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„Popravdě řečeno jsou totiž dva způsoby, jak se stát moudrým. První možnost je cestovat 
po světě a vidět na vlastní oči ze všeho, co Bůh stvořil, co nejvíc. Druhá možnost je zapustit 
kořeny na určitém místě a co nejdůkladněji všechno kolem pozorovat. Problém je jenom 
v tom, že je naprosto vyloučené uskutečňovat oba způsoby zároveň.“1

Laskavý čtenář, doufám, promine, že jsem na samý počátek této knihy zařadil fik-
tivní beletristickou promluvu jednoho ze Svatých tří králů Kašpara, kterou pronesl 
během neuvěřitelného putování k betlémským jeslím. Kašparův výrok však pro 
mě ukrývá hluboký osobní rozměr zahrnující i příběh vzniku předkládané práce. 
Po roztěkaném putování po širokých pláních badatelských záměrů jsem se nako-
nec rozhodl zapustit kořeny do hlubiny jednoho tématu s přesvědčením, že pouze 
důkladná analýza může posunout jeho poznání o krůček dál. Jak dlouhý to bude 
krok a zda bude učiněn smysluplným směrem, zůstává již na čtenáři.

Na počátku této práce stála jedna zcela neznámá zástavní listina Zikmunda Lu-
cemburského na chotěšovské městečko Stod, kterou objevil při svých archivních 
cestách po západních Čechách kolega Petr Elbel v jednom z novověkých chotěšov-
ských kopiářů uložených v tepelském archivu. Svůj objev mi velkoryse přenechal 
s tím, že v rámci výzkumných úkolů při zpracování zástavních listin Zikmunda 
Lucemburského na brněnském pracovišti Regest Imperii můžu připravit krátkou 
materiálovou studii, která listinu uvede do obecného historického povědomí. Pů-
vodně zamýšlená edice s komentářem však postupně přerostla v analýzu všech 
Zikmundových zástavních listin na statky chotěšovského kláštera, neboť nalezená 
listina byla v mnoha ohledech zajímavá a zcela nezapadala do dosavadního obrazu 
Zikmundovy zástavní politiky. Odtud byl již pouze krok k disertační práci, která se 
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stala základem tohoto rukopisu. Některé její pasáže či závěry již měla badatelská 
veřejnost možnost zaznamenat v několika dílčích samostatných studiích. Práce 
nyní poprvé vychází jako celek a není to pouze vítaná příležitost ke smazání dva 
roky starých stop chvatného dokončování. Díky projektu GA15-14758S Zikmun-
dova strana v husitských Čechách bylo možné doplnit kapitolu o zástavách statků 
zbraslavského kláštera, provést celkovou revizi textu a zapracovat řadu zjištění 
vzešlých z prosopografických výzkumů a debat s kolegy. 

Na tomto místě se sluší poděkovat těm, kteří nejenom zásadně ovlivnili moji 
badatelskou cestu, ale setkání s nimi znamenala nezřídka i inspirativní střetnutí 
s různorodou životní moudrostí. Mnozí z nich ani netuší, nakolik zasáhli do mé 
cesty. S vědomím toho, že nelze jmenovat všechny, bych rád vyjádřil své díky Li-
boru Janovi, Martinu Wihodovi, Daliboru Havlovi, Tomáši Borovskému, Přemyslu 
Barovi, Nadě Štachové, Robertu Antonínovi, Michaele Antonín-Malaníkové, De-
meteru Malaťákovi, Davidu Kalhousovi, Robertovi Novotnému, Lukáši Reitinge-
rovi, Lence Janošové, Pavlu Pumprovi a Jiřímu Knapovi. Tento výčet chci uzavřít 
poděkováním kolegovi ze zikmundovských projektů Petru Elbelovi, bez jehož pod-
pory by nejenom tato práce patrně nikdy nevznikla. 

Zvláštní prostor a dík náleží Anně, Aničce a Jáchymovi, kteří se zájmem, sho-
vívavostí, nadhledem a neutuchající nadějí sledovali mé směřování k cíli. A to 
i v době, kdy již jednou uzavřený rukopis byl znovu vytažen na světlo, podrobován 
dalším řezům, vylepšením a změnám.


