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P ř í l o h y 

Příloha č. i : 

Abecední prosopografický přehled notářů-stylizétorů studovaných 
konfirmačních a konsensních l i s t in z doby lucemburské pro morav
ské příjemce vydaných v letech 1310 až 1411 

A L B E R T řeč. Z O U B E K (Albertus) 
Byl kler ikem, pravděpodobně se jednalo o jednoho z vyšehradských 
kanovníků. Pocházel z olomouckého prostředí, kde byl činný v biskup
ské kanceláři. D o kanceláře krále Jana Lucemburského se dostal asi 
roku 1332. Odtud přešel do Karlovy markraběcí kanceláře, ve které 
působil ve 40. letech 14. století. V královské kanceláři Ka r l a IV. byl 
pravděpodobně činný v letech 1354 až 1359. 

Složil texty konfirmačních listin Č. 55 (CDM VII, 392) z královské kanceláře 
Jana Lucemburského, č. 52 (CDM VII, 298) a 62 (CDM VII, 478) z kanceláře 
markraběte Karla a č. 100 (CDM VII, 841) z královské kanceláře Kana IV. 
a také konsensní listiny č. 50 (CDM VII, <fgg) z kanceláře markraběte Karla 
Všechny jím koncipované texty jsou latinské. 

Literatura: 
TADRA, Ferdinand; Kanceláře a písaři v zemích českých za králů z rodu lucemburského 
Jana, Karla IV. a Václava IV. Praha 1892, s. 32, č. 40. 
SPĚVÁČEK, Jiří: Významní notáři-diplomatě prvních Lucemburků v cechách. ČsČH 21 
( i 9 7 3 ) » s - 7 5 ° - 7 5 2 -
SPĚVÁČEK, Jiří: Vavřinec Mikulášův z Dědic, notář Karla TV. jako markraběte moravské
ho. S H 20 (1973), s. 17, 36, 38 (zmínky o Albertovi). 
SPĚVÁČEK, Jiří: Listinná falza a politická moc markraběte Karla. ČsČH 17 (1969), s. 318 
(zmínka). 
MATÝSKA, Josef: Listiny moravských markrabat ve 14. století (1334-1375)- D P F F UJEP, 
Bmo 1957, s. 25-30. 

BENEŠ z B R N A (Benessius de Bruna) 
Byl kler ikem a jeho prebendou byla plebanie v brněnském farním kos
tele u sv. Jakuba v Běhounské (Rýnské) čtvrti. Písařsky byl příležitost
ně činný i v městských službách, což je doloženo např. k roku 1355. Ja
ko notář markraběte Jana Jindřicha je doložen hned na počátku 50. 
let (1351-1352), ale pravděpodobně v jeho kanceláři působil déle. 

Je doložen jako stylizátor textu konfirmační listiny č. 111 (CDM VIII, 132) 
a pravděpodobně složil také konfirmační listiny č. 110 (CDM VIII, 128) a i. 112 
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(CDM VIII, 150), jejichž, vydavatelem byl ve všech třech případech markrabě 
Jan Jindřich. Jde o písemnosti koncipované v latinském jazyce. 

Literatura: 
TADRA, Ferdinand: Kanceláře a písaři, s. 80, č. 2. 
HLAVAČEK, Ivan: Briinn als Residenz der Marhgrafen der luxemburgischen Sekundogeni-
tw, in: Fúrstliche Residenzen im spátmittelalterlichen Europa. Hg. Werner Paravicini. 
Vortrage und Forschungen 36. Sigmaringen 1991, s. 389 a pozn. č. 178 k ní. 
HLAVÁČEK, Ivan: Abrifi der Geschichte der mahrisch-markgraflichen Kanzlei der luxem-
burgischen Sehjndogenitur. Landesherrlichen Kanzleien im Spátmittelalter. Referáte zum 
VI. intemationalen KongreB fiir Diplomatik. Můnchen 1983 (= Munchener Beitrage zuř 
mediávistik und Renaissance-Forschung. Hg. von G. Silagi, Bd. 35), s. 337-350. 

BRIXÍ BERTOLDŮV z R O U C H O V A N {Briccius Bert
holdi de Ruchwari) 
V polovině 14. století je v konceptní části kancelářských poznámek na 
listinách markraběte Jana Jindřicha jako jeho protonotář doložen jistý 
Briccius. Šlo pravděpodobně o kler ika, neboť podle Tadry v srpnu 1350 
prosil o kanovnickou prebendu u sv. Víta v Praze. O několik let pozdě
j i - r. 1354 - je jistý Briccius Bertholdi de Ruchwan doložen jako veřej
ný notář. Snad by se mohlo jednat o stejnou osobu. 

Byl pravděpodobně diktátorem konfirmačních listin č. 102 (CDM VIII, 27), 
č. 103 (CDM VIII, 30), Ě. 104. (CDM VIII, sg) podle formuláře „Quociens 
a nobis petitur" pro moravská města Brno, Pohořelice a Znojmo, pocházejících 
z markráběcí kanceláře Jana Jindřicha, koncipovaných latinsky, a pravděpo
dobně také listiny č. 105 (CDM VIII, 61) pro Znojmo, což je o pár dní mladší 
německý překlad listiny č. 104.. 

Literatura: 
TADRA, Ferdinand: Kanceláře a písaři, s. 80, č. 1. 
HLAVÁČEK, Ivan: Briinn als Residenz, s. 389. 
HLAVÁČEK, Ivan: Abriji der Geschichte, s. 337-350. 

DĚTMAR M A U L z M E C K B A C H U (Dithmarus de 
Mach (e) bach) 
B y l klerikem ve vratislavské diecézi. V roce 1362 se tam stal po zesnu
lém Petrovi z L o u n (viz) kapitulním proboštem biskupského kostela. 
D o markráběcí kanceláře Karlovy se dostal asi v roce 1342 a působil 
i v jeho kanceláři královské, a to asi až do roku 1351. V téže době je 
označován také jako notarius curie regie. Poté byl kancléřem ve Vrat i 
slavi, kde v roce 1352 založil zemské desky. 

Jde pravděpodobně o stylizátora textu konfirmační listiny č. po (CDM VII, 
808) a konsensní listiny č. 55 (CDM VII, ?Q2), obou původem z královské kan
celáře Karla IV. Obě listiny byly složeny v latinském jazyce. 
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Literatura: 
TADRA, Ferdinand: Kanceláře a písaři. Praha 1892, s. 29, č. 7. 
SPĚVÁČEK, Jiří: Významní notáři-diplomaté. ČsČH 21 (1973), s. 755 (zmínka). 

DĚTŘICH PETRŮV z P R A H Y (Theoderícus Petři de 
Praga) 
B y l vzdělaný kler ik v Joštových službách. Držel celou řadu obročí: k r. 
1389 byl vyšehradským kanovníkem, k r. 1391 farářem v Sudoměřicích 
u Bechyně, k r. 1395 farářem u sv. Micha la ve Znojmě a brněnským 
kanovníkem, od r. 1407 byl věčným vikářem mělnické kapituly. V Još-
tově kanceláři působil asi v letech 1388 až 1398. Začínal tam pravdě
podobně jako registrátor, posléze se stal notářem. 

Ve studovaném materiálu je doložen jako pravděpodobný diktátor konsensních 
listin č. 102 (CDMXII, 320) a č. 107 (CDMXV, 368), jejichž, vydavatelem byl 
markrabě Jošt. Obě listinyjsou jazykově latinské. 

Literatura: 
TADRA, Ferdinand: Kanceláře a písaři, s. 81, č. 13. 
JIREČEK, Hermenegild: Vácslav Mladžjovec z Mladéjova, zemský písař moravský a ná
stupci jeho (1373-1418). Č M M 23 (1899), s. 110. 
BALETKA, Tomáš: Dvůr, rezidence a kancelář moravského markraběte JoSta (1375-1411). 
SAP 46 (1996), s. 378-379. 

FRANTIŠEK řeč. V L K (Franciscus Lupus) 
O jeho osobě nejsou k dispozici žádné konkrétní údaje. Notářem v 
kanceláři markraběte Jana Jindřicha byl snad někdy v 60. letech 14. 
století (kolem r. 1363). 

Byl pravděpodobně diktátorem textu konsensní listiny č. 52 (CDM IX, 287) a 
snad i č. 47 (RBM VII, 200), koncipovaných latinsky. 

Literatura: 
TADRA, Ferdinand: Kanceláře a písaři, s. 81, č. 4. 
HLAVÁČEK, Ivan: Brilnn als Residenz, s. 389 (pouze jmenován). 

FRANTIŠEK z JEVÍČKA (Franciscus de Gewicz, cano-
nicus Pragensis) 
Byl k ler ik a držitel řady obročí. Před r. 1384 byl vratislavským kanov
níkem, poté byl kanovníkem v Praze u sv. Víta, litoměřickým kanovní
kem, vyšehradským scholastikema, od r. 1402 boleslavským proboštem. 
B y l rovněž významným diplomatem ve službách Václava IV. a svoje mi
se často p ln i l po boku Bořivoje ze Svinař. V královské kanceláři Václa
va IV. prošel za léta 1384 až 1408 řadou funkcí - od registrátora přes 
notáře a protonotáře - v pozdější době byl v pramenech několikrát 
označen jako vicekancléř nebo kancléř. 
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Ve studovaném materiálu je jeho práce postižitelná pouze jednou - v latinském 
textu konsensni listiny Václava IV. č. no (RBMVII, 67). 

Literatura: 
TADRA, Ferdinand: Kanceláře a písaři, s. 46, č. 20. 
HLAVÁČEK, Ivan: Das Urkunden- und Kanzleiwesen des bóhmischen und romischen Kó-
nig Wenzels (TV), 1376-1419. Ein Beitrag zuř spátmittelalteriichen Diplomatik. Schriften 
der M G H 23. Stuttgart 1970, s. 203-207 (jako notář a protonotář) a s. 312-313 (jako re
gistrátor). 
HLAVÁČEK, Ivan: Die Geschichte der Kanzlei Konig Wenzels TV. und ihre Beamten in den 
Jahren 1376-1419. In: Historka V (1963), s. 50-54. 
HLAVÁČEK, Ivan: Studie k diplomatice Václava TV. IX. Registra, jejich vedení a regis
trační poznámky v kanceláři Václava IV. A U C , Phil. et Hist. 5 (1963), s. 15-78. 

G E R U N D (Gerundus de Medlico) 
Jako notář v královské kanceláři K a r l a IV. je doložen od ledna do září 
roku 1348. Bližší údaje o něm nejsou k dispozici. 

Jeho dílem jsou texty dvou konsensních listin Karla IV. pro brněnské měšťany 
č. 55 (CDM VII, 760) a í. 34 (CDM VII, 763). Obě listiny byly složeny v latin
ském jazyce. 

Literatura: 
TADRA, Ferdinand: Kanceláře a písaři, s. 30, č. 17. 

H Y N E K z PACOVA (Hinco, prothonotarius) 
B y l jedním z významných notářů markraběte Jošta. Přitom není zcela 
jasné, zda jde o markraběcího kancléře Hynka z Pacova anebo o ka
novníka brněnské kapituly u sv. Petra a Pavla - rovněž Hynka. T i t u l u 
protonotáře užíval od r. 1400, ale v markraběcí kanceláři byl činný již 
od konce 90. let 14. století. V Joštových písemnostech je doložen asi do 
r. 1403. 

Jeho duem jsou tři konsensni listiny markraběte Jošta, shodou okolností všechny 
tři určené pro osoby ze Šlechtického prostředí, a sice č. u£ (CDM XIII, 13), č. 
118 (CDM XIII, 147) a č. 122 (CDM XIII, ígi). Všechny tři texty byly složeny 
v latinském jazyce. 

Literatura: 
TADRA, Ferdinand: Kanceláře a písaři, s. 81, č. 16. 
JlHEČEK, Hermenegild: Vácslav Mladějovec z Mladějova, 9. 109-110. 
BALETKA, TomáS: Dvůr, rezidence a kancelář, s. 379. 

J A K U B AUGUSTINŮV (Jacobus) 
Byl klerikem ve vratislavské diecézi a byl pravděpodobně i původem ze 
Slezska. Držel kanovnickou prebendu ve Vratislavi a byl arcijáhnem 
v Lehnic i . V letech 1334-1339 byl notářem a také sekretářem v kance-



202 ZEMÉPANSKÉ KONFIRMAČNÍ A KONSENSNf LISTINY 

lán markraběte Kar l a , odkud přešel do královské kanceláře Jana L u 
cemburského, ve které působil v letech 1340-1345. Poté se vrátil do 
Karlovy kanceláře, v níž působil až do r. 1355, kdy se odebral do Vrati
slavi, kde se stal sídelním kanovníkem při biskupském kostele. Je au
torem velikého množství listinných textů z Karlovy markraběcí i krá
lovské a z Janovy královské kanceláře. Datum jeho úmrtí známo není. 

Ze studovaného materiálu jsou jeho dílem konfirmace č. 42 (CDM VII, igo), č. 
43 (CDM VII, ígi) ač. 44 (CDM VII, ig6), pocházející z Karlovy markraběcí 
kanceláře, stejně jako dalšíjím koncipovaný text - konsensní listina č. 21 (CDM 
VII, ígj). Všechny čtyři písemnosti byly složeny v latinském jazyce. 

Literatura: 
T a D H A , Ferdinand: Kanceláře a písaři, s. 33, č. 46 a s. 143, č. 4. 
SPĚVAČEK, Jiří: Významní notáři-diplomaté, s. 749-750 
SPĚVAČEK, Jiří: Kaini IV. Život a dúo (1316-1378). Praha 1979, s. 112 a 138. 

JAN, děkan v Hlohově (Joharmes, decanus Glogovicensis) 
B y l vzdělaný klerik, činný v císařské kanceláři Kar l a IV. a to asi v le
tech 1361-1368. Postupně tam zastával funkci registrátora, korektora, 
notáře a posléze protonotáře. O d r. 1363 byl kanovníkem ve Vratislavi. 

Jeho dílem je pouze konfirmace č. 148 (CDM X, 21) pro město Brno, složená 
v latině. 

Literatura: 
T A D H A , Ferdinand: Kanceláře a písaři, s. 35, č. 68. 

JAN, scholastik v Eichstatu (Johannes, scholasticus Eys-
tetensis) 
Byl klerik, působící asi v letech 1355-1371 v císařské kanceláři Ka r l a 
IV. Podle údajů F. Tadry byl v 60. letech pravděpodobně činný v di
plomatickém styku s italským prostředím. Bližší údaje o jeho osobě ne
jsou k dispozici. 

Složil text konfirmační listiny č. 126 (CDM IX, I2g) pro Jihlavu, který je konci
pován latinsky. 

Literatura: 
T A D R A , Ferdinand: Kanceláře a písaři, s. 33, č. 51. 

J A N řeč. N O N U S {Johannes Nonus) 
Byl písařem a notářem v kanceláři markraběte Prokopa, v níž je lis
tinným materiálem doložen pro rok 1401, avšak konkrétnější údaje 
o jeho osobě nejsou k dispozici. 
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Koncipoval text konsensní listiny markraběte Prokopa pro augustiniány v Kra-
síkově, tj. č. 11/ (CDMXIII, 11/), psané latinsky. 

Literatura: 
BALETKA, Tomáš: Dvůr, rezidence a kancelář, s. 400. 

J A N R. (Johannes R.) 
Byl činný v královské kanceláři Ka r l a IV. Ačkoliv se jeho jméno v kan
celářských poznámkách Karlových l ist in v r. 1348 vyskytovalo velmi 
často, on sám zůstává postavou neznámou a je těžké ho ztotožnit s ně
kterým známým notářem Kar l a IV. Snad by se mohlo jednat o veřej
ného notáře Jana řeč. Ručka (Johannes Ruczka) , doloženého v r. 
1349 v Praze, případně o písaře dvorských desek Jana Rumpoldova 
(Johannes Rumpold i ) , doloženého k r. 1355, o němž je navíc známo, 
že dříve působil jako notarius curiae imperatoris Caroli TV. 

Jeho duem je text konfirmační listiny č. 85 (RBM V/i, 3/5) a pravděpodobně 
také č. 84 (RBM V/i, 3/4). Obě listiny vydal Karel IV. pro premonstrátky 
v Dolních Kounicích a obě byly složeny v latinském jazyce. 

Li tera tura: 
TADRA, Ferdinand: Kanceláře a písaři, s. 236, č. 62 (Johannes Ruczka), s. 104, č. 4 (Jo
hannes Rumpoldi). 

JAN řeč. V O L E K (Johannes, Wissegradensis praepositus) 
B y l levobočným synem krále Václava II. V letech 1318-1320/1321 byl 
vyšehradským proboštem a z t i tulu této hodnosti byl českým králov
ským kancléřem. Této funkce se musel pro neshody s králem Janem 
Lucemburským vzdát. O d r. 1334 až do své smrti v r. 1351 byl olo
mouckým biskupem. 

Ve studovaném materiálu se jeho jméno objevilo ve formuli DATUM PER 
MANUS v konsensní listině Jana Lucemburského pro brněnské měšťany č. 4 
(CDM VI, 155), koncipované latinsky. 

Literatura: 
TADRA, Ferdinand: Kanceláře a písaři, s. 14, č. 4. 
SPĚvAČEK, Jiří: Jan Lucemburský a jeho doba (isoff-ij4ff). Praha 1994, zejm. s. 166, 
262, 281,196, 313-316, 364, 443 a 508. 

JAN z B A M B E R K A (Johannes Monetarius de Bamberg) 
Byl vzdělaný laik, působící v královské kanceláři Václava IV. Nedržel 
žádné obročí a byl ženat. K o l e m r. 1382 studoval na pražské právnické 
univerzitě jako člen bavorského národa. V královské kanceláři působil 
v letech 1398-1419. Postupně tam zastával funkci registrátora, notáře 
a protonotáře. Po r. 1417 bývá v pramenech někdy označován jako 
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kancléř (snad z toho důvodu, že od počátku 15. století byl ve Václavově 
kanceláři nejdůležitějším konceptnim úředníkem). Je autorem velkého 
množství listinných textů. Po Václavově smrti přešel do královské kan
celáře Z ikmunda Lucemburského, ve které je jeho činnost doložena 
ještě počátkem r. 1420. 

Je autorem Václavových konfirmací č. 188 (CDM XIV, íg) a č. i8g (CDM 
XIV, 126), koncipovaných latinsky. 

literatura: 
TADRA, Ferdinand: Kanceláře a písaři, s. 48, č. 39 a s. 71, í. 15. 
HLAVÁČEK, Ivan: Das Urkunden- und Kanzleiwesen, s. 211-213 ( n ° t á ř a protonotář), 
s. 316-317 (registrátor). 
HLAVÁČEK, Ivan: Die Geschichte der Kanzlei, s. 57-59. 
HLAVÁČEK, Ivan: Studie k diplomatice Václava TV, IX. Registra, s. 15-78. 

JAN z J E N S T E J N A (Johannes de Jenstein) 
Byl osobností velmi vlivnou a významnou a tedy i často studovanou. 
V letech 1378-1384 byl kancléřem krále Václava IV. Po mnohaletých 
neshodách s králem na svůj úřad resignoval. 
By l šlechtického původu, synovec pražského arcibiskupa Jana Očka 
z Vlašimi. Vzdělání získal na univerzitách v Praze, Padově, Bologni , 
Montpel ieru a v Paříži. Jeho církevní a politická kariéra byla rychlá a 
závratná. Koncem vlády císaře Ka r l a IV. - na počátku 70. let 14. století 
- se stal proboštem ve Wetzlaru, v letech 1375-1379 byl pražským a 
olomouckým kanovníkem a současně míšeňským biskupem. O d října 
1378 se pravděpodobně stal i správcem pražského arcibiskupství, v 
březnu 1379 přímo pražským arcibiskupem. Tuto hodnost pak měl až 
do r. 1396, kdy na český arcipastýřský úřad resignoval a odešel do Ří
ma. T a m pobýval až do své smrti v r. 1400. Těsně před smrtí - v r. 1399 
- byl jmenován alexandrijským patriarchou. 
Jeho praktickou činnost ve Václavově kanceláři lze s velkou pravděpo
dobností považovat za nereálnou. 

Ve studovaném materiálu se s jeho jménem setkáváme pouze jednou na konfir
mační listině č. i£g (CDM XI, ?o) pro markrabata Jana Soběslava a Jošta, 
koncipované v německém jazyce. 

Literatura: 
TADRA, Ferdinand: Kanceláře a písaři, s. 43, č. 1. 
HLAVAČEK, Ivan: Das Urkunden- und Kanzleiwesen, s. 179-181 a 461. 
HLAVÁČEK, Ivan: Die Geschichte der Kanzlei, s. 31-33. 
HLAVÁČEK, Ivan: Studie k diplomatice Václava TV., VI. Relátoři Václava IV. a královská 
rada. Č s Č H 11 (1963), s. 198-225. 
HOLINKA, Rudolf: Církevní politika arcibiskupa Jana z JenStejna za pontifikátu Urbana 
VI. Bratislava 1933. 
BARTOŠ, František Michálek: Jan z JenStejna a jeho zápas. J S H 13 (1940), s. 94-108. 
KADLEC, Jaroslav: O osobnosti Jana z JenStejna. In: Sborník „JenStejn 1977", s. 187-197. 
POLC, Jaroslav V.: Vlackník z Weitmile. Č Č H 94 (1996), s. 339-353. 
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SPĚVÁČEK, Jiří: Karel TV Život a dOo (1316-1378), s. 393, 404 a 482, heslo v rejstříku. 
SPĚVÁČEK, Jiří: Václav TV (1361-1410), K předpokladům husitské revoluce. Praha 1986, 
strany dle rejstříku. 
WELTSCH, Ruben Ernest Archbishop John of Jenstein (1348-1400). Papalism, Huma-
nism and Refbrm in Pre-Hussite Prague, Studies in European History 8, The Hague 1968. 

JAN z MILIČÍNA (Johannes, custos Posoniensis) 
Působil v kanceláři markraběte Jošta. By l klerik a držel řadu obročí: 
v r. 1385 byl farářem v Sudoměřicích u Bechyně, v r. 1387 oltářníkem 
a kanovníkem při litoměřické kapitule, v r. 1390 rektorem brněnské 
svatopetrské kapituly, kroměřížské kapituly a kustodem u sv. M i c h a l a 
v Bratislavě, kaplanem u sv. Ladislava v Ostřihomi a olomouckým ka
novníkem. S praxí v kanceláři začínal ve službách moravského šlechti
ce Petra ze Šternberka v letech 1381-1387. Poté přešel do Joštovy 
markraběcí kanceláře, ve které působil v letech 1388-1409 jako notář. 
Současně byl v letech 1387-1399 písařem moravských zemských desek. 

Je diktátorem konfirmační listiny č. J / J (CDM XI, 475) a honsensních listin 
£. ff2 (CDM XI, ftg) a č. gj (CDM XI, 557). Viechny tři listiny byly koncipo
vány latinsky. 

Literatura: 
TADRA, Ferdinand: Kanceláře a písaři, s. 109, č. 10. 
JlREČEK, Hermenegild: Vácslav Mladijovec z Mladéjova, s. 110-111. 
BALETKA, Tomáš: Dvůr, rezidence a kancelář, s. 376-378. 

J A N ze STŘEDY (Johannes Noviforensis) 
B y l jednou z nejvýznamnějších osobností českých a moravských dějin 
14. století. Pocházel pravděpodobně ze slezské Středy, kde začínal svou 
duchovní působnost jako tamní farář. Jeho další postup v církevních 
hodnostech byl ovlivněn jeho skvělou kancelářskou kariérou. B y l po
stupně biskupem v Naumburku, v Litomyšli (1353-1364) a v Olomou
ci (1364-1380), kde se usídlil trvale po svém odchodu z císařské kance
láře Kar l a IV. v r. 1374. Krátce před smrtí byl v r. 1380 zvolen 
vratislavským biskupem, ale do této hodnosti již nenastoupil. Zemřel 
koncem prosince 1380 v litomyšlském augustiniánském klášteře, který 
založil, a byl v něm i pochován. 
Kancelářskou kariéru začínal v královské kanceláři Jana Lucembur
ského asi v r. 1354 jako řadový notář. Po Janově smrti přešel v r. 1346 
do královské kanceláře K a r l a IV. a v té působil v letech 1346-1353 jako 
notář a posléze protonotář. Poté se stal Karlovým kancléřem a tím byl 
- kromě r. 1356 - od r. 1353 až do r. 1374, kdy z neznámých příčin upadl 
u stárnoucího císaře v nemilost a byl nucen nedobrovolně na svou 
funkci rezignovat a odejít do ústraní. Přesto z jeho odkazu těžil ještě 
chod kanceláře Václavovy, neboť Jan ze Středy byl tvůrcem kancelář-
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ské reformy Karlovy kanceláře z r. 1355 a je mu připisováno autorství 
nebo účast na sestavení textů několika formulářových sbírek. 
Jan byl také literárně činný, byl stoupencem a šiřitelem raného huma
nismu u nás, mezi jeho blízké přátele patřili např. Francesco Petrarca 
nebo Col la di Rienzo. 

Jeho dílem je pravděpodobně text konfirmační listiny č. 143 (CDMIX, 31?), je
jími prostřednictvím Karel TV. potvrdil první závět' svého bratra Jana Jindň-
cha. Listina byla koncipována latinsky. 

Literatura: 
TADRA, Ferdinand: Kanceláře a písaři, s. 18, č. 27, s. 25-27, č. 6, a zmínky na s. 21, 22, 24, 

3°i 33> 4°> 73' 77> «4> 2 0 * » 2 0 4 a s o 9 -
TADRA, Ferdinand: Cancellaria Johannis Novifórensis episcopi Olomucensis. A Ó G 68 
(1886), s. 1-157. 
TADRA, Ferdinand: Jan ze Středy (Johannes Novifórensis), kancléř císaře Karla TV, bis
kup litomyílský a olomoucký. Č Č M 60 (1886), s. 85-101 a s. 276-297. 
TADRA, Ferdinand: Summa canceBariae (Cancellaria Caroli IV). Formulář královské 
kanceláře české XIV. století. Ed . Historický archiv ČAVU 6 (1895). 
KLAPPER, Johann: Jóhann von Neumarkt. Bischof und Hqfkanzler. Leipzig 1964. 
SPĚVAČEK, Jiří: Významní notáři-diplomati, s. 753-754. 
SPĚVAČEK, Jiří: Karel TV. Život a dílo (1316-1378), stránky dle rejstříku. 
BLAHOVÁ, Marie: Život a duo Jana ze Středy. In: Studia z dziejów Srody Šlaskiej, regio
nu i prawa Sredzltiego. Red. R. Gladkiewicz, A U W r a t No. 980, Historia L X X , Wrocíaw 
1990, s. 77-93. 
MEZNlK, Jaroslav: Lucemburská Morava 1310-1423. Praha 1999, stránky dle rejstříku, 
zejm. s. 221-223,326-328 a 377. 

JINDŘICH S C H A T Z z N O R I M B E R K A (Henricus 
Thesaurarius) 
Byl kler ikem v bamberské diecézi. B y l činný v královské kanceláři Ja
na Lucemburského (1330-1343), v markraběcí (1343-1346) a posléze 
i v královské (1346-1355^ císařské (1355-1363) kanceláři Kar l a IV. 
Pravděpodobně (podle J . Spěváčka) spolupracoval na přípravě odmít
nutého Karlova zákoníku známého jako Maiestas Carvlina. B y l ka
novníkem brněnské svatopetrské kapituly, pražské kapituly u sv. Víta 
a kanovníkem vratislavským. Posléze se stal scholastikem v Norimber
ku. Zemřel kolem r. 1378, tedy patnáct let po odchodu z Karlovy kan
celáře. 

S jeho jménem je spojeno nejméně pět textů, konfirmačních listin, a to č. 82 
(CDM VII, 7go) a sní téměř shodné č. 86 (CDM VII, ?g8), dále č. 88 (RBM 
VA, 383), ě. 8g (RBM V/i, 384) a č. g£ (CDM VII, 823). Všech pět listin po
chází z Karlovy královské kanceláře a jde po jazykové stránce výhradně o latin
ské texty. 

Literatura: 
TADRA, Ferdinand: Kanceláře a písaři, s. 15, č. 11 a s. 28, č. 3. 
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SPĚVAČEK, Jiří: Významní notáří-diplomaté, s. 755. 
SPÉVAČEK, Jiří: Karel IV, s. 177 , 341 a rejstříkové heslo. 

JINDŘICH ze S P I L N E R U (Heinricus Spilner) 
B y l klerikem ve vratislavské diecézi. O d r. 1389 tam držel provizi na 
vratislavský kanonikát a je pravděpodobné, že ze Slezska pocházel. 
Později byl olomouckým kanovníkem. Působil v kanceláři markraběte 
Jošta a to jako notář a pak protonotář v letech 1384-1400. Koncipoval 
značné množství písemností, z nichž velká část byla složena v němec
kém jazyce. 

Jeho autorství je zřejmé u čtyř konsensních listin: č. g$ (CDM XI, £92) a gg 
(CDM XII, 134), koncipovaných latinsky, a dále u č. g8 (CDM XII, ^g) a č. 
101 (CDM XII, 160), koncipovaných německy. 

Literatura: 
TADRA, Ferdinand: Kanceláře a písaři, s. 81, č. 12. 
BALETKA, Tomáš: Dvůr, rezidence a kancelář, s. 373-374. 

KONRÁD z G E I S E N H E I M U (Conradus, episcopus 
Lubucensis) 
Byl velmi vlivnou osobností, činnou nejen v kanceláři Kar l a IV. a jeho 
syna Václava IV., ale také ve sféře politické a církevní. Radu let byl 
proboštem v Bamberku, pak děkanem ve Špýru a od r. 1379 byl bisku
pem v Lůbecku. Jako poli t ik byl v Říši obhájcem zájmů Václava IV. 
V Karlově kanceláři byl činný v letech 1358-1378 a postupně zastával 
funkci korektora, notáre a protonotáře. Protonotářem byl i v kanceláři 
Václavově a to v letech 1380-1384. Zemřel v r. 1386. 

Ve studovaném materiálu je jeho dílo zastoupeno textem konfirmační listiny 
č. 168 (CDM XI, 273 = CDM XV, 228), stylizovaným v latině. 

Literatura: 
TADRA, Ferdinand: Kanceláře a písaři, s. 35, č. 61. 
SPÉVAČEK, Jiří: Karel TV., s. 472 a heslo v rejstříku. 
SPĚVAČEK, Jiří: Václav TV, s. 89,108 a 144. 
HLAVÁČEK, Ivan: Die Geschichte der Kanzlei, s. 44-45. 
HLAVÁČEK, Ivan: Dos Urkunden- und Kanzleavesen, s. 194-196. 

M A R T I N z JEVÍČKA (Martinus Johannis de Gewicz) 
B y l klerikem ve vratislavské diecézi. Držel řadu prebend: znojemské 
arcijáhenství, vratislavský kanonikát a prebendu scholastika tamtéž, 
od r. 1387 byl vratislavským kapitulním proboštem. D o královské kan
celáře Václava IV. přišel kolem r. 1376, ale nikol i z kanceláře Ka r l a IV. 
Pak tam působil jako protonotář a koncipoval řadu listin. Z kanceláře 
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odešel asi v r. 1387, pravděpodobně po té, co se stal vratislavským pro
boštem. 

V rámci studovaného materiálu je jeho dílem text konfirmační listiny č. 162 
(CDMXI, 107) pro město Brno, koncipovaný latinsky. 

Literatura: 
TADRA, Ferdinand: Kanceláře a písaři, s. 45 a 46, č. 4 a č. 12. 
HLAVÁČEK, Ivan: Das Urkunden- und Kanzleiwesen, s. ig6-ig8. 
HLAVÁČEK, Ivan: Die Geschichte der Kanzlei, s. 45-46. 
SPĚVÁČEK, Jiří: Václav IV, s. 108-109 a rejstříkové heslo. 

MIKULÁŠ z KROMĚŘÍŽE (Nicolaus Cremsir) 
Byl k ler ik činný v královské a císařské kanceláři Kar l a IV. Držel něko
l ik významných obročí: od r. 1357 byl kanovníkem svatovítské kapituly 
v Praze, proboštem brněnské svatopetrské kapituly, od r. 1359 byl bo
leslavským arcijáhnem. Své kancelářské působení pravděpodobně za
čínal v arcibiskupské kanceláři Arnošta z Pardubic, odkud byl doporu
čen Karlovi . V jeho kanceláři pak působil jako notář a posléze 
protonotář v letech 1354-1363. O d r. 1361 byl současně kancléřem cí
sařovny A n n y Svídnické. Je považován za pravděpodobného autora 
textu Karlovy „Zlaté buly" pro Německo z r. 1356. Zemřel asi někdy 
kolem r. 1367. 

Jeho dílem jsou dvě konfirmační listiny č. 122 (CDM IX, č. 11) a č. 129 (CDM 
IX, 171) a konsensní listina č. 50 (CDM IX, 200). Všechny tři listinné texty byly 
složeny v latinském jazyce. 

Literatura: 
TADRA, Ferdinand: Kanceláře a písaři, s. 21, 32 (č. 46), 76,78 a 122. 

MIKULÁŠ SORTÉS (Nicolaus Sortes) 
Byl vzdělaný klerik, mistr svobodných umění a vynikající stylizátor. 
V Karlových službách působil poměrně krátce v letech 1348-1349 jako 
jeho sekretář, ale především jako diplomat. By l pokládán za autora 
a také písaře souboru Karlových konfirmací z roku 1348. Jako první 
tento názor obhajoval Václav Hrubý (v r. 1924). Prot i jeho písařskému 
podílu se však vyslovil Pavel Spunar (1955) a podle Jiřího Spěváčka je 
jeho dílem text a písařem byl jen v případě některých z nich (1988). 

Ve studovaném souboru jsou tedy jeho stylistickým dílem texty konfirmací č. 6g 
(CDM VII, 769), č. 70 (CDM VII, 770), č. 71 (CDM VII, 771), č. 72 (CDM 
VII, 772), č. 73 (CDM VII, 773), č. 74 (CDM VII, 774), č. 75 (CDM VII, 
777), č. 76 (CDM VII, 778), č. 77 (CDM VII, 779), č. 78 (CDM VII, 781), 
č. 79 (CDM VII, 783) a pravděpodobně také č. 80 (RBM V/i, 346) a č. 81 
(CDM VII, 786). Jde o písemnosti koncipované výhradně latinsky. 



PŘÍLOHY 209 

Literatura: 
TADRA, Ferdinand: Kanceláře a písaři, s. 31, č. 21. 
HRUBÝ, Václav: Studie k dílu >rArchivum Coronae Regni Bohemiae", 1. Mikuláš Sortes, 
sekretář českého krále Karla IV. ČAŠ 2 (1924), s. 112-124. 
SPUNAR, Pavel: Geneze české bastardy a její vztah k českým prvotiskům. L F 3 (1955), 
s. 34-51. 
SPĚVÁČEK, Jiří: Význam státoprávních rozhodnut! a konfirmaci Karla IV. z roku 1348. 
Č N M 157 (1988), s. 21-31. 
SPĚVÁČEK, Jiří: Karel IV, s. 213, 266 a 268. 

MIKULÁŠ z JEVÍČKA (Nicolaus de Gewicz) 
Byl pravděpodobně českého původu. Není známo, že by byl držitelem 
nějakého obročí, ale vzhledem k tomu, že se v r. 1371 dal zapsat na teo
logickou fakultu, se zdá, že šlo o klerika. Problematická je rovněž jeho 
totožnost. Někdy bývá ztotožňován s lékařem M . Mikulášem z Jevíč
ka, který byl v letech 1369-1370 děkanem pražské artistické fakulty 
a v r. 1372 dokonce rektorem Karlovy univerzity. Není rovněž známo, 
v jakém příbuzenském poměru byl k Františkovi z Jevíčka a zda není 
totožný s Ondřejem Mikulášem z Jevíčka, který se v pramenech vysky
tuje jako písař královské kanceláře již v r. 1389. 
Byl důvěrníkem krále Václava IV. a často působil jako jeho vyslanec 
v diplomatických službách. V jeho kanceláři působil jako notář, proto-
notář a později i sekretář asi v letech 1395-1401. Ve službách Václa
va IV. však byl pravděpodobně déle. By l zřejmě vzdělán i v právu, k je
hož studiu se dal zapsat v r. 1389 na pražskou právnickou univerzitu. 

Ve studovaném souboru listin je jeho dílem pravděpodobné konsensní listina 
č. 111 (CDM XII, 508), koncipovaná v německém jazyce a pravděpodobně ještě 
v době svého vzniku přeložená i do latiny. 
Literatura: 
TADRA, Ferdinand: Kanceláře a písaři, s. 48, č. 33. 
HLAVÁČEK, Ivan: Die Geschichte derKanzlei, s. 55-57. 
HLAVÁČEK, Ivan: Das Urkunden- und Kanzleiwesen, s.209-211. 
SPĚVÁČEK, Jiří: Karel IV, s. 377. 
SPĚVÁČEK, Jiří: Václav IV, s. 287, 507 a rejstříkové heslo. 

MIKULÁŠ z N U P A K (Nicolaus, protonotarius) 
B y l laik. Pocházel pravděpodobně z okolí Prahy ze vsi Nupaky u Ří
čan. N a Moravě se usadil natrvalo, byl ženat a jeho potomstvo se 
v pramenech objevuje ještě počátkem 15. století. Stal se manem olo
mouckého biskupa a jako léno držel statek Dražejovice. 
Kancelářskou činnost začal pravděpodobně v Praze v královské kance
láři Kar l a I V , kde v letech 1371-1374 vykonával funkci registrátora. 
Pravděpodobně v r. 1375 přešel do moravské markraběcí kanceláře Ja
na Jindřicha, odkud se po Janově smrti dostal do markraběcí kancelá
ře jeho syna Jošta. V této kanceláři pak působil asi v letech 1376-1385, 
od r. 1377 ve funkci protonotáře. 



210 ZEMÉPANSKÉ KONFIRMAČNÍ A KONSENSNÍ LISTINY 

Je autorem velkého množství textů Joštových listin nejrůznějšího cha
rakteru. Poprvé r. 1380 a opět v letech 1382 a 1385 byl z titulu markra-
běcího kancléře také písařem zemských desek moravských. K o l e m 
r. 1400 je v pramenech doložen již jako zesnulý. 

Ve studovaném materiálu patří mezi nejčastěji zastoupené diktátory konfirmací 
i konsensních listin. Jeho dílem je čtveřice konfirmací: č. 160 (CDM XI, 81), 
č. 161 (CDM XI, g8), č. 163 (CDM XI, 129) a č. 165 (CDM XI, 155); všechny 
čtyři Mikulášovy konfirmace hýly koncipovány latinsky. Dále byl autorem textů 
deseti listin konsensních: č. 66 (CDM XI, 104), č. 67 (CDM XI, 120), č. 70 
(CDM XI, 161), č. 72 (CDM XI, 200), č. 74 (CDM XI, 236), č. 75 (RBMV 
IV, 36), č. 78 (CDM XI, 326), č. 79 (CDM XV, 247), č. 81 (CDM XI, 362) 
a č. 82 (CDM XV, 253), pňčem£ plných osm textů bylo koncipováno latinsky 
a dva německy. 

Literatura: 
TADRA, Ferdinand: Kanceláře a písaři, s. 40 (č. 126), s. 71, 81 (č. 8) a 10) a s. íog . 
JlREČEK, Hermenegild: Vácslav Mladějovec z Mladějova, s. 108-109. 
BALETKA, Tomáš: Dvůr, rezidence a kancelář, s. 371-373. 

MIKULÁŠ z R I E S E N B U R K U (Nicolaus, Camericensis 
praepositus) 
Zvaný též Prebstl. By l vzdělaný klerik. Současně šlo o velmi vlivnou 
osobnost ve sféře kancelářské, ale také politické, diplomatické a cír
kevní. By l proboštem v Kambergu (u Magdeburgu), kanovníkem ve 
Vratislavi, biskupem v Kostnici (1383-1388) a v Olomouci (1390-1397). 
Působil v císařské kanceláři Kar la IV. jako notář a posléze protonotář 
v letech 1367-1378. Po odchodu Jana ze Středy do ústraní v r. 1374 se 
stal vedoucím Karlovy kanceláře. V kanceláři Václava IV. působil velmi 
krátce pouze v r. 1379 a pak z ní odešel. Zemřel v červnu 1397. 

Mezi studovanými písemnostmi jsou jeho dílem konfirmační listiny č. 152 (CDM 
X, 123) a č. 157 (CDM XI, 14) a snad také č. 155 (CDM XI, 12) a č. 156 
(CDM XI, 13). Dvě z listin byly koncipovány v němčině a dvě v latině. 

Literatura: 
TADRA, Ferdinand: Kanceláře a písař, s. 39 (6.117) a s. 46 (č. 9). 
HLAVÁČEK, Ivan: Die Geschichte der Kanzlei, s. 42-44. 
HLAVÁČEK, Ivan: Das UHamden- und Kanzleiwesen, s. 193-194. 
SPĚVAČEK, Jiří: Karel IV., s. 364, 470, 472 a rejstříkové heslo. 
SPĚVÁČEK, Jiří: Václav IV, s. 108,141,144,163, 242, 244, 245 a 266. 
MEZNÍK, Jaroslav: Lucemburská Morava 1310-1423, Praha 1998, s. 378. 

ONDŘEJ MIKULÁŠŮV z TŘEBONĚ řeč. F U C F A N 
(Andreas, decanus Olomucensis) 
Byl vzdělaný kler ik ve službách markraběte Jošta. Držel celou řadu 
prebend: od r. 1387 byl olomouckým děkanem, od go. let 14. století br-
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něnským kanovníkem a farářem ve Velké Bíteši a v Dětřichovicích. Ty 
v r. 1395 směnil za Vítonice. Je pokládán za jednoho z představitelů 
moravského protohumanismu (známá je jeho korespondence s flo
rentským kancléřem Colucciem Salutatim). 
V markraběcí kanceláři Jošta Lucemburského byl činný snad již od 
počátku 80. let 14. století. Zcela věrohodně je doložen v písemných 
pramenech pro léta 1385-1407. O d r. 1386 byl také písařem moravských 
zemských desek. Jeho činnost v markraběcí kanceláři má poněkud ná
razový charakter, což snad lze vysvětlit jeho velkým časovým vytížením. 
Sloužil současně olomoucké a brněnské kapitule a markraběti, pro 
kterého vykonával také některá diplomatická poslání. Zemřel údajně 
v únoru 1409 v břevnovském klášteře, do kterého se krátce před smrtí 
uchýlil. 

Je autorem celé řady listinných textů, sestavil celou řadu konsensních listin. Jeho 
písemnosti hýly stylizovány výhradně latinsky a byly ze tří čtvrtin určeny pro 
různé moravské církevní instituce. Jeho dílem je konfirmační listina č. 180 
(CDM XII, 340) a konsensní listiny č. 86 (CDM XI, 440), č. 88 (CDM XI, 
456), č. 113 (CDM XII, 539), č. 114 (CDM XII, 541) a č. i33 (RBMVIV, 549), 
jeho stylu jsou však velmi blízké také konsensní listiny č. 85 (CDM XI, 425) 
a č. 91 (CDM XI, 475). 

Literatura: 
TADHA, Ferdinand: Kanceláře a písaři, s. 81, č. 11. 
JlREČEK, HermenegOd: Vácslav Mladějovec,, s. 109-110. 
HRADSKÁ, Veronika: Ondřej Mikulášův z Třeboni, notář, vyslanec a důvěrník markrabě
te Jošta. Č M M 117 (1998), s. 353-376. 
BALETKA, Tomáš: Dvůr, rezidence a kancelář, s. 375-376. 

ONDŘEJ z MODŘÍC (Andreas de Medricz) 
Byl klerik. Držel hodnost brněnského kanovníka a znojemského arci-
jáhna. V kanceláři markraběte Jošta působil snad v letech 1402 až 
1403. O d r. 1406 je doložen jako písař moravských zemských desek. Při 
nich byl činný až do r. 1418. Zemřel asi v r. 1419. 

Jeho duem je pravděpodobně konsensní listina č. 124 (CDM XIII, 252) stylizo
vaná latinsky. 

Literatura: 
TADRA, Feridnand: Kanceláře a písaři, s. 109, č. 13. 
JlREČEK, Hermenegild: Vácslav Mladějovec, s. 111. 
BALETKA, Tomáš: Dvůr, rezidence a kancelář, s. 380. 

P E T R TILONŮV z VRATISLAVI (Petrus Tilonis/Auri-
fabri/, scholasticus Lubucensis) 
Byl kler ikem magdeburské diecéze a scholastikem kostela v Lůbecku. 
O d r. 1365 byl vratislavským kanovníkem. V královské kanceláři Kar-
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la IV. působil asi v letech 1363-1370 postupně ve funkci registrátora, 
korektora, notáře a posléze protonotáře. 

Pravděpodobně složil text konfirmační listiny č. 146 (CDMIX, 423). Jde o latin
sky koncipovaný diplom, potvrzující druhou závěť markraběte Jana Jindřicha. 

Literatura: 
TADRA, Ferdinand: Kanceláře a písař, s. 36, č. 75. 

P E T R z JAVORA (Petrus Jauriensis) 
B y l sice laik, ale přesto byl od r. 1394 farářem v Karzenu ve vratislav
ské diecézi. Bližší osobní údaje o něm nejsou k dispozici, ačkoliv se 
jednalo o notáře významného a velmi plodného. 
V královské a císařské kanceláři Ka r l a IV. byl činný snad v letech 1360 
až 1376 a byl zde korektorem, notářem a nakonec královským sekretá
řem. V letech 1376-1387 působil v kanceláři Václava IV. 

Jeho duem jsou texty čtyř konfirmačních listin a to č. 143 (CDM IX, 383 = 
CDM XV, 100), č. 150 (CDMX, 80), č. 151 (CDMX, 121) a č. 170 (CDM XI, 
303). Ve všech případech se jedná o písemnosti jazykově latinské. 

Literatura: 
TADRA, Ferdinand: Kanceláře a písaři, s. 35 (č. 62) a s. 46 (č. 11). 
HLAVÁČEK, Ivan: Das Urkunden- und Kanzleiwesen, s. 191-192. 
HLAVÁČEK, Ivan: Studie k diplomatice Václava TV. V. Die Geschichte der Kanzlei, s. 41-42. 
SPĚVÁČEK, Jiří: Václav TV. (1361-1410), s. 108. 

P E T R z L O U N (Petrus de Luna) 
Byl kler ikem pražské diecéze. V letech 1339-1342 byl farářem ve Vod-
ňanech, v letech 1342-1348 byl olomouckým kanovníkem a v letech 
1348-1362 vratislavským proboštem. 
S kancelářskou působností začínal jako notář v Karlově markraběcí 
kanceláři asi kolem r. 1335. Později přešel i do jeho královské kancelá
ře, ve které působil jako notář, sekretář a pak protonotář až do r. 1356, 
kdy z ní odešel. Zemřel v r. 1362. 

Byl zdatným stylistou a jeho dílem jsou konfirmační listiny č. 38 (CDM VII, 
175), č. 39 (CDM VII, 178), č. 46 (CDM VII, 220), č. 47 (CDM VII, 221), č. 56 
(CDM VII, 404) a č. 68 (CDM VII, 752) podle formuláře „Quociens a nobis 
petitur". Jeho stylu jsou velmi blízké také konfirmace č. 63 (CDM VII, 702) 
a č. 66 (CDM VII, 745). Sestavil rovněž text konsensní listiny č. 23 (CDM VII, 
283). Všechny jím komponované listinyjsou latinské. 

Literatura: 
TADRA, Ferdinand: Kanceláře a písaři, s. 29, č. 5. 
MATÝSKA, Josef - DP: Listiny moravských markrabat, s. 18-21. 
SPĚVÁČEK, Jiří: Významní notáři-diplomaté, s. 730-740. 
SPĚVÁČEK, Jiří: Listinná falza, s. 318 (zmínka). 
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SPĚVÁČEK, Jiří: Lucemburské dvouvládí, s. 86 (zmínka). 
SPĚVÁČEK, Jiří: Vavřinec Mikulášův z Dědic, s. 35-36. 
SPĚVÁČEK, Jiří: Karel IV., s. 117,127,132,155,199, 341. 

R U D O L F z F R I E D B E R G U (Rudolphus Johannis Ru-
len de Fridberg) 
Byl klerik a byl německého původu. Udělal skvělou církevní kariéru 
i přes současné vytížení v královské kanceláři Kar l a IV. O d r. 1355 byl 
kanovníkem ve Wormsu , před r. 1360 se stal kanovníkem ve Wetzlaru, 
od r. 1365 byl kanovníkem ve Wúrzburgu a současně biskupem ve 
Verdenu. 
V Karlově kanceláři působil jako korektor, notář a sekretář asi od 
r. 1354 až do své smrti v létě 1367. 

Jeho duem je prokazatelně konfirmace č. 127 (CDMIX, 155), koncipovaná la
tinsky, a konsensni listina č. 46 (CDM IX, 88), koncipovaná v němčině. 

Literatura: 
TADRA, Ferdinand: Kanceláře a písaři, s. 32, č. 43. 
SCHOFFEL, Paul: Rudolf von Friedberg. Studie zur Kanzleigeschichte Karis IV, A Z 40 
(1931), s. 26-49. 

ŠTĚPÁN z RATAJ (Stephanus, protonotarius) 
Psal se také s přídomkem de Zélecz nebo de Thelez. By l kler ikem, 
olomouckým kanovníkem a farářem v Hnojících. Působil v kanceláři 
markraběte Jošta na počátku 15. století - asi v letech 1404-1410 - jako 
notář a protonotář. Doložena je také jeho činnost v diplomatických 
službách markraběte - r. 1403 byl vyslancem v Lucembursku. 

Byl autorem řady listinných textů a v rámci studovaného souboru listin lze za 
jeho díla povazovat konfirmace č. 181 (CDM XV, 378), č. igo (CDM XIV, 
148) a č. ígi (CDM XIV, 149), dochované v českých překladech ze 16. století, 
ale také konsensni listiny č. 125 (CDM XII, 304), č. 127 (CDM XIII, 362), 
č. 128 (CDM XIII, 401), č. i29 (CDM XIII, 408), č. i5o (CDM XIII, 459) 
a č. 132 (CDM XV, 454), koncipované vesměs latinsky. 

Literatura: 
BALETKA, TomáS: Dvůr, rezidence a kancelář, s. 381-382. 

VÁCLAV GERARDÚV řeč. KRÁLÍK z B U R E N I C 
(Wenceslaus, patriarcha Anthiocenus) 
Byl významnou osobností a královským důvěrníkem a radou. By l kle
r ikem a držel celou řadu různých obročí: v letech 1380-1393 byl vyše
hradským kanovníkem, v letech 1390-1397 děkanem vyšehradské kapi
tuly a v letech 1397-1412 dokonce vyšehradským proboštem. Současně 
byl od r. 1397 antiochijskpn patriarchou a od r. i$gg pražským kanov-
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níkem u sv. Víta a u sv. Jiří. Svou církevní kariéru završil v letech 
1413-1416 hodností olomouckého biskupa. Pocházel ze zchudlé zeman-
ské rodiny. 
B y l činný v kanceláři krále Václava I V , do které se dostal asi v 80. le
tech 14. století. Hlavní dobou jeho působnosti v ní byla léta 1384-1396, 
kdy byl postupně notářem a protonotářem, od r. 1396 až do své smrti 
v r. 1416 držel hodnost českého nejvyššího kancléře. 

Za jeho dílo lze považovat konfirmační listinu č. 182 (CDM XIII, 2*[), koncipo
vanou německy. 

Literatura; 
TADRA, Ferdinand: Kanceláře a písaři, s. 44 (č. 5) a s. 46 (č. 19). 
HLAVÁČEK, Ivan: Das Urkunden- und Kanzleiwesen, s. 187-190. 
HLAVÁČEK, Ivan: Studie k diplomatice Václava IV., V Die Geschichte der Kanzlei, s. 38-
40. 
HLAVÁČEK, Ivan: Studie k diplomatice Václava IV, VI, Reláton, s. 198-225. 
SPĚVÁČEK, Jiří: Karel IV, s. 377. 
SPÉVÁČEK, Jiří: Václav IV, s. 219, 276, 277, 282, 283, 295, 303, 304, 309, 312, 351, 361, 
364, 398, 427, 428, 440 a rejstříkové heslo. 

VAVŘINEC MIKULÁŠŮV z DĚDIC (Laurentius Nico-
lai de Diedicz) 
B y l pravděpodobně prvním laikem mezi notáři lucemburských kance
láří. Nedržel žádné obročí, a proto současně vykonával funkci veřejné
ho notáře. By l činný nejen jako notář, ale také jako diplomat ve služ
bách markraběte Kar la . V jeho kanceláři je pak Vavřinec doložitelný 
asi v letech 1340-1345. Svou kancelářskou dráhu začal pravděpodobně 
jako písař a notář v kanceláři olomouckých biskupů. Ve 30. letech 14. 
století byl notářem olomouckého generálního vikáře Jana Paduánské-
ho, a ten ho pravděpodobně doporučil markraběti. 

Přes krátkost jeho působení v markraběcí kanceláři je jeho notářské dílo velmi 
rozsáhlé a významné. Je autorem textů nejméně šesti až dvanácti konfirmací 
a jedné konsensní listiny. Jde o konfirmace č. 57 (CDM VII, 437), č. 58 (CDM 
VII, 450), č. sg (CDM VII, 453), č. 60 (CDM VII, 454), č. 61 (CDM VII, 
467) a o konsensní listinu č. 25 (CDM VII, 405). Jeho podíl (anebo použití 
předloh, které vytvořil on) je pak patrný ještě v několika dalších konfirmacích -
č. gi (CDM VII, 8og) a č. g2 (CDM VII, 810), jejichž autorem je však pravdě
podobně protonotář Velislav (viz), č. 101 (CDM VIII, 22), č. 106 (CDM VIII, 
g3), č. 107 (CDM VIII, 97) a pravděpodobně i č. 110 (CDM VIII, 128) a č. 112 
(CDM VIII, 150). Všechny jeho listiny byly koncipovány latinsky. 

Literatura: 
TADRA, Ferdinand: Kanceláře a písaři, s. 29 (č. 9) a s. 142. 
SPĚVÁČEK, Jiří: Vavřinec Mikulášův z Dědic, s. 1-47. 
SPĚVÁČEK, Jiří: Významní notán-diplomaté, s. 740-748. 
SPĚVÁČEK, Jiří: Listinná falza, s. 312-319. 
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SPĚVÁČEK, Jiří: Lucemburské dvouvládí, s. 85-86 (zmínka). 
SPĚVÁČEK, Jiří: Karel IV, s. 154,159,161,173. 
MATÝSKA, Josef: Listiny moravských markrabat, s. 30-35 (nazývá ho „K 5"). 

VAVŘINEC z HRANIC (Laurentius, canonicus Olomu-
censis) 
Byl klerik. Působil jako farář v Bzenci a byl olomouckým kanovníkem. 
Kancelářsky byl činný ve službách markraběte Jošta. V jeho kanceláři 
je doložen poprvé a zcela izolovaně v r. 1396. Pak byl několik let činný 
v kanceláři Joštova bratra - mladšího markraběte Prokopa. V letech 
1409-1411 opět působil v kanceláři Joštově. 

Jeho dílem je jediná konsensní listina č. 134. (CDM XIV, 141), koncipovaná la
tinsky. 

Literatura: 
TADRA, Ferdinand: Kanceláře a písaři, s. 81, é. 14. 
BALETKA, Tomáš: Dvůr, rezidence a kancelář, s. 383-384. 

W E L E K H A Y N E ze SEDLČAN (Welislaus) 
B y l rovněž klerik a byl pravděpodobně jedním z nejvýznamnějších no
tárů, kteří působili v kancelářských službách prvních Lucemburků. 
V královské kanceláři Jana Lucemburského pracoval asi v letech 
1334-1343. Poté byl ve službách K a r l a IV., a to až do r. 1362. 
B y l držitelem celé řady obročí - vyšehradského, svatovítského a lito
měřického kanonikátu, kapitulního děkanátu v Sadské a u sv. Apo l i 
náře v Praze. 
Také v kulturní sféře byl činný jako významný mecenáš (Welislai bib-
lia pieta). Zemřel kolem r. 1367. 

Je autorem výhradně textů, konfirmační povahy. Jeho duem jsou konfirmace 
č. 33 (CDM VII, 14), č. 34 (CDM VII, 63), č. 35 (CDM VII, 72), č. 36 (CDM 
VII, 96), č. 37 (CDM VII, 128) a č. 55 (CDM VII, 400), podíl měl také na tex
tu konfirmace č. 54 (CDM VII, 399). Znaky jeho stylu jsou patrné ještě na ně
kolika dalších konfirmačních listinách - č. 26 (CDM VI, 325), č. 28 (CDM VI, 
337), č. 31 (CDM VI, 424), ale také č. 91 (CDM VII, 809), č. 92 (CDM VII, 
810), č. 101 (CDM VIII, 22), č. 106 (CDM VIII, 93) a č. 107 (CDM VIII, 97), 
u nichi není zcela jasné, zda jim byly vzorem předlohy Velislavovy nebo Vavřin
ce Mikulášova z Dědic (viz) anebo obou těchto významných notářů. Své texty 
koncipoval zásadně latinsky. 

Literatura: 
TADRA, Ferdinand: Kanceláře a písaři, s. 17 (č. 23) a s. 28 (č. 4). 
SPĚVÁČEK, Jiří: Pmtonotář Velislav, přední rádce a diplomat na dvoře Karla IV. S H 22 

0974)i «• 5-49-
SPĚVÁČEK, Jiří: Významní notáři-diplomaté, s. 721-730. 
SPĚVÁČEK, Jiří: Vavřinec Mikulášův z Dědic, s. 13, 23-24, 38 (zmínky). 
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S P Ě V A Č E K , Jiří: Lucemburské dvouvládí, s. 84 (zmínka). 
S P É V Á C E K , Jiří: Jan Lucemburský a jeho doba, s. 528. 
S P Ě V Á Č E K , Jiří: Karel IV, s. 127-128,137, 415 a 420. 

VLACHNÍK z W E I T M I L E (Wlachnico Johannis de 
Weytenmeile) 
Celý život zůstal univerzitně vzdělaným a graduovaným laikem, přes
tože byl držitelem řady významných obročí. V letech 1379-1392 byl 
kouřimským arcijáhnem, v letech 1392-1399 pražským, vratislavským 
a litoměřickým kanovníkem. O d r. 1396 byl litoměřickým kapitulním 
proboštem. Udržoval přátelské styky s pražským arcibiskupem Janem 
z Jenštejna. By l stejně jako on absolventem univerzity v Padově, kde 
studoval snad v letech 1378-1384. Pocházel z vladyckého rodu Krabiců 
z Wei tmi le a jeho otec Jan (Henslin) Krabice z Weitmile byl bratrem 
Karlova kronikáře a pražského kanovníka Beneše. 
Vlachník (vlastním jménem Vladimír) byl v letech 1374-1378 registrá
torem a ingrosátorem v Karlově císařské kanceláři, odkud po jeho 
smrti přešel do kanceláře Václava IV. Tam působil v letech 1384-1399 
jako protonotář. Brzy se stal spolu s Františkem z Jevíčka (viz) a Ja
nem z Bamberka (viz) jedním ze tří nejplodnějších stylizátorů Václa
vových listin. Zemřel koncem května 1399. 

Ze studovaného souboru listin složil text pouze jediné konfirmační listiny - č. 1/g 
(CDM XII, 323) - koncipované latinsky. 

Literatura: 
T A D R A , Ferdinand: Kanceláře a písaři, s. 40 (č. 135) a s. 45 (č. 8). 
H L A V Á Č E K , Ivan: Das Urkunden- und Kanzleiwesen, s. 200-203. 
H L A V Á Č E K , Ivan: Studie k diplomatice Václava TV., V Die Geschichte der Kanzlei, 1963, 
s. 48-50. 
P O L C , Jaroslav V.: Vlachník z Weitmile. Č Č H 94 (1996), s. 339-345. 
S P Ě V Á Č E K , Jiří: Václav TV, s. 168,181, l8g, 205, 215 a rejstříkové heslo. 
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Příloha č. 2: 

Seznam studovaných konfirmačních l i s t in z doby lucemburské pro 
moravské příjemce, vydaných v letech 1310 až 1411 

i í s t Datace Vydavatel Příjemce Potvrzovaná sloitecnost Typ koni listiny Edice 
1 18.6.1311 Brao Jan 

Lucemburský 
moravjtíslavové práva a výsady moravské zemí 

a moravských stavů 
PK CDM VI, 49 

RBM III, 29 
1 17.6.1312 Brno Jan 

Lucemburský 
fateřma 2 Lomnice založeni a nadáni ženského kláitera PP CDM VI, 58 

RBM III, 80 

3 
10,8.1312 Brno Eliila 

Prefliyslovna 
dsterdaéky Oslavany darováni statků PP CDM VI, 62 

RBM Dl, 90 

• 
10.8.1312 Brno Jan 

LuCDObuTský 
cisterciácky Oslavany darováni statků, potměné královnou PP CDM VI, 63 

RBM III, 91 

5 u. 8.1312 Brno EJSka 
Premvskraa 

cisterciácky Oslavany práva k jistému mlýnu BZ CDM VI, 64 
RBM III, 92 

6 23. a 1312 Brno Jan 
Lucemburský 

dommikanlcy Brno 
(tzv.heihuraké panny) 

insertu! bnfirmacni privilegium krále 
Václava II. z r. 1286 (CDMIV, 

246=RBM II, 1393) 

In CDM VI, 66 

7 29-9-1312 Brno Jan 
Lucemburský 

mčstoBrDo privilepum krále Rudolfa I. Habíb. z r. 
1307 ohledné osvobozeni od mýt (CDM 

VI, 3= RBM IL,m6) 

Im CDM VI, 67 

8 4.8.1313 Praha Jan 
Lucemburský 

méstecJuKnmorice zakládací privilegium krále Přemysla 
Otakara II. 

Ins CDM VI, 72 
RBM 111,151 

9 28.2.1315 Brno Jan 
Iiícemburský 

místo Uherské 
HradiJté 

potvrzeni držby jistých vs! spojeni s podrl-
zenim okolí mésta mčstaké jurisdikci 

PK CDM VI, 85 
RBM III, 245 

10 Třebli Jan 
LocunbunH 

cisterciácky Tinov privilepum krále Václava IL z r. 1298 
(deperďitum) ohlední osvobozeni ode 

všech plateb 

lni CDM VI, 90 
RBM 111,250 

u 7-10-1315 Praha Jan 
Lucemburský 

AlftétaRijika listiny králů Václava IL a Rudolfa I, 
kdysi jejich manželů, ohledné upsáni 

jejího vdovského véna 

Ins CDM VI, 97 
RBM HI, 282 

13 147.1316 Olomouc Jan 
Luctniburský 

Adam 
zQwlhy 

potvrzeni výměny jistých vyjmenovaných 
statku 

BZ CDM VI, 107 
RBM III, 327 

'3 6.9.1318 Brno Jan 
banbaúf 

místo Olomouc prmleghim krále Václava II. z r. 1291 
(CDMIV, 296) 

Ins CDM VI, 140 
RBM 111,465 

^ 12.12,1318 Jihlava Jan 
Looenibui^ 

olorauelcé biskupství výměna jistých vyjmenovaných stalků a 
jejich připojeni k olomouckému kostelu 

PP CDM VI, 143 
RBM III, 475 

' 5 4-9-1323 Brno Jan 
Lucemlurslý 

olomoucky biskup potvrzeni víech starikh práv, výsad 
a hstin od jeho ptedchůdců 

BV CDM VI, 236 
RBM III, 899 

16 7-9-"3*3 Brno Jan 
bicembunký 

dstemackySt-Brno výměna pitých vyjmenovaných statků PP CDM VI, 239 
RBM III, 903 

V mm Brno Jan místo Znojmo nékteré staril výsady (bez upřesnínf) BZ CDM VI, 245 
RBM m, 913 

18 L10.1323 Praha Jan 
Lucemburský 

Alžběta Rqtlca potvrzeni Janova obdarováni z r. 1319 
(CDMVI,i49=RBMIV,502) 

Ins CDM VI, 246 
RBM 111,920 

19 L10.1323 Praha Jan 
Lucembunký 

AlihetaRejíka potvrzeni Janovy bstiny z r. 1321 (CDM 
VI, 191' RBM III, 727) ohledni prodeje 

jistých vyjmenovaných statků 

lni CDM VL, 247 
RBM [11,921 

>o L U . 1323 Praha Jan 
LucEnifaun^ 

AIŽbétaRejťka nadace pro kapu sv. Prokopa na St. Bmé BZ CDM VL, 248 
RBM 111,924 

>i 2-W. 1323 Praha Jan 
Lucembunký 

AHJbetaRejéka potvrzeni vína eikralovny a potvrzeni 
jejl nadace pro kláiter crteráaček na 

St. Bmé 

PK CDM VL 249 
RBM 111,923 
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11 Uherský 

Brad 
Jan 

Luceinbunký 
město Uherské 

HradiSti 
potvrzeni drzty jistých vyjmenovaných 

sUuVuaudilerd osvobozeni od cd 
amýt 

PK CDM VL 282 
R B M I I L 1 0 6 4 

23 5-4.1325 Znojmo Jan 
Lwernburský 

město Brno potvrzeni viech starilch práv a výsad a 
uděleni práva vinného šenku 1 ustanovení 

0 usldlovánl tizúcú ve místi 

PK CDM VL, 283 
RBM III, 1066 

H 29.4. Praha Jan 
Ueernburský 

rijtemařky Staré 
Brno 

potvrzeni viech privilegii, která kliite-
n i vydal pod starou pečeti 

BV CDMVI,a88 
RBM Dl, 1088 

'S 8-5 
13"5 

Praha Jan 
Uaarnburaký 

diterriaily Staré 
Brno 

potvrzeni starilch práv a výsad a udéle-
nl práva vinného lenku na Idáitenilch 

statcích 

PK CDM VI, 292 
RBMm,uo5 

26 4-2-
1327 

Brno Jan 
Lucemburský 

mestojenmice potvrzeni viech starilch výsad a jistých 
majetku 

BR/p CDM VI, 325 
RBM 111,1270 

'7 6.2. 
W 

Brno Jan 
Lucemburský 

cisterciácky Staré 
Brno 

cUrovánl jistých v)jnierjD)ni[jch staikú 
odexkrá^AlibétyRejíky 

BZ CDM VL 326 
RBM ni, 1271 

a 24 4- Brno Jan 
Lucroburslý 

cisterciácky Staré 
Brno 

rozmnoženi milosti a svobod pro kapli 
sv. Prokopa na St Brné a potvrzeni 

jejího darováni kliSeru 

PK CDM VI, 337 
RBM 111,1320 

39 18.9. 
1328 

Drozdovi- Jan 
Luceroburský 

znojemský měsían 
Eckhn 

potvrzeni driby jistého dvora BZ CDM VL 368 
RBM m, 1493 

30 9,6. Budufíheiii Jan 
Lucemburský 

premonstrát-
kyDolnf Komice 

potvrzeni majetkové transakce mezi lilii-
térem a exlmkrvncwAlllto Rejdou 

PP CDM VL 385 
RBM 01,1570 

3 ' 5.8.1331 Reposburg Jan 
Lucemburský 

olomoucká kapitula potvrzeni darování jisti vsi PP CDM VI, 424 
RBM HL1779 

32 10. a 1331 Praha Jan 
Lucemburští 

znojemský mé&an 
Stanislav 

potvrzeni koupe jisti vsi a uděleni svobod
né dědičné driby 

PK CDM VI, 436 
RBM m, 186. 

33 '3-51334 Praha markrabí Karel cšterciaa Velehrad potvrzeni drfby rychty ve Velkých Némti-
dch 

BZ CDM VII, 14 
RBM IV, 46 

34 26.6.1335 Praha markrabí Karel olomoudúbisloipstrl potvrzeni privilegia bále Václava 11. 
z r. 1284 (CDMIV, 283= RBM n, 1479) 

ohledni daňového osvobozeni 

Ins CDM VIL, 63 
RBM IV, 169 

35 •9- «• '335 Uherský 
Brod 

markrabí Kare! dsterdáci Velehrad potvmrJosvc^zírJallIechticlrýchlBlli-
teb na klášterních statcích a osvobozeni od 

cel a mýt 

PK CDMVU,72 
RBM IV, 192 

36 30-U-1J35 Bnw markrabí Karel nájemnice potměni vSech starilch práv a výsad BV CDM VII, 96 
RBM IV, 334 

3 f ia 6.1336 Burg 
Landaw 

Jan 
Lucemburský 

kostel sv. Michala ve 
Znojmé 

insertnl potvrzeni priv. Vádara IL 
zr. 1185 (CDM IV,25g. RBM 11,1410) 

a osvobozeni od městských poplatku 

PK CDM VII, 128 
RBM IV, 489 

3» •9-u-'337 Brno markrabí Karel risteraíci Velehrad potvrzeni priv. Jana Luc z r. 1315 (CDM 
V], 8 8 - RBM Dl, 247) a osvobozeni od 

zemských robot 

PK CDM VII, 175 
RBM IV, 489 

39 26.11.1337 Brno markrabéharel cisterciačkj Staré 
Brno 

potvrzeni viech starilch práv a výsad BV CDM VII, 178 
RBM IV, 492 

4 ° 18.11.1337 Brno markrabí Karet město Ivančice potvrzeni [trivilegia Jana Luc. z r. 1329 
(CDM VI, 390) ohledni vinných desátku 

a dalších platů 

Ins CDM VIL 179 
RBMIV,495 

4" u-3-133 8 Brno markrabí Karel město Uherské 
Hradíte 

potvrzeni viech starších práv a výsad BV CDM VII, 189 
RBM IV, 525 

18.3.1338 Brno markrabí Karel asteroid Zdar potvrzeni privilegia Jana Lne z r. 1331 
(CDM VI, 432) ohledni berního osvobo

zeni 

BRef CDM VII, 190 
RBMIV,527 

43 2 a 3.1338 Brno markrabí Karel mésto Znojmo potvrzeni majetkové transakce a osvobo
zeni od berní a jiirisdikce znojemské cúdy 

PK CDM VII, 191 
RBM IV, 528 

44 27-3-1338 Brno markrabí Karel dsterdáci Velehrad potvrzeni priv. Přemysli Otakara L 
z r. 1228 a uděleni hrdelní jimschkce na 

lucerních statcích 

PK CDM VIL 196 
RBM IV, 541 
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45 9.4.1338 Praha markrabí Kard JanzKmigenberka 
(Zvlkova) 

potroaliniajeUfflTé^ponienlotledDé 
jeho statků 

PP CDM VU, 197 
RBMIV,545 

4« 2512.1338 Zoojmo markrab! Kaitl premonstráti Louk potvrzeni pik Jana Luc z r. 1336 (CDM 
VII, 112= RBM IV, 289) ohledné soudní 

imunity pro kláte 

l u CDM VII, 220 

47 15.12.1338 Znojmo markrabí Karel premonstráti Louka potvrzeni priv. Jana Luc z r. 1336 (CDM 
VII, 113= RBM IV, 290) ohledni drfby 

znojemské rychty 

lna CDM VII, 221 

4« 7-5 "339 LawUiut Jan 
Lucemburský 

Oldřich 
zHradce 

prodej zemt̂ anskíbn statku Tele do di-
diČDÍho vUstnictrt 

PP CDM VII, 233 
RBM IV, 681 

49 236.1339 Bratislava markrabí Karel klarisky Znojmo potvrzení viech starikh prav a výsad BV CDM VII, 239 
RBM IV, 702 

5 ° 1.6.1340 Kroměříž markrabí Karel ro&to Kroměříž potvrzeni všech starEJch práv a výsad BV CDM VU, 275 
RBM IV, 787 

117.1340 Brno maritrah! Karel méstoBnu potvrzeni víech starSich prav a výsad BV CDM VII, 282 
RBMIV,i2 

9 16.12.1340 Broo markrabí Karel Stnďek Hotub slar; 
a bratři 

potvrzeni priv. Jana Luc. z r. 1339 (CDM 
VU, 227= RBM IV, 656) ohledni majet

kové drfby 

lni CDM VU, 208 

53 6.2.1342 Praha Jan 
Lucemburský 

beoediktýnky 
Pustiraéř 

potvrzeni nadad markrabite KaHa a olom. 
biskupa Jana VU. Vola pro H i t e 

BZ CDM VIL 392 
RBM IV, 1081 

54 i - 4 - W Olomouc markrabí Kare) olomoucký kostel potvrzeni viech starikh priv a výsad 
a potvrzeni priv. Přemysla Otakara IL 

z r. 1256 (CDB V/i, 84) ohledni majetku 

SK CDM VII, 399 
RBM IV, 1098 

55 J - 4 - W Olomouc markrabí Karel olomoucký proboit 
Bartolome) 

obnoveni privilegia ohledni uděleni titulu 
markraběcuM kancléře 

BRep CDM VU, 400 
RBM IV, 1099 

56 6 - 4 - W Brno markrabí Karel pranonstráti Louka rozhodnuti sporu s mistem Znojmem Lu CDM TO, 404 
RBM IV, 1105 

57 16.9.1342 Praha markrabí Karel braéoiW rnéstan potvrzení držby řjstývhvrjineiiovaných 
statku 

PP CDM VIL 437 

5« 6.12.1342 Brno markrabí Karel brněnský probošt 
Heřman 

potvrzeni narovnáni ve sporu mezi probol 
tem a mistem Brnem z r. 1315 (CDM VI, 
8 9 - RBM III, 248) a ulekni nových svo

bod 

PK CDM VII, 450 
RBM IV, 1193 

59 15.12.1543 Bnu markrabí Karel premonstráti Louka potvrzeni priv. markraběte Přemysla 
z r. 1234 (CDB III, 74) ohledni cavoboze-

nl kláítarnfch statlril ode víech dívek 
a vynětí z jurisdikce města Znojma 

Iru CDM VII, 453 
RBM IV, 1198 

60 17.12.1342 Brno markrabí Kard dominjkáiilcj Brno 
tzt.berbunké panny) 

potvrzení viech starikh práv a výsad a 
osvobozeni cd iiiistsa^psplilkn 

PK CDM VII, 454 
RBM IV, 1199 

61 '3-4- '343 Brno markrabí Karel premottstíiti 
Zábrdovice 

potvrzeni priv. markrabite Přemysla 
zr. 1235 (CDB III, 107) ohledni 

klášterních statku 

lni CDM VU, 467 
RBM IV, 1250 

62 ^ 5 1 3 4 3 Pukl markrabí Karel Juo^zKauffungu ntvrzenl zástavní hstiny Jana Luc. na jistý 
statek z r. 1337 (RBM IV, 382) 

Ins CDM Vn, 478 
RBM IV, 1268 

63 22.8.1345 Prahl markrabí Karel mésto Jihlava potvrzeni priv. Přemysla Otakara I, 
objénění měšťanů v oblasti horních prací 
a povýšeni jihlavského bornlho soudu na 

nehni horní soud pro 6 a , b i i 

PK CDM VU, 618 
RBM IV, 1600 

64 28.11346 Praha markrabí Karel místa Olomouc, Lito-
velaUnifav 

potrnEnlochramiebíspij^uzaTrettíbo 
mezi třemi moravskými městy 

PP CDM VII, 636 
RBM IV, 1648 

65 18-3 '347 Trento Karel IV. bminskýrrchtář/ii-
a&uidiBůhr 

potvrzeni priv. Václava IL z r. 1304 
(deperditimi) a Václava III. z r. 1306 

(denerditum) ohledni rychtářských práv 

l u CDM VII, 702 
RBM V, 117 

66 20. a 1347 NGroherf Karel IV. meato Jihlava potvrzení viech starikh práv a výsad 
•dělených městu jeto prédcbúdci 

BV CDMVn,745 
RBM V, 191 
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67 poí-9-1347 • Karel IV. moravští stavové potvrzeni vSech. starších prav a výsad 
stavů na Moravé 

QK CDM VH, 746 
RBM V, 191 

68 12.2.1548 Nuinbof Karel IV. místo Brno pcíTmrJrsechstirikhprlvavýsad 
udílených městu jeho předchůdci 

BV CDM VIL 752 
RBM V, 287 

69 7-4-Í3+8 Praha Karel IV. stavové ze zemi České 
koruny 

potvrzeni Zlaté buly sicilské Fridricha II. 
i r. 1212 (CDBII, 96) ohledné prav 

a výsad tes. království a přidáni výsad 

SK CDM VD, 769 
RBM V, 329 

7" 7-4-1J48 Praha Karel IV. stavové ze zemi České 
koruny 

potvrzení viech starilch zemských práv, 
svobodavýsad 

BV CDM VII, 770 
RBMV,32 7 

7 1 7.4.1348 Praha Karel IV. titíž potvrzeni priv. Richarda Cormv. z r. 1262 
(CDBV.345) 

lna CDM VII, 771 
RBMV,33i 

r> 7.4.1348 Praha Karel IV. titíž priv. Rudolfa I. z r. 1290 (ACRB1,40) Ins CDM VII, 772 
RBMV.335 

73 7.4.1348 Praha Karel [V. titíž dali! priv. krále Rudolfa I. z r. 1290 
(ACRB 1,38) 

Ins CDM VII, 773 
RBM V, 334 

74 7-4-iJt 8 Praha Karel IV. tmí dalíi priv. krále Rudolfa 1.z r. 1290 
(ACRB 1,39) 

Ins CDM VII, 774 
RBM V, 336 

75 7-4-134 8 Praha Karel IV. titíž priv. císaře Fridricha I. Barb. z r. 1157 
( C D B L 1 8 0 ) 

Ins CDM VII, 777 
RBM V, 328 

76 7-4-1348 Praha Karel IV. titíž Dotvrzení priv. Fridricha II. z r. 1212 
(ACRB 1,3) 

Ins CDM VIL. 778 
RBM V, 329 

77 74-1348 Praha Karel IV. m potvrzeni priv. Fridricha li . z r. 1216 
(CDBII, 127) 

Ins CDM VII, 779 
RBM V, 330 

78 í. 4.1348 Praha Karel IV. M l potvrzen' listiny riudoHa I. z r. 1290 
(ACRB L 61) 

Ins CDM VII, 781 
RBM V, 338 

79 12.4.1348 Praha Karel IV. olomoucké biskupství potvrzení priv. Jana Lucemburského 
1 r. 1335 (CDM VII, 63= HBMIV, i6g) 

In CDM VII, 783 
RBMV.345 

80 12-4.1348 Praha Karel IV. olomoucká kapitula potvrzení msertol brdxrnaoe markrabéte 
Itokzr.1335fCDMVlL63.RBM lV,i6ft 

Ins RBM V, 346 

81 17.4.1348 Praha Karel IV. cislerciári Zdar potvrzeni dvou priv. Jana Luc. z r. 1331 
(CDM VI, 432> RBM III, 1849) 

a z r. 1338 (CDM VIL 190= RBM IV, 527) 

Ins CDM VIL 786 
RBM V, 351 

82 Znojmo Karel IV. roésto Znojmo potvrzeni víech starlích práv a výsad 
a osvobození statku města od placeni berné 

PK CDM Vn, 790 
RBM V, 361 

83 21.5.1348 Praha Jan Jindřich dsteráád Zdar potvrzeni listin Jana Luc. a markraběte 
Karla 

BReg CDM VU, 796 
RBM V, 373 

«+ 215.1348 Brno Karel IV. prononstratkj Dolní 
Kounkc 

potvrzení priv. Václava II. z r. 1284 (CDM 
IV, 283= RBM II, 1479) a jebo konnrrna-
ce od markrabéte Karla z r. 1342 (CDM 

VII, 63-RBM IV, 169) 

Ins RBM V, 374 

«5 22.5.1348 Brno Karel IV. premonstráti; Dolní 
Kouníce 

potvrzeni mandátu Václava II. z 841289 
0 povinné jnshiSnosti sluiebnlku kláštera 

Ins RBMV.375 

86 23- J '348 Brno Kuti (V. meto Jemnice potvrzení priv. Jana Lioemhirského 
z r. 1327 (CDM VL 325= RBM III, 1270) 

Ins CDM VD, 798 
RBM V, 376 

87 28-51348 Brno Karel IV. cV>mmi]tankv Brno 
(to. herhurské panny) 

potvrzení insermí bnfirmace markr. 
Karla z r. 1342 (CDM VII, 454= RBM IV 

1199), která potvrzovala priv. markr. 
Přemysla z r. 1235 (CDB III, 107) 

Ins CDM VU, 805 
RBMV,379 

88 3»- 5- '348 Brno Karel IV. johanité Horní Kou
níce 

potvrzení rozsudku a udělení exempce PK RBM V, 383 

89 30.51348 Brno Karel IV. johanité Staré Brno potvrzení priv. Jana Luc z r. 1327 Ins RBM V, 384 

90 5.6.1348 Znojmo Karel IV. klarisky Znojmo potvrzeni priv. Jana Lucerahuríkábo 
z r. 1327 (CDM VI, 335=RBM III, 1317) 

Ins CDM VII, 808 
RBM V, 388 

9 ' 6.6.1348 Znojmo Karel IV. premonstráti Louka potvrzení priv. Jana Lucmburského 
z r. 1336 (CDM VII, 142= RBM IV, 345) 

Ins CDM VIL 809 
RBM V, 391 

http://Itokzr.1335fCDMVlL63.RBM
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9» 6.6.1348 Znojmo Rad IV. premonstráti Louka potvrzeni jiného priv. Jana Lne z r. 1336 
(CDM VII, 113-RBMIV, 290) 

Ins CDM VII, 810 
RBM V, 392 

95 6. a 1548 Znojmo Kare! IV. cisterciácky Staré 
Brno 

potvrzeni viech starilch práv a výsad BV CDM VIL, 811 
RBMV.393 

94 7.6.1348 Znojmo Karel IV. premonstráti Louka potvrzeni datlího priv. Jana Luc z r. 1336 
(CDM VII, 112= RBMIV, 289) 

Ins RBM V, 394 

95 26.7.1348 Passau Kaná IV. Vilém z Unditejna potměni viech práv a výsad, váznoucích 
na jeho moravských statcích 

BV CDM VII, 823 
RBMV.439 

96 28.71348 Pustu Karel IV. HertwigzLkhten-
Stejna 

potvrzeni priv. Jana Uicemburského 
2 r. 1332 (CDM VI, 438) ohledné jeho 

rmr.slathi Milanova 

Ins CDM VII 826 
RBM V, 441 

97 28.8.1348 Prak Karel IV. benediitýub Pusti-
niS 

potvrzeni viech starších práv a výsad 
kláštera 

QK CDM VII, 838 
RBMV.455 

/ 30.8.1348 Praha Karel IV. benediktinky Plisti-
méř 

potvrzeni držby viech majetků a statku BZ CDM VII, 859 
RBM V, 458 

99 30.8.1348 Prak Karel IV. beneáktýnky Pustí-
miř 

potvrzeni priv. markr. Karla z r. 1342 
(CDM VII, 380) 

QK CDM VII, 840 
RBM V, 457 

100 19.1348 Praha Karel IV. benediktinky Pustí-
mřř 

potměni majetkových darů pro Uáíter z 
r.i34i(CDMVU,346=RBMIV,989) 

Ins CDM VH, 841 
RBM V, 461 

101 Brno Jan Jindřich město Hodonín potvrzeni priv. Konstancie Ubere, z r. 122J 
(CDBII, 381, acta spuria) 

lot CDM VIII, 22 

101 4.6.1350 Brno Jan Jindřich město Brno potvrzeni viech starilch práv a výsad BV CDMVHI,27 

103 156.1350 Brno Jan Jindřich faml kostel T Pohoře
licích 

potměni viech rtarileh práv a výsad BV CDMVm, 3o 

19.12.1350 Brno Jan Jindřich mésto Znojmo potvrzeni viech starilch práv a výsad BV CDMVHI,59 

105 26.12.1350 Brno Jan Jindřich mésto Znojmo potvrzeni všech starilch zemépanských 
výsad 

BV CDMVUI,6i 

106 14.7159 Praha Karel IV. benediktinky Pustí-
miř 

potvrz. priv. z r. 1342 (CDM VII, 
39i=ABMIV,io82) 

lna CDM VIII, 93 

107 Í7.7155 1 Praht Karel IV. cisterciáci Ždír potvrzeni privilegii pánů z láchlenburka z 
r. 1265 (CDB V, 460) a z r. 1323 (CDM 

V A R I Í M IIL897) 

lna CDM VIII, 97 

108 22.8.139 Bzenec Jan Jindřich místo Uherské Hra
dišti 

potvrzeni vjech starilch práv a výsad BV C D M V H L 1 1 3 

109 '7 9 - ' 5 ? Brno Jan Jindřich mésto Jevíčko potvrzeni priv. Přemysla Ol 11. z r. 1258 
(CDB VA160) 

Ins CDM Vílího 

110 6.121351 Brno Jan Jindřich mésto Brno a 
risteraaíiv Staré 

potvrzeni narovnáni sporu 0 vinné desátky 
z Hustopečí 

PP C D M V i n ^ 

m 16.12,1351 Brno Jan Jindřich meto UteSký Brod potvrzení držby jistých vyjinenovaných vsi PP CDMVnLjrji 
112 5-3-135" Brno Jan Jindřich město Olomouc )OtrrzerJulftárJsiské]»iDéstskér«)prái; PP C D M V I I I W 

u 3 Jihlava Jan Jindřich pražští mansioniři potvrzeni nadace statků na Moravi BZ C D M V H I Í 6 3 

" 4 7.51353 Praha Karel IV. olomoucký biskup Jan 
m O c k o i V M n i 

xtvrzenl viech starilch priv a výsad olom 
biskupů 

BV C D M V I I L 2 0 5 

" 5 26.6.1353 Hradec Krá
lovi 

Karel IV. cisterciáci Zdál potměni viech dřtfejiich pmilepí BV C D M V U L 2 1 0 

116 4-7>353 Brno Jan Jindřich cisterciáci Ždár potnzHil liech dřtVéýtlch privikgřJ BV C D M V U L 2 1 2 

117 H>355 Roma Karel IV. starové ze zemi České 
koruny 

potvrzeni všech starilch zemských práv, 
svobod a výsad z moci císařské 

BV C D M V H L 2 9 9 

118 6-7>355 Brno JanJindřich augustiniáni Olomouc potmění nadace pro klášter z r. 1297 
(CDM V, 61= RBMII, 1739) 

lna CDMVHIjoB 

RBM VIA 59 
u 9 27-9.'356 Praha Karel IV. JanJindřich potvrzeni prvního Janova testamentu 

(CDM VD, 980= RBM 11,45 a 2004) 
Ins CDMVni^? 

R B M V A 1 2 6 
120 25.1.1356 Brno JanJindřich mésto Jihlava potvrzeni majetkového vypořádáni mezi 

dědici nmdátorů a církev, iiutřtimpini 
PK C D M K , 5 

RBM VIA 270 
121 10.3.1356 Brno Karel IV. cisterciácky Staré 

Brno 
potvrzeni viech starilch práv a výsad BV CDM IX, 10 

R B M V I A 2 9 6 
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122 J f ' 3 5 6 Prak KaidIV. cuterdickv Staré 

Brno 
potrnenldřrfejlichpTvilejil BV C D M D U 

RBMV1X306 

" 3 16.7.1357 Znojmo Jan Jujdřkh klarisky Znojmo potvrzeni konfirmace Karli IV. z r. 1348 
(CDM VII, 808= RBM V, 388) 

In CDM DC, 65 
RBMVI/1,615 

124 10.1357 Brno roarbabénka 
Markete 

město Brno potvrzeni osvobozeni od cdnlch poplatků 
v jejím vinném místi Rousrnově 

BHeg CDM DC, 72 
R B M V W S 7 4 

125 9,2.1359 Wndiw Karel IV. úřad monvských zem
ských desek 

potměni instrukce pro vedeni mor. zenu 
desek 

PP CDM DC, 120 
R B M V I I A 1 1 2 

126 27 ' J '359 P n k Karel IV. město Jihlava potvrzeni konfirmace Přemysli Ot II. 
z r. 1249, která potvrzovala listinu 

VádavaI.(RBM 1,1226) 

In CDM 0 ,129 
RBMVH/1,226 

127 16.11360 P n k Karel IV. bratři Jan a Půta 
z Potštejn! 

potvrzeni jejich vzájemného didickébo 
uspořádáni 

Ins CDM DC, 155 
RBM VH/i, 430 

128 25.3.1360 Královo Pole Jan Jindřich premonstráti Zábrdo
vice a brněnský pro

bošt 

potvrzeni rozsudku v majetkové při (« 
skiahmtifakumi2.jxilj.niM) 

PP CDM IX, 160 
RBMVII/s,466 

129 4.6.1360 Prak Klid IV. Jan Jindřich potvrzeni výměny jisté vá mezi mm 1 Ja-
nemzBoskovk 

BRep CDMDC,i7i 

RBMVH/2,5»5 
130 14.4.1361 Núrnberg Kud IV. Jan Jindřich potvrzeni odstoupeni jeho nároků na Tyroly 

rakouským vévodům (CDM DC, 187 a 216) 
lna CDM IX, 238 

W 23.6.1361 Brno Jan Jindřich augustiniáni Brno potvrzeni fundace Borie z TiSnova pro 
kliiter 

BZ CDM Di, 248 

R B M V I V 3 . 9 J 3 
132 25.12.1362 Královo Pole Jan Jindřich dsterdicky Oslavany potvrzeni viech starikh práv a výsad a 

uděleni soudní imunity 1 vlastni 
jurisdikce na kláSternkh statcích 

PK CDM DC, 305 

RBMVn/5,u9? 

"33 25.12.1302 Královo Pole Jan Jindřich cisterciácky Staré Br
no 

totéž PK CDM IX, 306 
RBMVn^o6 

' 34 25.12.1362 Královo Pole Jan Jindřich dsterriaa Ždár totéž PK CDM DC, 307 
RBMVIl^oi 

1J5 25.12.1362 Královo Pole Jan Jindřich prenunstrátky Nová 
ftiše 

totéž PK CDM DC, 308 
R B M V H 1 3 0 3 

•S« 25.12.1362 Královo Pole Jan Jindřkh klarisky Znojmo totéž PK CDM DC, 309 
R B M V I L y i 

' 37 25.12.1362 Královo Pole Jan Jindřich cisterciáci Velehrad totéž PK CDM IX, 310 
R B M V n ^ 

>3» 2J12.1362 Královo Pole Jan Jindřich premonstráti 
Zaimbrňce 

totéž PK CDM DC, 511 
RBM VII w 

' 39 35.ia.t562 Královo Pole Jan Jindřich premonstráti Louk totéž PK CDM DC, 312 
RBMVH^os 

W> 25.i2.i362 Královo Pole Jan Jindřich cisterciácky Tišnov totéž PK CDM XV, 88 
RBMVll^oí 

141 25.i2.i362 Královo Pok Jan Jindřich benediktýni Rajhrad totéž PK CDM X, 34 
CDM XV, 89 

RBM VII, 1305 
142 25.U.I362 Královo Pole Jan Jindřich ásterdáci Vizovice totéž PK CDM XV, 90 

RBMVII^oo 

H 3 20.61363 Pnk Karel tV. JanJindřich potvrzeni druhého Janova testamentu BRep CDM DC, 317 
RBM VII, 1437 

H 4 1-10.1363 Uherský 
Brod 

Jan Jindřich místo Uhenké Hra-
diSté 

potvrzen! stirilch práv a osvobozeni ode 
viech platní cel 

PK CDM DC, 322 
RBM VH, 1504 

4 5 JO.i2.lj64 Pnk KardlV. augustiniáni Krasfkov potvrzeni privilegii fiechtjckých 
zaldaô tem a faktorů kláitai 

Ins CDM DC, 385 
a CDM XV, 100 

146 27.3.1366 Prak Karel IV. Jan Jindřich nové potvrzeni Janovy druhé závěti BRep CDM DC, 423 

147 28.4.I367 Brno JanJindřich brnénský zktmcký 
cech 

potvrzeni cechovních statut BRep CDMX,? 

http://skiahmtifakumi2.jxilj.niM
http://35.ia.t562
http://25.i2.i362
http://25.i2.i362
http://JO.i2.lj64
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i b sL Datu* Místo vydáni Vydavatel Příjemce Potvrzovaiiislaiteauft Typ koní. listiny Edice 

M* 5-1-1367 Brno Karel IV. město Brno potvrzeni jednoho dánku z velkého priv. 
Váda™ II. 1 r. 1243 (CDBIV, 17) 

lna CDM X, 21 

•49 28.12.1368 Brao JanJindňch olomoucká kapitula potvrzeni výměny statků BZ CDM X, 55 
150 1.2.1370 Puk Karel IV. Jan Jindřich rxJtrrcenlkMípěstatkvPcitoaudékií 

svob.dr% a jurisdikce 
PK CDM X, 80 

i p 13-51371 Prak Karel IV. JanJinlřich potvrzeni Janova třetího testamentu 
(CDM X, 118) 

lna CDM X, 121 

'5» '3-51371 Praha Karel IV. Jan Jindřich totéí (v něm překladu) Ins CDM X, 123 

'53 22.10.1372 Praha Karel IV. markrabenbAneika potvrzeni obvénění z JoStových deVhcných 
statků 

BZ CDM X, 168 

>54 19-3-1374 Praha VádavIV. inarinahě JoSt s choti 
Anežkou 

potvrzeni svatební smlouvy mezi manželi BZ CDM X, 219 

155 9-1-1376 Karlovy Var VádavIV. JoSt potvrzeni jistého priv. Karla IV. z r. 1371 Ins CDM XI, 12 

.56 10.1.1376 Karlovy Var Václav IV. JoSt obJéněnl na Moravě Ins CDM XI, 13 

'57 a 1.1376 Karlovy Var Karel IV. JoSt totéž Ins CDM XI, 14 

' 5 « 6.3.1376 Spilberk JoSt město Uherský Brod potvrzeni priv. Jana Jmdřicha z r. 1351 
(CDMVm,i32) 

Ins CDMM, 28 

'59 22.2.1377 Praha VádavIV. markrabata JoSt a Jan 
Soběslav 

potvrzeni dědického uspořádáni mezi bra
try (CDMM, 69) 

Ins CDM XI, 70 

160 10.6.1377 Brno JoSt město Brno potvrzeni privilegia Karla IV. z r. 1348 
(CDMVII,76i=RBMV,3i7) 

Ins CDM XI, 81 

161 26. L1378 Znojmo Jost město Znojmo potvrzeni vSech starflch práv a výsad BV CDM XI, 98 
163 264,1378 Praha VádavIV. město Brno potvrzeni vjech starSich práv a výsad BV CDM XI, 107 

.63 8.ILI378 Olomouc JoSt město Olomouc potvrzeni všech starifch práv a výsad BV CDM XI, 129 

•64 7-3-1379 Olomouc JoSt město Olomouc potvrzeni výroku ve sporu mezi cechy PP CDM XL141 

'65 1161379 Znojmo Jott premonstráti Louka potvrzeni všech starSich priv 1 výsad a 
uděleni vlastni jurisdikce 

PK CDM XL 155 

166 31.10.1380 tlsov Prokop mě̂ toUnicov potvrzení vSech starSich práv a výsad a 
udělení jistých práv 

PK CDM XL 303 

167 18.9-1382 Brno JoSt augustiniáni Brno potrrzmlruTioWrrarkraljfeProbpa 
prokláSter 

BReg CDM XL 367 

168 1L10.1382 Praha VádavIV. olomour̂ lnskup 
Petr III. Jelito 

potvrzeni koupi statků a povoleni k jejich 
př^jenlki^irioudábisbpsloiiiriavi 

PP CDM XI, 373 
tj.CDMXV,22Í 
RBMVrV,36 

169 7-51383 Brno JoSt nié^ Uherské Hra
diště 

potvrzeni jistých starSich práv a výsad BZ CDM XI, 293 

' 7 « 2L&1383 Praha VádavIV. JoSt potvrzeni v úřadu říšského generálního 
vikáře 

PP CDM XL 303 
RBMVIV,49 

' 7 1 1386 Olomouc JoíaProkop marioTbénka Anežka 
zOpole 

obviněnl z Josurrýrh uzených statků Ins CDM XI, 411 

173 1387 - JoftaPrakop město Brno potvrzeni cerhovnlch statut pro konvářea 
ctuctepce (emaře) 

Bfiep CDM XL. 461 

'75 16.4.1388 Praha JcA praBtl maraiontří potvrzeni majetkově držby na Moravě BZ CDM XI, 473 
RBMV L2326 

' 7 4 24.4.1392 Znojmo Jat premonstráti Louka narovnání ve sporu s městem Znojmem 
ohledně platů z jistého mlýni 

BZ CDM XII 80 

'75 P - J 1 3 9 2 Brno JoSt město Jihlava potvrzeni viech starSich práv a výsad a 
tiděknl nových svobod 

PK CDM XII, 87 

176 16.9.1392 Brno Job městetko Strachotice 
u Znojma 

potvrzeni dvou starifch rnTrilegit od Jana 
LucaKarlalV. 

BReg CDM XII, 103 

177 5 6 - i 3 9 4 Praha VádavIV. JoSt potvrzení CKhrumého spolku marbaběte 
s českou Šlechtou (CDM XII, 199) as 

Městy pražskými (CDM XD, 200) 

Ins CDM XII, 201 

' 7 « 3»-"-i394 Potštát Prokop městečko Potštát potvrzeni některých starSich priv a uděle
ni nových 

PK CDM XD, 220 

'79 30.6.1396 Praha VádavIV. cfomjidrý biskup Mi
kuláš^ Rýzmburka) 

potvrzeni priv. Václava IV. z r. 1382 
(CDM XI, 273) 

Ins CDM XII, 323 
RBMAVIV,3i3 



224 ZEMĚPANSKÉ KONFIRMAČNÍ A KONSENSNl LISTINY 

t u . Datace Místo vydáni Vjdanri Příjemce Potvrzovaná skutečnost T^W.bstmv Edice 

180 26.8.1396 Brno Jott olomouckíbšluipstvi potměni riech starKcli práv • výsad > 
prhliocdlii^iilzaújmyzpusoWoV 

micl válkou 

PK CDM XD, 340 
RBMAVIV,323 

181 W 3 9 8 Loket VádavIV. olonuucká kipitula potvrzeni prii. markraběte Karla z r. 1342 
(CDM TO, 3 9 9 ) 

lna CDM XV, 378 
RBMAVIV,367 

182 24,4.1400 Prak VádavIV. Joit potmění jeho vlutnfhD prir. z r. 1397 
(CDMXH, 385) 

lni CDM XIII, 25 

>»3 10.2.1402 Olomouc J * olomxický městský 
pfsař Michal Dvhůi 

potvrzeni o předáni mostu pod místem BZ CDM X M , 162 

184 20.111402 Brno Joit TetovstizTetova potvrzeni rodokmenu a příslušnosti k pan
skému stavu 

BRep CDM XIII, 185 

185 26.12.1404 Olomouc JoA Jan ret Jelena potvrzeni dědičné drfbjr jistých práv a 
ijchtv 

BZ CDM Xni, 346 

186 1404 Brno JoS město Tretóí potměni priv. Jana Luc a jeho 
konfirmace od markr. Karla z r. 1335 

(CDMVU,79=RBMIV,ig7) 

lna CDM XIII, 348 

.87 4.12.1406 Olomouc Joit Jan Pardu! z Že-
ranovic 

potměni dtužnlho úpisu na plat z 
Uherského Brodu 

BZ CDM M i l , 448 

188 16.1408 Prak VádavIV. olomoucká kapitu
la 

potvrzeni Jošlova priv, z r. 1402 
(CDMXIII,i7i) 

lni CDM XIV, 19 
RBMAVIV,552 

6.3.1410 Prak VádavIV. místo Jihlava potvrzeni vSech starších priv a výsad BV CDM XIV, 
126 

190 10,7.1410 Polná Joit místecko 
Ve&áBfte! 

potvrzeni městského práva od Lacka 
z Kravař 

HZ CDM XIV, 148 

>9> 10,7.1410 Polila Joit místecko 
Velké Meziříčí 

totéf BZ CDMXIV.ug 

Vysvětlivky k tabulce: 

číslo listiny = pořadové číslo v přehledu 
datace = datování obsažené v datovací formuli listiny, převedené na moderní datování 
místo vydání = Olomouc (místo na území České republiky) 

Niirnberg (místo mimo území České republiky) 
vydavatel = osoba, jejímž jménem byla listina vydána 
příjemce = právnická nebo fyzická osoba, pro kterou byla listina určena 
potvrzovaná skutečnost » charakteristika obsahu potvrzení 

typ listiny = konfirmační: P P (právního pořízení), P K (polokonfirmace), Q K (quasi-
konfirmace), S K (smíšená konfirmace), Ins (insertní speciální), BV (bezinsertni všebec-
ná) , B Z (bezinsertni zmínková), Bleg (bezinsertni regestová), BRep (bezinsertni repro
dukční) 

edice = citace vybrané dostupné edice (nebo edic), ve které je příslušná listina otištěna 
v úplném nebo alespoň regestovém znění 
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Příloha č. 3: 
Seznam studovaných konsensních l i s t in z doby lucemburské 

pro moravské příjemce, vydaných v letech 1310 až 1411 

t u Datu* Místo vydáni Vydavatel Přijemx Obsah hítuiy Typ koná, list Edice 
1 30. IL 1510 M u Jan 

Lucemburský 
Alžběta Rejčka přislib splaceni královského dhihu OdvS C D M V L 4 1 

] 29.9.1314 Prala Jan 
Lucemburský 

město Olomouc povoleni k emiýteutickájiiu vysazeni vsi 
(na něm. právu) 

ZkP CDMVl,8o 
HBMIV,222 

3 "Mm Praha Jan 
Lucemburský 

město JihlaTa povoleni k otevřeni nových dolů PřechP CDMVI,92 
RBM IV, 252 

4 23.13.1318 Praha Jan 
Lucemburský 

mésto Brno Dovoleni berních úlev a vlastní pravomoci PrectP CDMVI.155 

5 i°.J>S>9 Pnha Jan 
Lucemburský 

Alžběta Rejcka přislib splaceni dluhu ZkS CDMVU,i49 
opp. 

HBMIV,502 
6 17.2.1321 Chrudim Jan 

Lucembursky 
dsterciaci Zdar nařízeni Štěpánovi z Lkhtenburka, aby 

nenarušoval privilegia svých předku udě
leni klášteru 

ZkN CDMVl ( i90 
RBMIV, 655 

7 9.8.1322 Praha Jan 
Lucemburský 

olomoucký biskup povoleni k usazováni Židů ve městech na 
panství olomouckých biskupu 

ZkP C D M V I , ^ 
RBM IV, 791 

8 28.8.1323 Brao Jan 
Lucemburský 

moravStí stavové stanoveni podmínek pro výběr berně OdvP CDMVI,2}4 
RBM IV, 896 

9 21-3-'325 Brno Jan 
Lucemburský 

olomoucký kanovník 
Ctibor 

povolení k vybudováni nového mlýna na 
jehostatdch 

ZkP C D M V L 2 7 8 
RBM IV, 1054 

10 22.3.1325 Brno Jan 
Lucemburský 

brněnitlměitané-bra
tři Bernard a Mítyíi 

schválení koupě jistého dvora v Cernovi-
dchuBma 

ZkS CDMVI1,227 
opp. 

RBM IV, 1055 
11 21.4.1325 Praha Jan 

Lucemburský 
klášterní kostel 
vRnichovanech 

poToledprateWtcJ^bstelakeklií-
teru tamté! 

OdvP CDMVL.286 
RBM IV, 1079 

11 7-5-1325 Prak Jan 
Lucemburský 

město Jihlava r^lerdk přeloženi termínu úročních 
platů 

ZkP CDMVL.291 
RBMIV,uo4 

13 31.1.1326 Badurach Jan 
Lucemburský 

město Znojmo schválení uděleného práva k obchodováni 
sesojfavínem 

ZkS CDMVI.307 
RBM 17,1178 

Brno Jan 
Lucemburský 

moravitl stavově schváleni podrninek pro výběr berně ZkS CDMVI.323 
RBM IV, 1268 

>5 6.2.1327 Brno Jan 
Lucemburský 

město Znojmo povolení k podřízeni jisté vsi a jistého 
mlýna pod městskou jurisdikci 

ZkP CDMVL.327 
RBM IV, 1273 

16 6.2.1337 Brno Jan 
Lucemburský 

risterriafky Staré Brno souhlas s přenesením služebnosti cesty 
rouno pozemky uvnitř kláítera 

OdvS CDMVL.328 
RBM IV, 1272 

i? 26.5.1327 Praha Jan 
Lucemburský 

město Znojmo souhlas se zavedením tržních dnů podle 
Mést pražských 

ZkS CDMVL.340 
RBM IV, 1329 

18 9.6.1327 Praha Jan 
Lucemburský 

benediktýni Rajhrad povoleni vlastní jurisdikce kláSteru nad 
jeho statky a naklanými 

OdvP CDMVI,}43 
RBM IV, 1341 

19 17.10.1328 Brno Jan 
Lucemburský 

brněnská kapitula souhlas s privtěkním lánů v Kuřinu ke 
statkům hnienských kanovníků 

ZkS CDMVI,37i 
RBM IV, 1502 

10 13-H33 8 - Jan 
Lucemburský 

foterimiLoiraiice povoleni k fundaci dvou vsí kostelu sv. 
AnnyvBmě 

ZkP CDMVII,i86 

31 25.3.1338 Brno markrabě Kare ágterááá Zóar povolení hrdelní jurisdikce nad klaSter-
núni statky a paja^nými 

ZkP CDMVH,i 9 3 
RBM IV, 5J4 

22 H-3->339 Frankfurt 
tmMain 

Jan 
Lucemburský 

Jan Holub a jeho bratři povolení k dědickému vypořádání bratrů 
vnedlhi 

ZkP CDMVII,227 
RBM IV, 656 

»3 14.7.1340 klášter Sed-
lecuKutné 

Hory 

markrabí Kare jemnický rychtiř 
Jindřich 

povolení k tomu, aby směl svou dědičnou 
rychtu zozovat (prodat, zastavil, přene

chat) 

ZkP CDMVn,28 3 

RBM IV, 807 
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Datace Místo vydáni Výdmld Příjemné Ob^ijthry Typ kom. bát. Edice 

H Praha markrabí Kare! místo Znojmo souhlas s použitím výnosu cd 1 jistých 
rdst na opravu městských hradeb 

ZkS C D M V I I 3 U 
RBM IV, 892 

»5 10,4.1542 Broumor roarkrabí Karel JilluaAnJuzZerano-
ňc 

souhlas s dědickým uspořádáním mezi 
nimi a jejich syny a vnuky v necMu 

OdvS CDMVH,405 
RBMIV,ui5 

>6 20.8.1342 Brno Markrabí Ka
rel 

hniěrdrýměKan 
Matra! 

povoleni ke zřízeni nových jatek nedaleko 
mísu 

ZkP CDMV.L434 
RBM IV, 1163 

"7 28.9.1342 Pražský Hrac narkrabí Karel místecko Vilémo! povoleni b konáni týdenního trhu každé 
úterý 

ZkP CDMVII,439 
RBM IV, 1171 

a 18. L1343 Brno markrabí Kare] bménskýineitao 
Matyi! 

pcroknl kr zffaoii nových jalel při jtbo 
mlýně uvnitř hradeb 

OdvP CDMVD, 4 5 8 
RBM IV, 1219 

»9 3^5- '343 Praha markrabí Karel braUřiSmilCenék 
aJanzLkhtenburka 

povoleni k rozděleni lennlch statků na 
Bítově a Cornilejní mezi ní 

ZkP C D M V H 4 8 0 
RBM IV, 1272 

3 ° 15-8-'343 Praha markrabí Karel clomoucký biskup Jan souhlas s prřrtěsenlm jistého statku kbu-
Itupské driavě 

OdvS CDMVn,499 
RBM IV, 1313 

3" 6-8- '345 Brno markrabí Kare mésto Brno povoleni k usazováni Židů ve městě ZkP CDMVU,6o8 
KBMIV,i559 

3» a* 8 - "345 Praha markrabí Kare město Jihlava povoleni k usazováni Židů ve městě ZkP CDMVU,6i 9 

RBM IV, 1601 

33 22.3.1348 Praha Karel IV. město Brno povoleni k riouzm' výnosu ze da k obnově 
městského dážděni 

ZkP C D M V H 7 6 0 
RBM V, 316 

34 »j. 3- >348 Praha Karel R město Brno povoleni k vybíráni poplatků od Židů 
usedlých ve městě jako náhrady za měst

ské platy, zastavené uherskému králi 
Ludvíkovi a Jíndřicbovi z Ijchtenburks 

ZkP CDMVILft 
RBMV,3 i 9 

35 ' 9 - J ' 3 4 8 Brno Karel [V. místoZnojmo povoleni k užíváni jistě pastviny znojem-
skými měSťany 

ZkP CDMVn,792 
BJ)MV,372 

J» 1.1139 Brno Jan Jindřich město Olomouc povolení k vybírání da z vybraných druhů 
zboží 

ZkP C D M V U L 6 6 

37 12-6.1351 - Jan Jindřich město Jihlava pc^olenikukviiladtrníabj^ůzeirr 
skýthtkůdďvokoUměsta 

ZkP CDMVIII,87 

3» 20.6.1351 Praha Jan Jindřich město JihUn povolení k nákupu svobodných statků 
jilavskýimmíJíanycJUechticůzokoll 

města 

ZkP CDMVHI,Bg 

39 6 .11353 Praha Karel IV. Jindřich z Hradce souhlas s á̂ dickým uspořádáním ohlecbě 
Telce 

ZkS CDMVm,ioo 

4 ° 1+7-'354 Regensburg Karel IV. bratři Oldřich a Heř-
man z Hradce 

povoleni ke sjednoceni dědičných statků OdvP C D M V I I L 2 7 0 

41 »3-9->354 - Jan Jindřich město Olomouc pc^c^sralxxtoéispazičnlpriK) 
k platům z jejich statků uvnitř i vni města 

ZkP C D M V H L 2 7 7 

4» 16.6.1355 Brno Jan Jindřich město Jihlava povolení k vybírání mostného ZkP CDMVin,303 
RBM VI, 50 

43 24.6.1356 Znojmo Jan Jindřich Kard IV. a děkan sva
tovítské bpituly 

souhlas se vzájemnou výměnou stalků, 
ležících na Motive 

ZkS RBM VI373 

44 16.7.1357 Znojmo Jan Jindřich pražští marisioniři povnletií k přrrtílenl kaple v Přerorě 
k jejich statkům 

Předu? CDMH,67 
RBM VI, 617 

45 22.12.1357 • Jan Jindřich město Znojmo souhlas s využitím výnosu mýta z vozů na 
opravu městského dláždění 

ZkS CDMK,73 
RBMVI,7u 

4« 19.2.1358 Praha Karel IV. MikulaS z ZiegeLhehnu souhlas s dědickým uspořádáním ohlední 
jeho dědičných statků 

PřeohS C D M D C 8 8 
RBMVI,755 

47 V-4-1359 Brno Jan Jindřich město Litovel povolení k užírání práva svobodného les-
Umentupro měitany 

PřechP RBM VII, 200 

4« 5-" - '359 Praha Karel IV. Jan Jindřich souhlas se wwgním roaikrabédho lennl* 
ho statku 

PřechS CDMXV,8o 
RBM VI, 321 

49 u. 6.1360 Praha Karel IV. JaroshrLacembok souhlas se zřizováním krčem na jeho 
statcích 

ZkS CDM 0,172 
RBM VE, 539 
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trk*. DltKt Mlsu vydáni Vvdmttl Přijmn Obíahlistî n; Typ koná. bit Edice 

5« 18. u. 1360 Nůrnherg Rud IV. HyneiiBltota pnwnbml k ijrnlni Byknrarttariwi kanu. 
oikini za obroci c4omc4jckého achosastika 

ZkP CDMDQuoo 
RBM VIL 681 

9 17.5.1362 Brno JinJmdřich Jindřich Tluksa pmleni k obvěněnl manželky na kxunm 
statku 

ZkP C D M K , a 8 i 
RBM VII, 1187 

9 27.8.1362 Brno Jsn Jindřich město 
Uherský Brod 

povoleni k použiti výnosu jistého platu 
k městským účelům 

ZkP CDMK,287 
HBM VIL 1215 

53 28.8.1362 Brno Jan Jindřich místo Znojmo poroknl k užíváni práva svobodného tes
tamentu 0 vmkach v okou* města 

ZkP CDMLX,288 
RBM VIL 1216 

54 12.12.1363 Brno Janjindreh bVekzKunititu povoknl ke zcizeni kuního statku ZkP CDMXV l 9 2 
R B M VH, 1537 

95 51-8-1364 Jan Jindřich henedilrtýnky Pustiměr souhlas s výměnou statím PřechS CDMK,378 

5« 27.7.1366 Veveří Jan Jindřich augustiniáni Brno povoleni k prodeji jistého dvora na dobu 
života kupce 

ZkP C D M K , 4 4 4 

57 13.7.1368 Brno Jan Jindřich Milota z Kráska Ma
tou) ze Šternberka 

souhlas se sjednocením statků OdvS CDMX.44 

5* 17.8.1368 - Jan Jindřich ŽidP(esach)zBnu povoleni ke koupi domu ve městě OdvP CDMX.48 

59 19.8.1369 Brno Jan Jindřich Alžběta, vdova po Hyn-
kovizHoozf 

povoknl k přenecháni věnného statku 
jejímu bratrovi Janovi z Lsdenk 

ZkP CDMXV,i i4 

60 27.2.1370 Brno Jan Jindřich UnkaaViknanzMaje-
tína, Medvídek z Trfic, 

Václav z Dokplas 

povoleni vzájemné výměny statků a jejiho 
vloženi do zemských desek 

ZkP CDMX.82 

61 5-7>37> Brno Jan Jindřich Albert ze Šternberka souhlas s fundaci a se láMpiňm augusti-
njanského kUitera ve Šternberku 

(u Olomouce) 

ZkS CDMX.126 

61 8. u. 1371 Jan Jindřich aufruitiniáni Okmouc povoknl ke vkladu statku do ženských 
desek okmoudr/ch 

ZkP C D M X , i } 9 
zdo, 75/329 

63 28. L1375 Praha Karel IV. město Znojmo povolerikobdii&wániivinan 
v Čechách 

ZkP C D M J C 2 4 3 

64 22.4,1376 Brno Joit jihkvstimtSCané povolali k prodeji zeměpanshébo mýta 
v Jihlavě do sciirromých rukou 

PřtchP C D M X L . 3 5 

% J i a , J 7 7 Brno Jo* kněz Hynek zTasota souhlas sk^iJarurroclomoudrý 
kastel 

ZkS C D M X L 9 0 

66 14.2.1378 Brno Joit Smd ze Šternberka souhlas s přiznáním reruáenstvf rad 
sirotky no jeho bratrovi 

ZkS C D M X L 1 0 4 

67 8. u. 1378 Olomouc Joit město Olomouc wolcrJkvý3ta»hěrao^aoccl»dinlio 
domu 

ZkP C D M X I 1 3 0 

60 "+7-1379 Brno Jott město Brno lovokenl ke spUcenf zemepanských dluhů 
pojistirjých na městě z výnosu 

tZT.lézungů 

ZkP C D M X L , i 5 9 

69 «S7- i379 Brno Joit premonstráti Louka souhlas s koupí jistého statku od tatnor-
akýchásterriařek 

ZkS C D M X L 1 6 0 

7 ° 26.8.1379 Olomouc Jott dominikáni Brno soulilassoWirnmraTéiar^klaíteru PřechS C D M X L 1 6 1 

7> 1.5.1380 Olomouc Jott dominikáni Okmouc povoleni držby jistého dvora za jistých 
pnrtmlnplr 

OdvP C D M X L . 1 8 4 

7» 27.9.1380 Znojmo Joit Hanu! z Bítova souhlas se zrjůsobem náhrady tkod za 
rucenlvdlubu 

ZkS C D M X I 2 0 0 

73 17.4.1381 Brno Joit n ě m * rytíři Slavkov nařizeiií úředníkům ke vkladu statku do 
zemských desek brněnských 

ZIN C D M X L j j ? 

74 27. 10. 1381 Brno Joit dominikáni Brno naften) nřwinflrůni k» vkladli jídánu 
statku do zemských desek brněnských 

ZkN C D M X L 2 3 6 

75 11.10.1382 Pnhi Vidu IV. okrnoudrý biskup Petr 
Jelito 

soaMai s přntžlnrlrn statků, IfHrlch 
vCecb^kbiskupské državě 

PřechS C D M X L 2 7 3 
RBMVIV,36 

7« 20,11.1382 Brno Jott aufpistmiáni IitomyJl poroknl k nalrupu statků na Moravě ZkP C D M X L 2 8 0 

77 14.2.1384 Brno Joit I tozKnvaf aPhra1lO' 
^abT)erlffiŽidé 

povoledblraipstatbrmpadlé^ 
v dluhu Židům 

ZkP R B M V I I L 8 2 
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78 23.4.1384 Praha Joit Jan z Mezirici a Jin
dřich st z Hradce 

souhlas 1 převodem hra Jenitejna na 
Jindřicha z Hradce a se zbavením této 

tvraleniuho závazku 

ZkS CDM XI, 326 
RBMVni, 85 

79 2.6.1384 Brno Joit Jindřich Pluh z Rab-
itejna 

povoleni prodeje jistého statku Petrovi z 
Kravař i Phunbía 

ZkP CDM XV, 247 
RBMVIII,II8 

80 4 - 5 i 3 8 5 Brno JoSt brněnský zlatník Heus-
lin 

souhlas s vkladem jistého statku do zem
ských desek brněnských 

ZkS CDM XI, 356 

81 24.6.1385 Brno Jo5t dsterriačky Staré Brno nařízeni úředníkům ke vkladu jistého 
statku do zemských desek brněnských 

ZkN CDM XL 362 

82 1 5 3 1 3 8 5 Brno JoSt brněnský Žid Pesach souhlas s prodejem jistého platu Zdenko-
vi z VěŽek a jeho sestřencům Hnovi 

a Janovi 

ZkS CDM XV, 253 
RBMVIII,u6 

83 11.3.1386 Brno Wt městečko Salov 
(u Znojma) 

nařízeni purbabimu ria Vránové 
a ve Znojmě k urovnání sporu ohledné 

jisté vsi 

ZkN CDM XI, 391 

84 14.2.1387 Brno Joit bménský Žid Petr povoleni k prodeji jistého dvora, propad
lého mu v dlubu po Jeronýmovi z Buchlo

vic, Petrovi z Kravař a Ifanlova 

ZkP CDM XV, 272 
RBMVIII,202 

85 18.4,1387 Brno JoSt kostel v Molielnici povoleni fundace od Bernarda ze Slavo
jova 

OdvP CDM XI, 425 
RBMVIV,9i 

86 5 7 1 3 8 7 Brno Joh liene&ktýhky Pustiměř povoleni k nákupu statků v bodnoté 
200 kop 

OdvP CDM XI, 440 

RBMVIV.93 

87 6.8.1387 Brno JoSt IroraíHtiá kapitula povoleni ke vkladu jistého statku do zem
ských desek olomouckých 

PFechP CDM XL, 446 

88 13.10.1387 Olomouc Joit óViminikáni Olomouc nařízení úředníkům ke vkladu jistého 
statku do zemských desek olomouckých 

ZkN CDM XI, 456 

89 14. IL 1387 Brno Prokop olomoucká kapitula souhlas s prodejem jistých markrabickh 
statiů od Jcíta a 6 jejich připojením ke 

Iraptuliil državě 

ZkS CDM XL. 457 

90 l8 . l l . i 387 Brno Prokop olomoucká kapitula souhlas s fundaci markraběte JoJta PřechS CDM XI, 458 
RBMVIV.ioo 

9 1 U.Í I388 Brno Joit bertsdiktýnky Pustimer nařízeni inednikům ke vkladu jistého 
statku do zemských desek brněnských 

ZkN CDM XI, 475 

9» 23.4.1389 Brno Joít mésto Jihlava povolali k použiti užitků z městského 
vodovodu k potřebám města 

ZkP CDM XI, 549 

93 2 3 6 . I 3 8 9 Olomouc JoSt olomoucký fojt Václav z 
Kralic 

povoleni fundace pro olomoucký kostel PrachP CDM XI, 557 
RBMVIV,i28 

94 29-7-1389 Brno JoSt dsterciáci Velehrad povolení k prodeji jistých klášterních vsi OdvP CDM XV, 292 

95 6.4.I39O Brno Joit mésto Znojmo povoleni k nadáni oltáře v městském far
ním kostele 

OdvP CDM XI, 592 
RBMVIV,i49 

9« 54-1391 Brno Joit augustiniáni Brno povoleni ke koupi jistého dvora a přileh
lých pozemků 

ZkP CDM XII, 21 

97 I4.8.I39I Brno JoSt lieneiktýnky Pustiméř povoleni k prodeji jisté vsi Prahoví 
z Trmaoova na dobu jeho života 

ZkP CDM XII, 43 
RBMVIV,207 

98 IO.IO.I391 Úsov Joit mésto Uničov povolení ke zřízeni bělidla uvnitř hranice 
tři mil od města a uděleni obvyklých práv 

PndiP CDM XII, 49 

99 IO.4.I393 Brno Joit Václav z Kounic povoleni ke koupi jistého platu od hra-
diitskéhoŽidaArona 

ZkP CDM ML. 134 
RBMVPv-,247 

100 •7-51393 Brno Joit Wnecbirýniy Pustiméř povolení ke vkladu jistého statku do zem-
sirých desek brněnských 

ZkP CDM XII, 146 
RBMVIV,25o 

101 28.6.I393 Brno JoSt MiUáiRlhingzeSt. 
Gilgenbergu 

povoleni ke koupi markraběcíbo lennlbo 
statku 

OdvP CDM XII, 160 

102 9.6.I396 Praha Joit kartuziáni 
Královo Pole 

souhlas s koupi statku Obrany ZkS CDM XII, 320 

103 9-11397 Uherský 
Brod 

Prokop LacekzKravař souhlas s koupí jistého statku od vele-
hradských cisterciáků pro jeho syna 

Držislava na dobu jeho živou 

ZkS CDM XV, 361 
R B M V H L 3 5 9 

http://l8.ll.i387
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14.2.1397 Praha JoSt Perchta, vdova po Val-
terovizV2emic,ajejI 

dcera Ola 

nařízeni úředníkům ke vkladu jejich sjed
nocených statků do zunských desek 

brněnských 

ZkN C D M X I L 3 7 7 

105 8-5-"397 Kojetín Prokop olomoucký kostel souhlas s koupi jistých statku od markra
běte JoSta 

ZkS CDMXJI,397 
RBMVIV,343 

106 "•í'397 Brno JoSt brněnská kapitula povolení tzv. „annum gratiae" PřechP CDM XH, 398 
RBMVIV,}44 

107 4-6-1397 Olomouc Jost Lacek z Kravař souhlas s koupí jistých statím od Velehrad 
ských dstírriáko pro jeho syna Držulava 

na dobu jeho života 

ZkS CDMXV, 3 68 

108 P - 3 ' 3 9 8 Uniíof Prokop Anna ze Šternberka, 
jeho sestra 

souhlas s volnou dispozici 5 vénnýini stat
ky po zesnulém choti Petrovi ze Štern

berka 

ZkS CDM XU, 459 
RBMV 111,486 

109 28.5.1398 Brno Jost kartuááni Dolany povolení k nákupu statků na Moravě 
vbodnotÍ70okop 

OdvP CDM XII, 466 

uo 6.1.1399 Praha Václav IV. olomoucký biskup Jan 
XI. Mráz 

souhlas s prodejem biskupova domu na 
Malé Straně 

ZkS RBMV II, 67 

111 Praha Václav IV. olomoucký biskup Jan 
XLMráz 

povoleni k vybíráni cel a mýt v městech 
a městečkách na jeho biskupské državě 

PřechP CDMXH,5o8 
RBMV IV, 373 

113 9- +• 1399 Brno Jost augustiniáni Brno nařizen! úředníkům ke vkladu jistých 
statků do zemských desek brněnských 

ZkN CDMXTi,529 

" 3 18.6.1399 Znojmo JoJI farní kostel v Morav
ských Budíjoridch 

nařízení úředníkům ke vkladu jistého 
statku do zemských desek brněnských 

ZkN C D M X H 5 3 9 

"4 22.6.1399 Jihlava Jost Jan z Hradce souhlas s užíváním svobodného testamen
tu na jeho moravslryvii statcích 

ZkS CDMXTI,54i 
RBMV III, 425 

" 5 23.2.1400 Praha Jost Allbéta z Kravař povolení svobodného nakládání s jejími 
vinnými statky 

ZkP CDMXUI,i3 
RBMV ní, 430 

u 6 24.4.1401 Praha Prokop Jindřich z Hradce povoleni 1 volné dispozici s jeho morav
skými statky 

OdvP CDM XIII, 105 
RBMV IQ, 458 

" 7 19.6.1401 Litovel Prokop augustiniáni Kraslkov povolení ke koupi dědičné rychty v Klasi
kově 

ZkP CDM XIII, 117 

118 5111401 Brno Jost JiHzLjchtenburb povoleni k obvinění rnaníelky na lemán 
statku 

ZkP CDM XIII, 147 
RBMV III, 464 

" 9 L L 1 4 0 2 Brno Prokop městečko Méřin povoleni ke konáni týdenního trhu OdvP CDM XIII, 157 
L 2.1402 Olomouc JoSt komorníci Mariik a 

MysbborzPrus 
povoleni k nadání oltáře v olomouckém 
kostele a uděleni patronálniho práva 

knimu 

PřechP CDMXTJLioo 

m U.3.1402 Olomouc Jost Jan Vojna a jeho iena povolení k obviněni manželky na lenním 
statku 

ZkP CDMXin,i70 

122 3O.4.I4O2 Brno Jost Sulek z Radkova povoleni fundace pro IdáSter augusrJniá-
mi v Jevíčku 

ZkP CDM XIII, 191 

123 6 . 5 U O 2 Jihlava Joft město Jihlava povolení fundace pro dva oltáře v měst
ském farním kostek 

OdvP CDMXin,i92 

124 U.4.1403 Olomouc Jost Anna, vdova po Precbo-
vizRakúsek 

povoleni volné dispozice s vérmými statky ZkP C D M X H L 2 5 2 

26.I.I4O4 Brno Jost městečko Měřin souhlas s briáním ty&nnkh trhů PřechS CDM XIII, 304 
126 17.aL)04 Brno Jost brněnský měSían 

Arnold z Kumbachu 
povoleni ke koupi jistého statku za 10 kop 

za účelem fundace pro kapli ve farním 
kostek sv. Jakuba 

OdvP CDM Xm, 342 

127 16.2.I405 Znojmo Jost znojeraskýmeSían 
Adam 

souhlas se svobodnou držbou jistého dvo
ra, kouper^ od UlridiaResche 

ZkS CDMXm, 3 62 

128 17. LI406 Olomouc JoSt premonstráti Hradišjtě 
(u Olomouce) 

souhlas s prodejem jistého platu pani 
Kunce ze Zvok na dobu jejího života 

ZkS CDM XIII, 401 

129 3.J.1406 Hradec Krá
lovi 

JoSt Markvardřei. Hádat nařízeni úředníkům ke vkladu sirotcích 
statků po Vilémovi z Landstejna do zem

ských desek brněnských 

ZkN CDM Xm, 408 
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&Ett Datace Mitteijdini Vydavatel PHjemos Ohnhulliii* T t p W f a t Edic 
130 2,3.1407 Brno Joft Sulek z Radiová louhlai i fuDÍadproi i ipDtmii l iy 

vJeviHu 
ZkS CDM Xm, 459 

i p Brno Joit MikuláiiNeůc souhlas ee zádušní rundad pro ásteráákv 
na Velehrade 

ZkS CDM X I U , 476 

i j i 20.9.1407 Olomouc Joh Kateřina z Damrjoric povoleni k obviněni na lomím statku OdvP C D M XV, 454 

>35 8. a 1407 Brno Joit MiBIlLabzCmidi-
chrom a bnéniki kapi

tula 

povoleni fundace pro kapitulní kostel sv. 
Petra a Pavla v Brní 

ZkP R B M V I V . m i i 

21.6.1410 Brno Joit aupistmiáni Brno povoleni k ulhini práva vinného lenku v 
krčmách na kláStemlch statcích 

PřechP CDM X I V , 141 

Vysvětlivky k tabulce: 

číslo listiny = pořadové čislo v přehledu 
datace = datování obsažené v datovaci formuli listiny, převedené na moderní dato

vání 
místo vydání = Brno (místo na území České republiky) 

Niirnberg (místo mimo území České republiky) 
vydavatel - osoba, jejímž jménem byla listina vydána 
příjemce = právnická nebo fyzická osoba, pro kterou byla listina určena 
obsah listiny - stručná charakteristika dispozice 
typ listiny = konsensní: Z k (základní typ), Odv (odvozený typ), Přech (přechodný 

typ), ve formě P (povolení), S (schválení) nebo N (nařízení) 
edice = citace vybrané dostupné edice (nebo edic), ve které je příslušná listina 

otištěna v úplném nebo alespoň v regestovém znění 
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Příloha č. 4: 

Seznam lis t in , objevujících se ve studovaných konfirmačních listinách 
z doby lucemburské pro moravské příjemce v postavení tzv. insertů 

t t s t Datace Mlsu vydáni Vydavatel Přijemoe Ctsah insertu Vl^hstinéc. Edice (insertu) 

l8 . L U57 Regembuif Fridrich L 
Barbarossa 

véroda Vladislavi! právo nosit královský diadém 75 
(CDMVn,^) 

CDB I,i8o 
CDM 1,291 
RBM 1,295 
ACRBI.2 

2 15.9,1212 Bttel Fridrich II. Přemysl Otakaři. právo svobodné volby českého krále sta-
vovskou obd korunních zemi 

7« 
(CDM V i l 778) 

ACRBI,3 

3 26.9.1212 Bud Fridrich IL Přemysl Otakaři. tzv. Zlatá bula sjdlski 0 cMiínosti 
českého bilovsloihotřailu 

69 
(CDM VIL 769) 

CDB [1,96 
CDMII,52 
RBM 1,531 
ACRBI,4 

4 6.7.U16 FridrichlL kralevic Václav potvrzeiii jeho volby českým králem 77 
( C D M V I I 7 7 9 

CDB 11,127 
CDM I V 
RBM 1,568 
ACRBI,6 

5 27.11 m l Přemysl Otakar 
I. a Vladislav 

Jindřich 

asteroid Velehrad nadáni kláštera statky 44 
(CDM VB, 196) 

CDB II, 321 
CDM 11,197 
RBM 1,735 

6 1228 Konjtacoe 
Uherská 

místo Hodonín zakládací hstína mésta 101 
(CDMVm,22) 

CDB 11,381, 
(actaspuria) 
CDM 11,189 
RBM 1,737 

7 12.7.1234 ZoOQTJO markrabě 
Přemysl 

premonstráti Louh patronátnl právo ke kostelu 
vTasovidch 

59 
(CDM VH, 453) 

CDB III, 74 
CDM 11,248 
RBM 1,841 

8 213.1235 Brno markrabé 
Přemysl 

pranonstrátí 
Zábrdovice 

uděleni stejných práv 1 výsad, jakým se 
t£U velehradský kláter 

61 

(CDM VIL 467) 

CDB ID, 107 

CDM 11,262 

RBM 1,873 

9 leden 1243 Praha Vádarl. místo Brno tzv. prmlenurn maius a privikarium 
flinus 0 městských právech a svobodící 

14* 
(CDMX,2i) 

CDBIV,i7 
CDM IH, 32 
RBM 1,1069 

10 po 16. a 
U49 

Vádavl.amar-
krabí Přemysl 

mésto Jihlava lidélerJinfetsl^artrallloprára 126 
( C D M D C 1 3 9 ) 

CDM III, 147 
RBM 1,1126 

11 16.7.1256 Opava Přemysl 
Otakar IL 

olomoucké biskupství uděleni výsad a práv 54 
(CDM VIL 399) 

CDB V, 84 
CDM III, 234 
CDM XV, 7 
ŘBM 1L,IO6 

12 6.8.1258 KfřfokUt Phsnjsl 
Otakar II. 

mésto JeviCb udiknl městských prav » 9 
( C D M V I I L 1 1 0 ) 

CDB V, 160 
CDM V, ao, 

Sirppl 
RBM 11,189 

i} 9,8.1262 Aicha Richard Cormr. Kemysl Otakar n. oMénénl v rakouských zemich 71 
(CDM VIL 771) 

CDBV.345 
ACRBLu 

14 30. l i až 
2. IX 

1265 

Ronovec SmihLicmen-
burka 

dsterdíd 2ď*ár darováni patronátrilho práva ke kapli 
vOnteWi 

107 
( C D M V H L 9 7 ) 

CDB V, 460 
CDM 111375 
RBM II, 502 

»5 2 6 4 1 2 6 7 Dlouhá 
Loučka 

Borti 
zRyzmlwka 

iiunistniiáni-
poustevniri (Knstkov) 

darováni vsi Tatenice pro klájter MS 
(CDM IX, 385 
CDMXV.no) 

CDB V, 500 
CDM m, 392 
RBM n, 549 
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thst. Datace Místo vydáni Vydavatel Příjemce Obsah insertu Vtoifetmřč. Edice (insertu) 
16 1.9.1272 Znojmo znojemský pur

krabí Radoslav z 
Herahic a zno
jemský cudař 

Čiíbaj 

premonstrátLouka rozhodrrutl ve sporu mezi kiuckým ktál-
lerem a místem Znojmem 0 pastviny a 

rybolov 

56 
(CDM VQ, 404) 

CDBV.675 
CDM IV, 66 
RBM n, 793 

' 7 5 7 1 2 7 5 Rýzmburk BoreSz 
Rýzrnburla 

augustiniáni-
poustevnici 
(Krasfkov) 

založeni řeholního domu v Koruně 
a darování vsí Třebařov a Kralkcrv 

H 5 
(CDM DC, 385, 
CDMXV.ioo) 

CDBV.796 
CDMIV.ug 
RBM I L 9 8 8 

18 12.111280 Moravská 
Třebová 

Bedřich 
ze&imburka 

augustuuáni-
pousteraíd 
(Krasfkov) 

jménem své sestry Agáty, vdovy 
po Boriovi z Rýzmburka, potvrzuje 

listiny pod C15 a 17 

•45 
(CDMDÍ,385 
CDMXV.ioo) 

CDM IV, 177 
RBM 11,1219 

' 9 w. 9.1284 Velehrad Václav n. scholastik a vikář olo
mouckého kostela 

údělem daňového a berního osvobození 34 

(CDM VE, 63) 

84 
(RBMV,346) 

CDM IV, 283 
RBM 11,1479 

20 23-5-1285 Praha Václav II. znojemský farní kostel 
sv. Mkhala a královská 
kaple sv, Kateřiny na 

hrade 

udíleni různých výsad, práv a majetků 37 
( C D M V I I 1 2 8 ) 

CDM IV, 255 
RBM II, 1410 

21 i5.12.128f Brno Václav II. klá&er tzv. berbunkých 
panenvBrné 

potvrzení privilegii Václava I. a Přemys
la Otakara II. 

6 
(CDM VI, 66] 

CDM IV, 246 
RBM II, 1392 

22 26.7.1290 Erfort Rudolfl. Václavi! odřeknuti se nároku na Vratislavsko 7» 
(CDM VIJ, 781) 

A C M I ,6i 

«3 259.1200 Erfurt Rudolf I. Václav II. a vévoda Jin
dřich Vratislavský 

pcímeruvzájernilýricMklfýc^ 73 
(CDM VIL 773) 

ACRBL.38 

H 26.9.1290 Erturt Rudolf 1. Václav II. potvrzení kurfiřtské hodnosti a práv 
českého krák 

72 
(CDM VIL 772) 

ACRBI.40 

26.9.1290 Erfurt Rudolfl. Václav II. oUéninl ve vratislavském vévodstvl 74 
(CDM VIJ, 774) 

A C R B L 3 9 

26 10.4.1291 Olomouc Václav II. mésto Olomouc beral a daňové osvobozeni 13 
(CDM VL 140) 

CDM IV, 296 

27 29. L1297 Brno Václav II. domirJiáni Olomouc darováni jisté vsi a rychty tamtéž 118 
( C D M V m , 3 o 8 ) 

CDM V, 61 
R B M I L 1 7 3 9 

28 29.1.1307 Chrudim RudolfL místo Brno osvobozeni brněnských mějtanu od pla-
cení rrrýtnfeh poplatků 

7 
( C D M V L 6 7 ) 

CDM VI, 3 
RBM II, 2126 

»9 I & 6 . I 3 U Brno Jan 
Lucemburský 

moravStí stavové tzv. inaugurační diplom 67 
(CDM VU, 746) 

CDM VI, 49 
RBM III, 29 

30 2-3-1315 Brno Jan 
Ijucemburský 

asteroid Velehrad uděleni soudní imunity pro klilleml 
statky a poddané 

38 
( C D M V I L 1 7 5 ) 

CDM VI, 88 
RBM 111,247 

31 Brno rychtář a měst
ská radavBmě 

proboit brněnské kapi
tuly usv. Petra a Pavla 

rozhodnuti v majetkovém sporu mezi 
městem a proboStem 

58 
(CDM VL 450) 

CDM VI, 89 
R B M I I L 2 4 8 

32 10-51319 Praha Jan 
Lucemburský 

Alžběta Rejika náhrada za dlužnou ěást jejího vdovské
ho věna 

iB 
(CDM VL 246) 

CDM VI, 149 
RBM IV, 502 

33 15.10.1321 Brno Jan 
Lucemburský 

AlfcětaRejika darováni vinných desátků v Měníně a 
Hustopečích 

19 
(CDM VL 247) 

CDM VI, 191 
RBM UL 727 

34 518.1323 Jindřich z Lich-
tenburka 

dsterdáci Zdar darování jistých platů kláfteru 107 
(CDM VU1,97) 

CDM VI, 235 
RBM III, 897 

35 42.1327 Brno Jan 
Lucemburský 

rr^Jernnice uděleni svobod a majetků 86 
( C D M V I L 7 9 8 ) 

CDM VI, 325 
RBM 111,1270 

36 22.4.1327 Znojmo Jan 
Luoemburský 

klarisky Znojmo berní a daňové osvobozeni 9 ° 

(CDM VD, 808) 

•23 
(CDMLX,65) 

CDM VI, 335 
RBM III, 1317 

37 18.10.1329 Wien Jan 
Ijucemburský 

mésto Ivančice odpuštění vinných desátků a daUlch 
platů 

4» 
( C D M V T I 1 7 9 ) 

CDM VI, 390 

http://i5.12.128f
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t u . Datace Místo vydáni Vydavatel Příjemce Obsah insertu Vko^hsunřc. Edw (insertu) 

3« 14,11.1331 Laaaoda* 
Tbaji 

Jan 
Lucemburský 

cisterciáci Zdar bemi a daňové osvobozeni 4» 
( C D M V I L 1 9 0 ) 

81 
(CDM VH, 786) 

CDM VI, 432 

39 ST-4'33 1 Paris Jan 
Lucemburský 

Hertwigzljchteiistej-
na 

výsady a práva pro jeho statek Mikulov 9« 
(CDM VH, 826) 

CDM VI, 438 

+o 26.6.1335 Praha markrabě Karel scholastik a vikář olo
mouckého kostela 

potvrzeni privilegia Václava II. z r. 12B4 
(tj. listiny pode. 19) 

79 
(CDM VH, 783) 

80 
(RBMV,346) 

CDM VII, 63 
RBM IV, 169 

79 
(CDM VH, 783) 

80 
(RBMV,346) 

4> 29.8.1335 Německý 
Brod 

markrabě Karel město Třebíč udělení výsad a práv 186 
(CDM Xm, 348) 

CDM VII, 79 
RBM IV, 197 

4« 10.4.1336 Pohořelice Jan 
Lucemburský 

premonstráti Louka uděleni soudní imunity pro klášterní 
statky a poddané 

46 

(CDM VO, 320) 

94 
(HBMV.394) 

CDM VII, u2 
RBM IV, 289 

46 

(CDM VO, 320) 

94 
(HBMV.394) 

43 1341336 Pohořelice Jan 
Lucemburský 

premonstráti Louka držba znojemské rychty 47 
(CDMYTLm) 

9» 
(CDM VIL 810) 

CDM VII, 113 
RBM IV, 290 

47 
(CDMYTLm) 

9» 
(CDM VIL 810) 

44 16.10.1336 Znojmo Jan 
Lucemburský 

premonstráti Louka majetkové držby 9> 
(CDM VH, 809) 

CDM VII, 142 
RBM IV, 345 

45 10.11337 Wrodaw Jan 
Lucemburský 

Jindřich z KaufTungu zástava jisté vsi za půjčku 650 kop groéé 62 
( C D M V I L 4 7 8 ) 

RBM IV, 382 

4« 18-3-1338 Brno markrabí Karel cisterciáci Zdar potvrzeni privilegia Jana Lucembur
ského z r. 1331 (tj. listiny pod č. 38) 

81 
(CDMVH,786) 

CDM VH, 190 
RBM IV, 527 

4? 4 3-'339 Frankfurt 
amMain 

Jan 
Lucemburský 

Střeiek Holub dědická uspořádám mezi ním a jeho 
bratry 

9 
(CDM VH, 398) 

CDM VII, 227 
RBM IV, 656 

4« 23-6-1339 Bratislava markrabí Karel klarisky Znojmo potvrzeni privilegia Jana Lueembur-
ského z r. 1327 (tj. listiny pod i . 36) 

123 
(CDM K , 65) 

CDM VII, 239 
RBM IV, 702 

49 24.B.1341 Praha markrabě Karel benedikrýnky Pustiměř darování statků a udělení práva odúrurti 100 
(CDM VU, 841) 

CDM VII, 346 
RBM IV, 989 

50 1 3 - i W Praha markrabě Karel benediktýnky Puitimíř soudní imunita pro kláSteml statky 
apoddané 

99 
(CDM VH, 840) 

CDM VII, 380 

5> 6.2.1342 Praha markrabě Karel benedildýnky Pustiméř darováni jistých statků 106 
(CDM VH, 93) 

CDM VII, 391 
RBMIV,io82 

9 6.2.1342 Praha Jan 
limburský 

beneoilrrýrJrfhisuměř potvrzeni darováni statků od markrabě
te Karla 

97 
(CDMVH,838) 

CDM VU, 392 
RBM IV, 1081 

53 1.41342 Olomouc markrabě Karel okmoucká kapitula potvrzení starších výsad a privilegii 
Přemysla Otakara IL zr. 1256 (tj. bstiny 

pod tu) 

181 
(CDMXV.378) 

CDM VU, 399 
RBM IV, 1098 

54 17.13.1342 Brno markrabí Karel klášter tw.berburíkých 
panen»Brně 

potvrzeni některých starších práv 
arýsad 

«7 
(CDM VH, 805) 

CDM VII, 454 
RBM IV, 1199 

55 213,1348 Praha Karel IV. Brno uděleni práva skladu 160 
(CDM XI, 81) 

CDM VII, 761 
RBM V, 317 

56 S&>34> Znojmo Karel IV. klarisky Znojmo potvrzeni privilegia Jana Lueembur-
ského z r.1327 (tj. listiny pod 1 3 6 ) 

123 
(CDM H , 65) 

CDM VII, 808 
RBM V, 388 

57 26.12. 
1349 

Praha Karel IV. Jan Jindřich oblénénl na Moravě a uděleni Moravy 
v dědičné léno 

119 
(CDMVHI,3i7) 

CDM VII, 980 
RBM [1,4512004 

5« 16.12.1351 Brno JanJindřich město Uherský Brod potvrzení jisté majetkové držby 158 
( C D M X L 2 8 ) 

CDM VIH, 132 

59 7.2.1360 Praha Jan a Pto 
zPoUtejna 

Bratři z Polítej na smlouva 0 dědickém uspořádáni mezi 
num na otcovských statcích 

127 
(CDMIX,i55) 

CDM IX, 151 
RBM VII, 420 
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t u Datu Místo vydání Vydavatel PHjemte Obsah insertu Vksrfbinéc, Edice (insertu) 

60 5 9 ' 3 6 0 Jan Jindřich rataiský vévoda Rudolf smlouva 0 odřeknutí se luomAunkých 
nároků na rakouské země 

13» 
( C D M K , t 3 8 ) 

C D M D C 1 8 7 
R B M V H 6 2 3 

61 14.12.1360 NunuWs; Jan Jindřich Karel IV. souhlas s potvrzením předchozí listiny •3» 
(CDMfX,2}8) 

C D M K , 2 i 5 
R D M V I L 738 

62 26-31371 Brno Jan Jindřich jeho synové první Janov testament <9 

( C D M X , i 2 i ) 

152 
(CDMX.U3) 

C D M X , i i 8 

63 12.5.1371 Brno Jan Jindřich jeho synové druhý Janův testament 155 
(CDMXLu) 

156 
(CDMXUd 

•57 
( C D M X I 1 4 ) 

C D M X , m 

(Utinsky) 
C D M X . 1 2 3 
(německy) 

155 
(CDMXLu) 

156 
(CDMXUd 

•57 
( C D M X I 1 4 ) 

64 22.10.1372 Brno JoštaProkop AnežkazOpole svatební smlouva s Jošlem a obvénénl 171 
( C D M X L 4 1 1 ) 

C D M X , i B 6 

«5 •9-31374 Brno Jošt a Prokop AlibétazOpole svatého! smlouva s Joštem a obvěnérd 172 
( C D M V I L 6 3 ) 

C D M X , 2 i 3 

66 1 7 - J ' 3 ? 7 Praha Jan Soběslav Jošt smlouva 0 vzájemném óedkkém uspo
řádání na Moravě 

159 
( C D M X L 7 0 ) 

C D M X L 6 9 

«7 u. 10.1382 Praha Václav IV. olomoucký biskup potvrzení majetkové držby 179 
( C D M X I L 3 2 3 ) 

CDMXI,273 
CDMXV.ico 

68 4.6.1394 Praha Meto pražská Jošt smlouva 0 rrájemném spojeneckém 
spolku 

'77 
(CDMXU,2oi) 

CDMXII,i99 

69 5- 6-1394 Praha Jošt Meto pražská totéž 177 
(CDMXH,2oi) 

CDMHLjoo 

70 34-1397 Praha Václav I V . Jošt uděleni jistých práv 182 
(CDMXm,25) 

C D M H L 5 8 5 

71 15.31402 Olomouc Jošt olomoucká kapitula nadán] nové kanovnické prebendy 188 
(CDMXIV.ig) 

C D M X I I I , 171 

72 8.4.1284 - Václav II. premonstrátky Dolní 
Kounice 

uděleni jistých práv 84 
(RBMV,37i) 

deptr£tum 

73 8 4 1 2 8 9 Václav II. premonstrátky Dolní 
rÚMimoe 

totéž 84 

( B B M V , 3 7 4 ) 

»5 
( R B M V , j 7 5 ) 

depaditum 

74 asi 1298 - Václav IL óstenňcky Tišnov berní a daňové osvobození 10 
(CDMVLoo) 

depenlitum 

75 29,9.1304 Praha Václav n. brněnský rychtář udělení dědičné drfby brněnské rychty 65 
( C D M V I L 7 0 2 ) 

ntotihhu 

76 25.4.1306 Svitavy Václav III. braénský rychtář potvrzeni dědičné držby brněnské 
rychty 

% 
( C D M V I L T O J ) 

neoáítíno 

77 22.4.1327 Znojmo Jan 
Uicemburský 

johanité Staré Brno držba jistého majetku 89 
P M V , 3 8 4 ) 

depenĚtum 

78 12,11.1342 - markrabě Kare) premoiistrátkyDoml 
Kounice 

uděleni soudní imunity pro Iclášternl 
statky a poddané 

«4 
( R B M V , ^ ) 

dtperůhun 

79 - - Přemysl Otakar 
I. 

Křenovkxu Kojetína zaUádad privileaum města 8 
( C D M V L 7 2 ) 

deperditum 

80 - - VádavU. Alžběta Rejíka obvéněnl u 
( C D M V I . C Í ) 

depenEtum 

81 - - Rudolf L AJzbéuRejcka totéž 11 
( C D M V L 9 7 ) 

depadtoun 
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Příloha č. 5: 

Přehled vzorových formulářů pro jednotlivé typy konfirmačních l i s t in 

P Ř E H L E D V Z O R O V Ý C H F O R M U L Á Ř Ů K O N F I R M A C Í 

Druh konfinnace Typbnfirmace Pot. Oslo 
norce 

Císky Citace použitého textu Poznámka 

Pivívnlho pořízeni 1 164 CDM XL141 Jazykem listiny je němčina; brkurieuprorane-
dnickí cechy z Oiunouce 

Bezinsertni Všeobecná 2 l 6 l CDM XI, 98 Lištnu protonotáře Mikuláíe 1 NuBakjepřiia-
dem tonnuláre Cum unaerúfdeĚbuinůitrii 

Bezinsertni 

Zmlnková 3 '«? CDM Xm, 448 Jazykem listiny je čeština; byla určena pro inorjiv-
skébo Šlechtice 

Bezinsertni 

Regestová 4 167 CDM XI, 267 Jo>orj]«du»uloízbiT^estora»pcímeri 

Bezinsertni 

Reprodukční 5 4 7 CDMX,7 r^inHiukix potvrzovaných oachovnichtitiladiije 
rozvržena do jednotlivých hodů 

Smflena 6 54 CDM VII, 399 Potvrzeni lumbinuje insertni spedálninheziii-
scrtnlvíeooecmmllDWÍrmaa 

Polobnfinnace ibtansertnllconfir-
nad 

7 ' 3 « CDM IX, 310 Komhúuje lainiertiii rieobem 
lauminniiity;|>Hlo^ 

Polobnfinnace 

lúistr^tonfirmad 8 +4 CDM VII, 196 Kombinuje insertni potměni starJllu privilegia! 
udejenim hidebi jurisdikce 

Insertni speciální sirjserornaoune-
Imininnacni listinou 

9 >7i CDMX1,4U Potvrzeni vinní smlouvy pra marlo^hřiibi Anežku 
zOpole 

Insertni speciální 

s inserovenou ItoaĚi-
znační hstinou 

10 " 3 CDM IX, 65 Přiklad vtamtevnatáho iiisertiwSo potvrzeni Star. 
Hch buertnich koniirmad 

QuasJlcoufiriDacc u 67 CDM VH, 746 Miito vzorového forauilare je uvv^ pouze í t n* 
ný výtah z feriny, protože tyto lionhnrjaa vznikaly 
pouhým opisem stárli potvrzovaní písemnosti, 
vnblbyblziiejeMJeimlitulacead 

Úvod k vzorovým formulářům konfirmačních l i s t in 

Soubor vzorových formulářů konfirmačních listin pro moravské 
příjemce byl sestaven z textů, které představují typické příklady jed
notlivých druhů a typů konfirmačních list in, které se v moravském 
prostředí během let 1310 až 1411 vyskytovaly. Texty byly převzaty ze 
sedmého až třináctého svazku moravského diplomatáře. A ž na jedinou 
výjimku jde o texty, které měly původ v kancelářích moravských mar
krabat. Soubor byl volen tak, aby zachycoval pokud možno celou šíři 
stylistických projevů těchto písemností, stejně jako všechny tři listinné 
jazyky, které se v textech konfirmací během studovaného období vy
skytovaly. 

Do textů jednotlivých vzorců jsou vloženy popisky kurzívou, které 
stojí vždy za listinnou formulí, kterou označují. 
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Záhlavni regesty jednotlivých vzorových textů jsou v češtině, vlast
ní text pak v jazyce originálu. Datování bylo převedeno na moderní 
způsob a jeho správnost byla ověřena v novějších edicích i v chronolo
gických tabulkách. 

i . 

Konfirmace právního pořízení 

Moravský markrabě Jošt potvrzuje narovnání, které učinila olomoucká měst
ská rada na jeho rozkaz ohledně sporu, který v Olomouci vznikl mezi koželuhy 

a jircháři. Dáno v Olomouci 7. února 1379. 

W i r Jost von gots genaden margegraff und herre zu Merhern (tn-
titulace s devočníformulí) bekennen und tun kunt (promulgace) offen-
l ich mi t dyesem brife allen den, dy yn sehen odir hořen lesen, (adresa 
všeobecná) daz wir czu entscheiden und rychtung zu machen sulche 
zweiung und schelung dy zwissen unsern liben getreuen den schustern 
zu Olomuncz an einem teile und den lederern doselbst an dem andern 
etliche lange zeit gweret hat; den schephen zu den zeiten zu Olo
muncz empholhen hatten, dy von wegen unsern gebotes und geheisen 
mit rate der eldisten mit iren mitburgern alle zweiung und schelung 
zwissen den obgenanten schustern entscheiden und gemachet haben, 
als hernách geschryben stet. (narace) Also dass dy obgenanten schus
tern schullen und mugen von mangerlei leder rinderein, kelwerein, 
unkein (?) und schepsein styfeln, schuch und nyderschuch beyde 
mannen und frawen machen und erbeiten, so sy allerbeste kunnen, al
so sy von alders gewont haben und gewonleich gewesen ist bis uff dys-
se zeit. U n d dy lederer dy schullen und muegen alleine nuer von r in
derein und rosseinen leder stifeln und schuch, doruf kein weyses leder 
gesaczt sal seyn, machen und erbeiten, so sy allerbest kůmmen und 
mit namen, das sy keine ander schuch machen schullen noch keiner-
leich schuch von kelwerein, unkein oder scheffen (sic) i n keinerweis, 
sunder sy muegen wol nymlich sulches leder, das sy selber gegerbt het-
t in , vorkaufen on aller hindernisse. U n d dorumb, daz fyrbaz icht i n 
zukunftigen zeiten zwissen den obgenanten schustern und lederern 
gryg oder zweiung sich empfinden mogen oder entsten, so maynen, 
machen, seczen und wollen wir, daz alle sulche entscheidung und or-
denung, als sy i n dyssen briff begriffen seyn, gancz und ungebrochen 
ewyclichen belleyben sullen i n iren kreften und bestetigen dy von unsr 
macht volkomenheyt i n allen irer maynungen, puncten und artikeln 
von wort zu worte, als sy obgeschriben sten. (dispozice) U n d wer do-
wider tete, der sal i n unser swer ungenad und eyner lotygen mark 
goldes, als offt dowyder getan wurde, i n unser camer vorfallen seyn. 
(sankce konkrétní) M i t urkunt diz brifes vorsigelt mit unsern anhan-
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gundem insigel, (koroborace) der geben ist czu Olomucz noch Cristes 
geburte dreyzehen hundirt var dornoch i n dem neun und sybenzigiste 
yare des nechsten mantags nach sand Dorothee tag. (datace) 

2. 
Konfirmace bezinsertní všeobecná 

Moravský markrabě Jošt potvrzuje městu Znojmu všechna dřívější privilegia, 
listiny a práva, udělená mu jeho předchůdci. Dáno ve Znojmě 26. ledna 1378. 

In nomine sancte et individue trinitatis feliciter amen. (invokace) 
Jodocus dei gracia marchio et dominus Moravie. (intitulace s devoční 
formulí) C u m universis fidelibus nostris signum nostre grácie debea-
mus ostendere, maxime ad domesticos fidei, i n quibus vita et mořte 
fidelitatem et constanciam probavimus, exaudicionis ianuam i n hiis, 
que racionabiliter postelantur, aperiri debere censemus. (arenga typu 
fidelitas) Oblata siquidem nobis pro parte judicis, magistři civiurn et 
scabinorum civitatis Znoymensis fidelium nostrorum dilectorum su-
plex peticio continebat, ut privilegia, literas, libertates, jura, emunita-
tes, indulta, consuetudines ipsis et civitati Znoymensi predicte conces-
sa et concessas, servata et servatas innovare, ratificare, approbare et 
confirmare graciosius dignaremur. (narace) Nos igitur eorundem .. 
judicis .. magistři civium et scabinorum precibus velut justis et racio-
nabilibus favorabiliter inclinati universa et singula privilegia, hteras, 
libertates, jura, emunitates, indulta per felicis recordacionis reges Bo-
emie et marchiones Moravie predecessores nostros prefate civitati 
Znoymensi concessas et datas necnon approbatas atque laudabiles 
consuetudines apud eandem civitatem Znoymensem hactenus obser-
vatas i n toto et i n parte sui qualibet ratificamus, innovamus, appro-
bamus et presentis scripti patrocinio confirmamus. (dispozice se čtyř
členným gradačním potvrzovacím formulářem) Quare universis et 
singulis baronibus, nobilibus, proceribus, militibus, clientibus et aliis 
nostris fidelibus, quibuscunque vocentur nominibus, cuiuscunque sta
tus, dignitatis vel condicionis existant, presentibus et futuris precipi-
mus firmiter et districte, quatenus civitatem Znoymensem predictam 
et eius incolas i n privilegiis, literis, libertatibus, juribus, emunitatibus, 
indultis ceterisque antedictis consuetudinibus laudabilibus libere frui 
et pacifice gaudere permittant et eos contra hoc i n nullo prorsus im-
pediant vel consenciant per quempiam impediri , sed i n eisdem ipsos 
manuteneant efficaciter et defendant. N u l l i ergo hominum licet hanc 
nostre ratificacionis et confirmacionis paginam infringere aut ei quo-
vis ausu temerario contraire sub pena indignacionis nostre gravissime, 
quam qui secus fecerit tocies, quocies contrafactum fuerit, se noverit 
irremisibiliter incurisse. (sankce abstraktní) Presencium sub appenso 
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nostro sigillo testimonio literarum. (koroborace) Datum Znoyme anno 
domini millesimo trecentesimo septuagesimo octavo feria tercia pro-
x ima post diem conversionis sancti Paul i . (datace) 

3-
Konfirmace bezinsertni zmínková 

Moravský markrabě Jošt potvrzuje Janovi řečenému Pardus z Žeranovic starší 
zástavní listinu svých předchůdců na roční plat 30 hřiven grošů z Uherského 

Brodu a z jistého dvora. Dáno v Olomouci 4. prosince 1406. 

M y Jošt z boží milosti (markrabí) Bramburský a Moravský etc , 
(intitulace s devoční formulí) vyznáváme tímto listem (promulgacé) 
přede všemi, (adresa všeobecná) že přišel před nás .. Jan z Žyranovic 
řečený Pardus a prosil nás, abychom jemu těch listuov, ježto má od na
šich předkuov markrabí Moravských na třidceti hřiven grošuov platu 
v Uherském Brodě a na dvuor tudyž před městem potvrdili, (nara-
ce) T u my zaznamenavše věrnu službu svrchupsaného Jana Pardusa, 
(kterú nám) učinil a zevzřevše na jeho prosbu, potvrdili sme jemu Ja
novi Pardusovi a mocí lišta toho (potvrzujeme) těch jeho všech listuov, 
kteréž má od našich předkuov na svrchupsaný plat i na dvuor Ta. . . 
,.ma na pozemském, aby jemu ve dsky zemské vyšlo a což má tu platu 
na městě Brodě (Uherském), při tom jej ostavujem, tak že to muož dá-
t i i prodati, komuž chce a toho potvrzujem tím... (dispozice) A toho na 
svědomí pečet naši kázali sme přivěsiti k tomuto listu, (koroborace) 
Jenž dán v Olomúci léta (od naro)zení božího tisíc čtyřista šestého 
v sobotu den svatej Barbory, (datace) 

4-
Konfirmace bezinsertni regestová 

Moravský markrabě Jošt potvrzuje listinu, jejímž prostfedmctvím jeho mladší 
bratr markrabě Prokop daroval jistou louku klášteru augustiniánů v Brně. 

Dano v Brně 18. září 1382. 

Jodocus dei gracia marchio et dominus Moravie (intitulace s de
voční formulí) notum facimus tenore presencium, (promulgacé) quod 
cum honorabilis et religiosus .. prior et.. conventus nove nostre funda-
cionis i n Brunna ordinis heremitarum sancti Augustini lesione nobili-
um Petři de Plumlaw et Jesconis Pusce de Chunstat tempore suscitate 
guerre inter nos et fratrem nostrum Procopium cognitum sit i n ho-
minibus sibi subditis multa passos fuisse incomoda, ut donacionem 
prati , quod idem frater noster predictis .. pr ior i et .. conventui dědit 
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hereditarie, sicut hoc liteře sue date desuper declarant lucidius, pro sa-
tisfaccione dampnorum, quibus affecti sunt fratres predicti et eorum 
homines, iusta estimacione meritorium censeamus, volentes, quod do-
nacio prati huiusmodi, que nunc nostrum necessario petit consensum, 
v im perpetuam obtineat et vigorem; (narace) quodque eciam futuris 
temporibus eius prati donacio non evacuetur viribus, nos literám 
supradicti fratris nostri et omnia contenta i n eadem approbamus, ra-
tificamus et confirmamus virtute presencium de verbo ad verbum, ac si 
presentibus essent inserta, que cuiuslibet intuentis valeret oculus perlu-
strare. (dispozice se tříčlenným gradačním potvrzovacím formulářem) 
Presencium sub appenso nostro sigillo testimonio literarum. (koroborace) 
Datum Brunne anno domini millesimo trecentesimo octoagesimo secun-
do, feria quinta proxima post diem exaltacionis sancte crucis. (datace) 

5-
Konfirmace bezdnsertní reprodukční 

Moravský markrabě Jan Jindřich potvrzuje cechovní artikuly brněnských 
zlatníků. Dáno v Brně 28. dubna 1367. 

Johannes dei gracia marchio Moravie. (intitulace s devoční formu
lí) No tum facimus presencium inspectoribus (promulgace) universis. 
(adresa všeobecná) Quod i n nostra constituti presencia fideles nostri 
dilecti de Brunna magistři aurifabri sua nobis insinuacione monstra-
runt, qualiter ipsi concorditer et omneš unanimiter de čerta sciencia 
nostrorum íidelium i n Brunna civium inter se et de arte ipsorum 
exercenda quedam statuta ediderint; ea nobis tunc i n scriptis offeren-
tes per omnia i n hune modům: (narace) 

Pr imo videlicet, quod omnis aurifaber se Brunnam ad inhabitan-
dum recipiens, et ibidem exercendo artem ipsorum morari desiderans, 
jus ipsius civitatis acquirat more consueto, fideiussoriamque caucio-
nem conficiat, quod ibidem remaneat per annum continuum atque di
em et quod literas ab incolis loci , ubi tunc fuerit, eisdem i n Brunna 
aurifabris apportet, fidem de sua fama et opinione, quales fuerint, fa-
cientes; 

Item quod omnis aurifaber quicumque ibidem fuerit inventus, má
lům et non bonům atque purum laborare argentum, ut talis mediam 
marcam grossorum denariorum Pragensium civitati pro emenda per-
solvat, quociens i n hoc fuerit deprehensus et quod magistři aurifabri, 
qui ad hoc deputati existent, debent argentum et aurum, quod labo
rant, aput omneš ibidem aurifabros, utrum bonům et purum existat, 
tociens conspicere, quociens eorum videbitur voluntati; 

Preterea, quod omnis aurifaber, artem suam i n absconso laborare 
non audeat, sed i n fenestris et locis publicis ad hoc aptis; 
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Ceterum, ut quociescunque duo aut třes aurifabri magistři i n una 
fabrica laborare voluerint, quod eorum quilibet pro se civitatis jura 
persolvat; 

Item quod quandocunque et per quemcunque aliqua res auri sive 
argenti laborata Brunnam portata fuerit ad vendendum, i l lam auri
fabri ante omnia debent conspicere, antequam vendicioni fuerit expo-
sita, utrum vera fuerit et non falsa; 

Item quod quicunque aurifaber ibidem il lud, quod omnibus ma-
gistris concorditer videbitur, facere noluerit, quod illius fabrica sive 
fenestra, i n qua laborat, per aurifabros auctoritate judicis claudi debet 
sic, quosque talis id fecerit, quod ipsis magistris concorditer videbitur 
expedire. (reprodukce obsahu cechovních statut) 

Supplicaverunt quoque prefati aurifabri nostre Serenitati instan
te^ ut ad premissorum statutorum i n Brunna observanciam nostrum 
adhibere dignaremur assensum et quod ea de benignitate nostra 
confirmare graciosius ad perpetuam rei memoriam dignaremur. (do
končení narace) Nos eorum peticioni annuentes benignius, pensantes 
eciam, quod eadem statuta non vergunt i n detrimentum nostre civita
tis predicte, eam inibi observanda perpetuo admittimus et ea presentis 
scripti preconio i n singulis eorum punctis et articulis, prout hic inser-
ta noscuntur, approbamus et ex čerta nostra sciencia confirmamus ad 
rei memoriam sempiternam. (dispozice) H a r u m quibus sigillum nos
t rum appendi fecimus série et testimonio hterarum. (korvborace) Da
tum Brunne quarta feria ante diem beatorum Phi l l ip i et Jacobi Apo-
stolorum proxima, anno Domin i millesimo trecentesimo sexagesimo 
septimo, (datace) 

6. 
Konfirmace smíšená 

Moravský markrabě Karel potvrzuje olomouckému kostelu všechna privilegia 
udělená jeho předchůdci a zejména privilegium krále Přemysla Otakara II. 

dané v Opavě 16. července 1256. Dáno v Olomouci 1. dubna 1342. 

In nomine Jesu Chr is t i Amen . (invokace) Nos Karolus domini Jo-
hannis Boemie regis primogenitus, marchio Moravie, (intitulace) uni-
versis presentibus et futuris (adresa všeobecná) ad memoriam sempi
ternam. (zvěčňovací formule) Accedentes ad nostram presenciam 
venerabilis i n Christo pater dominus Johannes episcopus Olomucensis 
ecclesie, consanquineus noster karissimus, et cum eo dilecti devoti 
nostri Nicolaus decanus, Bartholomeus prepositus, Marchionatus nos-
t r i Moravie cancellarius, W i t k o archidiaconus et Henricus custos ei-
usdem Olomucensis ecclesie, suo et tocius capituli sui nomine suam 
nobis peticionem cum humilitate debita exhibere curarunt, cum in-
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stancia postulantes, quatenus intuitu beatorum martyrům, patronům 
nostrorum Wenceslai et Cr i s t in i ad honorem dei omnipotentis privi
legia et gracias ipsis et ecclesie Olomucensi predicte a predecessoribus 
nostris dive memorie Boemie regibus et marchionibus Moravie con-
cessas et datas dignaremur ex innata nobis clemencia graciosius inno-
vare. (narace) Quorum quidem privilegiorum tenor de verbo ad ver
bum dinoscitur esse talis: In nomine sonete trinitatis et individue 
unitatis. Ego Przemizel etc. usque: Acta sunt hec anno grácie M"C-
CLVI et publicata in colloquio generaU in Oppavia celebrato XVII 
Kal. Augusti. Amen. ( C D M III, 234, tj. C D B V , 84) Nos itaque vesti-
giis progenitorum nostrorum clare memorie soliti inherere, ac dietám 
Sacrosanctam Olomucensem ecclesiam, cuius defensor ex disposicio-
ne divina existimus et patronus, i n suis iuribus plenissimo conservare 
volentes, prefata privilegia, gracias et immunitates iam dictas ac teno
rem privilegiorum ipsorum et omnia et singula i n eisdem de verbo ad 
verbum contenta, hodie i n dei nomine innovamus, renovamus, appro-
bamus, ratificamus, gratificamus ac ea omnia et singula rata, grata et 
firma ac inconvulsa perseverare perpetuis temporibus cupientes, pre-
sentis seripti patrocinio de čerta nostra sciencia confirmamus. (dispo
zice s devítičlenným gradačním potvrzovacím formulářem) N u l l i ergo 
hominum liceat hanc nostre confirmacionis paginam infringere vel ei 
ausu temerario quomodolibet contraire, indignacionem nostram nec-
non omneš et singulas expressas superius et alias penas gravissimas 
pro moru nostro transgressoribus infligendas, si secus quispiam at-
temptare presumserit se noverit irremissibiliter incursurum. (sankce 
abstraktní) In cuius rei testimonium et robur perpetuo valiturum pre-
sentes conseribi et sigil l i nostri iussimus munimine roborari. (korobo-
race) Ac tum et datum Olomucz feria secunda i n festo Pasce anno 
D o m i n i millesimo trecentesimo quadragesimo secundo, indiccione de-
cima. (datace - tzv. velké datování) 

7-
Polokonfirmace s potvrzením ve tvaru bezinsertní (všeobecné) 

konfirmace 

Moravský markrabě Jan Jindřich potvrzuje cisterciáckému klášteru 
na Velehradě všechna starší práva a výsady a uděluje soudní imunitu. Dáno 

v Králově Poli 25. prosince 1362. 

Johannes dei gracia marchio Moravie (intitulace s devoční formu
lí), religiosis Abbat i et conventui Welegradensis monasterii Cisterci-
ensis ordinis devotis nostris dilectis (adresa speciální) graciam nost
ram et omne bonům, (salutace) Principům decet clemenciam sibi 
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subditos piis prosequi favoribus, illos tamen, quodam singulari favore 
preceteris, quibus devota religio et devote religionis suffragatur obser-
vancia, quique a divis nostris progenitoribus graciis singularibus sunt 
respecti. (arenga typu eura) Volentes itaque i n hoc nostrorum prede-
cessorum inherere vestigiis et ut eciam nostri et nostrorum heredum 
devota i n dieto monasterio habeatur memoria, vos, vestrum monaste-
r ium et homines vobis subditos circa omneš gracias, libertates et in-
dulta nostrorum predecessorum vobis et vestro monasterio concessas 
et concessa conservamus presentibus et futuris temporibus volumus 
generosius conservare, ab omnibus quoque et singulis nobil ium, baro
nům, judicum, justiciariorum, burgraviorum et officialium nostrorum 
quorumlibet jurisdiccionibus, dacionibus, tuicionibus, impeticionibus, 
jussionibus, mandatis et preceptis quibuslibet vos, bona vestra et ho
mines virtute presencium exňnimus et nostre tuicioni et camere so-
lummodo reservamus, volentes omnino, ut ipsis non pareatis nec obe-
diatis i n aliquo, sed i n omnibus vestris agendis et causis quibuslibet ad 
nostram magnificenciam vel ad hune, quem ad hoc deputandum du-
xerimus, de cetero recurratis. Decernentes virtute presencium, ut de 
bonis decedencium subditorum vestrorum et hominum nullus nostro
rum burgraviorum et o cialium se presumat intromittere, sed ipsa 
debent ad vestram disposicionem perpetuo pertinere. (dispozice) 
Mandamus itaque universis et singulis baronibus, nobilibus, burgra-
viis, justiciariis et officialibus nostris quibuslibet, qui nunc sunt et qui 
fuerint pro tempore, quatenus de vestrorum subditorum et vestris ac 
vestri monasterii bonis et rébus i n vita et i n mořte non presumant se 
intromittere nec judiciis i n bonis vestris presidere quocunquemodo, 
casibus i n vestris privilegiis quocunquemodo dumtaxat exceptis neque 
eciam vos et vestros homines audeant i n aliquo perturbare, prout pro-
pria pericula et nostram indignacionem irremisibilem voluerint evita-
re. (sankce v podobě tzv. sankčního mandátu) H a r u m quibus sigil lum 
nostrum appendi fecimus série literarum. (koroborace) Da tum i n No
va V i l l a die incarnacionis D o m i n i anno eiusdem Domin i millesimo 
trecentesimo sexagesimo tercio. (datace) 

8 . 

Polokonfirmace s potvrzením ve tvaru insertní speciální konfirmace 

Moravský markrabě Karel potvrzuje cisterciáckému klášteru na Velehradě 
privilegium, které mu udělil v roce 1228 král Přemysl Otakar I., a současně 
povoluje, aby na svých statcích vykonával hrdelní jurisdikci. Dáno v Brně 

27. března 1338. 

Nos Karolus domini Johannis Regis Boemie primogenitus, mar-
chio Moravie. (intitulace) A d universorum tam presencium, quam fu-
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turorum (adresa všeobecná) noticiam volumus tenore presencinm per-
venire, (promulgace) quod constitutus coram nostra presencia hono-
rabilis et religiosus vir Wenceslaus Abbas monasterii Welegradensis, 
devotus noster dilectus, pro se et conventu suo exhibuit nobis quod-
dam privilegium felicis recordacionis quondam domini Przemizl , qui 
et Ottakari , regis Boemie illustris, predecessoris nostri carissimi, non 
cancellatum, non abrasum, et i n nulla sua parte viciatum, sed i n pr i 
ma et integra sua figura existens, cuius tenorem, ut de ipso plenior 
imposterum certitudo habeatur, de verbo ad verbum presentibus inse-
ri fecimus, qui talis est: (první část narace) In nomine sonete Trinitatis 
et individue Unitatis. Ego Przemizl, qui et Ottakarus, tercius rex Boe-
morum, monasterio Welegradensi Cisterciensis ordinis et ministris dei 
ibi degentibus in perpetuum. Cum regálem deceat exceUentiam venerari 
etc. usque . Ada sunt autem hec publice anno ab incarnacione Domini 
millesimo ducentesimo vicesimo octavo, mense Novembris, Indictione 
prima, in conseeracione ipsius ecclesie, que Ju.it V. Kalendas Decembris. 
Regni nostri anno XXXIII'. Datum autem per manům Hermanni pre-
positi Luthomericensis, notarii nostri V. Kalendas Decembris, regni nos
tri anno XXXIIP, presidente eidem cenóbio domino Alberto Abbate 
venerando. (insert) ( C D M II, 197, tj. C D B II, 321) E t licet plenitudo 
adjeccione non egeat, nec firmitatem exigat, quod est firmum, 
confirmatur tamen quandoque, quod vigorem et robur obtinet, ut 
confirmantis benignitas clareat, vel ut effectus habundancioris cautele 
accedat. (druhá část narace) Sane Nos supplicacionibus dicti abbatis 
racionabilibus, nobis cum instancia oblatis annuere graciosius cupien-
tes, dictum privilegium et omneš ac singulas gracias, emunitates et l i -
bertates i n eo contentas, innovamus, ratificamus, approbamus et de 
principatus nostri munificencia et čerta nostra sciencia seu baronům 
et consiliariorum nostrorum consilio confirmamus et volumus, ut te
nor principalis ipsius privilegii presentibus, ut premittitur, sit inser-
tus, vigorem decetero habeat, tam i n judicio quam extra, quoad omneš 
et singulas suas clausulas vel articulos, nec sit necesse, dictum originá
le privilegium imposterum exhiberi. (první část dispozice, obsahující 
potvrzení insertu) Preterea ad gloriosam virginem redemptoris omni
um genitricem speciálem habentes reverenciam, loca quelibet eius in-
signita vocabulo libenter veneramur ex animo, et gracias a deo nobis 
infusas eis liberaliter impertimur, disponentes igitur dictum abbatem 
et conventum seu monasterium i n "Welegrad ultra emunitates, liberta-
tes et gracias superius expressas speciali nostro favore et gracia perve-
nire, staUiimus et sanccimus ea, que secuntur ab omnibus inantea fir-
miter et inviolabiliter observari, videlicet, quod nullus hominurn, 
cuiuscunque condicionis vel preeminencie seu o ci i existat sibi nomen 
vel ius advocacie i n omnibus bonis, ad dictum monasterium spectanti-
bus, debeat decetero quomodolibet vendicare. Venaciones quoque, qua-
rumcunque ferarum seu animalium i n silvis et nemoribus dicti mo-
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nasterii superius liraitatis necnon i n forestaria silvarum et nemorum 
predictorum sibi similiter ius aliquod debet decetero usurpare, cum 
nos soli ad proteccionem et defensionem sepedicti monasterii et bono-
r u m eius velimus inantea respicere, ut tenemur. A d uberioris quoque 
grácie nostre cumulum et ut per hanc via maleficum imposterum 
precludatur, ipsis Abbat i et conventui sepedictis gratuite concedimus 
et favemus, ut i n omnibus bonis suis, que nunc habent i n Moravia et 
conquisierint aut habuerint, concedente domino i n futurum, cippum 
et patibulum habere debeant atque possint ad animadvertendum seu 
iudicium faciendum i n quoslibet facinorosos et malos, utputa spoliato-
res, fures et incendiarios, homines condicionis simplicis seu rusticalis, 
per conversos seu laicos judices eorum ita, quod non sint astricti eos-
dem iudicandos .. czudariis provincialibus seu villicis aut aliis terre 
Moravie judicibus seu justiciariis, qui nunc sunt aut erunt pro tempo-
re, decetero presentare. S i autem aliqui wladicones seu persone mi l i -
tares et nobiles i n bonis ipsorum propter delicta quecumque inventi 
fuerint iudicandi, volumus, ut tales dictorum .. czudariorum provincia-
l i um, vi l l icorum et iudicum seu justiciariorum terre Moravie judicio 
assignentur. (druhá část dispozice, udělující nové výsady a hrdelní ju
risdikci) Mandamus igitur universis et singulis subditis et officialibus 
nostris per Morav iam presentibus et futuris, cuiuscunque status, con
dicionis, preeminencie vel officii existant et expresse burcgravio i n 
Buchlaw, qui nunc est et pro tempore fuerit, firmiter et districte, qua-
tenus monasterium Welegradense sepedictum seu Abbatem et fratres 
ipsius principaliter i n advocaciis, venacionibus et forestaria prenotatis 
ac per consequens i n omnibus et singulis superius expressis per pre-
decessores nostros et nos eis collatis graciosius et concessis, non debe
ant impedire vel a quocunque impedir i aut molestari permittant, nos
tre grácie sub obtebtu. (sankce abstraktní v podobě tzv. sankčního 
mandátu) In quorum omnium testimonio et robur perpetuo valitu
rům, presentes literas fieri et sigillo nostro fecimus communiri . (koro-
borace) Da tum Brunne anno D o m i n i millesimo trecentesimo tricesi-
mo octavo feria sexta ante dominicam, que c ani tur Judica me Deus 
proxima. (datace) 

9-
Konfirmace insertní, potvrzující nekonfirmační l i s t inu 

Moravští markraběcí bratři Jošt a Prokop společně potvrzují Joštově choti 
markxaběnce Anežce z Opole věnné statky, které jl byly přiřčeny markrabě

tem Janem Jindřichem. Dáno v Olomouci roku 1386. 

Nos Jodocus dei gracia etc. Procopius eadem gracia etc. (intitula-
ce) N o t u m facimus etc. (promulgace) quod cum vivente illustri princi-
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pe domino Johanne, quondam marchione Moravie, genitore nostro 
carissimo, illustri pr incipi domine Agnet i , quam nos predictus Jodo-
cus nunc habemus i n conjungem, nomine dotalicii, quod vulgariter 
Leipgedinge nuncupatur, castrum Bsencz cum oppido ibidem, 
castrum Czimburg situatum super .. et munitionem .. cum oppido 
ibidem, necnon cum omnibus et singulis eorumdem bonorum, castro-
rum et munit ionum pertinenciis, quibuscumque vocentur nominibus, 
in summa viginti quatuor millibus florenorum vel sex mi l l ium marca-
rum, obligavit pro pignore sicut per dictum dominům et genitorem 
nostrum liteře confecte desuper, quas serenissimi principes, domini 
nostri, Karolus quondam Romanorum imperator et Wenceslaus nunc 
Romanorum et Bohemie rex, auctoritate regia Bohemie confirma-
runt, i n suis declarant lucidius sentenciis, quarum tenor per omnia 
sequitur i n hec verba: (narace) Nos Johannes etc. (insert) (neotištěno) 
Ne igitur dotalicii vigor frustretur i n aliquo, seu eius integritas succes-
su temporis violetur, promittimus presentibus et spondemus per pre-
dictum dotalicium disposicionem (sic) supradicti domini Johannis ge-
nitori nostri factum i n omnibus suis sentenciis, punctis et clausulis, 
sicut expressatur superius, ratum tenere et gratum; (dispozice s opis-
ným způsobem potvrzení) et si aliqua part ium eius esset alienata et 
vendita et obligata quibuscumque, tam a personis ecclesiasticis quam 
secularibus, cuiuscumque gradus sive conditionis fuerint, tempore quo 
predicta domina Agnes i n sui possessionem dotalicii corporalem, 
prout moris est et consuetudinis, poni deberet, succedente tempore to-
taliter exbrigare, sic quod domina Agnes nul lum i n suo debebit habere 
dotalicio obstaculum vel instanciam aliqualem; (sankce) presencium 
sub nostris appensis sigillis testimonio literarum (koroborace) datum 
Olomuci i anno D o m i n i M C C C octuagesimo sexto, (datace) 

10. 
Konfirmace insertní, potvrzující starší konfirmační l i s t inu 

Moravský markrabě Jan Jindřich potvrzuje znojemským klariskám privile
gium markraběte Karla z roku 1339, privilegium krále Jana Lucemburského 

z roku 1327, jenž byla obě již potvrzena Karlem IV. z moci českého krále 
v roce 1348. Dáno ve Znojmě 15. července 1357. 

Johannes dei gracia marchio Moravie. (tntitulace s devočníformu
lí) A d universorum (adresa všeobecná) noticiam presentibus volumus 
devenire. (promubgace) Fel ix dator felixque dacio nobis minus dignis 
víte salubris inspirans spiraculum nos preclare edocuit, ut per trami-
tem condigne iusticie debeamus predecessorum nostrorum vestigia 
imitare (sic), que ducunt ad regnum celeste. (arenga typu retríbutio) 
Sane pro parte Abbatisse et conventus sanctimonialium monasterii i n 
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Znoyma ad sanctam Clarám ordinis ipsius sancte Claře nostre Celsi-
tudini extitit clarius supplicatum, ut literas graciarum ipsi datas mo-
nasterio per nostros predecessores et precipue seremssimi principis et 
domini domini Ka ro l i Romanorum imperatoris semper Augusti et 
Boemie regis, domini et fratris nostri precarissimi, benigniter digna-
remur ratificare, innovare et de Munificencia nostre Celsitudinis ap-
probare. (narace) Nos siquidem peticionibus condignis huiusmodi ip-
sarum Abbatisse et conventus predicti monasterii volentes annuere 
opperose, prefati nostri fratris duas Literas unacum aliis literis, quas 
a nostris iamdictis predecessoribus habere noscuntur, ratificamus, in-
novamus et presentis scripti patrocinio approbamus, quarum litera-
r u m prime tenor sequitur per omnia i n hec verba: (dispozice) Nos Ka-
rolus etc. Datum in Pozonio anno Domini millesimo trecentesimo 
tricesimo nono in vigilia beati Johannis Baptisté (první insert) ( C D M 
V I I , 239) - Alterius vero liteře tenor talis est: Karolus etc. (druhý in
sert) ( C D M V I I , 808). Mandamus insuper omnibus ac singulis .. ca-
merariis .. zudariis .. purchraviis et indifferenter universis officiatis 
nostri marchionatus presentibus et futuris nostris dilectis fidelibus, 
cuiuscunque gradus, status vel condicionis existant, nostre grácie sub 
obtentu, has nostras literas firmas inviolabiliter et illesas per omnia 
observari. (sankce v podobě tzv. sankčního mandátu) H a r u m nostra-
r u m série et testimonio hterarum. (koroborace) Da tum inibi Znoyme 
anno D o m i n i millesimo trecentesimo quinquagesimo septimo die divi-
sionis Beatorum Apostolorum. (datace) 

11. 
Quasikonfirmace 

Římský a český král Karel IV. potvrzuje šlechticům a prelátům Království čes
kého a Markrabství moravského všechna práva a privilegia (tzv. volební kapi

tulace nebo inaugurační diplom). Nedatováno (asi 1347). 

Karolus divina favente clemencia .. (intitulace s devoční formulí) 
Universis regni Boemie et marchionatus nostri Moravie, (adresa všeo
becná) quibus noscere fuerit opportunum (promulgace) salutem et 
grácie incrementum. (salutace) A d sceptrigeri fastigia diadematis di
vina disponente clemencia sublimati ad hoc ferventibus votis intendi-
mus, ut nostri regiminis tempore nostre dicioni subjectis libertas opta-
ta perveniat, vitentur pericula et a malignorum protecti incursibus 
quiete sedeant, sedendo conquiescant et i n pulchritudine pacis et i n 
tabernaculis fiducie et temporalium requie maneant opulenta, quod 
tunc salubrius et commodius expedire credimus, si ius suum tribuatur 
cuilibet et ultra debitum non arctetur. (arenga typu eura) Hoc sane at-
tendentes omneš regni nostri Boemie et marchionatus Moravie prin-
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cipes et prelatos clericos et universos nostre dicioni subiectos pio favo-
ris ausu favorabiliter amplectentes eisdem duximus promittendum, 
quod omnia iura et consuetudines, que et quas a nostris habuerunt et 
habere dinoscuntur predecessoribus rata habere volumus et tenere et 
eadem inconvulsa conservare. Necnon quod omnia privilegia eorum, 
que a nostris habent predecessoribus volumus nostris confirmare sigil-
lis. Preterea, ut nostri subiecti uberiorem nostre pietatis sanciant be-
nivolenciam, promittimus, quod nul lam steuram vel exactionem, que 
berná vocatur, nisi nos uxorem ducere contingeret vel aliquem filio-
rum et filiarum nostrarum tradere copulationi coniungali, ab eis ali-
quatenus exigemus. Ceterum, ut regni nostri incolas ad voluntaria 
provocemus obsequia, pollicemur eisdem, quod nunquam alicui alteri 
quam Moravo i n Morav ia et Boemo i n Boemia aliquod officium 
committemus. Insuper communi voto parentum affectancium succes-
sionem et bona devolui ad posteros clementer assentientes, volumus, 
quod liberis filiis et íiliabus seu fratribus eorumque filiis usque ad 
quartam generationem non existentibus, alicuius subditi nostri bona 
ad nos, tanquam ad regem, vaccantia, nisi propter crimen confiscanda 
forent, devolvantur seu nostro erario applicentur. Porro, ut suis utilita-
tibus nostri subditi quietius intendant et commodius conquiescant, 
hanc eis graciam duximus facere speciálem, quod ultra metas regni 
nostri Boemie nobiles eiusdem regni et marchionatus Moravie pro 
subiugatione alterius terre eos invitos nullatenus compellemus. ... 
(chybí zbytek dispozice, koroborace a datovacíformule) 
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Příloha č. 6: 

Přehled vzorových formulářů pro jednotlivé typy konsensních l i s t in 

PŘEHLED VZOROVÝCH FORMULÁŘŮ KONSENSNÍCH L I S T I N 

Druhkon-
sensui listiny 

Typkonsentni 
listiny 

Pořadové Hslo vzorce Číslo ? semamii Citace použitého textu Poznámka 

Základní Povolení l u8 CDMX1II ,H7 Teit pravděpodobni stylizoval 
Joitův protonotíř Hynek z Pacova 

Schváleni 2 »3> CDMXm ,476 Styuzátora textu neznáme 
Nařízeni 3 88 C D M XI, 456 Text pravděpodobně' složil Ondřej 

Mikláiův z Třeboně 
Odrozený Povolení 4 109 C D M XJI, 466 Styiizátora textu neznáme 

Schváleni 5 3° C D M V H . 4 9 9 Text pravděpodobni stylizoval Al
bert řeč. Zoubek 

Přechodný Povoleni 6 134 C D M X r V , i 4 i Text pravděpodobni stylizoval 
Vavřinec z Hranic 

Schváleni 7 9° C D M XI, 458 Styuzátora textu neznáme; afkohV 
je vydavatelem markrabí Prokop, 
listina nese všechny znaky písem
nosti z Joi^ltanceláre 

Úvod k vzorovým formulářům konsensních l is t in 

Soubor vzorových formulářů konsensních listin pro moravské pří
jemce byl sestaven z textů, které představují typické příklady jednotli
vých druhů a typů těchto list in, které se v moravském prostředí vysky
tovaly během let 1310 až 1411. Pro lepší pochopení jejich navrhované 
klasifikace je tato názorná ukázka nezbytná. Texty jednotlivých vzorců 
byly převzaty ze sedmého až čtrnáctého svazku moravského diploma-
táře. Ve všech případech jde o texty, které měly původ v kancelářích 
moravských markrabat a z nich pak zejména v kanceláři markraběte 
Jošta. 

D o textů jednothvých vzorců jsou vloženy popisky kurzívou, které 
stojí vždy až za popisovanou listinnou formulí, kterou označují. 

Záhlavní regesty jednotlivých vzorových textů jsou v češtině, vlast
ní text pak v jazyce originálu. Soubor byl volen tak, aby zachytil 
všechny hlavní stylistické a obsahově-funkční odchylky mezi jednotli
vými typy konsensních list in. Ačkoliv se tedy vyskytují i texty konsens
ních l ist in koncipované německy a česky, mezi vzorce byly zařazeny 
výhradně latinské písemnosti. Datování bylo převedeno na moderní 
způsob a jeho správnost byla ověřena v novějších edicích i v chronolo
gických tabulkách. 
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1. 
Konsensni l i s t ina základního typu - povolení 

Moravský markrabě Jošt povoluje Jiřímu z Lichtenburka, aby pojistil věno své 
manželky Alžběty v hodnotě tisíce kop grošů na statku a hradě v Želetavě. 

Dáno v Brně 5. listopadu 1401. 

Jodocus dei gracia marchio Brandenburgensis, sacri Romanorum 
imperi i archicamerarius, marchio et dominus Moravie (intítulace s de-
vočníformulí) notum facimus tenore presencium (promulgace) univer-
sis, (adresa všeobecná) quod habito respectu ad fidelia et grata servicia 
nobilis Georgi i de Lichtenburg alias de Vethovia nostri fidelis dilecti, 
que nobis hucusque prompto studio exhibuit et adhuc tanto fervencius 
exhibere tenebitur i n futurum, (narace) sibi benigně indulsimus et te
nore presencium animo deliberato ac de čerta nostra sciencia indul-
gemus, ut ipse nobili domine Ehzabeth conthorali sue legitime mille 
sexagenas grossorum denariorum Pragensium racione veri et iusti do-
talici i , juxta terre nostre Moravie consuetudinem, possit licite et vale-
at in municione seu bonis Zeletaw et eius universis pertinenciis, que 
a nobis racione suorum serviciorum obtinet, deputare, dare et pariter 
assignare; decernentes, ut supradicti dotalicii deputacio per eum sic, 
ut premittitur, facta tale robur firmitatis obtineat, ac si tabulis terre 
nostre Moravie intabulata fuisset et inserta. (dispozice) Presencium 
sub nostri sigill i appensione testimonio literarum. (horoborace) Da
tum Brunne anno D o m i n i millesimo quadringentesimo primo sabbato 
die proxima post festům O m n i u m Sanctorum. (datace) 

2 . 

Konsensni l i s t ina základního typu - schválení 

Moravský markrabě Jošt schvaluje zádušní nadaci, kterou zřídil ve velehrad
ském klášteře Mikuláš z Nečic. Dáno v Brně 13. května 1407. 

Nos Jodocus dei gracia marchio Brandenburgensis et Moravie etc. 
(intítulace s devoční formulí) Quod presenciali exposicione strenui N i -
colai de Nedczicz alias de M o r z i c z didicimus, qualiter ipse devota duc-
tus intencione ob spem prémii eterni et presertim ob propriam et om
nium suorum predecesorum salutem honorabilibus et religiosis viris 
abbati et conventui monasterii nostri i n Welegrad ordinis Cistercien-
sis Olomucensis Diocesis census pecuniales annuos subscriptos dederit 
et pie assignaverit, videhcet i n Nedczicz unam marcam, i n Domamys-
licz duas marcas cum media, i n Doloplaz tres marcas, per ipsos abba-
tem et conventum perpetuo habendas, tenendas et possidendas. E t ut 
hec sua donacio nostra roboretur consensu, supplicavit humiliter no-
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bis, ut ad donacionem huiusmodi censuum, ut premittitur, per ipsum 
factam, nostrum graciose velimus přebere consensum. (narace) Preci-
bus ergo suis annuere cupientes, presertim ne p i i sue mentis concep-
tus impediatur, consensimus et presentibus ad donacionem superius 
expressam ut marchio et dominus terre Moravie libenter consenti-
mus, (dispozice) presencium nostri sigill i sub appensione testimonio 
literarum. (koroborace) Da tum Brunne feria sexta ante Penthecostes 
anno D o m i n i miUesimo quadringentesimo septimo etc. (datace) 

3-
Konsensní l i s t ina základního typu - nařízení 

Moravský markrabě Jošt nařizuje nejvyšším úředníkům zemského soudu, aby 
olomouckému klášteru sv. Kateřiny vložili do zemských desek dvůr a krčmu 

v Kožišanech. Dáno v Olomouci 13. října 1387. 

Nos Jodocus dei gracia marchio et dominus Moravie (intitidace 
s devoční formulí) notum facimus tenore presencium (promulgace) 
universis, (adresa všeobecná) quod propter salutis eterne felicia pré
mia, que devotis oracionibus castarum virginum, quarum propter i l l i -
bate pudicicie (sic) apud altissimum est suavis precacio, speramus nos 
indubie post huius incolatum seculi i n gaudio optinere. (arenga typu 
retributio) A d donacionem allodialis curie cum una thaberna et una 
aratura i n vii la Kozussany, quam discretus Franco de Olssan priorisse 
et conventui sanctimonialium i n Olomuncz monasterii sancte Kathe-
rine de sua liberalitate propria assignavit rite et racionabiliter, (nara
ce) consensimus et virtute presencium animo deliberato ac de čerta 
nostra sciencia consentimus, (dispozice) precipientes camerario sup-
remo, czudario et notario districtus Olomucensis, nostris fidelibus et 
dilectis, sub obtentu nostre grácie et mandantes, quatenus eandem cu-
riam et thabernam prefato conventui tabullis terre imponere debeant, 
dum primům tabule terre aperte fuerint et erunt presentibus requisiti. 
(mandát) Presencium sub nostro appenso sigiilo testimonio literarum. 
(koroborace) Da tum i n Olomucz die dominico ante festům sancti G a l i i 
anno D o m i n i millesimo trecentesimo octogesimo seiptimo.(datace) 

4-
Konsensní l i s t ina odvozeného typu - povolení 

Moravský markrabě Jošt povoluje kartuziánům v Dolanech, aby nakoupili za 
sedm set kop grošů jisté statky. Dáno v Brně 28. května 1398. 

Jodocus dei gracia marchio Brandenburgensis ac marchio et do-
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minus Moravie, sacri Romani imperi i archicamerarius, (tntitulace 
s devoční formulí) notum facimus tenore presencium (promulgace) 
universis, (adresa všeobecná) quod ad pia loca, i n quibus cultus viget 
divinus, singulárem habentes affectum, eorum presertim intendimus 
promocionem, qui i n fervenciori devocione perseverantes deo sedulum 
exhibent famulatum. (arenga typu eura) Ne igitur devocio religioso-
rum virorum prioris et conventus monasterii beate Mar i e Vallis Josa-
phat ordinis Cisterciensis, Olomucensis diocesis, propter penuriam 
bonorum temporalium tepescat, et cui monasterio, quod de novo eri-
gitur, nondum de bonis temporalibus sufficienter est provisum; (nara-
ce) nos ad hoc volentes graciose suffragari, ut persone i n eodem mo
nasterio degentes possent melius sustentari et i n devocione 
perseverare, predictorum prioris et conventus precibus inclinati , ut ip-
si pro dieto eorum monasterio bona temporalia i n terra nostra M o r a 
vie pro septingentis marcis grossorum possint comparare et eorum 
monasterio appropriare, nostrum favorem dedimus et tenore presen
cium de čerta nostra sciencia damus et consensum, volentes omnino et 
decernentes, quatenus prefati pr ior et conventus monasterii predicti 
habeant plenám potestatem a quocunque hornině, eis aliqua bona 
vendere volente, pro dictis septingentis marcis grossorum semel vel 
successive, simul vel divisim, bona hereditaria comparandi. (dispozice) 
Mandantes camerariis, czudariis et notariis tabularum czude tam 
Olomucensis quam Brunensis, fidelibus nostris dilectis, quatenus dum 
predicti prior et conventus pro eorum monasterio aliqua bona heredi
taria comparaverint usque ad valorem septingentarum marcarum 
grossorum, ad ipsorum requisicionem pro eorum monasterio intabu-
lar i iuxta consuetudinem terre nostre admittatis. (dovětek k dispozici -
mandát pro úředníky desk zemských) Presencium sub nostri s igi l l i ap-
pensione testimonio litterarum. (koroborace) Da tum Brune anno 
D o m i n i millesimo trecentesimo nonagesimo octavo feria tercia pro-
x ima post festům Pentecostes. (datace) 

5-
Konsensní l i s t ina odvozeného typu - schválení 

Moravský markrabě Karel schvaluje výměnu statků mezi zbraslavským klášte
rem a olomouckým biskupem Janem a souhlasí s tím, že lidé z hradu a statku 
Landšperka v Čechách budou napříště užívat stejných svobod a milostí, jakým 
se těší lidé na ostatních statcích olomouckého kostela. Dáno v Praze 15. srpna 

*343-

Nos Karolus, domini Johannis regis Boemie primogenitus, mar-
chio Moravie. (intitulace) A d universorum (adresa všeobecná) volumus 
noticiam tenore presencium devenire. (promulgace) Quod quia vene-
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rabilis i n Christo pater, dominus Johannes, episcopus Olomucensis, 
avunculus noster carissimus cum devotis paternis et nobis dilectis .. 
abbate et conventu monasterii beate Mar i e virginis i n A u l a Regia 
prope Pragam, ordinis Cisterciensis, pro castro et bonis i n Lands-
perch, de nostra connivencia, consilio et assensu, commutacionem et 
empcionem inivit et fecit, ipsis, pro eis bona et redditus alios assig-
nando, sicque ab eis bona eadem rite et racionabiliter comparando. 
(narace) Ideoque laudabilium meritorum atque gratarum et fidelium 
ipsius domini episcopi, obsequiorum intuitu, castrum et bona predicta 
omnia ac universos ipsorum homines districtus et metas, per regnum 
Boemie ac marchionatum nostrum Moravie, ceterasque terras pater-
nas et nostras, quas i n presenciarum habemus et habituri deo propicio 
sumus i n antea, omnibus et singulis libertatibus, graciis, iuríbus, 
emunitatibus et privilegiis, quibus bona et homines sancte Olomucen
sis ecclesie de clare memorie paternorum et nostrorum predecessorum 
regum Boemie et Polonie ac marchionum Moravie, paternisque et 
nostris concessionibus, favoribus et indultis gaudent per tempora vite 
ipsius domini episcopi perfrui libere volumus et gaudere. Declarantes 
nichilominus et statuentes expresse, ut cuicumque ipse castrum et bo
na eadem i n vita vel i n mořte per vendicionem, commutacionem, do-
nacionem vel alterius cuiuscumque alienacionis formám dederit, as-
signaverit aut legaverit et suas dederit literas super eo, i n hoc sue 
Utere tantum perpetuo debeant obtinere vigorem ac si i n tabulis terre 
poneret eadem et coram nobis aut officiatis et beneficiariis terre, more 
solito, resignaret. I l lum eciam vel illos, qui bona predicta vel partem 
eorum modo aliquo premissorum fuerit vel fuerint assecuti in suo stá
tu et condicione plena et perfecta i n bonis ipsis, castro et eorum pos-
sessionibus sive parte huiusmodi gaudere volumus libertate. S i autem 
ipse dominus episcopus castrum et bona prefata vel partem ipsorum 
ecclesie sue Olomucensis i n vita vel i n mořte danda duxerit aut legan-
da, ex nunc universis et singuhs libertatibus, emunitatibus, iuribus, 
graciis, privilegiis et indultis eidem Olomucensi ecclesie et eiusdem 
bonis et hominibus per antedictos paternos et nostros predecessores ac 
dominům genitorem nostrum et nos ab ohm usque nunc datis et con-
cessis ac dandis, eadem castrum et bona sive partem ipsorum, ut 
premittitur, omnesque incolas ipsorum et homines seu partes homines 
plene et inviolabiliter frui volumus perpetuis temporibus et gaudere. 
(dispozice) Promittentes pro nobis et heredibus nostris ac successori-
bus bona fide premissa omnia rata semper et firma i n perpetuum ob-
servare ac nullo unquam tempore contra ea vel eorum aliquod facere 
quomodolibet vel venire. Decernentes ex nunc de čerta nostra sciencia 
i r r i tum et inane, si contra ea vel ipsorum aliquod per nos, heredes et 
successores nostros aut quemvis al ium vel alios, cuiuscumque condici-
onis, dignitatis vel status existant, de iure vel de facto scienter vel 
ignoranter quippiam ullo tempore contigerit attemptari. (sankce) In 



PŘÍLOHY 253 

cuius rei testimonium presentes Literas fieri et sigil l i nostri fecimus 
munimine roborari. (koroborace) A c t u m et datum Prage anno Doni i r i i 
millesimo trecentesimo quadragesimo tercio i n die Assumptionis bea-
te Mar ie virginis gloriose. (datace) 

6. 
Konsensní l i s t ina přechodného typu - povolení 

Moravský markrabě Jošt dovoluje brněnským augustiniánům, aby na svých 
statcích šenkovali vino a stanovuje, že z těchto klášterních statků nebudou do 
brněnské městské pokladny odvádět větší plat než dvě a půl kopy grošů ročně. 

Dáno v Brně 21. června 1410. 

Nos Jodocus dei gracia marchio Brandenburgensis et Moravie etc. 
(intitulace s devočníformulí) A d perpetuam rei memoriam, (zvěčnova-
cí formule) No tum facimus tenore presencium (promulgace) universis, 
(adresa všeobecná) quod habito pio respectu ad multiformes peniurias 
et defectus, quibus monasterium nostrum nove fundacionis nostre fra-
t rum heremitarum sancti August ini i n preurbio Brunnensi notorie 
gravatum cernimus ad presens i n posterům quoque, nisi sibi cottidia-
nis nostris succursibus subventum fieret, plus posse gravari et preser-
t i m post tot gwerrarum iacturas condicionem prehbati monasterii vita 
nobis comite ob spem prémii eterni cupientes facere meliorem, (nara-
ce) de čerta nostra sciencia pr ior i totique conventui monasterii predic-
t i graciose indulsimus et presentibus dei intuitu indulgemus, ut ipsi 
unam domům prope portám magnam versus castrum Spilberg ten-
dentem eiusdem monasterii construere et erigere possint et i n eadem 
vina ipsorum propria annis singulis perpetuis temporibus propinare 
cuiushbet absque impedimento. Denique amphori nostra gracia preli-
batos fratres intueri volentes, stahiimus, quociescunque losunga i n 
dieta nostra civitate Brunnensi imposita fuerit, ut cives eiusdem civi-
tatis sive huiusmodi losunge collectores presentes et futuri de bonis 
seriptis quamdiu i n potestate memoratorum fratrum et monasterii pre-
tacti fuerint, videlicet de molendino dieto Smalczhoff, de curia i n 
Schuta ex opposito hospitalis sancti Stephani i n dieto preurbio Brun
nensi, de duobus balneis, uno desub castro Spilberg et de aha supra 
aquam vocatam Panaw, non amphus annuatim nisi dimidiam terciam 
marcam grossorum i n duobus terminis a dictis fratribus, hoc est i n fes-
to sancti Michaelis proxime affuturo quinque fertones et i n festo sancti 
Georgii totidem, et sic deinceps singulis annis futuris temporibus ex-
poscant et non ultra, (dispozice) Mandamus insuper supraseriptis civi-
bus, quatenus ultra presentem nostram constitucionem et mandátům 
nostrum non plus nisi, ut preseriptum est, dimidiam terciam marcam 
singulis annis percipiant et debeant sublevare, adiungentes insuper, 
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dum et quando predicta bona, videlicet molendinum Smalczhoff 
dictum et curia i n Schuta et duo balnea suprascripta, de potestate me-
moratorum fratrum et monasterii pretacti exirent vel contingerent, eos 
eadem bona alienare, ex tunc non tenebuntur eadem bona losungis ci-
vitatis Brunnensis ipsis per cives impositis subiacere et debebunt iuxta 
consuetudinem ab antiquo in eisdem bonis tentam et obsarvatam. 
(sankce spojená s mandátem) In cuius rei testimonium robor et eviden-
ciam perpetue valiturum sigillum nostrum de sciencia nostra presenti-
bus est appensum. (koroborace) Da tum Brunne anno Domin i millesi-
mo quadringentesimo decimo sabbato ante festům sancti Johannis 
baptisté, (datace) 

Konsensní l i s t ina přechodného typu - schválení 

Moravský markrabě Prokop schvaluje prodej jistých statků, které jeho bratr 
Jošt prodal olomouckému kostelu, a zříká se veškerých nároků na ně. Dáno 

v Brně 18. listopadu 1387. 

In nomine domini amen. (invokace) C u m universorum dominus 
sue pietatis misericordia nos elegerit i n principem, ex iniuncto princi-
pis officio dignum reputamus et consonum commodis subiectorum in-
tendere et ea precipue, que respiciunt ecclesiarum utilitatem. (arenga 
typu cum) Proinde nos Procopius dei gracia marchio Moravie (intitu-
lace s devoční formulí) tenore presencium notum facimus (promulga-
ce) universis, (adresa všeobecná) quod ad laudem et honorem altissime 
beatissimeque virginis M a r i e et sanctorum patronorum nostrorum 
ecclesie Olomucensis eiusdemque capituli instanciam diligentem (ná
ruče) animo deliberato et ex čerta nostra sciencia vendicioni bonorum 
et vi l larum i n Prasklicz prope Morkowicz , i n Luczka prope Novám 
Civitatem et i n Hrubczicz prope Grel icz cum tribus laneis et uno 
quartali agrorum i n Polkowicz vil la, cum singulis eorum iuribus et 
pertinenciis universis per magnificum et illustrem fratrem nostrum, 
dominům Jodocum, marchionem et dominům Moravie, facte honora-
bilibus viris et devotis nostris decano .. preposito et capitulo ecclesie 
Olomucensis supradicte eiusque vice et nomine pro partis suis pecu-
niis solutis, traditis et assignatis, perpetuis temporibus tenendorum, 
habendorum et possidendorum benigně et favorabiliter, graciose et vo-
luntarie consensimus et virtute presencium consentimus, ipsamque 
vendicionem sic factam gratam et ratam habentes, eandem ratifica-
mus et approbamus, renunciantes expresse omni proprietatis dominio 
tam supremo quam directo, quod nobis aut nostris heredibus vel suc-
cessoribus competere posset i n eisdem bonis quomodolibet i n futu
rum, (dispozice obsahující souhlas umocněný aprobací) Presencium 
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sub nostro appenso sigillo testimonio literarum. (korvborace) Da tum 
Brunne feria secunda proxima ante diem sancte Elyzabeth, anno 
D o m i n i millesimo trecentesimo octogesimo septimo, (datace) 
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Příloha 6. 7a: 
G r a f příjemeckých skupin 

ftavové Utctmburkavé 

14 2 18 2 

IvAt. rťríf V 

2» 18 

Uditery 

67 28 H 4 7 17 3 9 

- Konfirmace 

Konsensy 

Přf lohač .7b: 
G r a f vývoje četnosti vydání studovaných druhů listin v letech 1310-1411 

/ 

,319 |32« » j e 1 3 « 13SÍ I 3 « L370 U M IM 

Konsensy 
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Příloha č. 7 c: 
G r a f vývoje četnosti vydání studovaných druhů list in v letech 1310-1411 

pravot /áleHti»li 

63 59 

o u k r o m o p r á 

27 50 45 10 

v e ř e j n o p r á v n í 

K o n f i r m a c e 

Konsensy 
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Příloha č. 8: 
M a p k a míst vydání studovaných konfirmačních a konsensních l i s t in 

pro moravské příjemce 


