Lobkowiczů však není bez otazníků. 
Wilhelm Altmann ji ve své regestové edici označil za falzum a August Sedláček ve své 
monumentální rekonstrukci královských register váhal, zda se jedná o falzum či 
pozdější zkomolený opis, který měl nahradit starý a vetchý a ne zcela zřetelný list.107

Dochované vyhotovení je psáno na pergamenu s proříznutou plikou na zpeče-
tění pomocí pergamenového proužku, pečeť není zachována. Listina není opatře-
na žádnými kancelářskými ani jinými poznámkami.108 Písařskou ruku nepovažoval 
Wilhelm Altmann za kancelářskou a August Sedláček se na základě šetření tehdej-
šího lobkowiczkého archiváře Václava Chaloupeckého domníval, že šlo o ruku až 
druhé poloviny 15. století.109 Text listiny vykazuje značné chyby a četné odchylky 

106 Viz Příloha 1, č. 2.

107 RI XI, 1, s. 291, č. 4137; A. SEDLÁČEK, Zbytky register, s. 220–221, č. 1618. 

108 Teoreticky bychom mohli uvažovat o kancelářské poznámce uherské kanceláře v pravém horním 
rohu, neboť listina je v horní části těsně nad úvodní iniciálou seříznuta a poznámka tak mohla být spo-
lu s částí pergamenu oddělena. Ostatně nebyl by to jediný případ tohoto druhu (srovnej RI XI NB/1, 
s. 83–84, č. 25). Jak ale ukážu níže, nezdá se tato možnost jako příliš pravděpodobná. 

109 Výňatek z dopisu Václava Chaloupeckého Augustu Sedláčkovi je přiložen u listiny v rodinném 
archivu Lobkowiczů. 
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od formuláře Zikmundových listin. Nejzásadnější je chybné uvedení let vlády, kdy 
namísto uherských jsou uvedeny římské, namísto římských české a uherské zcela 
chybí.110 Není pochyb, že se nejedná o kancelářské vyhotovení, zbývá ještě pře-
zkoumat Sedláčkem navrhovanou možnost, že nejde přímo o falzum, ale o pozděj-
ší zkomolený opis. 

Jak již bylo zmíněno, míra odchýlení se od obvyklého formuláře Zikmundových 
listin je značná. V dochovaném exempláři se nesetkáváme pouze se zjevnými písař-
skými chybami a s absencí či zkomolením běžných formulářových obratů, které by 
se daly vysvětlit nedbalostí opisovače. I kdybychom ale nad tím vším přivřeli oči, 
tak by listina představovala jedinečný úkaz v Zikmundově zástavní politice a praxi 
a s ní spojené listinné produkci. Předně by se jednalo o jediný exemplář zástavní 
listiny na církevní statky, který by byl vydán v němčině. Navíc by představoval 
i anomálii z hlediska chronologického, neboť k dalším přímým zástavám a zcizo-
vání církevních statků sáhl král Zikmund až koncem srpna 1420.111 Toto vřazení 
listiny do celkového obrazu Zikmundovy zástavní politiky ještě více podporuje 
úvahy o jejím padělání. 

Z historického kontextu bohužel nejsme schopni uspokojivě vysvětlit důvod 
vzniku uvedeného falza. Herbort z Kolovrat byl prokazatelně v Zikmundových 
službách a obdržel od něj 11. května 1420 záškodní list, který zároveň představuje 
jedinou zaručenou zprávu o vztahu Herborta ke králi Zikmundovi.112 Zároveň 
se také jedná o zprávu poslední. Herbortův syn Beneš získal od krále Zikmunda 
v roce 1436 zástavní listinu také na statky postoloprtského kláštera, a sice Břva-
ny a Skupice.113 Co se týče Markvarce a Solopysk, postrádáme bohužel dobové 
zprávy, které by jejich vlastnictví v této době osvětlily. Jisté je, že ležely ve sféře zá-
jmu Mašťovských z Kolovrat.114 Poměrně pozdní zmínka k roku 1475 nás zpravuje 
o tom, že Herbortův vnuk Jan si na králi Vladislavovi vymohl dvůr v Solopyskách 
a je tedy možné, že tím doplňoval své majetkové zájmy v této vsi.115 Nelze tedy 
vyloučit, že ve falzu zastavené vsi Herbort z Kolovrat či jeho syn Beneš skutečně 

110 „unser reiche des Romischen etc in dem XXXIIII und des Behemischen in dem czehende jare“.

111 Srovnej níže. 

112 A. SEDLÁČEK, Zbytky register, s. 150, č. 1045, srovnej též F. KAVKA, Strana Zikmundova, s. 83, 
č. 13, z pohledu kolovratské genealogie pak Vlastimil BORŮVKA, Genealogie rodu pánů z Kolovrat, 
Heraldika a genealogie 25, 1992, č. 1, s. 4–6 a 18–19. 

113 Viz Příloha 1, č. 276.

114 Označení této větve kolovratského rodu vychází z Benešovy držby Mašťova, viz V. BORŮVKA, 
Genealogie rodu, s. 18. Úvaha o zájmovém území této rodové větve se opírá o geografický horizont, 
Břvany, Skupice, Markvarec i Solopysky se nacházejí v nedalekém zázemí města Louny. Aktivitu Her-
borta a jeho syna Beneše v tomto prostoru dokládá také například zábor Řevničova, rozhodnutý ovšem 
v roce 1437 ve prospěch původní držitelky Markéty z Donína (RT II, s. 153). Nutno poznamenat, že 
v polovině 15. století vybíralo dávky v Břvanech a Skupicích město Louny (Kniha počtů královského města 
Loun z let 1450–1472 a 1490–1491, Jaroslav VANIŠ (ed.), Praha 1979, s. 47).

115 AČ 37/2, s. 1632, č. 171. 
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ovládali, je dokonce možné, že je obdrželi i do zástavního držení, ovšem jediný 
dochovaný doklad je bezesporu falzem. 

Pokud tedy nemůžeme ani listinu pro Herborta z Kolovrat z 19. května 1420 
považovat za nejstarší Zikmundovu zástavní listinu na církevní statky, musíme 
chronologicky postupovat do mladšího období. Ovšem ani následující listina není 
zcela prosta problematických okolností. Ke dni 26. června 1420 je datována lis-
tina Zikmunda Lucemburského pro Václava z Kopist, řečeného Prudký, kterou 
mu Zikmund zastavuje polovinu Otvovice, vsi pražských kanovníků, Újezdec ře-
čený Rusavky kanovníků vyšehradských a Chýnov patřící doksanským premons-
trátkám.116 K zastaveným vsím samozřejmě náleželo i vyjmenované příslušenství 
a navíc Zikmund ve výčtu ještě připojil jednoho poplatníka ve vsi Libochovice, 
Jakuba řečeného Štětín, potomka jakéhosi Křížka, který náležel nejmenovanému 
oltářníkovi Pražského hradu.117 Zástavní suma je vyčíslena na 200 kop grošů, které 
představují odměnu pro Václava za jeho starší služby, jsou spojeny s ochranou za-
stavených statků a především s povinností vojenské služby s jízdními bojovníky při 
obraně královského města Slaný, nebo na místě, kde bude třeba zasáhnout proti 
Zikmundovým nepřátelům. 

Vyhotovení listiny odpovídá zvyklostem Zikmundovy uherské kanceláře, která 
vydávala na počátku 20. let 15. století Zikmundovy zástavní listiny na církevní stat-
ky.118 Z tohoto pohledu je listina naprosto v pořádku. Co ovšem při podrobném 
rozboru textu vnese do našich úvah první zrnko pochybností, je datace listiny:

Datum in nostra civitate Lithomerzicz feria quarta post festum sancti Johannis baptis-
te, anno Domini milesimo quadringentesimo vigesimo regnorum nostrorum, anno Hunga-
rie etc. tricesimo quarto, Romanorum undecimo et Boemie primo. 

V listině uvedené roky vlády totiž odkazují k vydání nejdříve 20. září 1420.119 
To by se dalo odbýt vágní námitkou, že roky vlády bývají obecně v dataci Zik-
mundových listin nejslabším místem. Ovšem podobný omyl lze v tomto případě 
rozhodně odmítnout, neboť pak bychom museli připustit, že Zikmundova kan-
celář netušila, že Zikmund ještě není korunovaným českým králem. Zikmund byl 
korunován v katedrále na Pražském hradě až 28. července 1420 a do té doby se 
v jeho listinách nesetkáváme a ani nemůžeme setkávat s datováním podle let vlády 
v Českém království. Hodnověrnost pramene je tím poněkud zpochybněna, nejpr-
ve se ale vypravme hledat příčinu tohoto rozporu v dataci na jiném místě. Ovšem 
než tak učiníme, pokusíme se listinu obsahově porovnat s dalšími dochovanými 

116 Viz Příloha 1, č. 3.

117 Tamtéž: „unum censitam nomine Iacobum dictum Stietin de Libochowicze natum Krzyzkonis“. 

118 Angažovanost uherské kanceláře byla dána Zikmundovým konfliktem s jeho kancléřem pasov-
ským biskupem Jiřím z Hohenlohe. Srovnej S. BÁRTA, Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na stat-
ky, s. 21 a kapitola IV.

119 20. září 1410 je datum Zikmundovy první volby římským králem, od kterého počítal ve svých 
listinách léta panování v Říši. 
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latinskými zástavními listinami na církevní statky a nalézt smysluplný historický 
kontext, do kterého bychom ji mohli vřadit. 

Předně můžeme listinu přiřadit ke skupině zástavních listin, kterými Zikmund 
nejen umořuje nějaký dluh za služby či odškodňuje příjemce za škody, ale zároveň 
uzavírá žoldnéřskou smlouvu do budoucna. Smlouva má přesně definované pod-
mínky, tj. s kolika jezdci, na jak dlouhou dobu, za jakou odměnu a popřípadě kde 
má příjemce listiny sloužit. Jedná se o poměrně hojně rozšířený typ zástavní listi-
ny, se kterým se, vyjma právě rozebírané listiny, poprvé setkáváme 28. října 1420 
v Berouně, kde těchto listin byla vydána celá řada. Tento typ listin pak byl Zikmun-
dem užíván po celá 20. léta 15. století.120 S Václavem z Kopist byla nasmlouvána 
obrana města Slaný. Máme dochovány pouze dvě jiné listiny, ve kterých jsou pří-
jemci zavázáni ke stejnému úkolu. Jsou to zástavní listiny pro Rudolfa z Račíněvsi 
z 21. prosince 1420 a pro Jana a Beneše z Malovar z 25. prosince 1420.121 Uvedené 
tři listiny nespojuje pouze stejný účel, pro který byly vystaveny, ale též osoba reláto-
ra. Byl jím Václav Račínský, s nímž se na jiných Zikmundových zástavních listinách 
v roli relátora nesetkáváme.122 

Naznačený směr úvah nás přivádí k domněnce, zda tyto analogické listiny ne-
tvoří jeden celek, propojený i dobou jejich vzniku. Tento celek ještě můžeme 
doplnit o další tři listiny dochované pouze ve formě regestů, které také zavazují 
příjemce ke službě na 26 týdnů při obraně města Slaný.123 Obsahovou příbuznost 
dokumentů můžeme podpořit i historickým kontextem. Město Slaný patřilo k hu-
sitským základnám, ovšem na konci května 1420 bylo obsazeno Vilémem Zajícem 
z Házmburka poté, co velká část husitské branné moci odtáhla na pomoc Praze.124 
V rukou Zikmundovy strany zůstal Slaný až do března roku následujícího. V listo-
padu 1420 tu také Zikmund krátce pobýval a následně na sklonku prosince 1420 
pojistil obranu města nasmlouváním vojenských služeb. Příslušnost listin k jedno-
mu celku by podporoval i rozbor jejich formuláře. Především je třeba poukázat 
na skutečnost, že listina pro Václava z Kopist využívá již poměrně ustáleného for-
muláře zástavních listin na církevní statky, který se stabilizoval od sklonku října 
1420.125

120 Srovnej katalog zástavních listin v Příloze 1 a též rozbor formuláře listin níže v kapitole III. 3. 1. 
K formuláři listin též S. BÁRTA, Falzum zástavní listiny, s. 118–120. 

121 Viz Příloha 1, č. 73 a č. 85. 

122 K jedné z možných úloh relátora v Zikmundových zástavních listinách 20. let viz níže kapitola III. 
3. 2. 

123 Viz Příloha 1, č. 77, 78, 87.

124 Srovnej Karel KŘESADLO, K dějinám města Slaného do porážky husitské revoluce, Středočeský sbor-
ník historický 8, 1973, s. 63–64; F. ŠMAHEL, Husitská revoluce III, s. 42–43; P. ČORNEJ, Velké dějiny V, 
s. 256. 

125 K rozboru formuláře zástavních listin na církevní statky viz níže kapitola III. 3. 1. 



43

III. Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437)

Vezmeme-li do úvahy výše uvedené skutečnosti, mohli bychom se pokusit pře-
datovat listinu Václava z Kopist tak, abychom uvedli v soulad co největší množství 
okolností. Na základě let panování, místa a roku vydání, historických okolností, 
analogických případů a vyspělosti formuláře se zdá, že listina byla vydána až v roz-
mezí 20.–26. prosince 1420.126 Jakkoliv je nutné postupovat s nejvyšší opatrností, 
nabízí se možnost vysvětlit nesoulad denního data listiny, a sice záměnou Jana 
Evangelisty za Jana Křtitele. Svátek Jana Evangelisty totiž v roce 1420 připadal 
na pátek 27. prosince. Přesná rekonstrukce data nicméně nadále zůstává velice 
ošidná. Pokud by šlo o pouhou záměnu svátku, konečné datum by bylo 1. leden 
1421, což by sice se Zikmundovým itinerářem nebylo v rozporu, v nesoulad by však 
byl uveden letopočet. Mohli bychom dále kombinovat (například se záměnou post 
za ante) a nakonec bychom se snad i dobrali kýženého výsledku, avšak to nás již 
přivádí do roviny silně spekulativní.127 Vyloučit nelze ani úvahy o zpadělání listiny, 
vzhledem k porušenosti textu formuláře ve střední pasáži. Nezbývá než uzavřít, 
že zástavní listina pro Václava z Kopist je z hlediska datace problematická, byla 
vydána patrně až na konci prosince roku 1420 spolu s jinými listinami podobného 
účelu a v nesrovnalostech v dataci snad může hrát roli záměna svátku Jana Evan-
gelisty a Jana Křtitele. 

Pokud ani listinu pro Václava z Kopist nemůžeme označit za nejstarší Zikmun-
dovu zástavní listinu na církevní statky, jsme nuceni pokračovat k další listině, kte-
rá se tentokrát hlásí k 11. srpnu 1420 a Jan Kaplíř ze Sulevic jí získává do zástavy 
dvůr v Sulevicích, který patřil cisterciákům v Altzelle. Zástavní suma byla vyčíslena 
na 200 kop grošů a představuje náhradu za nevyplacený žold. Listina je dochová-
na pouze ve starém regestu v zápisech revizní komise z let 1453/1454 a opět není 
zcela prosta otazníků.128 Bohužel se můžeme opřít pouze o poznámky komise, 
která však upozornila na mnohé nesrovnalosti. To, že jiné listy ten tayden a téhož 

126 Kromě výše uvedeného rozboru tuto hypotézu podporuje i krátký nedatovaný regest v kapitulním 
rukopise XXV, na jehož základě můžeme uvažovat o zařazení listiny do prosince 1420, srovnej A. SED-
LÁČEK, Zbytky register, s. 138, č. 972, k charakteru rukopisu a soupisu zástav v něm obsažených ibidem, 
s. 7–8. 

127 Nesmíme zapomínat na to, že datování podle svátků bylo pro středověkého člověka zcela běž-
nou záležitostí a podobné záměny by byly vskutku na pováženou. Je nutné ale upozornit, že původní 
datování by bylo možno sladit se Zikmundovým itinerářem pouze s velkým vypětím. V červnových 
dnech roku 1420 nemáme odjinud doložen jeho pobyt v Litoměřicích. V inkriminovaných dnech je 
sice v Zikmundově cestovním pořádku nepatrná mezera, ta však umožňuje panovníkovu návštěvu 
Litoměřic pouze v rovině ryze hypotetické (20. června 1420 byl na Točníku, snad 25. června přijal Ol-
dřicha z Rožmberka na Žebráku a od 29. června ho již zastihujeme v poli před Prahou). Srovnej Jörg 
K. HOENSCH, Itinerar König und Kaiser Sigismund von Luxemburg 1368–1437, Warendorf 1995, s. 101; 
Pál ENGEL – Norbert C. TÓTH, Itineraria regum et reginarum (1382–1438), Budapest 2005, s. 106; 
P. ČORNEJ, Velké dějiny V, s. 257. 

128 Viz Příloha 1, č. 8, za falešnou ji označil již August Sedláček (srovnej A. SEDLÁČEK, Hrady XIV, 
s. 398; A. SEDLÁČEK, Zbytky register, s. 221, č. 1619), s opatrností též F. KAVKA, Strana Zikmundova, 
s. 110, č. 268. 
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léta na Horách Kutnách dané w raystrách nalezli a toho […] naleznúti nemohli,129 ještě 
nepředstavuje takový problém, neboť mnoho nepochybně pravých listin nebylo 
zaneseno ve svazcích, které měli při svém posuzování členové komise k dispozici. 

Jako zásadnější se však jeví zpochybnění ověřovacích prostředků. Ačkoliv se 
komisaři většinou spokojili s uvedením, zda je listina vydána pod menší pečetí či 
majestátní, považovali v tomto případě za důležité poznamenat koroboraci listiny: 
w němžto stojí: Swú jsem pečet kázal přiwěsiti etc., jejíž znění je samozřejmě pro Zik-
mundovy listiny zcela nepřijatelné. Mohli bychom sice uvažovat o zkomolení znění 
koroborace buď překladem, nebo pozdějším přepisováním, nicméně ve spojení 
s poznámkou, že se zdá wosk nowý, vedou naše úvahy spíše směrem k manipulaci 
s ověřovacími prostředky.130 Vedle toho také po přezkoumání listiny komisaři upo-
zornili, že neobsahuje kancelářské poznámky. 

Stejného dne vydal král Zikmund pro Jana Kaplíře ze Sulevic a Gerunka ze 
Sulevic dlužní úpisy, v nichž jim slibuje uhradit dlužný žold a nahradit škody 
utrpěné u Mladé Vožice.131 I když nelze vyloučit, že by stejného dne Jan Kaplíř 
získal též zástavní listinu na sulevický dvůr, nezdá se to jako příliš pravděpodobné, 
spíše se nabízí úvaha, že originální listiny mohly posloužit jako inspirace pro vy-
hotovení a datování sporné listiny, která měla podpořit zábor sulevického dvoru 
Janem Kaplířem. Zůstává ovšem otázkou, nakolik se mu to podařilo, neboť když se 
ve druhé polovině 15. a na počátku 16. století pokoušel klášter Altzelle získat zpět 
Lovosice, spadal do správy vykonávané Albertem z Kolovrat též sulevický dvůr.132 
Vzhledem k torzovitosti zmínek se nám již asi nepodaří spolehlivě rozhodnout, 
zda listina pro Jana Kaplíře byla podvržena, nicméně je nutné počítat s tím, že jde 
minimálně o listinu spornou, v jejímž případě bych se s opatrností přikláněl spíše 
k tomu, že se jedná o falzum. 

V našem pátrání po Zikmundově nejstarší zástavní listině na církevní statky se 
tedy musíme obrátit k dalším listinám v chronologickém pořadí. Nabízejí se nám 
rovnou dvě listiny vydané králem Zikmundem Lucemburským dne 22. srpna 1420 
a v jejich případě již naše úvahy neprovázejí žádné pochybnosti. První z nich se 
zachovala ve starém regestu v záznamech z činnosti revizní komise z let 1453/1454 
a Zikmund Lucemburský v ní zapsal bratřím Bohuslavovi a Hynku Krušinovi 
ze Švamberka veškerá zboží a platy kláštera nepomuckého v sumě 5 200 kop  

129 AČ I, s. 502, č. 41. 

130 AČ I, s. 502, č. 41. 

131 AČ I, s. 502, č. 43 a 44. 

132 Klášter se nejprve smluvil na navrácení Lovosic se zástavním držitelem Václavem z Kladna, který 
je držel po svém otci (srovnej Příloha 1, č. 259), při pozdějších úmluvách s Albertem z Kolovrat již 
sulevický dvůr přímo figuruje v seznamu statků příslušejících k Lovosicím, srovnej Martina SCHATT-
KOWSKY, Die böhmischen Besitzungen des Zisterzienserklosters Altzella (1162–1540), FHB 6, 1984, zvl. 
s. 229–231. 
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grošů.133 U druhé máme poněkud větší štěstí, protože ji máme k dispozici v pl-
notextovém opise, včetně zachycení kancelářské poznámky. Jedná se o zástavu 
městečka Přeštice a vsi Soběkury kladrubského kláštera, Nezamyslic břevnovského 
kláštera a Boru zderazských křižovníků pro bratry Jana a Viléma Švihovské z Rý-
zmberka. Zástavní suma v tomto případě činila 1 271 kop.134

III. 2 Zikmundovy zástavní listiny na církevní statky do října 1420

Rozbor dvou nejstarších zástavních listin na církevní statky z 22. srpna 1420 nám 
po srovnání s těmi z pozdější doby dává nahlédnout na genezi využití zástav cír-
kevních zboží panovníkem a na postupné precizování jejich zlistinění. Předně se 
můžeme důvodně domnívat, že listina pro bratry Švihovské z Rýzmberka byla 
vyhotovena Zikmundovou uherskou kanceláří, o čemž mimo jiné svědčí v opise 
dochovaná kancelářská poznámka: commisio propria domini regis. Tato poznámka 
byla patrně dle zvyklostí uherské kanceláře zaznamenána na pravém horním okra-
ji listiny. Ani jedna z obou sledovaných listin nebyla vydána pod majestátní pečetí, 
jak bylo zvykem u zástavních listin na komorní statky a příjmy. U listiny pro Jana 
a Viléma Švihovské z Rýzmberka to explicitně dokládá koroborace, v případě lis-
tiny pro bratry ze Švamberka popis pečeti zachytili komisaři při její revizi. Vedle 
toho zaznamenali i zajímavý detail, pečeť byla totiž již v polovině 15. století očivid-
ně poškozena, jak dokládá obrat: list s menší pečetí krále Sigmunda podávenú. Na zá-
kladě pozdější analogie a historického kontextu můžeme důvodně přepokládat, že 
se jednalo u obou vyhotovení o Zikmundovu uherskou sekretní pečeť.135

Využití služeb uherské kanceláře při vydávání zástavních listin na zboží cír-
kevních institucí bylo pravděpodobně vynuceno roztržkou krále Zikmunda s jeho 
kancléřem, pasovským biskupem Jiřím z Hohenlohe.136 Ten zásadně nesouhlasil 
se zastavováním majetků náležejících církevním institucím a odmítl pro takovýto 
akt propůjčit majestátní říšskou pečeť s tím, že to odporuje církevním i říšským 

133 Viz Příloha 1, č. 10, za nejstarší zástavní listinu na církevní statky ji považoval již František Palacký, 
srovnej F. PALACKÝ, Dějiny národu českého III. 1, s. 353, což ovšem bylo patrně dáno tím, že Palacký 
nahlížel na Zikmundovy zápisy především optikou zápisů revizní komise z let 1453/1454, jež edičně 
sám zpřístupnil. 

134 Viz Příloha 1, č. 9.

135 Vyobrazení pečeti viz Otto POSSE, Die Siegel der deutschen Kaiser und Könige von 751–1806. II. Band 
1347–1493, Dresden 1910, Tafel 14, č. 3. Užití uherské sekretní pečeti pro zástavní listiny na církevní 
statky výslovně uvádí i Eberhard Windecke a dokládá ho i analýza dochovaných originálů, kde se ne-
setkáváme v letech 1420–1422 s užitím jiného typu Zikmundovy pečeti, srovnej též pozn. 137.

136 K působení pasovského biskupa Jiřího z Hohenlohe v kanceláři Zikmunda Lucemburského viz 
Erich FORSTREITER, Die deutsche Reichkanzlei, s. 4–14 a 73–82. 
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