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číslo
listiny

datum obsah 
DPM formule, paleograficky relevant
ní poznámky, dnešní uložení originálu

edice písař stupeň
tradice

pozn.

1 1257, X. 2.
praha

mikuláš, pražský biskup, vidimuje 
řádu německých rytířů listinu 
alexandra iv.: [1257], viii. 7. viter-
bo (cDB v/3, č. 1111), jíž alexandr 
iv. nabádá dominikány k horli-
vější kazatelské činnosti na území 
Livonska a pruska.

cDB v/1, č. 134 t 2 pt1

2 1259, vi. 1.
-

Jan, pražský biskup, potvrzuje 
vyšebrodskému klášteru dotaci čes-
kého maršálka voka z Rožmberka.

cDB v/1, č. 188 t 2 pt1

3 126[6], Xii. 31.
praha

Jan, pražský biskup, potvrzuje 
smlouvu mezi pražskou kapitulou 
a břevnovským klášterem týkající 
se slavení svátku mláďátek.

cDB v/1, č. 484 t 2 pt1

4 1267, iv. 16.
praha 

Jan, pražský biskup, potvrzuje 
žďárskému klášteru donaci kostela 
v chotěboři učiněnou smilem 
z Lichtenburka.

cDB v/2, č. 498 t 2 pt1

5 1267, v. 1.
praha (kapitula)

martin, břevnovský opat, a Žibřid, 
strahovský opat, jako přemyslem 
ii. delegovaní soudci ve sporu 
mezi vyšehradským proboštem 
a vyšehradskou kapitulou přibí-
rají další 4 jmenované pomocníky 
k rozsouzení tohoto sporu.

cDB v/2, č. 503 W 1 pt1

6 1268, v. 28.
praha

Jan, pražský biskup, prodává 
plaskému klášteru za 80 hřiven 
stříbra vesnici odlezly.

cDB v/2, č. 559 t 2 pt1

7 1268, vii. 13.
praha

Jan, pražský biskup, uděluje 
pohledskému klášteru odpustky.

cDB v/2, č. 563 t 2 pt1

8 1268, viii. 3.
Újezd (pod petří-
nem)

Jan, pražský biskup, vyměňuje 
jmenované biskupské statky s pře-
myslem ii.

cDB v/2, č. 565 t 2 pt1

9 1269, i. 25.
praha

Jan, pražský biskup, potvrzuje 
na presentaci oseckým opatem 
Dětřichem scholára Jana, syna 
Lamberta de swalmen, ke kostelu 
v [Horním] slavkově.

cDB v/2, č. 576 t 2 pt1

10 1269, vi. 14.
praha

Jan, pražský biskup, prohlašu-
je urovnání sporu o bis kup ské 
desátky z čáslavské provincie 
mezi městem [Havlíčkův] Brod 
a [staro]boleslavskou kapitulou.

cDB v/2, č 589 t 2 pt1
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11 [1270], vi. 16.
praha

Jan, pražský biskup, uděluje 
k vyšebrodskému klášteru ve 
stanovené dny odpustky a exko-
munikuje všechny, kteří by bránili 
v tyto dny klášter navštěvovat; dále 
potvrzuje obdobné odpustky udě-
lené nejmenovaným řezenským 
biskupem.

cDB v/2, č. 612 t 2 pt1

12 1271, ii. 3.
-

Jan, pražský biskup, bere pod svou 
ochranu pohledský klášter a potvr-
zuje jeho majetek.

cDB v/2, č. 629 t 2 pt1

13 1271, iX. 1./2.
praha

přemysl ii. potvrzuje chotěšovské-
mu klášteru dar vsí staňkov a ohu-
čov učiněný vitlonem ze staňkova.
DPM: mistr Petr

cDB v/2, č. 639 v 3 pt2 Henr.

14 1271, X. 16.
praha

přemysl ii. potvrzuje a obnovuje 
klášteru sv. Jiří na Hradě svobody 
obsažené v listině přemysla ii.: 
1262, i. 30. praha (sv. Jiří) (cDB 
v/1, č. 310+).
DPM: mistr Petr

cDB v/2, č. 644 v 3 pt2 Henr.

15 1271, X. 20.
praha

Jan, pražský biskup, potvrzuje 
donaci kostela v Rožmberku  
[n. vltavou] učiněnou Hedvikou, 
vdovou po vokovi z Rožmberka, 
ve prospěch vyšebrodského  
kláštera.

cDB v/2, č. 645 t 2 pt1

16 [1272], viii. 27.
u Roudnice [n. 
Labem]

Jan, pražský biskup, nařizuje 
[havlíčko]brodskému plebánu 
Helvíkovi, aby se vyhnul sporu 
mezi Žibřidem, plebánem v při-
byslavi, a kateřinou, pohledskou 
abatyší, o kapli v Bukové hoře.

cDB v/2, č. 673 t 2 pt1

17 1272,X. 23.
[Jihlava]

Hanmann, Ludmann a Helvík, krá-
lovští urburéři pro Čechy a mora-
vu, a jihlavští přísežní udělují 
Wernheru Lotingovi a želivskému 
klášteru jmenované hory.

cDB v/2, č. 681 z 1 pt1

18 1272, X. 29.
u Brna

přemysl ii. uděluje městu [uher-
ský] Brod táž práva jako mají 
Hlubčice a navíc přidává právo 
„vyložení zboží“ (ius depositionis 
mercium).
DPM: mistr Petr

cDB v/2, č. 682 v 12 pt2 ioh.
sac.

19 1273, i. 14.
zbraslav

přemysl ii. uděluje klášteru sv. 
kláry v chebu vesnici Dřenice.
DPM: mistr Petr

cDB v/2, č. 689 v 12 pt2 ioh.
sac.

20 1273, vii. 4.
Brno

přemysl ii. uděluje žďárskému 
klášteru všechny peněžité pokuty 
uvalené na něj českými a moravský-
mi úředníky a napříště jej od nich 
eximuje.
DPM: Jan

cDB v/2, č. 712 v 12 pt2 ioh.
sac.
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21 1273, X. 3.
tábor u Šoproně.

přemysl ii. uděluje klášteru 
v imbachu jistou vinici u kremže.
DPM: Jindřich

cDB v/2, č. 715 v 12 pt2 ioh.
sac.

22 1273, X. 10.
praha

Jan, pražský biskup, potvrzuje, že 
vyšehradská kapitula bezprostřed-
ně podléhá papeži.

cDB v/2, č. 716 t 2 pt1

23 [1274], i. 1.
[trhový] Štěpá-
nov

Jan, pražský biskup, nařizuje klad-
skému děkanu c. a kladskému 
plebánu, aby exkomunikovali 
všechny, kdo se provinili proti 
tamním minoritům.

cDB v/2, č. 720 t 2 pt1

24 1274, i. 2.
[trhový] Štěpá-
nov

Jan, pražský biskup, ustanovuje na 
presentaci chotěšovským proboš-
tem miroslavem chotěšovského 
kustoda Hroznatu plebánem 
v [Horních] sekyřanech.

cDB v/2, č. 721 t 2 pt1

25 [1274], ii. 7.
praha

Jan, pražský biskup, opětovně 
nařizuje kladskému děkanovi c., 
aby veřejně exkomunikoval ty, 
kteří se provinili proti kladským 
minoritům.

cDB v/2, č. 723 t 2 pt1

26 1274, vii. 9.
u počedělic

Jan, pražský biskup, ustanovuje na 
základě presentace vyšehradskou 
kapitulou vyšehradského kanovní-
ka Jordána za rektora a plebána u p. 
marie v týně.

cDB v/2, č. 751
(a1)

t 2 pt1

27 1274, vii. 9.
u počedělic

Jan, pražský biskup, ustanovuje na 
základě presentace vyšehradskou 
kapitulou vyšehradského kanovní-
ka Jordána za rektora a plebána u p. 
marie v týně.

cDB v/2, č. 751
(a2)

W 1 pt1

28 1274, Xi. 11.
praha

přemysl ii. vyjímá na žádost 
pražského biskupa Jana iii.  
poddané na kapitulních statcích 
postní obedience, a to v pňovi-
cích aj. vesnicích na Čáslavsku 
a v uhercích aj. vesnicích na 
Boleslavsku, z pravomoci pro-
vinciálních úředníků a podřizuje 
je pouze pravomoci úředníků 
pražských.
DPM: mistr Jindřich

cDB v/2, č. 757 v 3 pt2 Henr.

29 1275, i. 1.
vyšehrad

vyšehradská kapitula uděluje pre-
bendu protonotáři Jindřichovi.

cDB v/2, č. 762 v 12 pt2 ioh.
sac.

30 1275, iii. 14.
praha

Jan, pražský biskup, uděluje 120 
dní odpustků cisterciáckému kláš-
teru v Raitenhaslachu.

cDB v/2, č. 772 t 2 pt1

31 [1275], iii. 18.
praha 

Jan, pražský biskup, nařizuje 
publikovat ve všech kostelech 
žateckého arcijáhenství a tepelské-
ho děkanátu exkomunikaci všech, 
kdo narušili waldsasskou držbu 
kostela v plané.

cDB v/2, č. 773 t 2 pt1
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32 1275, iii. 29.
Roudnice [n. 
Labem]

Jan, pražský biskup, bere pod svou 
ochranu špitál v kladsku náležející 
křížovníkům s červenou hvězdou 
od p. marie ve vratislavi.

cDB v/2, č. 775 t 2 pt1

33 [1275], iv. 9.
[vyšehrad]

Gottfried, vyšehradský kustod, 
a jmenovaní vyšehradští kanov-
níci odpovídají vyšehradskému 
proboštu petrovi na list, který jim 
zaslal v souvislosti se sporem o špi-
tál [v týně].

cDB v/2, č. 776 W 1 pt1

34 1275, vi. 5.
kamenec*

přemysl ii. osvobozuje město 
[uherský] Brod od celních poplat-
ků ve všech svých zemích.
DPM: mistr Jindřich

cDB v/2, č. 781 v 12 pt2 ioh.
sac.

35 1275, iX. 1.
křenovice

přemysl ii. potvrzuje městu Hlub-
čice jisté staré privilegium.

cDB v/2, č. 790 v 3 pt2 Henr.

36 1275, iX. 30.
Brno

přemysl ii. uděluje zmiňovaným 
osobám v Jihlavě mincovnu.
DPM: mistr Jindřich

cDB v/2,č . 794 v 3 pt2 Henr.

37 [1271–1275], Xii. 
30.
praha

přemysl ii. uděluje křížovníkům 
s červenou hvězdou od sv. Františ-
ka v praze právo bezcelní přepravy 
zboží z Čech na moravu a do 
Rakous a nazpět.

cDB v/2, č. 799 v 12 pt2 ioh.
sac.

38 1276, iii. 13.
praha

přemysl ii. potvrzuje doksanské-
mu klášteru imunitní privilegium 
václava i.: 1249, vii. 23. Litoměřice 
(cDB iv/1, č. 169).
DPM: mistr Jindřich

cDB v/2, č. 806 v 3 pt2 Henr.

39 1276, v. 27.
znojmo

přemysl ii. potvrzuje olomoucké-
mu kostelu [sv. václava] donaci 
vesnice Rozvadovice učiněnou 
Ludmilou, vdovou po zbyslavovi 
z Rozvadovic.
DPM: mistr Jindřich

cDB v/2, č. 814 v 3 pt2 Henr.

40 1276, v. 28.
znojmo

přemysl ii. povoluje brněnskému 
sudímu soudit i obyvatele před-
městské.
DPM: mistr Jindřich

cDB v/2, č. 815 v 3 pt2 Henr.

41 1276, vi. 6.
příštpo

přemysl ii. uděluje 
[novo]říšskému klášteru pokuty 
uvalené na klášterní poddané 
moravskými úředníky.
DPM: mistr Jindřich

cDB v/2, č. 816 v 12 pt2 ioh.
sac.

42 1276, vi. 21.
praha

Jan, pražský biskup, posvěcuje 
chór a oltář v kostele zderazského 
kláštera a všem návštěvníkům 
v stanovených svátcích uděluje 
odpustky.

cDB v/2, č. 817 t 2 pt1

43 1276, Xi. 26.
v táboře u vídně

přemysl ii. uzavírá (první) mír 
s Rudolfem i.

cDB v/2, č. 825 v 3 pt2 Henr.
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44 1277, v. 30.
praha

přemysl ii. restituuje plaskému 
klášteru vesnici řeporyje.
DPM: mistr Jindřich

cDB v/2, č. 839 v 3 pt2 Henr.

45 1277, iX . 4.
praha

přemysl ii. uděluje ke kapli sv. 
Jana křtitele v Brně [na Špilber-
ku] dvůr řečkovice a Jundrov? 
a kapli uděluje doubravnickému 
proboštovi Jindřichovi a jeho 
nástupcům.
DPM: mistr Jindřich

cDB v/2, č. 844 v 3 pt2 Henr.

46 1277, iX. 12.
praha

přemysl ii. uzavírá (třetí) mír 
s Rudolfem i.

cDB v/2, č. 846 v 3 pt2 Henr.

47 1277,[ante iX. 22.]
-

vítek z [Českého] krumlova dává 
vyšebrodskému klášteru Jívonice, 
trať „na lomích“ a vítkův dvůr.

cDB v/2, č. 848 vB 1 pt1

48 1278, i. 10.
olomouc

přemysl ii. uděluje městu [uher-
ský] Brod statky Boreše z Rýz-
mburka.
DPM: mistr Jindřich

cDB v/2, č. 856 v 3 pt2 Henr.

49 1278, ii. 7.
praha

Rulko z Bieberštejna slibuje za 
sebe a své dědice sloužit přemyslu 
ii. se svým hradem Frýdlantem, 
který od něj koupil.

cDB v/2, č. 860
acRB i, č. 20

v 3 pt2 Henr.

50 1278, ii. 27.
praha

Jan, pražský biskup, uděluje 
zderazskému klášteru biskupské 
desátky z vesnice sloveč a všem 
výběrčím biskupských desátků 
nařizuje tuto donaci respektovat.

cDB v/2, č. 862 t 2 pt1

51 1278, vi. 12.
praha

Jan, pražský biskup, dosvědčuje, 
že kostel p. marie v týně náleží 
vyšehradské kapitule a že michal, 
syn pražského měšťana Jana, je zde 
rektorem neoprávněně.

cDB v/2, č. 874 W 1 pt1

52 1278, vi. 30.
praha

přemysl ii. vrací sedleckému kláš-
teru za 150 pražských hřiven stříbra 
les Bor mezi kolínem a Čáslaví.
DPM: mistr Jindřich

cDB v/2, č. 877 v 3 pt2 Henr.

53 [1278], vii. 27.
praha 

Jan, pražský biskup, překládá 
svátek zasvěcení kostela sv. vác-
lava u zderazi z 29. Xi. na 8. iX. 
a ke 40 dnům odpustků při pří-
ležitosti posvěcení tohoto kostela 
udělených pražským biskupem 
valentinem přidává 40 dní svých 
odpustků.

cDB v/2, č. 882 t 2 pt1

54 1279, vii. 10.
praha

tobiáš, biskup pražský, potvrzuje 
na presentaci vyšehradské kapituly 
Friedricha z vratislavi za plebána 
kostela v Budči.

cDB vi/1, č. 57 v 18 pt1

55 1279, vii. 14.
praha 
(u sv. klimenta)

velislav, zemský písař a vyšehradský 
kanovník, rozsuzuje spor mezi 
vyšehradskou kapitulou a půtou 
z Rýzmburka o polovinu vesice krč.

cDB vi/1, č. 58
(a1)

W 1 pt1
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56 1279, vii. 14.
praha 
(u sv. klimenta)

velislav, zemský písař a vyšehrad-
ský kanovník, rozsuzuje spor mezi 
vyšehradskou kapitulou a půtou 
z Rýzmburka o polovinu vesice 
krč.

cDB vi/1, č. 58 
(a2)

W 1 pt1

57 1279, iX. 8.
praha

tobiáš, pražský biskup, dosvědču-
je prodej vesnice Želčín učiněný 
za stanovených podmínek vyše-
hradským kanovníkem Domi-
nikem ve prospěch vyšehradské 
kapituly.

cDB vi/1, č. 68 W 1 pt1

58 1279, iX. 12.
praha

G[ottfried], pražský probošt, 
ř[ehoř], pražský děkan, a celá 
pražská kapitula dosvědčují, že 
vyšehradská kapitula koupila za 
stanovených podmínek vesnici 
Želčín od vyšehradského kanovní-
ka Dominika.

cDB vi/1, č. 69 W 1 pt1

59 1279, Xi. 7.
praha 
(kostel p. marie)

petr, vyšehradský probošt, a celá 
vyšehradská kapitula svěřují kostel 
p. marie v týně vyšehradskému 
děkanu kunovi.

cDB vi/1, č. 78 W 1 pt1

60 1279, Xii. 23.
praha

Gottfried, pražský probošt a vyše-
hradský kustod, mistr Jindřich 
a velislav, vyšehradští kanovníci, 
rozhodují spor mezi vyšehradským 
proboštem petrem a vyšehradskou 
kapitulou.

cDB vi/1, č. 81
(a1)

W 1 pt1

61 1280, iii. 16.
-

[Žibřid], strahovský opat, atd. 
dosvědčují na žádost vyšehrad-
ského děkana k[unona], že dům 
u kostela p. marie v týně náleží 
vyšehradské kapitule.

cDB vi/1, č. 94 W 1 pt1

62 128[0], Xii. 29.
u Brna

albrecht, vévoda saský a moravský 
správce, osvobozuje moravské 
johanity ode všech dávek a služeb-
ností.

cDB vi/1, č. 114 X 1 pt1?

63 1280,-
u vyšehradu

kapitula vyšehradská volí 5 osob 
k vyřizování potřebných věcí.

cDB vi/1, č. 
115+

v 2 pt1

64 1281, ii. 2.
praha

Jitka abatyše a konvent kláštera sv. 
Jiří na Hradě prodávají za 3 hřivny 
stříbra plaskému klášteru 1/4 jezu 
na vltavě (v praze?).

cDB vi/1, č. 129 v 2 pt1

65 1281, iii. 10.
praha 

petr, probošt zderazský, a Gerhard, 
opat plaský, uzavírají smlouvu 
o pevnosti v potvorovském  
klášteře.

cDB vi/1, č. 133 v 2 pt1

66 1281, iii. 26.
olomouc (kostel 
sv. petra)

olomoucká kapitula oznamuje 
mohučskému arcibiskupu [Wern-
herovi] volbu olomouckého 
biskupa Dětřicha a prosí o přene-
sení práva na jeho konsekraci na 
pražského biskupa [tobiáše]. 

cDB vi/1, č. 136 D 1
a
mimo 
jiné
v 14

pt1?



158

L i s t i n n é  p í s m o  v  Č e s k ý c H  z e m í c H  n a  p ř e L o m u  1 3 .  a  1 4 .  s t o L e t í

67 1281, vii. 15.
u olomouce

Dětřich, olomoucký biskup, udě-
luje se souhlasem mohučského 
arcibiskupa [Wernhera] mohuč-
ským dominikánům 60 (sic) dní 
odpustků.

cDB vi/1, č. 147 D 2 pt0

68 1281, [iX. 16.]
praha

petr, probošt vyšehradský, vrací 
kapitule vyšehradské vesnici 
zahrádka.

cDB vi/1, č. 161
(a1)

v 3 pt2 Henr.

69 1281, [iX. 16.]
praha

petr, probošt vyšehradský, vrací 
kapitule vyšehradské vesnici 
zahrádka.

cDB vi/1, č. 161
(a2)

v 3 pt2 Henr.

70 1281, iX. 16.
praha

petr, probošt vyšehradský, slibuje 
podrobit se rozhodnutí jmeno-
vaných smírčích soudců ve svém 
sporu s vyšehradskou kapitulou.

cDB vi/1, č. 162 v 4 pt2 Wel.

71 1281, iX. 17.
modřice

Dětřich, olomoucký biskup,  
uděluje minoritům právo kázat 
a zpovídat na území olomouc-
ké diecéze a uděluje jim 40 dní 
odpustků.

cDB vi/1, č. 165 D 3 pt0

72 1281, iX. 18.
u modřic

Dětřich, biskup olomoucký, 
potvrzuje oslavanskému klášteru 
patronátní právo kostelů v miro-
slavi, nové cerekvi, všech svatých 
na starém Brně, troskotovicích 
a v mohelně.

cDB vi/1, č. 168 v 14 pt1 sim.

73 1281, iX. 18.
u modřic

Dětřich, olomoucký biskup, potvr-
zuje oslavanskému klášteru listiny 
moravského maršálka Bohuše 
z Drahotuš na donaci vesnic zbý-
šov (?) a studyň:
a) 1280, vii. 2. Brno (cDB vi/1, 
č. 101)
B) 1281, viii. 22. Brno (cDB vi/1, 
č. 156).

cDB vi/1, č. 169 D 4 pt0

74 1281, iX. 24.
u kroměříže

Dětřich, biskup olomoucký, 
potvrzuje křížovníkům s červenou 
hvězdou od sv. Františka v praze 
přenesení patronátního práva kos-
tela v Hodonicích učiněné eliškou, 
vdovou po kadoldu sirotkovi, ve 
znojmě 1281, iX. 18. (cDB vi/1, 
č. 170).

cDB vi/1, č. 174 v 14 pt1 sim.

75 1281, iX. 29.
praha

tobiáš, pražský biskup, potvrzuje 
na presentaci waldsasského opata 
[Jana] Žibřida z pavlíkova plebá-
nem kostela v [Horní] plané.

cDB vi/1, č. 176 t 1 pt0

76 1281, Xi. 12.
u Rožmberka [n. 
vltavou]

Jindřich z Rožmberka dává se sou-
hlasem své ženy elišky vyšebrod-
skému klášteru pět jmenovaných 
vsí a jiné jmění.

cDB vi/1, č. 181 vB 2 pt1



159

v.  p ř e H L e D  L i s t i n

77 1281, Xii. 1.
u modřic

Dětřich, biskup olomoucký, potvr-
zuje templářům v Jamolicích pat-
ronátní právo kostelů v [Horních] 
Dubňanech, Dukovanech a Bohu-
slavicích.

cDB vi/1, č. 183 v 14 pt1 sim.

78 1282, vi. 1.
praha

petr, probošt vyšehradský, vrací 
vyšehradské kapitule vesnici koleč 
a kostel v Budči.

cDB vi/1, č. 219 v 4 pt2 Wel.

79 1282, vi. 1.
vyšehrad

Gottfried, probošt pražský a kus-
tod vyšehradský, a vyšehradská 
kapitula slibují podrobit se 
rozhodnutí zvolených smírčích 
soudců ve sporu s vyšehradským 
proboštem petrem.

cDB vi/1, č. 220
(a1)

v 4 pt2 Wel.

80 1282, vi. 1.
vyšehrad

Gottfried, probošt pražský a kus-
tod vyšehradský, a vyšehradská 
kapitula slibují podrobit se 
rozhodnutí zvolených smírčích 
soudců ve sporu s vyšehradským 
proboštem petrem.

cDB vi/1, č. 220
(a2)

v 3 pt2 Henr.

81 1282, viii. 27.
opava

mikuláš, vévoda opavský, dosvěd-
čuje, že Beneš ze Štítiny dal olo-
mouckému kostelu [sv. václava] 
ves skorotín jako satisfakci.

cDB vi/1, č. 231 v 14 pt1 sim.

82 1282, viii. 28.
opava

mikuláš, vévoda opavský, dosvěd-
čuje, že Beneš [ii.] z Branice dal 
Dětřichovi, biskupu olomoucké-
mu, výnos vsi Býkova (12 hřiven 
stříbra ročně) jako satisfakci.

cDB vi/1, č. 233 v 14 pt1 sim.

83 1282, X. 22.
praha

tobiáš, biskup pražský, směňuje 
biskupské statky v markovicích 
s patronátním právem kostela 
sv. Jiří za vesnici sulice náležející 
vilémovskému klášteru.

cDB vi/1, č. 241 v 18 pt1

84 1282, X. 27.
praha

Walther, převor magdalenitek u p. 
marie a sv. Jakuba ve Freibergu, 
převádí patronátní právo kostelů 
sv. víta a mikuláše v Dobřanech na 
chotěšovský klášter za 70 hřiven 
stříbra.

cDB vi/1, č. 242 v 3 pt2 Henr.

85 1283, iv. 16.
kroměříž

Dětřich, biskup olomoucký, potvr-
zuje augustiniánkám od sv. Jakuba 
v olomouci donaci vesnice trávník 
učiněnou Budislavou, vdovou po 
křížovi z Ratají, se zachováním 
doživotního užívání této vesnice.
ZA Opava, prac. Olomouc, MC Olo
mouc, i. č. 49,  sg. A I b 6

cDB vi/1, č. 269 v 12 pt2 ioh.
sac.

86 1283, v. 28.
praha

tobiáš, biskup pražský, prodává 
se souhlasem pražské kapituly 
Jindřichovi z přiběnic 3 biskupské 
vsi: řepeč (2 stejnojmenné ves-
nice) a Bečice (u tábora) za 150 
pražských hřiven stříbra.
SOA Třeboň, Cizí statky, sg. Bečice II 
19 č. 1

RBm ii, č. 1293 v 18 pt1
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87 [1283], vi. 3.
u orvieta

martin iv. potvrzuje zderazskému 
klášteru patronátní právo kostelů 
p. marie a sv. petra v Úpě, které 
se souhlasem pražského biskupa 
[Jana iii.] daroval klášteru Jiljí 
z Úpy (cDB v/1, č. 216+ a 217+).
NA Praha, AZK, i. č. 1616, sg. ŘKřb 
Zderaz – 24

RBm ii, č. 1294 -

88 1283, vi. 6.
-

Jindřich a vok z Rožmberka potvr-
zují klášteru p. marie v Drkolné 
(schlägl) donaci kostela v kir-
chschlagu se 3 lány a vesnice pfaf-
fenschlag, kterou učinil jejich otec 
vítek.
Stiftsarchiv Schlägl, Urkunde Nr. 18

RBm ii, č. 1295 pt0

89 1283, vi. 24.
praha

Bernard, plebán v sušici, dává 
plnou moc petru z prahy, ple-
bánovi ve starých Bucích, ve 
sporu s konventem ve Windbergu 
o sušický kostel.
BayHStA München, KU Windberg 26

RBm ii, č. 2717 v 4 pt2 Wel.

90 1283, vii. 31.
-

cyrus, olomoucký probošt, roz-
suzuje spor mezi dominikány 
v olomouci a konrádem, rektorem 
kostela v Bystřici, o jistou parcelu 
v olomouci ve prospěch domini-
kánů.
Archiv NM Praha, Pergamenové 
listiny, sg. A 35

RBm ii, č. 1296 pt0

91 1283, viii. 3.
praha

aliron de Riccardis, kanovník od 
sv. marka v Benátkách a výběrčí 
lyonských desátků, bere pod 
ochranu křížovníky s červenou 
hvězdou od sv. Františka v praze.
NA Praha, Řád křížovníků s červenou 
hvězdou, i. č. 88, sg. ŘKř 98

RBm iv, č. 1854 pt0

92 1283, viii. 23.
Freiburg

Rudolf i. prohlašuje za neplatnou 
zástavu na města a hrady Žitava, 
svádov, Ronov, ostrý (scharfen-
stein), Bezděz, Děčín, Ústí [n. 
Labem] a most, kterou si vynutil 
ota Braniborský na václavovi ii.
NA Praha, AČK, i. č. 22

RBm ii, č. 1297 -

93 1283, viii. 28.
praha

Jan z michalovic přijímá od václa-
va ii. hrady velešín, ostrý (schar-
fenstein) a Děvín a ves vítějovice 
(u netolic) a slibuje václavovi 
sloužit, rezignuje v jeho prospěch 
na vesnice tuchovlice, Hojnice, 
srby a město Jičín a přidává 800 
hřiven stříbra.
Indorzát: V 18
NA Praha, AČK, i. č. 23

RBm ii, č. 1298
acRB i, č. 23

v 3 pt2 Henr.
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94 1283, iX. 2.
Louka

Winand, opat loucký, nařizuje 
zderazskému proboštovi vojsla-
vovi jakožto papežem delegovaný 
soudce ve sporu mezi vyšehrad-
skou kapitulou a michalem, synem 
schilhera z prahy, o kostel p. marie 
v týně, aby veřejně michala exko-
munikoval.
NA Praha, Archiv vyšehradské kapitu
ly, inv. č. 88

RBm ii, č. 1299 pt0

95 1283, iX. 20.
Žďár [n. sázavou]

Žďárský klášter dává jistému petro-
vi beneficium v chotěboři.
Fragment pergamenu připojený 
k rukopisu: NK Praha, sig. I E 35

- pt0

96 1283, X. 6.
praha
(klášter domi-
nikánů [od sv. 
klimenta])

Jordan, strahovský opat, aj. dele-
govaní soudci dosvědčují, že opat 
a konvent kláštera ve Windbergu 
ustoupili ve sporu o sušický kostel 
mistru Bernardovi, plebánu v suši-
ci, a slíbili o tom vydat listinu.
BayHStA München, KU Windberg 27

- v 4 pt2 Wel.

97+ 1283, Xi. 6.
Brno

václav ii. rozhoduje spor mezi 
tišnovským klášterem na jedné 
a vojtou ze všechovic a jeho syny 
na druhé straně ohledně placení 
desátků ze všechovic, a to tak, že 
vojta se svými syny mají majetek ve 
všechovicích doživotně svobodně 
držet, pak má připadnout tišnov-
skému klášteru.
DPM: mistr Jan ze Sadské
Za falsum stol. XIV. je listina označena 
v AZK I, č. 287 pozn. 98
MZA Brno, E 10, sg. Y I 14

RBm ii, č. 1301 v 1+ pt0

98 1283, Xi. 21.
praha

václav ii. uděluje magdalenitkám 
kostel ve vesnici záhražany.
DPM: mistr Velislav
NA Praha, AZK, i. č. 101, sg. ŘA 
Most – 1

RBm ii, č. 1302 v 2 pt1

99 1283, Xii. 1.
Brno

Hartman z Holštejna odkazuje 
klášteru p. marie v zábrdovicích 
po své smrti vesnici Bukovina 
(u Brna).

RBm ii, č. 1303 pt0

100 1283,-
Žďár [n. sázavou]

Heřman a Čeněk z přibyslavi 
ustupují od sporu o hranice se 
žďárským klášterem a volí si tento 
klášter za místo svého posledního 
odpočinku. 
MZA Brno, E 8, sg. A23

RBm ii, č. 1305 pt0

101 1284, i. 10.
praha

václav ii. potvrzuje zlatokorun-
skému klášteru zakládací listinu 
přemysla ii. z 1263, [ante iX. 12.] 
- (cDB v/1, č. 391), podřizuje

RBm ii, č. 1307 v 3 pt2 Henr.
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zlatokorunský klášter klášteru 
plaskému, nikoliv jako doposud 
klášteru Heiligenkreuz, a vyjímá jej 
z jurisdikce všech úředníků vyjma 
sebe, pražských úředníků a plaské-
ho opata.
DPM: mistr Velislav
NA Praha, AZK, i. č. 996, sg. ŘC 
Zlatá Koruna  4

102 1284, i. 10.
praha

václav ii. potvrzuje zlatokorunské-
mu klášteru donaci města netolice 
údajně učiněnou přemyslem ii. 
(cDB v nezná) a navíc město 
vyjímá z jurisdikce všech úředníků 
vyjma sebe, pražských úředníků 
a zlatokorunského opata.
DPM: mistr Velislav
NA Praha, AZK, i. č. 997, sg. ŘC 
Zlatá Koruna  5

RBm ii, č. 1308 v 3 pt2 Henr.

103 1284, i. 11.
praha

václav ii. potvrzuje zlatokorun-
skému klášteru donaci zvíkov-
ského purkrabí Hrza učiněnou 
v jeho poslední vůli na vsi mýto, 
Jankov*, Dětochov*, skalné*, 
záhliní* (eisengrub), mokrá, 
Lštín, klenov*, provodice*, Černá 
(v pošumaví), Bližná (eggetschlag) 
a Dolní vltavice.
DPM: mistr Velislav
NA Praha, AZK, i. č. 998, sg. ŘC 
Zlatá Koruna  6

RBm ii, č. 1309 v 3 pt2 Henr.

104 1284, i. 21.
znojmo

oldřich, arcijáhen znojemský, 
martin, kvardián u znojemských 
minoritů, vlk z plavče, loucký 
převor Šimon a Jan, plebán od sv. 
mikuláše ve znojmě, rozhodují 
spor mezi louckým klášterem 
a alšíkem [z melrenu] o desátky 
z vinice v Havraníkách.
MZA Brno, E 57, sg. L7

azk i, č. 290 D 8 pt1

105 1284, iii. 6.
praha

václav ii. potvrzuje klášteru 
Waldsassen listinu přemysla ii. 
z 1260, [ante iii. 10.] starý Hrá-
dek (cDB v/1, č. 212) týkající se 
vynětí příjemce ze světských soudů 
a imunity od soudních pokut aj. 
břemen a navíc přidává exempci 
od „osady“.
DPM: mistr Velislav
BayHStA München, KU Waldsassen 97

RBm ii, č. 1310 v 4 pt2 Wel.

106 1284, iii. 17.
znojmo

Dětřich, biskup olomoucký, kon-
firmuje [znojemským] minoritům 
listinu martina iv.: [1281], Xii. 13.

Šebánek: kance-
lář, s. 271, č. 1

D 5 pt0
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u orvieta (potthast ii, č. 21.821) 
ohledně pravomoci pověřovat 
z papežské moci minority kazatel-
skou a zpovědní činností.
MZA Brno, G 2, i. č. 690

107 1284, iv. 3.
opava

mikuláš, vévoda opavský, uzavírá 
dohodu s opavskými měšťany, 
slibuje dodržovat jejich svobody 
obsažené v privilegiu prý uděle-
ném městu václavem ii. a za sebe 
přidává svobody další.
SOkA Opava, AM Opavy i. č. 2, sg. I/7

RBm ii, č. 1313 m 1 pt1

108 1284, v. 20.
-

ojíř [z Lomnice], nejvyšší 
komorník, Boleslav, nejvyšší sudí, 
Radoslav, zemský písař, aj. pražští 
úředníci nařizují úředníkům 
plzeňským (H., komorníkovi, 
sudímu oldřichovi aj.), aby dali 
chotěšovskému klášteru k dispo-
zici komorníka, který by citoval 
klášterní škůdce k plzeňskému či 
stříbrskému soudu, jenž bude plnit 
funkci soudu zemského.
NA Praha, AZK, i. č. 2065, sg. ŘP 
Chotěšov – 26

RBm ii, č. 1315 v 2 pt1

109 1284, v. 24.
praha

Česká šlechta strany tobiáše z Be-
chyně slibuje věrnost václavovi ii.
NA Praha, AČK, i. č. 25

RBm ii, č. 1316
acRB i, č. 25

v 3 pt2 Henr.

110 1284, v. 24.
praha

Česká šlechta strany záviše z Falken-
štejna slibuje věrnost václavovi ii.
NA Praha, AČK, i. č. 24

RBm ii, č. 1317
acRB i, č. 24

v 3 pt2 Henr.

111 1284, v. 30.
praha

václav ii. provádí za 50 freiber-
ských hřiven stříbra výměnu své 
vesnice Hradec za vesnici ovenec 
náležející chotěšovskému klášteru.
DPM: mistr Velislav
NA Praha, AZK, i. č. 2066, sg. ŘP 
Chotěšov – 27

RBm ii, č. 1318 v 3 pt2 Henr.

112 1284, vi. 30.
praha

václav ii. potvrzuje johanitům od 
p. marie v praze listinu přemysla 
ii.: 1272, i. 19. praha (cDB v/2, č. 
651) týkající se podřízení johanitů 
výhradní jurisdikci pražských úřed-
níků a jejich osvobození od „osady“.
DPM: mistr Velislav
NA Praha, Archiv maltézského vel
kopřevorství, i. č. 986, sg. Jo XXI ČV 
– DP 30

RBm ii, č. 1319 v 5 pt2 ?

113 1284, vii. 1.
znojmo

Dětřich, biskup olomoucký, prohla-
šuje, že desátky kostelů ve vesnicích 
Loděnice, odrovice, oleksovice, 
Čenkovice*, steckouicz*, Šatov, 
víska (=Hnanice?), Havraníky, 

RBm ii, č. 1320
(a1)

D 6 pt1?
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onšov*, Dyjákovičky, chvalovice, 
přímětice, kuchařovice, Lukov, 
skoroměřice*, Domamil, Litohoř, 
Rokytná, vrbov, Dlouhonosy* 
a desátky z vinic a pozemků 
v okolí znojma náleží louckému 
klášteru.
MZA Brno, E 57, sg. L8a

114 1284, vii. 1.
znojmo

Dětřich, biskup olomoucký, 
prohlašuje, že desátky kostelů ve 
vesnicích Loděnice, odrovice, 
oleksovice, Čenkovice*, steckou-
icz*, Šatov, víska (=Hnanice?), 
Havraníky, onšov*, Dyjákovičky, 
chvalovice, přímětice, kucha-
řovice, Lukov, skoroměřice*, 
Domamil, Litohoř, Rokytná, 
vrbov, Dlouhonosy* a desátky 
z vinic a pozemků v okolí znojma 
náleží louckému klášteru.
MZA Brno, E 57, sg. L8b 

RBm ii, č. 1320
(a2)

D 6 pt1?

115 1284, viii. 28.
[klášterní] Hra-
disko (u olomou-
ce)

václav ii. potvrzuje augustinián-
kám od sv. Jakuba v olomouci 
listiny: 
a) 1223, iii. 2. Brno (cDB ii, 
č. 245), v níž přemysl i. se svou 
ženou konstancií dává augustini-
ánkám od sv. petra v olomouci 
jisté pozemky ve vsi Bukovany 
a potvrzuje exempci na vesnici 
klopotovice, a 
B) 1225, v. 11. kralice (cDB ii, č. 
269), v níž moravský markrabě vla-
dislav ii. uděluje augustiniánkám 
od sv. petra a pavla v olomouci 
ve vsi mostkovice tytéž svobody, 
kterým se těší vesnice olomoucké-
ho biskupství.
DPM: mistr Velislav
ZA Opava, pob. Olomouc, MC Olo
mouc, i. č. 50, sg. A I b 7

RBm ii, č. 1321 v 4 pt2 Wel.

116 1284, iX. 7.
praha

václav ii. potvrzuje žďárskému 
klášteru patronátní právo kostela 
v Blučině.
DPM: mistr Velislav
MZA Brno, E 8, sg. A24

RBm ii, č. 1323 v 3 pt2 Henr.

117 1284, iX. 12.
nižbor

václav ii. povoluje klášteru [kláš-
terní] Hradisko (u olomouce) 
opevnit svá města a trhové vsi kní-
nice [u Boskovic], kyjov, svitávka, 
Hranice a [velká] střelná*.
DPM: mistr Velislav 
Tuto listinu zřejmě znal (vzhledem 
k uvedeným lokalitám) hradiský falzátor

RBm ii, č. 1324 v 6 pt2
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píšící listinu údajně Přemysla II.: 1270, 
VIII. 21. Praha (= CDB V/2, č. 618+), 
v níž Přemysl II. potvrzuje privilegium 
Václava I.: 1250, [IX. 1. Praha] pro 
hradiský klášter (= CDB IV/1, č. 188++ 
versio II jako falsum vzniklé po r. 1270)
MZA Brno, E 55, sg. J10

118 1284, iX. 14.
vyšehrad

kapitula vyšehradská pronajímá 
pražskému měšťanovi oldřichu 
ploseriovi dvůr v Hovorčovicích.
NA Praha, Archiv vyšehradské kapi
tuly, i. č. 89

RBm ii, č. 1326 v 28 pt1

119 1284, X. 14.
u modřic

Dětřich, biskup olomoucký, potvr-
zuje listinu: 1284, iv. 26. Brno 
(RBm ii, č. 1314), v níž olomoucký 
kanovník oldřich a kroměřížský 
kanovník mistr Jindřich z [osové] 
Bítýšky rozsuzují spor o desátky 
kostela v přibicích mezi johanity 
a plebánem kostela v přibicích 
na jedné a [dolno]kounickým 
klášterem na druhé straně, a to 
tak, že desátky z vesnice ivaň mají 
náležet ke kostelu v přibicích, 
zatímco desátky z topolan a vra-
novic (vyjma 8 lánů náležejících 
témuž kostelu) budou patřit 
[dolno]kounickému klášteru.
DPM: mistr Šimon
NA Praha, Archiv maltézského vel
kopřevorství, i. č. 1904, sg. Jo XXXVIII 
Br 17

RBm ii, č. 1327 D 7 pt0

120 1284, Xi. 11.
most

konrád, měšťan mostecký, se svou 
ženou pezlou postupují klášteru 
křížovníků s červenou hvězdou 
[od sv. václava] v mostě veškeré 
své (nejmenované) statky za stano-
vených podmínek. 
Mezi svědky: Her[mann] scriptor
NA Praha, Řád křížovníků s červenou 
hvězdou, i. č. 90, sg. ŘKř 224

RBm ii, č. 1329 pt0

121 1284, Xi. 20.
praha

tobiáš, biskup pražský, ustanovuje 
na základě presentace opata Jaro-
slava a konventu vilémovského 
kláštera kněze Čéče za plebána 
a rektora v markovicích.
NA Praha, Řád benediktinů Břevnov, 
i. č. 51, sg. B IX 237

RBm ii, č. 1331 t 2 pt1

122 1284, Xi. 28.
praha

v[áclav ii.] nařizuje výběrčím 
berně respektovat údajná privilegia 
a nevybírat berni z majetku kaple 
sv. václava na Hradě (v praze).
APH, Archiv Pražské kapituly, sg. 
49I24

RBm ii, č. 1332 v 4 pt2 Wel.



166

L i s t i n n é  p í s m o  v  Č e s k ý c H  z e m í c H  n a  p ř e L o m u  1 3 .  a  1 4 .  s t o L e t í

123 1284,-
[zábrdovice]

D[ětřich], opat zábrdovický, pro-
dává johanitům na starém Brně 
výnos ze 3 zahrad u johanitské 
komendy za 2 a 1/2 brněnské hřiv-
ny stříbra.
NA Praha, Archiv maltézského vel
kopřevorství, i. č. 1905, sg. Jo XXXVIII 
Br 18

RBm ii, č. 1334 pt0

124 1285, ii. 15.
modřice

Dětřich, biskup olomoucký, potvr-
zuje donaci patronátního práva 
kostela v olší učiněnou Demetriem 
z Bukova ve prospěch doubravnic-
kého kláštera.
AM Brna, SLMAL, i. č. 48

RBm ii, č. 1338 v 14 pt1 sim.

125 [1285], ii. 19.
praha

tobiáš, biskup pražský, zakazuje 
svým výběrčím desátků vybírat 
desátky od lidí břevnovského 
kláštera s odkazem na údajné staré 
privilegium.
NA Praha, Řád benediktinů Břevnov, 
i. č. 52, sg. B II 47 (ad 1286, II. 19.)

RBm ii, č. 1234
(ad 1281, ii. 19.)

t 3 pt0

126 1285, ii. 24.
u orvieta

Různí arcibiskupové a biskupové 
udělují k velehradskému klášteru 
40 dní odpustků.
Na dorzu je rukou velehradského 
archiváře VE 2 zaznamenán prelimi
nární protokol z 1315, VII. 2. [Vele
hrad] (in domo Alberti) o potvrzení 
listiny č. 126 olomouckým biskupem 
Petrem [Angeli] a dále odjinud nezná
mých indulgenčních listin olomouckého 
biskupa Dětřicha a basilejského bisku
pa Petra [z Aspeltu] pro Velehrad
MZA Brno, E 7, sg. B5

RBm ii, č. 1339
(ad ii. 25.)
azk i, č. 291
(ad 1284, ii. 26.)

-

127 1285, ii. 24.
u orvieta

Různí arcibiskupové a biskupové 
udělují dominikánům v olomouci 
40 dní odpustků.
Archiv NM Praha, Pergamenové 
listiny, sg. A36

RBm ii, č. 1340
(ad ii. 25.)

-

128 1285, iv. 2.
norimberk

Rudolf i. uděluje Friedrichovi, 
purkrabí norimberskému, na len-
ním právu jisté říšské léno (feodum 
castrense) v chebu a hrad Wun-
siedel. 

Gradl, č. 369 -

129 1285, v. 6.
Jaroslavice

Gerhard z obřan se svou ženou Jit-
kou [z valtic (Feldsberg)] a dětmi 
prodávají johanitům v mailbergu 
za 100 hřiven vídeňských feniků 
svůj majetek ve vsích Herzogbir-
baum, untermarkersdorf a nieder-
fellabrunn.
Indorzát: mailberský 
Mezi svědky: Ulrich „der schreiber“
NA Praha, Archiv maltézského

- pt1?
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velkopřevorství, i. č. 1304, sg. Jo XXXI 
Mail. 59

130 1285, v. 6.
Jaroslavice

Gerhard z obřan se svou ženou Jit-
kou [z valtic (Feldsberg)] a dětmi 
prodávají johanitům v mailbergu 
za 100 hřiven vídeňských feniků 
svůj majetek ve vsích Herzogbir-
baum, untermarkersdorf a nieder-
fellabrunn.
Indorzát: mailberský
NA Praha, Archiv maltézského vel
kopřevorství, i. č. 1303, sg. Jo XXXI 
Mail. 58

- pt1?

131 1285, v. 8.
praha

václav ii. restituuje za stanovených 
podmínek mlýn na Labi sirotkům 
Friedricha, syna mincmistra eber-
harda.
DPM: mistr Velislav
SOA Třeboň, VS Sedlec, i. č. 3

RBm ii, č. 1345 v 3 pt2 Henr.

132 1285, v. 24.
praha

václav ii. vydává privilegium pro 
město kolín, v němž upravuje 
právní postavení královských měst 
v Čechách obecně, též procesní 
postupy u sporů mezi měšťany 
navzájem i mezi městy a šlechtou 
a navíc potvrzuje městům jejich 
stará privilegia, nejsou-li v rozporu 
s panovníkovými zájmy.
SOkA Kolín, AM Kolína, sg. I/1 – 1

RBm ii, č. 1346 v 3 pt2 Henr.

133 1285, vi. 24.
-

inselerius (augustinián-eremita), 
biskup budvánský, uděluje 40 dní 
odpustků pro vyšehrad.
NA Praha, Archiv vyšehradské kapitu
ly, inv. č. 90

- W 2 -

134 1285, vii. 1.
praha

václav ii. uděluje augustiniánům-
eremitům kostel sv. tomáše na 
malé straně.
DPM: mistr Velislav
NA Praha, ŘA Praha, inv. č. 1

RBm ii, č. 1349 v 3 pt2 Henr.

135 1285, vii. 29.
Brno

Friedrich z Šumburka ml. usta-
novuje svého otce Friedricha 
a Berengara z meldungen za 
rozhodčí ve svém sporu o stavbu 
hradu Boršova (u moravské tře-
bové) s olomouckým biskupem 
Dětřichem, který si za rozhodčí 
zvolil pražského probošta oldřicha 
a svého komořího Wolframa, a sli-
buje podrobit se jejich rozhodnutí.
ZA Opava, prac. Olomouc, Arcibis
kupství Olomouc, i. č. 1435, sg. P I a 4

RBm ii, č. 1353 v 14 pt1 sim.

136 1285, viii. 27.
-

inselerius (augustinián-eremita), 
biskup budvánský, uděluje 40 dní

- W 3 pt1
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odpustků pro vyšehrad.
NA Praha, Archiv vyšehradské kapitu
ly, inv. č. 91

137 1285, viii. 28.
praha

inselerius (augustinián-eremita), 
biskup budvánský, uděluje 40 dní 
odpustků augustiniánům-eremi-
tům od sv. tomáše v praze.
NA Praha, ŘA Praha, inv. č. 2

RBm ii, č. 1354 W 3 pt1

138 1285, X. 1.
vyšehrad

petr, probošt vyšehradský, směňuje 
své proboštské statky v Žitenicích 
(i s patronátním právem tam-
též), malešově, [Horním] týnci 
a [velkém] Újezdě (na Litomě-
řicku), dále vinici v Litoměřicích 
včetně desátku z plavby (naulum) 
pod vyšehradem za 1/2 cla v pra-
chaticích náležející vyšehradské 
kapitule.
NA Praha, Archiv vyšehradské kapitu
ly, inv. č. 92

RBm ii, č. 1356 v 3 pt2 Henr.

139 1285, X. 1.
vyšehrad

kapitula vyšehradská směňuje svou 
1/2 cla v prachaticích za v listině č. 
138 zmiňované statky vyšehradské-
ho proboštství.
NA Praha, Archiv vyšehradské kapitu
ly, inv. č. 93

- v 3 pt2 Henr.

140 1285, X. 1.
praha

václav ii. potvrzuje vyšehradské 
kapitule právní počin obsažený 
v listině č. 138.
DPM: mistr Velislav
NA Praha, Archiv vyšehradské kapitu
ly, inv. č. 94

RBm ii, č. 1357 v 3 pt2 Henr.

141 1285, X. 23.
praha

václav ii. uděluje dědičně závi-
šovi z Falkenštejna poličku, hrad 
Lanšperk (Landsberg) a město 
Lanškroun (Landskron).
DPM: mistr Velislav
SOA Třeboň, Cizí statky, sg. Lanšperk 
II 234 č. 1

RBm ii, č. 1358 v 6 pt2

142 1285, X. 27.
praha

tobiáš, biskup pražský, uděluje 
kostelu sv. kateřiny v Bambergu 
odpustky.
BayHStA München, Bamberger 
Urkunden 997

RBm ii, č. 2721 t 4 -

143 1285, Xi. 18.
Hradec  
[nad moravicí]

václav ii. potvrzuje pořízení svého 
kaplana, pražského a olomouc-
kého kanovníka Wernera, který 
daroval olomouckému kostelu 
[sv. václava] vesnici všechovice na 
opavsku.
DPM: mistr Jan ze Sadské
ZA Opava, prac. Olomouc, Lenní dvůr 
Kroměříž, i. č. 307, sg. R IX b 1

RBm ii, č. 1360 v 3 pt2 Henr.
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144 [1285], Xi. 20.
řím

Honorius iv. nařizuje proboštovi 
pražskému [oldřichovi], aby 
rozhodl ve sporu o pozemky aj. 
nemovitosti [u Brna] mezi her-
burským klášterem (cella sanctae 
mariae) v Brně a plebány od sv. 
petra a sv. Jakuba tamtéž.
MZA Brno, E 25, i. č. 29, sg. 38N

RBm ii, č. 1361
azk i, č. 295
(ad Xi. 22.)

-

145 1286, i. 8.
modřice

Dětřich, biskup olomoucký, transu-
muje na žádost velehradského opata 
3 papežské listiny pro cisterciáky: 
a) innocenc iv.: [1250], X. 14. 
Lyon (cDB iv/1, č. 405a) 
B) alexandr iv.: [1260], Xi. 27. 
Laterán (cDB v/3, č. 1174) 
c) alexandr iv.: [1261], i. 13. 
Laterán (cDB v/3, č. 1200).
Wrocław

cDs X, č. 42 D 8 pt1

146 1286, ii. 6.
Brno

Dětřich, biskup olomoucký, 
potvrzuje rozhodnutí učiněné ve 
sporu mezi soběhrdem ze Šardic 
a Wernerem, plebánem z mistřína, 
ohledně kostela v Šardicích.
DPM: mistr Šimon
MZA Brno, E 4, sg. 33:4

RBm ii, č. 1365 v 14 pt1 sim.

147 1286, ii. 13.
Brno

Dětřich, biskup olomoucký, potvr-
zuje kl. žďárskému listinu václava 
ii.: 1284, iX. 7. praha (RBm ii, č. 
1323) na patronátní právo kostela 
v Blučině.
DPM: mistr Šimon
MZA Brno, E 8, sg. A 195 

RBm ii, č. 1366 v 14 pt1 sim.

148 1286, ii. 14.
olomouc

Dětřich, biskup olomoucký, 
s olomouckou kapitulou potvrzují 
donaci dvora v Břuchotíně učině-
nou vikářem mitisiem pro kapli sv. 
Jana v olomouckém kostele.
ZA Opava, prac. Olomouc, Metropo
litní kapitula Olomouc, inv. č. 52, sg. 
A I b 9

RBm ii, č. 1367 D 9 pt0

149 1286, ii. 18.
Brno

václav ii. potvrzuje herburskému 
klášteru (cella sanctae mariae) 
v Brně listiny týkající se prodeje 
vesnice Diváky učiněného zábrdo-
vickým opatem Dětřichem za 120 
hřiven stříbra:
a) 1262, iX. 29. zábrdovice (cDB 
v/1, č. 351)
B) 1262, iX. 29. modřice (cDB 
v/1, č. 352+)
c) 1271, iv. 5. u Brna (cDB v/2, 
č. 633).
DPM: mistr Jan ze Sadské
MZA Brno, E 25, i. č. 30, sg. X2

RBm ii, č. 1368 v 4 pt2 Wel.
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150 [1286], ii. 20.
řím 

Honorius iv. bere pod svou ochranu 
herburský klášter (cella sanctae ma-
riae) v Brně a potvrzuje mu majetek.
MZA Brno, E 25, i. č. 31, sg. 38M

RBm ii, č. 1369 -

151 [1286], ii. 20.
řím

Honorius iv. dovoluje kl. her-
burskému (cella sanctae mariae) 
v Brně, aby směl přijímat a držet 
alodní statky svých členek.
MZA Brno, E 25, i. č. 32, sg. 38L

RBm ii, č. 1370 -

152 1286, ii. 26.
Brno

václav ii. uděluje dědičně elišce, 
vdově po kadoldu sirotkovi, svou 
vesnici tasovice na znojemsku za 
její statky v mohelně.
DPM: mistr Jan ze Sadské
MZA Brno, E 43, sg. A1

RBm ii, č. 1371 v 12 pt2 ioh.
sac.

153 1286, ii. 28.
Špilberk

Gerhard z obřan slibuje věrnost 
václavovi ii.
NA Praha, AČK, i. č. 27

RBm ii, č. 1373
acRB i, č. 27

v 4 pt2 Wel.

154 1286, iii. 11.
Brno

václav ii. uděluje svému kaplanu 
a lékaři mistru Jindřichovi vesnici 
povel u olomouce a vyjímá ji z juris-
dikce provinciálních úředníků.
DPM: mistr Jan ze Sadské
ZA Opava, prac. Olomouc, MC Olo
mouc, i. č. 53, sg. A I b 10

RBm ii, č. 1375 v 3 pt2 Henr.

155 1286, iv. 2.
Brno

václav ii. uděluje dominikánkám 
(t. j. herburgám - klášteru cella 
sanctae mariae) v Brně vesnici 
soběšice.
DPM: mistr Jan ze Sadské
MZA Brno, E 25, i. č. 33, sg. U2

RBm ii, č. 1378 v 8 pt0

156 1286, iv. 26.
řím

Různí biskupové udělují 40 dní 
odpustků ke kostelu sv. václava 
v olomouci.
ZA Opava, prac. Olomouc, MC Olo
mouc, i. č. 54, sg. A I b 11

RBm ii, č. 1379 D 10 pt1

157 1286, v. 1.
-

václav ii. uděluje plaskému pro-
boštovi právo soudit těžké zločiny 
s odkazem na starší privilegia 
přemysla ii. a jeho předchůdců.
NA Praha, AZK, i. č. 631, sg. ŘC 
Plasy – 50

RBm ii, č. 1380 v 9 pt0

158 [1286], v. 7.
řím
(u sv. sabiny)

Honorius iv. nabádá českou šlech-
tu, aby podporovala václava ii.
NA Praha, AČK, i. č. 28

RBm ii, č. 1344
(ad 1285, v. 7.)
acRB i, č. 28

-

159 [1286], v. 28.
řím

Honorius iv. žádá opata altenber-
ského, aby se postaral o navrácení 
odcizených statků kapituly vyše-
hradské.
NA Praha, Archiv vyšehradské kapi
tuly, i. č. 95

RBm ii, č. 1381 -

160 1286, vi. 11.
vídeň

Hertnid a Litold, bratři ze stadec-
ku, se jménem svých žen vzdávají

- -
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ve prospěch mailberských johanitů 
patronátního práva kostela v eben-
furtu (v pasovské diecézi).
Mezi svědky: mistr Jindřich, plebán 
v Garsu, a jeho bratr mistr Rapoto
NA Praha, Archiv maltézského vel
kopřevorství, i. č. 3104, sg. Jo 80 Eb. 3

161 1286, vi. 11.
vídeň

Bernhard, biskup pasovský, pro-
hlašuje urovnání sporu o patronát 
kostela v ebenfurtu mezi mailber-
skými johanity a Friedrichem, pur-
krabím norimberským, Hertnidem 
a Litoldem ze stadecku ( jménem 
svých žen), a to ve prospěch joha-
nitů a ustanovuje johanitu alberta 
farářem tamtéž.
Mezi svědky: mistr Jindřich, plebán 
v Garsu, a jeho bratr mistr Rapoto
NA Praha, Archiv maltézského vel
kopřevorství, i. č. 3105, sg. Jo 80 Eb. 4

- -

162 1286, vi. 20.
praha

václav ii. uděluje klášteru křížov-
níků s červenou hvězdou od sv. 
Františka v praze patronátní právo 
kostela v kynšperku nad ohří 
(königsberg) na Loketsku.
DPM: mistr Velislav
NA Praha, Řád křížovníků s červenou 
hvězdou, i. č. 91, sg. ŘKř 302

RBm ii, č. 1386 v 6 pt2

163 [po 1286, vi. 
29. -] 
-

J[indřich] z Rožmberka se souhla-
sem své manželky elišky a albert 
z Boršova [nad vltavou] se sou-
hlasem své ženy petronily a svého 
syna ojíře dávají vyšebrodskému 
klášteru kostel v [Horní] stropnici 
(u Českých Budějovic).
Cist. opatství Vyšší Brod, sg. 104/I

RBm ii, č. 1363
(ad cca. 1285,-)

vB 2 pt1

164 1286, vi. 29.
vyšší Brod

Jindřich z Rožmberka a albert 
z Boršova [nad vltavou] opa-
kují darování kostela v [Horní] 
stropnici (u Českých Budějovic) 
vyšebrodskému klášteru.
Cist. opatství Vyšší Brod, sg. 104/II

RBm ii, č. 1388 vB 1 pt2

165 1286, viii. 9.
Břevnov

kristián, opat břevnovský, se na 
žádost václava ii. a se souhlasem 
pražského biskupa tobiáše vzdává 
patronátního práva ke kostelu sv. 
tomáše na malé straně ve pro-
spěch augustiniánů-eremitů.
NA Praha, ŘA Praha, inv. č. 3

RBm ii, č. 1390
(ad viii. 8.)

pt0

166 1286, X. 23.
ivančice?
ivanovice?

václav ii. uděluje johanitům na 
žádost Heřmana z Hohenlohe, pře-
vora johanitů v Čechách, na moravě 
a v polsku, patronátní právo kostela 
[p. marie] v Rouchovanech.

- v 10 pt0
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DPM: mistr Jan ze Sadské
NA Praha, Archiv maltézského vel
kopřevorství, i. č. 1906, sg. Jo XXXVIII 
Br. 19

167 1286, Xi. 3.
Falkenberg

Žibřid [ii.] sirotek z Hundsheimu 
dává na přímluvu Jindřicha, ple-
bána z Garsu, kostelu sv. Štěpána 
v eggenburgu dvůr s jedním lánem 
v „engelgersdorfu“.

- -

168 1286, Xii. 25.
Brno

václav ii. potvrzuje formou quasi-
konfirmace herburskému klášteru 
(cella sanctae mariae) v Brně 
svobody, práva a majetek údajně 
udělené jeho otcem a dědem:
a) 124[4], ii. 17. křivoklát (cDB 
iv/1, č. 39++)
B) 1252,- Brno (cDB iv/1, č. 260+)
c) 1271, iii. 22. Brno (cDB v/2, č. 
631++).
DPM: mistr Jan ze Sadské
MZA Brno, E 25, i. č. 34, sg. A3

RBm ii, č. 1392 v 3 pt2 Henr.

169 1287, i. 1.
-

vojslava, vdova po Jenci z Deblí-
na, daruje klášteru [dominikánek] 
od sv. kateřiny v olomouci  
patronátní právo kostela  
[sv. Bartoloměje] ve vážanech 
[nad Litavou] (=dříve Linhartské 
vážany).
Dnes uvádí listina patrocinium 
„sv. Jana Křtitele v Olšanech“, ale je to 
pozdější interpolace jinou rukou (podle 
AZK I, č. 305 pozn. 21: „stol. XIV.“) 
na razuře
MZA Brno, E 55, sg. G2

RBm ii, č. 1394 pt0

170 1287, i. 12.
Brno

Dětřich, biskup olomoucký, před-
kládá Janovi, biskupu tuskulskému 
a papežskému legátu, apelaci 
ohledně herburského kláštera 
(cella sanctae mariae) v Brně, 
v níž syndik a prokurátor herbur-
ského kláštera Gottfried podává 
odvolání proti rozkazu olomouc-
kého biskupa, aby klášter zaplatil 
papežskému legátovi J[anovi] 1 
hřivnu.
MZA Brno, E 25, sg. 38O

RBm ii, č. 1395 D 11 pt1?

171 1287, i. 25.
-

Budislava, vdova po křížovi 
z Ratají, daruje augustiniánkám od 
sv. Jakuba v olomouci ves trávník 
se zachováním doživotního užívání 
této vesnice.
ZA Opava, prac. Olomouc, MC Olo
mouc, inv. č. 55, sg. A I b 12

RBm ii, č. 1396 pt0
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172 1287, ii. 25.
-

oldřich, opat litomyšlský, kupuje 
od oldřicha, probošta pražského, 
dům v praze pod Hradem u koste-
la sv. tomáše, přičemž litomyšlský 
opat dává pražskému proboštu do 
zástavy klášterní statky v hodnotě 
75 hř. ve vesnici tržek (či trysko-
vice?) s ročním platem 7 hř. stříbra 
pod podmínkou, že statky se vrátí 
klášteru, bude-li dlužná částka 
splacena do 2. února.
APH, Archiv Pražské kapituly, sg. 
51–III2

RBm ii, č. 1398 pt0

173 1287, ii. 26.
olomoucký hrad 

albert i. ze Šternberka, purkrabí 
olomoucký, aj. úředníci olomouc-
kého kraje zlistiňují prodej dvora 
v olšanech učiněný Drslavem 
z olšan ve prospěch [dominikán-
ského] kláštera sv. kateřiny v olo-
mouci.
MZA Brno, E 18, sg. G1

RBm ii, č. 1399 pt0

174 1287, iii. 11.
Würzburg

tobiáš, biskup pražský, udílí 
odpustky klášteru ottobeuren.
BayHStA München, Ottobeuren 
Kloster 26

RBm ii, č. 2722 t 5 -

175 1287, iii. 17.
Würzburg

tobiáš, biskup pražský, a Dětřich, 
biskup olomoucký, udílí odpust-
ky benediktinkám od p. marie 
v řezně.
BayHStA München, KU Regensburg 
– Niedermünster 86

- t 6 -

176 1287, iii. 17.
Würzburg

Jindřich, arcibiskup mohučský 
a arcikancléř říšský, dává 40 dní 
odpustků těm, kdo přispějí ke 
stavbě kláštera sv. antonína a sv. 
kláry ve znojmě.
MZA Brno, E 43, sg. P15

RBm ii, č. 1401 -

177 1287, iii. 17.
Würzburg

Bernhard, biskup pasovský, udělu-
je 40 dní odpustků pro augustiniá-
ny-eremity od sv. tomáše v praze.
NA Praha, ŘA Praha, inv. č. 7

RBm ii, č. 1402 -

178 1287, iii. 17.
Würzburg

Jindřich, biskup tridentský, uděluje 
40 dní odpustků pro augustiniány-
eremity od sv. tomáše v praze.
NA Praha, ŘA Praha, inv. č. 5

RBm ii, č. 1402 -

179 1287, iii. 17.
Würzburg

Jindřich, biskup řezenský, dává 40 
dní odpustků pro augustiniány-
eremity od sv. tomáše v praze.
NA Praha, ŘA Praha, inv. č. 4

RBm ii, č. 1402 -

180 1287, iii. 17.
Würzburg

Friedrich, biskup churský, dává 40 
dní odpustků pro augustiniány-
eremity od sv. tomáše v praze.
NA Praha, ŘA Praha, inv. č. 6

RBm ii, č. 1402 -
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181 1287, iii. 18.
Würzburg

Reinboto, biskup eichstädtský, udě-
luje 40 dní odpustků pro augustini-
ány-eremity od sv. tomáše v praze.
NA Praha, ŘA Praha, inv. č. 8

RBm ii, č. 1403 -

182 1287, iii. 27.
Würzburg

Jan, biskup tuskulský a papežský 
legát, nařizuje olomouckému bis-
kupu [Dětřichovi], aby ochraňoval 
rakouské minority.
ZA Opava, prac. Olomouc, Arcibis
kupství Olomouc, inv. č. 7, sg. A I a 3b

- -

183 1287, iv. 12.
-

anežka ze Švábenic, sestra Ger-
harda z obřan, dává se souhlasem 
svého muže vítka [z Úpy] a svých 
synů žďárskému klášteru (Fons 
Bmv) půl své věnné vsi křižanova.
MZA Brno, E 8, sg. A25

RBm ii, č. 1404 pt0

184 1287, iv. 20.
-

půta z potštejna, oldřich z tře-
ble, soběhrd z Litic aj. s pomocí 
opatů klášterů ebrach, Langheim 
a pomuk rozhodují spor mezi 
plaským klášterem na straně jed-
né a Lupoldem z oplot s přáteli 
a Bohuněm, jeho bratry a přáteli 
na straně druhé, a to tak, že plaský 
opat Jindřích zaplatí druhé straně 
150 freiberských hřiven stříbra; 
v případě porušení dohod je každá 
z obou sporných stran povinna 
zaplatit druhé straně 100 freiber-
ských hř. stříbra.
NA Praha, AZK, i. č. 632, sg. ŘC 
Plasy – 51

RBm ii, č. 1406 p 1 pt2

185 1287, v. 11.
-

opati W. ebrašský, J[an] pomucký, 
a[dam] žďárský a Š[imon] vizovic-
ký (smilheim) rozsuzují spor mezi 
kláštery tišnovským a velehrad-
ským ohledně správy temporálií 
tišnovského kláštera.
MZA Brno, E 10, sg. Y I 9

RBm ii, č. 1408 p 1 pt2

186 1287, v. 13.
praha
(Hrad)

objektivně stylizovaný výpis 
z desk zemských o prodeji věn-
ných vsí přeskač a chýnova za 200 
hřiven stříbra waldsasskému klášte-
ru učiněném ojířem z Lomnice se 
souhlasem své ženy střezky.
BayHStA München, KU Waldsassen 107

RBm ii, č. 1409 -

187 1287, v. 29.
-

Dětřich, biskup olomoucký, 
dosvědčuje ukončení sporu mezi 
kláštery herburským (cella sanctae 
mariae) v Brně a zábrdovickým 
o vesnici Diváky, kdy herburgy 
přenechávají zábrdovickému 
klášteru 1/2 zahrady (pomerium) 
u svratky, zatímco zábrdovický 

RBm ii, č. 1412 D 12 pt0
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klášter dává herburgám svůj maje-
tek ve vsi Diváky, a exkomunikuje 
případné rušitele tohoto smíru.
MZA Brno, E 25, sg. 30F

188 1287, v. 29.
-

Dětřich, opat zábrdovický, rezig-
nuje na všechna svá práva ve vesni-
ci Diváky ve prospěch herburského 
kláštera, od něhož přijímá 1/2 
zahrady u svratky.
MZA Brno, E 25, sg. 30E

RBm ii, č. 1413 X 1 pt0

189 1287, vii. 20
řím

kardinál - jáhen matouš nařizuje 
saskému provinciálu minoritů 
a kvardiánovi a lektorovi řezen-
ských minoritů, aby podřídili 
klášter sv. kláry v chebu řádu sv. 
kláry.
NA Praha, AZK, i. č. 1324, sg. ŘKl 
Cheb – 2

RBm ii, č. 1415 -

190 1287, viii. 5.
-

albert z Hertenbergu zastavuje 
waldsasskému klášteru vesnice 
„Locke“ a „margvartsgruen“ za 
svůj dluh 23 hřiven.
BayHStA München, KU Waldsassen 
108

- -

191 1287, viii. 21.
kroměříž

Dětřich, biskup olomoucký, přijí-
má ves chvalkovice a osvobozuje 
velehradský klášter od desátku 1 
hřivny zlata ročně.
DPM: mistr Šimon
MZA Brno, E 7, sg. G8

RBm ii, č. 1417 v 14 pt1 sim.

192 1287, iX. 1.
Worms

Šimon, biskup wormský, ověřuje 3 
papežské listiny pro johanity:
a) klement iv.: [1265], vi. 8. 
perusii B) alexandr iv.: [1256], X. 
21. anagni c) řehoř X.: [1274], Xi. 
17. Lyon.
NA Praha, Archiv maltézského vel
kopřevorství, i. č. 1107, sg. Jo XXVI ČV 
– PB 40

- -

193 1287, iX. 27.
u olomouce

václav ii. daruje svému kaplanovi 
Jindřichovi, olomouckému  
kanovníku, dům před olomouc-
kým hradem, který kdysi patřil 
olomouckému vikáři Lupellovi.
DPM: mistr Jan ze Sadské
ZA Opava, prac. Olomouc, MC Olo
mouc, inv. č. 56, sg. A I b 13/1

RBm ii, č. 1419 v 12 pt2 ioh.
sac.

194 1287, iX. 27.
praha

Jmenovaní pražští měšťané 
a Božetěch z kunratic řeší spor 
mezi k[ristiánem], opatem břev-
novským, a mikulášem a Jakubem, 
syny pražského měšťana Frenclina, 
o některé statky ve vsi řepy, a to

RBm ii, č. 1420 pt0
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tak, že mikuláš a Jakub se za 15 
hřiven stříbra vzdají nároku na tyto 
statky.
NA Praha, Řád benediktinů Břevnov, 
i. č. 53, sg. B II 49

195 1287, X. 13.
u olomouce

václav ii. potvrzuje Jindřichovi, 
rychtáři litovelskému, veškerý 
majetek a práva údajně již od dob 
přemysla ii. náležející k litovelské 
rychtě (u již prodaných statků 
povoluje jejich zpětné vykoupení) 
a vyměřuje rychtáři roční popla-
tek 1 hřivnu zlata nebo 10 hřiven 
stříbra.
DPM: mistr Jan ze Sadské
SOkA Olomouc, AM Litovle, i. č. 1

RBm ii, č. 1421 v 12 pt2 ioh.
sac.

196+ 1287, Xii. 8.
praha

václav ii. konfirmuje křížovníkům 
s červenou hvězdou od sv. Fran-
tiška v praze listinu přemysla ii.: 
1252, vi. 6. u znojma (cDB iv/1, 
č. 244++) ohledně proboštství sv. 
Hippolyta a moravských statků.
NA Praha, Řád křížovníků s červenou 
hvězdou, i. č. 92, sg. ŘKř 146

RBm ii, č. 1424 v 13+ pt0

197 1287, Xii. 18.
praha

tobiáš, biskup pražský, vidimuje 
zderazskému klášteru listinu václa-
va ii: 1287, Xii. 2. praha (RBm ii, 
č. 1422), jíž bere vydavatel zderaz-
ský klášter a jeho filiální dům ve 
světci (schwaz) pod svou zvláštní 
ochranu a eximuje je z jurisdikce 
krajských úřadů, z poplatků, dávek 
a různých služebností, podřizuje je 
pouze sobě a zakazuje božehrob-
cům bez jeho souhlasu disponovat 
majetkem.
NA Praha, AZK, i. č. 1617, sg. ŘKřb 
Zderaz – 25

RBm ii, č. 1425 t 7 pt0

198 1287, Xii. 18.
-

Jan z michalovic se souhlasem své 
ženy a dětí uděluje klášteru pohled 
(vallis sanctae mariae) vesnici 
schlägel, kterou drželi jako léno 
vítek a Bernard z oppeln a od 
nichž ji klášter vykoupil.

RBm ii, č. 1426 pt0

199 [po 1287, Xii. 21.]
- 

přibyslav, žatecký krajský rychtář, 
a k., man ojíře z Lomnice, prodá-
vají waldsasskému klášteru z příka-
zu ojíře z Lomnice dvě jmenované 
vesnice.
Archiv NM Praha, Pergamenové 
listiny, sg. A 37

- pt0

200 1287, Xii. 27.
praha

václav ii. potvrzuje německým 
rytířům imunitní privilegium pře-
mysla ii.: 1251, iv. 5. Hradec 

RBm ii, č. 1427 v 3 pt2 Henr.
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[králové] (cDB iv/1, č. 209) 
a navíc je vyjímá z jurisdikce pro-
vinciálních soudů vyjma pražské-
ho.
DPM: mistr Velislav
BerlinDahlem, Deutschordensarchiv

201 [ante 1287,-]
- 

Dětřich, biskup olomoucký, trans-
umuje herburskému klášteru (cel-
la sanctae mariae) v Brně listiny:
a) 1262, iX. 29. zábrdovice (cDB 
v/1, č. 351)
B) 1262, iX. 29. modřice (cDB 
v/1, č. 352+)
c) 1271, iv. 5. u Brna (cDB v/2, 
č. 633)
D) 1258, viii. 19. [Brno] (cDB 
v/1, č. 161)
e) 1271, Xii. 4. u kroměříže (cDB 
v/2, č. 648) 
F) 1278, iv. 17. modřice (cDB v/2, 
č. 871) 
G) 1286, ii. 18. Brno (RBm ii, č. 
1368) 
H) [ante 1287,-] (RBm ii, č. 1411)
i) 1270, iX. 22. u kroměříže (cDB 
v/2, č. 623).
Listina má v dnešní podobě formu 
opistografu, listiny AF jsou na aversu, 
GI na reversu
MZA Brno, E 25, sg. 30C

Šebánek: kance-
lář, s. 271, č. 2
azk i, č. 304

D 11 pt1?

202 1287,-
vyšehrad

p[etr] probošt a celá kapitula 
vyšehradská pronajímají na 5 let 
svým kanovníkům miloslavovi 
a přibyslavovi kapitulní statky 
v Žitenicích, vruticích, [velkém] 
Újezdě a [Horním] týnci.
NA Praha, Archiv vyšehradské kapitu
ly, inv. č. 96

RBm ii, č. 1428 W 4 pt0

203 1288, i. 20.
praha

J[itka], česká královna, opakuje 
donaci učiněnou václavem ii. 
(1284, IX. 7. Praha = č. 116) žďárské-
mu klášteru na patronátní právo 
kostela v Blučině.
DPM: mistr Friedrich
MZA Brno, E 8, sg. A26 

RBm ii, č. 1429 pt0

204+ 1288, i. 21.
praha

J[itka], česká královna, potvrzuje 
na přímluvu vizitátora žďárského 
kláštera - pomuckého opata Jana 
a se souhlasem olomouckého bis-
kupa Dětřicha žďárskému klášteru 
patronátní právo kostela v Blučině.
Falsum pochází (podle AZK I, č. 317 
pozn. 34) z let 1436–1446
Vaduz, Liechtensteinský archiv

azk i, č. 317 pt0
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205 1288, i. 27.
[Jihlava]

Bertold rychtář a jihlavští 
konšelé potvrzují želivskému 
klášteru donaci lesa mezi popovi-
cemi a olbramkostelem učiněnou 
v poslední vůli jihlavským měšťa-
nem Ditmarem.
DPM: Heřman, „rector scholarum“ 
NA Praha, ŘP Strahov, inv. č. 18, sg. 
A LV 4

RBm ii, č. 1431 z 1 pt1

206 1288, ii. 22.
Loket

merklin z Lokte zapisuje minori-
tům v chebu po své smrti 2 káry 
(„char“) pšenice ročně.
NA Praha, AZK, i. č. 1325, sg. ŘKl 
Cheb – 3

RBm ii, č. 1433 mk 1 pt1

207 1288, ii. 25.
modřice

Dětřich, biskup olomoucký, potvr-
zuje kněze kristiána presentova-
ného oslavanským klášterem za 
správce ke kostelu ve zbýšově.
MZA Brno, E 9, sg. P44

RBm ii, č. 1434 D 8 pt1

208 1288, ii. 27.
praha

václav ii. potvrzuje rezignaci 
alberta z Žeberka (= ostroh 
u chebu) na sporný les mezi poto-
kem Lítý a řekou teplá ve prospěch 
tepelského kláštera.
DPM: mistr Velislav
SOA Plzeň, Premonstráti Teplá, i. č. 30

RBm ii, č. 1435 v 3 pt2 Henr.

209 1288, iii. 6.
praha

václav ii. povoluje obyvatelům 
vesnice Hodkovice, náležející 
vyšehradské kapitule, rybolov na 
vltavě.
DPM: mistr Velislav
NA Praha, Archiv vyšehradské kapi
tuly, i. č. 97

RBm ii, č. 1437 v 3 pt2 Henr.

210 1288, iii. 9.
praha

tobiáš, biskup pražský, potvrzuje 
klášteru křížovníků s červenou 
hvězdou od sv. Františka v praze 
donaci václava ii. (1286, VI. 20. 
Praha = č. 162) na patronátní právo 
kostela p. marie v kynšperku nad 
ohří (königsberg).
NA Praha, Řád křížovníků s červenou 
hvězdou, i. č. 94, sg. ŘKř 304

srv. 
RBm ii, č. 1784 
RBm ii, č. 1912
FtB č. 145

t 8 pt0

211 1288, iii. 21.
praha

václav ii. potvrzuje chotěšovské-
mu klášteru listinu přemysla ii. 
z 1266, vi. 26. - (cDB v/1, č. 475) 
na donaci kostela sv. vavřince 
u plzně a přidává vesnici podolí 
a dvory v tetíně.
DPM: mistr Velislav
NA Praha, AZK, i. č. 2067, sg. ŘP 
Chotěšov – 28

RBm ii, č. 1439 v 3 pt2 Henr.

212 [1288], iii. 23.
opava 

adléta, manželka konrádova, se 
vzdává ve prospěch hrobnických 
johanitů dědiny ve smodrovicích.

RBm ii, č. 1452 
(ad 1288, v. -)

pt0
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Ohlášena pečeť notáře Svatobora
NA Praha, Archiv maltézského vel
kopřevorství, i. č. 152, sg. Jo III Grob. 7

213 1288, iv. 2.
-

mstislav z chlumu prohlašuje, že si 
doživotně pronajal za 10 pražských 
hřiven stříbra pustou ves „Ruzen“ 
od vilémovského kláštera.
NA Praha, Řád benediktinů Břevnov, 
i. č. 54, sg. B IX 238

RBm ii, č. 1440 pt0

214 1288, iv. 3.
vídeň

Litold z kuenringu, rakouský číš-
ník, dosvědčuje, že Jitka, manželka 
Gerharda z obřan, prodala mail-
berským johanitům majetek ve 
vesnicích Herzogbirbaum, unter-
markersdorf a niederfellabrunn 
a nepotřebovala k tomu souhlas 
svých dědiců.
NA Praha, Archiv maltézského vel
kopřevorství, i. č. 1310, sg. Jo XXXI 
Mail. 65

- -

215 1288, iv. 14.
Brunšperk

Dětřich, Jindřich a erkembert, 
zvaní stange, slibují věrnost Dětři-
chovi, biskupu olomouckému, 
a přijímají „společnou rukou“ 
v léno místek, sviadnov, kunčičky 
[u Bašky] a zábřeh nad odrou 
(Heinrichsdorf).
ZA Opava, prac. Olomouc, Arcibis
kupství Olomouc, inv. č. 937, sg. E I a 2

RBm ii, č. 1441 v 14 pt1 sim.

216 1288, iv. 15.
u Brunšperku

Dětřich, biskup olomoucký, sou-
hlasí s obdarováním kaple sv. Jana 
v Hošticích opavskými měšťany 
Heřmanem a Bertoldem.
SOkA Opava, AM Opavy, i. č. 116, 
sg. I/2

kopetzky, č. 153 v 14 pt1 sim.

217 1288, v. 5.
Brno

václav ii. osvobozuje německé rytíře 
ve slavkově (u Brna) ze soudní pra-
vomoci svých provinciálních úřed-
níků, českomoravskému komturovi 
Ditoldovi uděluje právo hrdelního 
soudu a slavkovskou komendu dále 
osvobozuje od poplatku zv. „lovčí“ 
a stanoví, že pokud by slavkovští 
němečtí rytíři zakoupili či dostali 
dům v Brně, bude osvobozen ode 
všech poplatků.
DPM: mistr Jan ze Sadské
DeutschOrdensZentralarchiv Wien

RBm ii, č. 1465
(ad 1288,-)
RBm ii, č. 1646
(ad 1294, v. 26.)

v 12 pt2 ioh.
sac.

218 1288, v. 21.
Brno

Hartman z Holštejna daruje osla-
vanskému klášteru svůj statek ve 
vesnici studyň* a ochranou této 
donace pověřuje svého syna crhu.
Mezi svědky: notář Kristián
MZA Brno, E 9, sg. P45

RBm ii, č. 1447 o 1 pt2
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219 1288, v. 21.
Brno

Bruno, brněnský krajský rychtář, 
a Bravík, brněnský cúdař, dosvěd-
čují, že Hartman z Holštejna 
daroval oslavanskému klášteru svůj 
statek ve vesnici studyň*.
MZA Brno, E 9, sg. P46

RBm ii, č. 1448 o 2 pt2

220 1288, v. 21.
Brno

Bravík, brněnský cúdař, dosvěd-
čuje donaci vesnice studyň* uči-
něnou ve prospěch oslavanského 
kláštera.
MZA Brno, E 6, sg. E g 15

srv. 
RBm ii, č. 1448

o 2 pt2

221 1288, v. 21.
Brno

ctibor z Grunbergu, purkrabí na 
veveří, dosvědčuje darování vesni-
ce studyň* oslavanskému klášteru.
MZA Brno, G 4, sg. I/15

RBm ii, č. 1449 o 1 pt2

222 1288, v. 30.
Brno

václav ii. dává velislavovi, české-
mu protonotáři, půl lánu patřícího 
kostelu sv. prokopa na starém Brně 
a mlýn u velatic a vyjímá lidi patřící 
ke kostelu sv. prokopa z poplatků 
vybíraných z titulu práva zvaného 
„lovčí“ (ius forestariae).
DPM: mistr Jan ze Sadské
MZA Brno, E 9, sg. G5

RBm ii, č. 1451 v 3 pt2 Henr.

223 1288, vi. 17.
praha

václav ii. zapisuje olomouckému 
biskupu Dětřichovi a kostelu [sv. 
václava] v olomouci svou vesnici 
[velký] týnec s ponecháním mož-
nosti zpětného odkoupení za 200 
hř. stříbra.
DPM: mistr Jan ze Sadské
ZA Opava, prac. Olomouc, MC Olo
mouc, i. č. 58, sg. A I b 14

RBm ii, č. 1455 v 3 pt2 Henr.

224 1288, vi. 22.
Hradec [nad 
moravicí]

mikuláš, vévoda opavský, dosvěd-
čuje hrobnickým johanitům rezig-
naci adléty, manželky konrádovy, 
na alodní statek ve smodrovicích.
NA Praha, Archiv maltézského vel
kopřevorství, i. č. 153, sg. Jo III Grob. 8

RBm ii, č. 1453
(ad 1288, v. -)

m 1 pt1

225 1288, vii. 16.
vilémov

smil a oldřich z Lichtenburka 
prohlašují, že přijali doživotně od 
opata Jaroslava a konventu vilé-
movského kláštera dvě opuštěné 
vesnice opočnice a toleč a slibují 
je znovu osadit.
NA Praha, Řád benediktinů Břevnov, 
i. č. 55, sg. B IX 239

RBm ii, č. 1456 pt0

226 1288, viii. 23.
praha

václav ii. daruje chotěšovskému 
klášteru les u tetína.
DPM: mistr Jan ze Sadské
NA Praha, AZK, i. č. 2068, sg. ŘP 
Chotěšov – 29

RBm ii, č. 1457 v 14 pt1 sim.
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227 1288, iX. 10.
praha

václav ii. potvrzuje klášteru sv. Jiří 
na Hradě listinu přemysla ii. z 1271, 
X. 16. praha (cDB v/2, č. 644, srv. 
č. 14), jíž vydavatel potvrzuje kláš-
teru jmenované svobody.
DPM: mistr Jan ze Sadské
NA Praha, AZK, i. č. 214, sg. Řád 
benediktinů sv. Jiří – 12

RBm ii, č. 1459 v 7 pt2

228 1288, iX. 14.
-

opat ota a konvent ostrovského 
kláštera přenechávají milevskému 
klášteru jistý pozemek v praze 
s patronátním právem ke kostelu 
sv. ondřeje.
SOA Třeboň, VS Orlík/Vltavou, i. č. 
10, sg. III.K.β.7

RBm ii, č. 1460 pt0

229 1288, X. 8.
praha

václav ii. potvrzuje nadání kláštera 
křížovníků s červenou hvězdou od 
sv. Ducha v klatovech klatovským 
měšťanem konrádem [z pomuka] 
a osvobozuje jej od berní.
DPM: mistr Velislav
NA Praha, Řád křížovníků s červenou 
hvězdou, i. č. 95, sg. ŘKř 396

RBm ii, č. 2726 v 14 pt1 sim.

230 1288, X. 10.
praha

Dětřich, biskup olomoucký, udě-
luje 40 dní odpustků ke kostelu 
vyšehradskému.
NA Praha, Archiv vyšehradské kapitu
ly, inv. č. 98

RBm ii, č. 1464
(ad 1288,-)

D 14 pt1

231 1288, Xii. 3.
Žatec

václav ii. na přímluvu alberta ze 
Žeberka dědičně daruje Bohuši 
z počápel své právo, které mu 
náleželo ve vsi počáply.
DPM: mistr Velislav
NA Praha, AZK, i. č. 215, sg. Řád 
benediktinů sv. Jiří – 13

RBm ii, č. 1462 v 3 pt2 Henr.

232 1288,-
modřice

Dětřich, biskup olomoucký, připo-
juje temporália kostela ve vesnici 
Dyje (= milfron u znojma) ke 
klášterní nemocnici (infirmarium) 
louckého kláštera.
MZA Brno, E 57, sg. C8

RBm ii, č. 1463 D 13 pt2

233 1288,-
most

mikuláš rychtář a celá obec mos-
tecká prohlašují, že Jindřich Buchil 
odkázal ročně klášteru křížovníků 
s červenou hvězdou [od sv. václa-
va] v mostě 17 solidů.
NA Praha, Řád křížovníků s červenou 
hvězdou, i. č. 93, sg. ŘKř 225

- pt0

234 1289, i. 10.
praha

kazimír, vévoda opolský a pán 
bytomský, dává své země václavovi 
ii. a přijímá je v léno.
NA Praha, AČK, i. č. 29

RBm ii, č. 1466
acRB i, č. 29

v 3 pt2 Henr.
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235 [1289, i. 10.
praha]

Subskripční formule olomouckého 
biskupa Dětřicha na listině č. 234 

acRB i, č. 29 D 14 pt1

236 1289, ii. 6.
praha

smlouva mezi václavem ii. a Fried-
richem, markrabětem míšeňským, 
na směnu míšeňské marky a Lužice 
za jmenované hrady.
Drážďanský exemplář

srv. 
RBm ii, č. 1467

v 4 pt2 Wel.

237 1289, ii. 6.
praha

smlouva mezi václavem ii. a Fried-
richem, markrabětem míšeňským, 
který směňuje s václavem ii. 
míšeňskou marku a Lužici za jme-
nované hrady.
Pražský exemplář
NA Praha, AČK, i. č. 30

RBm ii, č. 1467
acRB i, č. 30

-

238 1289, iii. 3.
u chebu

albert „Bílý“ ze sokolova (Fal-
kenau), řečený nothaft, dává tepel-
skému klášteru ze svých dědičných 
statků 10 hřiven stříbra a vstupuje 
v lenní závislost na klášteru.
SOA Plzeň, Premonstráti Teplá, i. č. 31

RBm ii, č. 1468 v 14 pt1 sim.

239 1289, iii. 4.
cheb

Rudolf i., římský král, potvrzuje 
václavovi ii. a jeho nástupcům 
arcičíšnický úřad v říši a právo 
volit římské krále. 
NA Praha, AČK, i. č. 31

RBm ii, č. 1469
(a1)
acRB i, č. 31

-

240 1289, iii. 4.
cheb

Rudolf i., římský král, potvrzuje 
václavovi ii. a jeho nástupcům 
arcičíšnický úřad v říši a právo 
volit římské krále. 
NA Praha, AČK, i. č. 32

RBm ii, č. 1469
(a2)
acRB i, č. 32

-

241 1289, iii. 10.
u chebu

isentrand, vdova po Friedrichovi, 
landkraběti z Leuchtenbergu, 
zapisuje waldsasskému klášteru 
svůj podíl na klášterním majetku 
u kamene a ponechává si zde 
doživotní roční rentu 9 chebských 
hřiven stříbra.
BayHStA München, KU Waldsassen 
114

- -

242 1289, iii. 13.
cheb

Rudolf i., římský král, uděluje 
václavovi ii. říšská léna, jichž  
se vzdal Friedrich, markrabě 
míšeňský.
Mezi svědky: notář Heřman
NA Praha, AČK, i. č. 33

RBm ii, č. 1470
acRB i, č. 33

-

243 1289, iii. 29.
olomouc

Beneš [ii.] z Branice dosvědčuje, 
že dal klášteru [klášterní] Hra-
disko (u olomouce) patronátní 
právo ke kostelům v Branici 
a Úvalně na opavsku a dále fary 
v Boboluskách, Býkově, Dubnici 
a [Hradecké] Dubnici.
MZA Brno, E 55, sg. G3

RBm ii, č. 1471 H 1 pt1
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244 1289, iv. 23.
u Hradce [krá-
lové]

václav ii. potvrzuje vilémovskému 
klášteru privilegium přemysla ii. 
z 1276, iii. 22. praha (cDB v/2, 
č. 811+), jímž vydavatel zakazuje 
v souladu s klášterními privilegii 
svým úředníkům obtěžovat pří-
jemce. 
DPM: mistr Velislav
NA Praha, Řád benediktinů Břevnov, 
i. č. 56, sg. B IX 240

RBm ii, č. 1473 v 14 pt1 sim.

245 [1289], v. 3.
řím

mikuláš iv. osvobozuje klarisky 
ode všech poplatků určených 
papežským legátům a nunciům.
MZA Brno, E 41, sg. A II 1

potthast ii, č. 
22.962
azk i, č. 324

-

246 1289, v. 23.
plavno

Jindřich st., fojt z plavna, se svými 
syny udělují německým rytířům 
faru a patronátní právo v aši.
Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden

RBm iv, č. 1870 -

247 1289, v. 23.
praha

Hynek z Dubé, řečený „z Frýdlan-
tu“, daruje martinovi, synu pražské-
ho měšťana Žibřida, a konrádovi, 
mlynáři řečenému „curtfrunt“, jez 
v kravařích na Labi.
SOA Třeboň, VS Sedlec, i. č. 4

RBm ii, č. 1474 v 20 pt1?

248 1289, vi. 16.
-

konrád, z Rochova, [lichtenburský 
man], prohlašuje, že doživotně 
přijal od vilémovského kláštera 
vesnici pavlov.
NA Praha, Řád benediktinů Břevnov, 
i. č. 57, sg. B IX 241

RBm ii, č. 1475 pt0

249 1289, vi. 25.
-

Jindřich z Libštejna (=Libá u che-
bu) prodává se souhlasem své ženy 
kláry waldsasskému klášteru polo-
vinu vesnice „Theichelberch“ za 30 
hřiven stříbra.
BayHStA München, KU Waldsassen 115

- -

250 1289, vii. 22.
Ronovec

Heimann z Lichtenburka dává 
Wernerovi, [řečenému „piscator“], 
[havlíčko]brodskému rychtáři, 
vesnici macourov včetně poloviny 
výtěžku ze stříbrných dolů tamtéž.
DPM: Žibřid, notář a rektor 
[havlíčko]brodský
NA Praha, AZK, i. č. 768, sg. ŘC 
Pohled – 15

RBm ii, č. 1476 pt0

251 1289, viii. 23.
olomouc

václav ii. daruje Bolko-
vi svídnickému, vévodovi 
[dolno]slezskému, hrad schön-
berg na Hradecku s vesnicemi 
„michelsdorf“, „trautliebersdorf“, 
„kindeshof“ a „königshain“.
DPM: mistr Velislav
Wrocław

RBm ii, č. 1478 v 7 pt2
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252 1289, iX. 28.
modřice

Dětřich, biskup olomoucký, potvr-
zuje k farnímu kostelu v Šatově 
náležejícímu louckému klášteru 
desátky z vinic v Havraníkách, a to 
na základě listin:
a) 1284, i. 21. znojmo ( č. 104)
B) 1289, viii. 11. - (RBm ii, č. 
1477), kde se aleš [z melren] vzdá-
vá desátků z vinic v Havraníkách ve 
prospěch louckého kláštera a přijí-
má je do doživotního užívání. 
MZA Brno, E 57, sg. C9

RBm ii, č. 1480 D 15 pt1 amb.

253 1289, X. 23.
-

arnošt [z Rudíkova] dává se sou-
hlasem své matky, sestry a bratra 
oslavanskému klášteru patronátní 
právo kostela v Rudíkově.
MZA Brno, E 9, sg. P47

RBm ii, č. 1481 o 1 pt2

254 1289, X. 23.
-

matouš z Černé Hory, moravský 
podkomoří a purkrabí na veveří, 
dosvědčuje olomouckému bisku-
povi Dětřichovi, že se arnošt, syn 
Heřmana z Rudíkova, vzdal patro-
nátního práva kostela v Rudíkově 
ve prospěch oslavanského kláštera.
MZA Brno, E 9, sg. P48c

RBm ii, č. 1482 pt0

255 1289, Xi. 10.
vídeň

Hertwid a Litold ze stadecku se 
vzdávají svých práv, která mají ve 
vesnici Herzogbirbaum, ve pro-
spěch johanitů v mailbergu.
NA Praha, Archiv maltézského vel
kopřevorství, inv. č. 1311, sg. Jo XXXI 
Mail. 66

- -

256 1289, Xi. 11.
-

Dětřich z kněžic dává želivskému 
klášteru prostřednictvím kněžic-
kého faráře Jindřicha patronátní 
právo kostelů v opatově a v mora-
vanech (u Brna).
Indorzát: želivský 
NA Praha, ŘP Strahov, inv. č. 19, sg. 
A LXI 5

RBm ii, č. 1485 pt0

257 1289, Xi. 11.
-

timo z Rysina, [man albrechta ze 
Žeberka], dává oseckému klášteru 
vůz vína z vinic v Bílině koupený 
od bílinského měšťana eberharda 
a 1/2 hřivny stříbra ve vesnici Dlou-
há Louka (u Duchcova).
SOA Litoměřice, ŘC Osek, i. č. 8

RBm iv, č. 1869 pt0

258 1289, Xi. 20.
praha

petr, plebán v pičíně, doživotně 
přijímá se souhlasem pražského 
biskupa tobiáše a pražské kapituly 
od oldřicha, pražského probošta, 
vesničku (villulam) pražského pro-
boštství Jeseničku za roční plat 6 
čtvrtí stříbra s odkladem na 3 roky.

RBm ii, č. 1486 X 4 pt1? 
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APH, Archiv Pražské kapituly, sg. 
52III3

259 [1289], Xii. 8.
řím 

mikuláš iv. potvrzuje listinu inno-
cence iv. ([1246], iv. 4. Lyon = 
cDB iv/1, č. 356) týkající se podří-
zenosti herburského kláštera (cella 
sanctae mariae) v Brně dominiká-
nům a výhod z toho plynoucích.
MZA Brno, E 25, sg. 38P

RBm ii, č. 1487 -

260 1289, Xii. 17.
modřice

Dětřich, biskup olomoucký, 
potvrzuje oslavanskému klášteru 
patronátní právo kostela v Rudí-
kově darované arnoštem, synem 
Heřmana z Rudíkova.
MZA Brno, E 9, sg. P48b

azk i, č. 330
(a1)

D 14 pt1

261 1289, Xii. 17.
modřice

Dětřich, biskup olomoucký, 
potvrzuje oslavanskému klášteru 
patronátní právo kostela v Rudí-
kově darované arnoštem, synem 
Heřmana z Rudíkova.
Písařskou chybou v datovací formuli 
„VI. kal. januarii 1289“ (srv. AZK I, 
č. 330 pozn. 40, kde písař označen za 
příjemeckého)
MZA Brno, E 9, sg. P48a

srv.
azk i, č. 330
(a2) 

o 1 pt2

262 1289, Xii. 21.
praha

václav ii. potvrzuje plaskému 
klášteru cla a jiná tržní práva v kra-
lovicích.
DPM: mistr Petr Angeli
NA Praha, AZK, i. č. 633, sg. ŘC 
Plasy – 52

RBm ii, č. 1488 v 3 pt2 Henr.

263 1289,-
-

Heřman z Lo[hen], opavský 
měšťan, prodává svou louku u vel-
kých Hoštic opavským měšťanům 
Ludvíkovi a Jindřichovi.
ZA Opava, Klarisky Opava, i. č. 1, 
sg. E 1

azk i, č. 331 pt0

264 1289,-
-

konrád, řečený „z pomuka“, 
měšťan klatovský, slibuje, že 
zřídí a zabezpečí špitál u klatov, 
uvede sem křížovníky s červenou 
hvězdou z prahy a vstoupí se svou 
ženou do řádu.
NA Praha, Řád křížovníků s červenou 
hvězdou, i. č. 98, sg. ŘKř 398

RBm ii, č. 2728 pt0

265 1289,-
řím

italští arcibiskupové a biskupové 
udělují kostelu sv. Štěpána v Lito-
měřicích 40 dní odpustků.
SOA Litoměřice, Biskupství Litoměřice 
– Sbírka listin, i. č. 7, sg. R7

RBm ii, č. 1489 -

266 1290, ii. 1.
plavno

Jindřich st., fojt z plavna, potvrzuje 
německým rytířům faru v aši s filiál-
ním kostelem v „adorf“.

RBm iv, č. 1873 -
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Srv. listinu 1270, II. 2.  (CDB V/2, 
č. 604+), kde je listina č. 266 s jistým 
váháním označena za opis XIV. stol.; 
srv. dále č. 246
Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden

267 1290, ii. 12.
praha

tobiáš, biskup pražský, připojuje 
k pražskému děkanství ves pole-
rady u Hrádku, kterou odkázal 
pražskému kostelu ve své poslední 
vůli Bohuslav, řeč. „z Hory“, 
a ustanovuje, aby děkan mistr 
řehoř a jeho nástupci konali za 
Bohuslava zádušní mše.
APH, Archiv Pražské kapituly,  
sg. 53III4

RBm ii, č. 1491
FtB, č. 149

t 9 pt1

268 1290, ii. 17.
Bílina

albert ze Žeberka (=ostroh 
u chebu) dává waldsasskému kláš-
teru příjem 5 hřiven ze vsi Štokov.
BayHStA München, KU Waldsassen 
116

RBm ii, č. 1492 -

269 1290, iii. 13.
modřice

Dětřich, biskup olomoucký, obno-
vuje posvěcení oltáře sv. kříže 
a potvrzuje rajhradskému klášteru 
odpustky udělené při novém 
posvěcení kláštera r. 1288.
MZA Brno, E 6, sg. A g 9

RBm ii, č. 1494 D 15 pt1 amb.

270 1290, iii. 20.
praha

tobiáš, biskup pražský, potvrzuje 
vyšebrodskému klášteru donaci 
patronátního práva kostela [sv. 
mikuláše] v Rožmberku a kostela 
v [Horní] stropnici učiněnou Jin-
dřichem z Rožmberka a albertem 
ze stropnice.
Cist. opatství Vyšší Brod, sg. 97/IV

RBm ii, č. 1495
FtB, č. 185

t 9 pt1

271 1290, iii. 20.
praha

tobiáš, biskup pražský, potvrzuje 
vyšebrodskému klášteru darování 
vesnice Boršov [nad vltavou] 
(u Českých Budějovic) a patronát-
ního práva tamního kostela učině-
né albertem ze stropnice.
Cist. opatství Vyšší Brod, sg. 81/I

RBm ii, č. 1496 t 9 pt1

272 1290, iii. 23.
praha

václav ii. potvrzuje otovi, opatu 
vyšebrodského kláštera, dar vesni-
ce Boršov [nad vltavou] (u Čes-
kých Budějovic) a patronátního 
práva tamního kostela.
DPM: mistr Petr Angeli
Cist. opatství Vyšší Brod, sg. 6/V

RBm ii, č. 1497 v 3 pt2 Henr.

273 1290, iv. 22.
praha

václav ii. potvrzuje výměnu (kláš-
terních) vsí Radostice, přestanice, 
[Horní] staňkov (u sušice), Drou-
havec a konín za (Bohuslavovu) 
vesnici Dolánky (u Roudnice n. 
Labem) mezi Janem, proboštem

RBm ii, č. 1498 v 3 pt2 Henr.
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doksanského kláštera, a Bohusla-
vem z Budětic.
DPM: mistr Petr Angeli
SOA Třeboň, Cizí statky, sg. Konín II 
82 č. 1

274 1290, iv. 23.
chotěšov

Hartman z touškova se svou ženou 
přibkou darují chotěšovskému 
klášteru ves touškov.
NA Praha, AZK, i. č. 2069, sg. ŘP 
Chotěšov – 30

RBm ii, č. 1499 pt0

275 1290, v. 10.
most

adléta, vdova po J(indřichovi) 
z Wüstehube, daruje řádu němec-
kých rytířů v chomutově statky 
ve vesnici pesvice, které jim kdysi 
odkázal její manžel, a ponechává si 
zde doživotně roční rentu 6 hřiven 
stříbra vyplácenou na sv. valpurgu, 
přičemž po její smrti má tato částka 
připadnout komendě na bohosluž-
by za ni a jejího manžela.
NA Praha, Guberniální listiny, inv. č. 
20, sg. L II 12

RBm ii, č. 1500 pt0

276 1290, v. 24.
Domažlice

ota, falckrabě rýnský, potvrzuje 
a rozšiřuje listinu svého otce Jin-
dřicha z 1274, iii. 16. u Domažlic 
(cDB v/2, č. 736) ohledně bezcel-
ního dovozu soli vydanou ve pro-
spěch chotěšovského kláštera.
NA Praha, AZK, i. č. 2070, sg. ŘP 
Chotěšov 31

RBm ii, č. 1501 pt0

277 1290, vi. 27.
erfurt

Rudolf i. uděluje na lenním právu 
chebským měšťanům konrádovi 
a Františkovi, řečeným „de curia“, 
vesnici chocovice (u chebu) 
s mlýnem, vesnici Hart a mlýn ve 
vsi Jindřichov.
Mezi svědky: mistr Jindřich ze Zvíko
va, protonotář Rudolfa I.
SOkA Cheb, AM Chebu, i. č. 3

RBm ii, č. 1504 -

278 1290, vii. 13.
-

Jindřich, plebán v Brodu (Furth im 
Wald), přijímá od windberského 
opata konráda k doživotnímu uží-
vání dvůr ve vojeticích (u sušice).
BayHStA München, KU Windberg 31

RBm ii, č. 1505 -

279 1290, vii. 22.
erfurt

Rudolf i. ustanovuje, aby všechna 
léna uprázdněná smrtí vratislav-
ského knížete [Jindřicha] připadla 
v[áclavovi ii.].
NA Praha, AČK, i. č. 34

RBm ii, č. 1507
acRB i, č. 34

-

280 1290, vii. 22.
-

Budivoj z eisenberka prodává 
se souhlasem svých příbuzných 
plaskému klášteru svou dědinu 
v Ledcích (u plzně) včetně patro-
nátního práva tamtéž.

RBm ii, č. 1508 p 2 pt2
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NA Praha, AZK, i. č. 634, sg. ŘC 
Plasy – 53

281 1290, iX. 13.
nižbor 

václav ii. zakazuje všem provin-
ciálním úředníkům vymáhat bez 
souhlasu doksanského probošta 
nebo panovníka od doksanského 
kláštera mimořádné služby a stano-
ví, že ty služby, jimiž jsou povinni 
loketskému purkrabímu, nejsou 
přenosné na jiné úředníky.
DPM: mistr Petr Angeli
NA Praha, AZK, i. č. 1955, sg. ŘP 
Doksany – 10

RBm ii, č. 1511 v 7 pt2

282 1290, iX. 13.
nižbor 

albrecht, hrabě z Hohenbergu, 
prodává hrad Weisseneck, merdin-
gen a jiné statky v Breisgau václa-
vovi ii. za 400 pražských hřiven 
stříbra a přijímá je od něj v léno. 
NA Praha, AČK, i. č. 35

RBm ii, č. 1512
acRB i, č. 35 

v 3 pt2 Henr.

283 1290, iX. 16.
u [Českého] 
krumlova

vok ze strunkovic [nad Blanicí] se 
ženou a dětmi prodávají Bartolo-
měji, opatu zlatokorunského kláš-
tera, vesnici záhoří (u prachatic) 
za 100 talentů vídeňských denárů 
a dále mu zapisují Držislavovu 
horu.
SOA Třeboň, pob. Český Krumlov, VS 
Český Krumlov, sg. I 1 A α No. 2

RBm ii, č. 1513 zk 1 pt2

284 1290, iX. 22.
nižbor

václav ii. potvrzuje waldsasské-
mu klášteru patronátní právo 
kostela v kynšperku nad ohří 
(königsberg), které omylem před-
tím udělil křížovníkům s červenou 
hvězdou od sv. Františka v praze.
BayHStA München, KU Waldsassen 
119

RBm ii, č. 2731
(ad iX. 23.)
Gradl, č. 418 

v 7 pt2

285 1290, iX. 25.
erfurt

Rudolf i. potvrzuje dědickou 
smlouvu uzavřenou mezi václavem 
ii. a Jindřichem, knížetem vrati-
slavským, týkající se vratislavského 
a slezského území.
NA Praha, AČK, i. č. 36

RBm ii, č. 1514
acRB i, č. 36

-

286 1290, iX. 26.
erfurt

Rudolf i. potvrzuje dědičně 
českým králům arcičíšnický úřad 
a právo volit římské krále.
NA Praha, AČK, i. č. 38

RBm ii, č. 1515
acRB i, č. 38

-

287 1290, iX. 26.
erfurt

Rudolf i. uděluje václavovi ii. 
knížectví vratislavské a všecka 
říšská léna uprázdněná smrtí Jindři-
cha, knížete vratislavského.
NA Praha, AČK, i. č. 37

RBm ii, č. 1516
acRB i, č. 37

-

288 1290, X. 13.
praha

václav ii. potvrzuje sedleckému 
klášteru koupi vesnic Břežany, 

RBm ii, č. 1517 v 3 pt2 Henr.



189

v.  p ř e H L e D  L i s t i n

nová ves (u kolína), kravaře 
a Radhostice od Hynka z Dubé, 
rezignuje na všechna svá práva, 
která zde měl, a uděluje těmto 
statkům ty svobody, jichž užívají 
ostatní sedlecké statky.
DPM: mistr Petr Angeli
SOA Třeboň, VS Sedlec, i. č. 6

289 1290, Xi. 15.
praha

václav ii. dovoluje vyšebrodskému 
klášteru odkoupit statky v Hořicích 
[na Šumavě], které patřily závišovi 
z Falkenštejna, za 500 hřiven stříbra.
DPM: mistr Petr Angeli
Cist. opatství Vyšší Brod, sg. 5/IB

RBm ii, č. 1519 v 3 pt2 Henr.

290 1290, Xi. 16.
praha

tobiáš, biskup pražský, přifařuje 
poddané vyšebrodského kláštera 
náležející původně ke kostelu 
v Boršově [nad vltavou], který má 
být přestavěn na dvůr, ke kostelu 
v [kamenném] Újezdě.
Cist. opatství Vyšší Brod, sg. 81/III

RBm ii, č. 1520 t 10 pt1

291 1290, Xii. 1.
Frýdlant 

Rulko z Bieberštejna daruje kláš-
teru altzell kostel v mochově 
(mochau).
Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden

RBm ii, č. 1524
RBm iv, č. 1881

-

292 1290, Xii. 7.
u norimberku

Dětřich, převor kláštera sv. ondře-
je v orvietu, potvrzuje příjem části 
platu (11 a 1/2 lotů stříbra) povin-
ného kapitulou vyšehradskou 
papeži prostřednictvím českého 
královského notáře Heřmana.
NA Praha, Archiv vyšehradské kapitu
ly, inv. č. 99

RBm ii, č. 1525 W 5 -

293 1290, Xii. 23.
-

Gotšalk, kvardián minoritů v che-
bu, a Jindřich, plebán a komtur 
německých rytířů tamtéž, vidimují:
a) listinu přemysla ii. z 1275, iX. 
12. kamýk (cDB v/2, č. 792), jíž 
přemysl ii. potvrzuje donaci vác-
lava i. (1251, iii. 13. starý Hrádek 
= cDB iv/1, č. 207) na patronátní 
právo ke kostelu v plané (u Čes-
kých Budějovic), a 
B) listinu václava ii.: 1290, iX. 22. 
nižbor (č. 284) na patronát v kyn-
šperku nad ohří (königsberg) ve 
prospěch waldsasského kláštera.
BayHStA München, KU Waldsassen 120

Gradl, č. 422 pt0

294 1290,-
-

Bratři vítek a vok z krumlova 
darují vyšebrodskému klášteru 
vesnice oldříš, Dražeň a vysoká 
(Hohenschlag).
Cist. opatství Vyšší Brod, sg. 7/IV

RBm ii, č. 1526 pt0
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295 1291, ii. 7.
Brno

Jindřich z Wüstehube, purkrabí 
hradu skała (stein) ve vévodství 
krakovském, se vzdává se svými 
hrady skałou a novým hradem 
u slawkówa václavovi ii. a přijímá 
je od něj v léno s příslibem příjmu 
300 krakovských hřiven stříbra 
a soudní pravomocí na statcích 
k hradům náležejících.
NA Praha, AČK, i. č. 39

RBm ii, č. 1531
acRB i, č. 39

pt0

296 1291, ii. 26.
olomouc

václav ii. povoluje měšťanům 
litovelským kupovat svobodné 
šlechtické statky, které budou 
zpoplatněny podle lánů v medlově 
a uničově (civitas nova), vyjímá 
je z jurisdikce zemského i provin-
ciálních soudů, povoluje zúrodnit 
dosud ladem ležící pozemky ve 
městě, zakazuje šlechtě bránit 
poddaným odcházet do města 
a uděluje městu mílové právo.
DPM: mistr Jan ze Sadské
SOkA Olomouc, AM Litovle, inv. č. 2

RBm ii, č. 1533 v 15 pt2

297 1291, iii. 4.
praha 
(Hrad)

Jitka, česká královna a moravská 
markraběnka, dědičně uděluje na 
německém právu svému služební-
ku Rudlínovi rychtu v Lysé [nad 
Labem] a rameno řeky Labe zvané 
tůně („Thonie“) k rybolovu.
SOA Třeboň, pob. Jindřichův Hradec, 
RA panů z Hradce, i. č. 1, sg. č. 1

RBm ii, č. 1534 pt0

298 [1291], iii. 6.
u orvieta

mikuláš iv. bere pod ochranu klášter 
dominikánek od sv. kateřiny v olo-
mouci a potvrzuje jim majetek.
MZA Brno, E 18, sg. A10

RBm ii, č. 1535 -

299 1291, iii. 23.
opava

václav ii. osvobozuje sedlecký 
klášter od různých dávek.
DPM: mistr Petr Angeli
NA Praha, Česká finanční prokuratu
ra, inv. č. 4

RBm ii, č. 1538 v 16 pt2 petr.
ang.

300 1291, iv. 10.
olomouc

václav ii. osvobozuje olomoucké 
měšťany ode cla v Litovli a kojetíně, 
na svobodných statcích koupených 
od šlechticů je vyjímá z jurisdikce 
provinciálních úředníků a veškerou 
spornou agendu svěřuje do kompe-
tence městského soudu, upravuje 
placení všeobecné berně ze svobod-
ných statků, zakazuje šlechtě bránit 
poddaným odcházet do města 
a uděluje městu mílové právo.
DPM: mistr Jan ze Sadské
SOkA Olomouc, AM Olomouce, Listi
ny, i. č. 4

RBm ii, č. 1539 v 15 pt2
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301 1291, iv. 23.
-

Hartman z Holštejna daruje se 
souhlasem své ženy elišky, dědiců 
a Štěpána z maissau johanitům 
v mailbergu 3/4 lánu v mairhouen 
(dvůr u Harrasu).
NA Praha, Archiv maltézského vel
kopřevorství, i. č. 1316, sg. Jo XXXI 
Mail. 71

- pt0

302 1291, v. 6.
praha

tobiáš, biskup pražský, uděluje 40 
dní odpustků augustiniánům-ere-
mitům od sv. tomáše v praze.
Archiv NM Praha, Pergamenové 
listiny, sg. A38

RBm ii, č. 1541
(ad v. 7.)

t 11 pt1?

303 1291, v. 11.
-

Dětřich, biskup olomoucký, potvr-
zuje na žádost obou smluvních 
stran smlouvu mezi Jindřichem 
[ii.] z Liechtenštejna a jeho ženou 
petruší [z zelkingenu] na straně 
jedné a [dolno]kounickým klášte-
rem na straně druhé z 1291, ii. 2. 
- (RBm: neznají) ohledně prodeje 
vsí pouzdřany a popice a uděluje 
klášteru desátky z obou těchto vsí.
Vaduz, Liechtensteinský archiv

zemek-turek, 
č. 20
Šebánek: kance-
lář, s. 273, č. 3

D 10 pt1

304 [1291], vi. 9.
u orvieta

mikuláš iv. odpouští ženským kláš-
terům pod správou dominikánů 
dávky určené papežským nunciům 
a legátům.
MZA Brno, E 25, sg. 38Q

azk i, č. 333 -

305 1291, vi. 23.
praha

václav ii. potvrzuje, že se záviš, pur-
krabí z Housky, vzdal za 24 hřiven 
stříbra ve prospěch doksanského 
kláštera patronátního práva ve vsích 
[Dolní a Horní] police, stupná, Bělá 
(u České Lípy) a „Grunlins“. 
DPM: mistr Petr Angeli
NA Praha, AZK, i. č. 1956, sg. ŘP 
Doksany – 11

RBm ii, č. 1545 v 16 pt2 petr.
ang.

306 [1291], vii. 1.
u orvieta

mikuláš iv. nařizuje olomouckému 
biskupu [Dětřichovi], aby pomohl 
tišnovskému klášteru k jeho statkům. 
MZA Brno, E 10, sg. D18

RBm ii, č. 1546 -

307 1291, vii. 13.
praha

václav ii. stanoví výroční trh ve 
městě Brně od svátku sv. Havla po 
14 dnů a všechny kupce směřující 
do Brna 1 týden před a 2 týdny po 
sv. Havlu osvobozuje ode cla.
DPM: mistr Jan ze Sadské
AM Brna, SLMAL, listina č. 50

RBm ii, č. 1547
Flodr: pk i, s. 
401

v 17 pt2

308 1291, vii. 18.
-

Děkan od sv. Quidona spolu 
s děkanem od sv. trojice ve Špýru 
vidimují johanitům ochranné privi-
legium papeže Honoria iii.: [1217], 
ii. 13. Laterán. 

- -
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NA Praha, Archiv maltézského vel
kopřevorství, i. č. 1074, sg. Jo XXVI ČV 
– PB 13 1/2

309 1291, vii. 23.
praha

václav ii. osvobozuje vesnici poho-
ří a jistý dvůr v kouřimském kraji 
náležející sedleckému klášteru od 
„osady“.
DPM: mistr Petr Angeli
NA Praha, Česká finanční prokuratu
ra, inv. č. 5

RBm ii, č. 1548 v 16 pt2 petr.
ang.

310 1291, viii. 4.
praha

tobiáš, biskup pražský, uděluje 40 
dní odpustků augustiniánům-ere-
mitům od sv. tomáše v praze.
NA Praha, ŘA Praha, inv. č. 10

RBm ii, č. 1549 t 11 pt1?

311 1291, iX. 1.
Litomyšl

václav ii. potvrzuje krakovskému 
biskupovi solný desátek a krakov-
ské kapitule 200 hřiven stříbra.
DPM: mistr Petr Angeli
Kraków, Archiwum Krakowskiej 
Kapituły Katedralnej

RBm ii, č. 1551 v 18 pt1

312 1291, iX. 1.
Litomyšl

václav ii. slibuje zachovávat práva 
a svobody v krakovsku a sando-
měřsku.
DPM: mistr Petr Angeli
Kraków, Archiwum Krakowskiej 
Kapituły Katedralnej

RBm ii, č. 1553 v 18 pt1

313 1291, X. 3.
ploczk

Goskus, provinciální převor domi-
nikánů, a jiní dominikáni (mezi 
nimi vilém, převor z Brna) vidimu-
jí listinu německého rytíře konráda 
z tierberku: 1283, iii. 5. ploczk, 
v níž konrád z tierberku, maršálek 
německých rytířů v prusku, urov-
nává spor mezi řádem německých 
rytířů v prusku a pomořanským 
vévodou mestwinem ii.
BerlinDahlem

Hubatsch ii, č. 
321.

-

314 1291, X. 8.
u chebu

václav ii. urovnává spor o hranice 
s Ludvíkem, vévodou bavorským.
BayHStA München

RBm ii, č. 1554 v 16 pt2 petr.
ang.

315 1291, X. 24.
cheb

václav ii. potvrzuje chebským 
měšťanům privilegia udělená 
přemyslem ii. a Rudolfem i. Habs-
burským a osvobozuje je za roční 
poplatek 100 talentů haléřů (dena-
rius Hallensis) ode všech celních 
poplatků v celém Českém království.
DPM: mistr Petr Angeli
SOkA Cheb, AM Chebu, i. č. 4

RBm ii, č. 1555 v 14 pt1 sim.

316 1291, Xi. 15.
modřice

Dětřich, biskup olomoucký, vidi-
muje tišnovskému klášteru listiny: 
a) 1240, Xii. 7. tišnov (cDB iii/2, 
č. 259), v níž václav i. dává

RBm ii, č. 1556 D 16 pt0
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tišnovskému klášteru patronátní 
právo ke kostelům sv. petra v Brně, 
v [moravských] Budějovicích a ve 
[velké] Bíteši, a 
B) 1258, X. 17. Brno (cDB v/1, č. 
166), v níž přemysl ii. potvrzuje 
rozhodnutí ve sporu o patronátní 
právo kostela sv. petra v Brně mezi 
tišnovským klášterem a rektorem 
od sv. petra v Brně albertem 
a potvrzuje donaci tohoto patroná-
tu tišnovskému klášteru učiněnou 
václavem i. (srv. listinu A) a žádá 
olomouckého biskupa Bruna 
o potvrzení tohoto patronátu.
MZA Brno, E 10, sg. B7

317 1291, Xi. 29.
Žitava

albrecht, vévoda saský, mimo jiné 
slibuje, že při volbě římského krále 
se bude řídit přáním václava ii.
NA Praha, AČK, i. č. 40

RBm ii, č. 1557
acRB i, č. 40

-

318 1291, Xii. 18.
praha

václav ii. žádá mohučského 
arcibiskupa Ger[harda] o českou 
královskou korunovaci na 6. iv. 
1292 prostřednictvím bamberského 
biskupa ar[nolda] či někoho jiné-
ho a slibuje za ni zaplatit 100 hři-
ven zlata nebo 1000 hřiven stříbra.
BayHStA München, Mainzer Urkun
den 3477

- v 7 pt2

319 1291, Xii. 20.
praha

tobiáš, biskup pražský, ustanovuje 
na žádost a presentaci české krá-
lovny Jitky jejího kaplana Štěpána 
rektorem a plebánem v Lysé [nad 
Labem].
NA Praha, AZK, i. č. 1618, sg. ŘKřb 
Zderaz – 26

RBm ii, č. 1558 t 10 pt1

320 1291, Xii. 21.
praha

václav ii. potvrzuje klášteru mogila 
listinu Leška Bílého z r. 1225.
DPM: Jindřich Quaz, krakovskosan
doměřský protonotář
Mogiła

Dct, č. 4 v 3 pt2 Henr.

321 1291, Xii. 22.
praha

václav ii. uděluje klášteru mogila 50 
francouzských lánů ve vsích „kle-
mencicze“ a „koprzywnicze“ jako 
satisfakci za dluh 150 hřiven stříbra 
slezského, krakovského a sando-
měřského vévody Jindřicha.
DPM: Jindřich Quaz, krakovskosan
doměřský protonotář
Mogiła

Dct, č. 40 v 3 pt2 Henr.

322 1291, Xii. 22.
praha

Bohuslav z Budětic a svojše ze 
vzdoun se zaručují chotěšovskému 
klášteru za Bořislava z Hostouně 
a jeho příbuzné, že až do vyplacení

RBm ii, č. 2739 v 14 pt1 sim.
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zástavní sumy 250 hřiven stříbra 
nenaruší zástavu vesnice mutěnín.
NA Praha, AZK, i. č. 2071, sg. ŘP 
Chotěšov – 32

323 1291,-
Rožmberk
[nad vltavou]

smil z [nových] Hradů daruje 
vyšebrodskému klášteru kostel 
v Rychnově [u nových Hradů] 
a 1/3 desátků k němu náležejících.
Cist. opatství Vyšší Brod, sg. 95/II

RBm ii, č. 1559 vB 3 pt1

324 1291,-
-

Dominik z pasovar (passauer-
schlag), [rožmberský man], dává 
vyšebrodskému klášteru desátky 
(duas partes) v pasovarech.
Cist. opatství Vyšší Brod, sg. 24/II

RBm ii, č. 1560 vB 3 pt1

325 1292, i. 1.
praha

václav ii. potvrzuje tobiášovi, 
biskupu pražskému, koupi části 
vsi Bělavy (u Dolních kralovic) od 
voka z Buřenic, jinak z křížence.
DPM: mistr Petr Angeli
APH, Archiv Pražské kapituly, sg. 
54III5

RBm ii, č. 1561 v 16 pt2 petr.
ang.

326 1292, i. 1.
praha

václav ii. povoluje tobiášovi, 
biskupu pražskému, trh ve vsích 
Běchary a Blíževedly.
DPM: mistr Petr Angeli
NA Praha, Řád křížovníků s červenou 
hvězdou, i. č. 99, sg. ŘKř 21

RBm ii, č. 2806 v 16 pt2 petr.
ang.

327 1292, i. 10.
Hradec [králové]

václav ii. osvobozuje statky sedlec-
kého kláštera v kouřimském kraji 
od „osady“.
DPM: mistr Petr Angeli
SOA Třeboň, VS Sedlec, i. č. 5

RBm ii, č. 1563 v 16 pt2 petr.
ang.

328 1292, i. 13.
-

Hedvika, vdova po vokovi 
z Rožmberka, potvrzuje vyšebrod-
skému klášteru patronátní právo 
kostela v [Horní] stropnici.
Cist. opatství Vyšší Brod, sg. 104/III

RBm ii, č. 1564 pt0

329 1292, i. 29.
Brno

václav ii. potvrzuje johanitům 
v mailbergu na jejich žádost koupi 
louky u Hrádku (erdberg u Jarosla-
vic) od konráda z zwingendorfu 
řeč. Bohemus.
DPM: mistr Jan ze Sadské
NA Praha, Archiv maltézského vel
kopřevorství, i. č. 1317, sg. Jo XXXI 
Mail. 72

RBm ii, č. 1565 v 15 pt2

330 1292, ii. 27.
Brno

václav ii. vyjímá znojemské měšťa-
ny z jurisdikce všech úředníků 
a podřizuje je jen moravskému 
podkomořímu a znojemskému 
městskému sudímu, upravuje 
placení všeobecné berně a uděluje 
městu mílové právo.

RBm ii, č. 1567 v 15 pt2
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DPM: mistr Jan ze Sadské
SOkA Znojmo, AM Znojma, i. č. 2, sg. 
AMZI/č. 2

331 1292, iii. 13.
Brno

václav ii. povoluje brněnským 
měšťanům volbu konšelů, vyjímá 
je z jurisdikce zemského soudu, 
slibuje, že při vypsání korunovač-
ní berně se spokojí pouze s berní 
městskou, upravuje poměr šlechty 
a jejich majetku k městu a zabez-
pečuje obchodníkům volný pří-
stup do města.
DPM: mistr Jan ze Sadské
AM Brna, SLMAL, listina č. 51

RBm ii, č. 1569
Flodr: pk i, s. 
402–403

v 15 pt2

332 1292, iv. 7.
Brno

Budislava z [Dolních] Louček se 
svým synem vítkem prodává kom-
turu ekkovi a templářům v Čej-
kovicích vesnici senstráž* za 155 
hřiven stříbra, v případě neschop-
nosti dostát svým závazkům nabí-
zejí vydavatelé templářům svou 
vesnici Hrušky (u slavkova).
NA Praha, Archiv maltézského vel
kopřevorství, i. č. 1887, sg. Jo XXXVIII 
Br. 1b

RBm ii, č. 1570 te 1 pt1

333 1292, iv. 8.
-

pavel, opat cisterciáckého kláštera 
v Hradišti nad Jizerou, prodává 
sedleckému klášteru statek chleby 
u nymburka za 145 hřiven stříbra, 
aby získal prostředky k vykoupení 
zastavené vesnice nemyslovice.
Archiv NM Praha, Pergamenové 
listiny, sg. A39

RBm ii, č. 1571 pt2 (?)

334 1292, iv. 20.
praha

ekhard, urburéř a český mincmis-
tr, přiznává sedleckému klášteru 
všechna práva ve mlýnech na Labi 
pod kolínem, které mu byly odňa-
ty václavem ii. a prodány za 500 
pražských hřiven stříbra sedlecké-
mu klášteru.
NA Praha, Česká finanční prokuratu
ra, inv. č. 7

RBm ii, č. 1572 sm 1 pt2 petr

335 1292, iv. 21.
praha

václav ii. vyjímá vesnici Boč 
náležející postoloprtskému klášteru 
z pravomoci loketských úředníků 
a podřizuje ji jurisdikci úředníků 
pražských.
DPM: mistr Petr Angeli
NA Praha, AČK, i. č. 41

RBm ii, č. 1573
acRB i, č. 41

v 16 pt2 petr.
ang.

336 1292, vi. 5.
modřice

Dětřich, biskup olomoucký, potvr-
zuje rajhradskému klášteru darová-
ní dvora a 1 lánu ve vsi Rajhradice 
učiněné Wilenou, vdovou po 
tomáši ze Želešic, s podmínkou, 

RBm ii, č. 1576 D 15 pt1 amb.
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že bude moci tyto statky doživotně 
užívat.
Mezi svědky: mistr Ambrož a Jindřich 
z Tuřan
MZA Brno, E 6, sg. A g 8

337 1292, vi. 11.
salzburg

Friedrich, biskup z chiemsee, 
a Jindřich, biskup lavantský, udě-
lují vyšebrodskému klášteru po 40 
dnech odpustků.
Cist. opatství Vyšší Brod, sg. 4/IVB

RBm ii, č. 1577 -

338 1292, vii. 3.
praha

václav ii. uděluje vyšebrodskému 
klášteru vesnice plav (u Českých 
Budějovic), strýčice s tamním 
kostelem, „Borach“*, záboří, 
„Badiczi“*, Holašovice, všemily*, 
Dobčice, Lipanovice a část lesa 
u [Horních a Dolních] chrášťan, 
a to jako kompenzaci za jisté stat-
ky, které václav ii. klášteru odňal 
a vrátil je dědicům svatomíra 
z němčic.
DPM: mistr Petr Angeli
Cist. opatství Vyšší Brod, sg. 6/VI

RBm ii, č. 1581 v 16 pt2 petr.
ang.

339 1292, vii. 15.
-

Žibřid [v.] sirotek z nejdku určuje 
kvůli stížnostem velehradského 
opata Lupina hranice mezi hra-
dem nejdkem a vesnicí přítluky 
náležející velehradskému klášteru.
Mezi svědky: br. Gutolf, písař této 
listiny
MZA Brno, E 7, sg. P 15

RBm ii, č. 1583 ve 1 pt2

340 1292, vii. 15.
praha

václav ii. uděluje tobiášovi, bis-
kupu pražskému, tržní právo ve 
vesnici Božetice (u milevska).
DPM: mistr Petr Angeli

RBm ii, č. 2742
(a1)
a2 = deperd.

v 20 pt1?

341 1292, vii. 22.
Želovice

kadold z miroslavi ustupuje na 
žádost tety Dymudy a sester mar-
garety a anežky - oslavanských 
jeptišek - od sporu s oslavanským 
klášterem o lán ve vesnici miroslav.
MZA Brno, E 9, sg. P49

RBm ii, č. 1585 o 1 pt2

342 1292, viii. 13.
praha

václav ii. dává biskupství pražské-
mu polovinu vesnice chržína 
(u velvar) za dvě třetiny vesnice 
Železná (u unhoště), které bez 
náhrady biskupství odňal přemysl 
ii.
DPM: mistr Petr Angeli
APH, Archiv Pražské kapituly, sg. 
55III6

RBm ii, č. 1586
(a1)

v 16 pt2 petr.
ang.

343 1292, viii. 13.
praha

václav ii. dává biskupství pražské-
mu polovinu vesnice chržína 
(u velvar) za dvě třetiny vesnice 
Železná (u unhoště), které bez

RBm ii, č. 1586
(a2)

v 16 pt2 petr. 
ang.
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náhrady biskupství odňal přemysl ii.
DPM: mistr Petr Angeli
APH, Archiv Pražské kapituly, sg. 
55III7

344 1292, iX. 1.
Hulín

Dětřich, biskup olomoucký, potvr-
zuje dar jistého pole učiněný arnol-
dem, správcem hulínského kostela, 
ve prospěch tohoto kostela. 
ZA Opava, prac. Olomouc, Arcibis
kupství Olomouc, i. č. 1058, sg. F I a 7

RBm ii, č. 1587 D 15 pt1 amb.

345 1292, iX. 24.
praha

Jan, probošt vyšehradský, prodává 
svému kaplanovi Friedrichovi 
[z vratislavi], plebánovi v Bud-
či, 180 jiter (iugera) ve vesnici 
kamenný most (u kladna) za 62 
pražských hřiven stříbra k doživot-
nímu užívání.
NA Praha, Archiv vyšehradské kapi
tuly, i. č. 100

RBm ii, č. 1588 v 28 pt1

346 1292, iX. 24.
vyšehrad

Děkan Bartoloměj, mistr Jan scho-
lastik, Šimon kustod a celá vyše-
hradská kapitula potvrzují prodej 
pozemků ve vesnici kamenný 
most [Friedrichovi z vratislavi,] 
plebánovi v Budči (č. 345). 
NA Praha, Archiv vyšehradské kapi
tuly, i. č. 101

RBm ii, č. 1589 v 11 pt2

347 1292, X. 16.
olomouc

Dětřich, biskup olomoucký, 
ustanovuje na základě presentace 
konráda, opata kláštera Geras, 
po smrti kněze alberta rektorem 
a plebánem [kostela sv. václava] ve 
vesnici [kostelní] myslová kněze 
Rudigera.

RBm ii, č. 1593 D 17 pt0

348 1292, X. 18.
-

ekhard nothaft z vildštejna 
(=skalná u chebu) prodává Wal-
terovi, řeč. „de curia“, chebskému 
měšťanovi, dvůr ve vesnici povodí 
(ensenbruck u vildštejna).
NA Praha, AZK, i. č. 1326, sg. ŘKl 
Cheb – 4

RBm ii, č. 1594 pt0

349 1292, Xi. 8.
krakov

václav ii. daruje Jindřichovi, 
rychtáři v podolínci, užitky 
z městských práv a určuje, aby se 
toto město nadále řídilo magde-
burským právem.
DPM: Jindřich Quaz, krakovskosan
doměřský protonotář
AM Podolínec

RBm ii, č. 1595 v 21 pt0

350 1292, Xii. 20.
pasov

oldřich „der Furtzer“ slibuje kláš-
teru v niederburgu u pasova, že 
nebude rušit stavbu silnice vedoucí 
k prachaticím.
Mezi svědky: Ulrich „der schreibaer“

- -
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BayHStA München, KU PassauNie
dernburg 45

351 1292, Xii. 29.
praha

tobiáš, biskup pražský, potvrzuje 
templářům v uhříněvsi donaci 
patronátního práva kostela ve sto-
důlkách s dotací z desátků ze dvora 
v téže vsi učiněnou marií z Harde-
ku a jejím synem oldřichem [ii.] 
z Jindřichova Hradce.
NA Praha, Archiv maltézského 
velkopřevorství, i. č. 2691, sg. Jo LV 
Extr. 3

RBm ii, č. 1597 t 12 pt0

352 1292,-
-

Bratři Blud a Jindřich z příbora 
obnovují velehradskému klášte-
ru darování patronátního práva 
kostela v příboře a okolních lesů 
učiněné jejich otcem Frankem 
z [Hückeswagenu]. 
MZA Brno, E 7, sg. E4

RBm ii, č. 1599 pt0

353 1292,-
řím

cizí arcibiskupové a biskupové 
udělují vyšebrodskému klášteru 40 
dní odpustků po schválení přísluš-
ným diecézním biskupem.
Cist. opatství Vyšší Brod, sg. 4/VB

- -

354 1292,-
řím

cizí biskupové udělují po schvá-
lení příslušným diecézním bisku-
pem 40 dní odpustků kostelu sv. 
mikuláše v Rožmberku [náležejí-
címu vyšebrodskému klášteru]. 
Cist. opatství Vyšší Brod, sg. 97/V

RBm ii, č. 1598 -

355 1293, i. 22.
zábrdovice

D[ětřich], opat zábrdovický, roz-
suzuje jako soudce delegovaný 
olomouckým biskupem Dětřichem 
(mandátem z 1292, Xii. 21. = RBm 
ii, č. 1596) spor mezi tišnovským 
klášterem a petrem, plebánem v Čej-
či, o roční dávku 10 měřic pšenice ve 
prospěch tišnovského kláštera.
MZA Brno, E 10, sg. G1

RBm ii, č. 1601 pt0

356 1293, ii. 16.
Brno
(in colloquio 
generali)

Bratři Filip, moravský podkomoří, 
Bohuslav, komorník vracovský, 
a Jimram z pernštejna dávají žďár-
skému klášteru desátek z klášterní 
vinice v medlově.
MZA Brno, E 8, sg. A10

RBm ii, č. 1602 Bc 1 pt1

357 1293, ii. 17.
praha
(vydavatelův 
dům)

Jan, rektor u sv. Jiljí v praze, vydává 
svou poslední vůli a za její vykona-
vatele určuje pražského probošta 
oldřicha a pražského scholastika 
mistra Jana ze sadské.
NA Praha, ŘDo Praha, inv. č. 2

RBm ii, č. 1603 pt0

358 1293, ii. 25.
Rožmberk
[nad vltavou]

Jindřich z Rožmberka dává svému 
služebníku oldřichovi,  
řečenému „Gusner“, vesnici

RBm ii, č. 1604 pt0
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valdov (u vyššího Brodu).
Cist. opatství Vyšší Brod, sg. 8/II

359 1293, ii. 25.
Brno

václav ii. dává brněnským měšťa-
nům clo („prukmaut“) na mostech 
u města k údržbě a výstavbě měst-
ských komunikací a fortifikací.
DPM: mistr Jan ze Sadské
AM Brna, SLMAL, listina č. 52

RBm ii, č. 1605
Flodr: pk i, s. 
403

v 15 pt2

360 1293, iii. 13.
modřice

Dětřich, biskup olomoucký, potvr-
zuje rajhradskému klášteru odpust-
ky udělené při znovuposvěcení 
kláštera roku 1288.
MZA Brno, E 6, sg. A g 9/1

RBm ii, č. 1607 D 14 pt1

361 1293, iv. 22.
praha

tobiáš, biskup pražský, vyzývá 
k pomoci vyšebrodskému kláš-
teru, uděluje 40 dní odpustků 
a potvrzuje odpustky cizích 
(arci)biskupů. 
Cist. opatství Vyšší Brod, sg. 4/VIB

RBm ii, č. 1608 t 13 pt0

362 1293, iv. 27.
praha

václav ii. eximuje želivský klášter 
z placení celních poplatků při pře-
vážení výtěžků z klášterních statků 
na moravě.
DPM: mistr Jan ze Sadské
Indorzát: želivský
NA Praha, ŘP Strahov, inv. č. 20, sg. 
A XVI 6

RBm ii, č. 1609
(a1)

v 15 pt2

363 1293, iv. 27.
praha

václav ii. eximuje želivský klášter 
z placení celních poplatků při pře-
vážení výtěžků z klášterních statků 
na moravě.
DPM: mistr Jan ze Sadské
Indorzát: želivský
NA Praha, ŘP Strahov, inv. č. 21, sg. 
A XVI 7

RBm ii, č. 1609
(a2)

v 15 pt2

364 1293, v. 3.
-

Heřman, opat zlatokorunský, 
předepisuje měšťanům z chvalšin 
poplatky, potvrzuje hranice zpo-
platněného městského majetku 
a povoluje reluici některých natu-
rálních dávek.
DPM: notář Dětřich
SOA Třeboň, pob. Český Krumlov, VS 
Český Krumlov, sg. I 5 AS N. 1a

RBm ii, č. 1610 zk 2 pt1

365 1293, v. 15.
opava

mikuláš, vévoda opavský a mar-
šálek český, prodává zbyslavovi 
z Bohuslavic, řeč. „z Benešova“, 
vesnice Žalkovice, Libosváry a část 
vsi trnava na přerovsku.
SOA Třeboň, Cizí statky, sg. Hradec 
u Opavy II 154 č. A1

RBm ii, č. 1611 pt0

366 1293, cca v. 17.
-

Berthold, jihlavský rychtář, přísež-
ní a měšťané jihlavští prodávají

RBm ii, č. 1612 z 1 pt1
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Jakubovi, opatu želivskému, mlýn, 
z jehož výtěžku má být dotován 
městský špitál, jehož správa je 
želivskému klašteru svěřena.
NA Praha, ŘP Strahov, inv. č. 22, sg. 
A LV 5

367 1293, v. 25.
Brno

L[upinus], opat velehradský, 
a D[ětřich], opat zábrdovický, 
dosvědčují, že oslavanský klášter 
slíbil vrátit půjčku knězi martinovi, 
plebánovi v tasovicích, ve výši 20 
hřiven stříbra.
AM Brna, SLMAL, listina č. 53

RBm ii, č. 1613 pt0

368 1293, v. 30.
praha

václav ii. bere pod svou ochranu 
dvůr ve vesnici Wrożenice náležejí-
cí henrykovskému klášteru.
Mogiła

Dct, č. 41 v 16 pt2 petr.
ang.

369 1293, vi. 15.
praha

D[ětřich], biskup olomoucký, 
uděluje vyšebrodskému klášteru 40 
dní odpustků.
Cist. opatství Vyšší Brod, sg. 4/VIIB

RBm ii, č. 1614 D 15 pt1 amb.

370 1293, vi. 15.
praha

Jindřich, biskup merseburský, 
a Bernard, biskup míšeňský, udě-
lují vyšebrodskému klášteru 40 dní 
odpustků.
Cist. opatství Vyšší Brod, sg. 4/VIIIB

RBm ii, č. 1615 -

371 1293, vi. 18.
praha

václav ii. eximuje žďárský klášter 
a jeho poddané v křižanově, 
[Dolní] Bobrové a v novém městě 
[na moravě] ze soudní pravo-
moci svých krajských úředníků 
a podřizuje je soudu žďárskému 
a poddané na klášterním majetku 
v Čechách podřizuje soudu ve 
vojnově městci.
DPM: mistr Jan ze Sadské
MZA Brno, E 8, sg. A28

RBm ii, č. 1617 v 15 pt2

372 1293, vi. 22.
[stará] Boleslav

mistr pardus probošt, martin 
děkan, oldřich kustod, mikuláš 
scholastik a celá [staro]boleslavská 
kapitula pronajímají louckému 
klášteru za 2 moravské hřivny 
stříbra ročně desátky, které kapi-
tule náleží, a to z vesnic Loděnice, 
prosiměřice, oleksovice, pravice, 
[České] křídlovice, Šatov, taso-
vice, přímětice, Lukov, Hrádek, 
Domamil, Rokytné a olbramkos-
tel.
MZA Brno, E 57, sg. L9

RBm ii, č. 1619
(a1)

v 2 pt1

373 1293, vi. 22.
[stará] Boleslav

mistr pardus probošt, martin 
děkan, oldřich kustod, mikuláš 
scholastik a celá [staro]boleslavská 
kapitula pronajímají louckému

RBm ii, č. 1619
(a2)

v 16 pt2 petr.
ang.
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klášteru za 2 moravské hřivny stříbra 
ročně desátky, které kapitule náleží, 
a to z vesnic Loděnice, prosiměřice, 
oleksovice, pravice, [České] kříd-
lovice, Šatov, tasovice, přímětice, 
Lukov, Hrádek, Domamil, Rokytné 
a olbramkostel.
Archiv NM Praha, Pergamenové 
listiny, sg. A40

374 1293, vi. 26.
Brno 
(kl. minoritů)

konrád, opat velehradský, rozho-
duje spor o hranice mezi farnostmi 
sv. petra a sv. Jakuba v Brně.
MZA Brno, E 10, sg. Y II 8

RBm ii, č. 1620 pt0

375 1293, vi. 27.
-

oldřich, opat litomyšlský, prohla-
šuje, že prodal elišce, vdově po 
Držkovi z Bučiny, a jejím synům 
Čeňkovi a mikulášovi pole mezi 
morašicemi a mořencem za 12 
pražských hřiven stříbra.
NA Praha, AZK, i. č. 2356, sg. ŘP 
Litomyšl – 11

RBm ii, č. 1621 pt0

376 1293, vii. 12.
soběslav

Jindřich z Rožmberka a smil 
z [nových] Hradů rozhodují spor 
mezi vyšebrodským klášterem 
a potomky Jindřicha z kosovy 
Hory o statky v Hořicích [na 
Šumavě] ve prospěch kláštera.
Cist. opatství Vyšší Brod, sg. 5/IIB

RBm ii, č. 1623 vB 4 pt2

377 1293, viii. 6.
praha

tobiáš, biskup pražský, ustanovuje 
na presentaci křížovníků s čer-
venou hvězdou od sv. Františka 
v praze bratra Jakuba plebánem 
kostela v sedlci.
NA Praha, Řád křížovníků s červenou 
hvězdou, i. č. 100, sg. ŘKř 438

RBm ii, č. 2744 F 1 pt1

378 1293, viii. 7.
praha

Jan, vyšehradský probošt a kancléř 
Českého království, prohlašuje, že 
doživotně přijal od chotěšovského 
kláštera dvůr ve vesnici Újezd* pod 
petřínem, k tomuto dvoru připo-
juje mlýn, který na vlastní náklady 
zakoupil a který má též po jeho 
smrti připadnout chotěšovskému 
klášteru, přičemž Jan si vyhrazuje 
každoroční sloužení zádušních mší 
za sebe v chotěšovském klášteře.
NA Praha, AZK, i. č. 2072, sg. ŘP 
Chotěšov – 33

RBm ii, č. 1625 v 3 pt2 Henr.

379 1293, X. 1.
praha

oldřich, probošt mělnický, schvalu-
je směnu jistých statků za část vesni-
ce třemošná (u plzně) mezi svým 
kostelem a plaským klášterem.
NA Praha, AZK, i. č. 635, sg. ŘC 
Plasy – 54

RBm ii, č. 1626 sm 1 pt2 petr
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380 1293, X. 4.
praha

václav ii. potvrzuje želivskému 
klášteru privilegium václava i.: 
1233, viii. 25. kladruby (cDB 
iii/1, č. 43), v němž vydavatel 
potvrzuje želivskému klášteru 
držení sporného statku Borek 
a vymezuje jeho hranice.
DPM: mistr Petr Angeli
SOA Třeboň, ŘP Želiv, i. č. 7

RBm ii, č. 1627 v 16 pt2 petr. 
ang.

381 1293, Xi. 9.
Brno

tas z Lomnice se svými syny Jen-
cem, tasem a vznatou směňuje 
s tišnovským klášterem vesnici ivaň 
(u Židlochovic) za jistý majetek 
v Šerkovicích.
MZA Brno, E 10, sg. Y I 15

RBm ii, č. 1630 pt0

382 1293, Xi. 21.
Brno

anežka, dcera Bočka [z obřan] 
a manželka vítka z Úpy, dosvědču-
je, že darovala žďárskému klášteru 
polovinu své věnné vsi křižanova 
s ponecháním jejího doživotního 
užívání.
MZA Brno, E 8, sg. A27

RBm ii, č. 1631 pt0

383 1293, Xii. 20.
mšeno

půta ze mšena daruje vyšehradské 
kapitule vesnici krč.
NA Praha, Archiv vyšehradské kapi
tuly, i. č. 102

- W 6 pt0

384 1293, Xii. 29.
zbraslav

václav ii. daruje zbraslavskému 
klášteru vesnice Banín a nová Bělá 
(u poličky), vyjímá je z pravomoci 
provinciálních úředníků, osvobo-
zuje je od zvláštní berně (collecta 
specialis) v poličském kraji a podři-
zuje je pouze opatově jurisdikci.
DPM: mistr Petr Angeli
V listině je zmínka o notáři Václava II. 
Janovi ze Zárova („Sarow“)
NA Praha, AZK, i. č. 832, sg. ŘC 
Zbraslav – 2

RBm ii, č. 1633
tadra, Listy, č. 2

v 7 pt2

385 1293, Xii. 29.
praha

václav ii. daruje kostelu sv. Jiljí 
v Bezdězu vesnici zbyny (Ludwig-
sdorf) a vyjímá ji z jurisdikce města 
Doksy - to vše je kompenzací za to, 
že město kuřívody* (na Českolip-
sku), ves [Dolní] krupá a chlum 
náležející českému komorníkovi 
Hynkovi z Dubé a dosud přifa-
řené ke sv. Jiljí se stávají zásahem 
pražského biskupa tobiáše a se 
souhlasem bezdězského plebána 
alberta samostatnou farností.
DPM: mistr Petr Angeli
AM Plzně, Městská správa Plzeňlisti
ny, inv. č. 804, sg. I 1

RBm ii, č. 1634
(a)

v 7 pt2
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386+ 1293, Xii. 29.
praha

václav ii. daruje kostelu sv. Jiljí 
v Bezdězu vesnici zbyny (Ludwigs-
dorf) a vyjímá ji z jurisdikce města 
Doksy <a dále všech zeměpanských 
úředníků> – to vše je kompenzací 
za to, že město kuřívody* (na 
Českolipsku), ves [Dolní] krupá 
a chlum náležející českému komor-
níkovi Hynkovi z Dubé a dosud 
přifařené ke sv. Jiljí se stávají zása-
hem pražského biskupa tobiáše a se 
souhlasem bezdězského plebána 
alberta samostatnou farností.
DPM: mistr Petr Angeli
Text <......> je pozdější interpolací; 
falsum vzniklo podle Šebánka (Listiny 
přímětické, s. 88) mezi lety 1310–1336
NA Praha, AZK, i. č. 1, sg. ŘA Karlov 
– 1

RBm ii, č. 1634
(B)

v 22+ pt0

387 1293, Xii. 30
-

Dětřich, opat zábrdovický, Heř-
man z Hohenlohe, převor joha-
nitů, a mistr Jindřich z [osové] 
Bítýšky, kanovník kroměřížský, 
rozhodují spor mezi johanitou 
Berwelfem, plebánem v přibicích, 
a [dolno]kounickým klášterem 
o desátky v topolanech, vrano-
vicích a vesnici všetaty*, za něž je 
klášter povinen poskytnout plebá-
novi náhradu.
NA Praha, Archiv maltézského vel
kopřevorství, i. č. 1908, sg. Jo XXXVIII 
Br. 21

RBm ii, č. 1635
(a1)

X 2 pt1?

388 1293, Xii. 30
-

Dětřich, opat zábrdovický, Heř-
man z Hohenlohe, převor joha-
nitů, a mistr Jindřich z [osové] 
Bítýšky, kanovník kroměřížský, 
rozhodují spor mezi johanitou 
Berwelfem, plebánem v přibicích, 
a [dolno]kounickým klášterem 
o desátky v topolanech, vrano-
vicích a vesnici všetaty*, za něž je 
klášter povinen poskytnout plebá-
novi náhradu.
Vaduz, Liechtensteinský archiv

RBm ii, č. 1635
(a2)

X 2 pt1?

389 1293,-
-

oldřich z Lichtenburka a milíč 
z citova prodávají rychtáři tylma-
novi 27 lánů (podle hlubčického 
práva) v trnavě a jiná práva s rych-
tou související.
MZA Brno, G 1, i. č. 7719

RBm ii, č. 1636 pt0

390 1294, ii. 1.
Hulín

Dětřich, biskup olomoucký, dává 
Dětřichovi, plebánovi v Hulíně, 
jisté statky a platy za zničenou 
krčmu a mlýn.

RBm ii, č. 1639 D 15 pt1 amb.
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ZA Opava, prac. Olomouc, Arcibis
kupství Olomouc, i. č. 1059, sg. F I a 6

391 1294, iv. 23.
Brno
(Jindřichův dům)

Hron z Hrušky dává brněnskému 
měšťanovi Jindřichovi dva lány ve 
vesnici syrovice (u Židlochovic), 
pokud by nevyrovnal ve stanove-
ném termínu svůj dluh 10 hřiven 
stříbra.
NA Praha, Archiv maltézského vel
kopřevorství, i. č. 1909, sg. Jo XXXVIII 
Br. 22

RBm ii, č. 1640 pt0

392 1294, iv. 26.
praha

tobiáš, biskup pražský, potvrzuje 
zderazskému klášteru držení mlýna 
na Labi u nymburka.
NA Praha, AZK, i. č. 1619, sg. ŘKřb 
Zderaz – 27

RBm ii, č. 1641 v 11 pt2

393 1294, iv. 30.
praha

václav ii. daruje kamienieckému 
klášteru město mittelwalde.
DPM: mistr Petr Angeli
Wrocław

RBm ii, č. 1643 v 16 pt2 petr. 
ang.

394 1294, v. 6.
-

Jan z michalovic osvobozuje zlato-
korunský klášter ode všech celních 
poplatků.
SOA Třeboň, pob. Český Krumlov, VS 
Český Krumlov, sg. I 7 M α N. 1

RBm ii, č. 1644 zk 2 pt1

395 1294, v. 20.
Louka

mistr ambrož, plebán v [Českých] 
křídlovicích, dosvědčuje, že přijal 
od louckého kláštera v doživotní 
užívání desátky z pěti lánů kostela 
v [Českých] křídlovicích.
MZA Brno, E 57, sg. L10

RBm ii, č. 1645 D 15 pt1 amb.

396 1294, v. 30.
praha

tobiáš, biskup pražský, vidimuje 
břevnovskému klášteru bulu 
papeže alexandra iv.: [1256], X. 
24. anagni (cDB v/1, č. 91), v níž 
papež potvrzuje urovnání sporu 
mezi břevnovským klášterem a olo-
mouckým biskupem [Brunem] 
týkajícího se desátků a spirituální 
správy rajhradského kláštera.
MZA Brno, E 6, sg. A g 10

RBm ii, č. 1647 t 14 pt0

397 1294, vi. 9.
praha

václav ii. dává waldsasskému 
klášteru patronátní právo kostela 
v Raděšově.
DPM: mistr Petr Angeli
BayHStA München, sg. KU Waldsas
sen 128

RBm iv, č. 1893 v 16 pt2 petr.
ang.

398 1294, vi. 13.
praha

václav ii. uděluje krakovskému 
biskupství desátek ze všech příjmů 
ze solného desátku (suppa salis).
DPM: mistr Jan ze Sadské
Kraków, Archiwum Krakowskiej 
Kapituły Katedralnej

RBm ii, č. 1649 v 15 pt2
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399 1294, vi. 16.
praha

prokop, biskup krakovský, uděluje 
augustiniánům-eremitům od sv. 
tomáše v praze 40 dní odpustků.
NA Praha, ŘA Praha, inv. č. 11

RBm ii, č. 1651 -

400 1294, vi. 17.
olomouc

Dětřich, biskup olomoucký, potvr-
zuje Brunovi, plebánovi kostela 
[sv. petra] v nové cerekvi, listinu 
mikuláše, vévody opavského, 
ohledně založení a dotování koste-
la p. marie ve vojanovicích: 1294, 
vi. 14. opava (RBm ii, č. 1650), 
který je vybudován jako filiální 
kostel kostela v nové cerekvi.
MZA Brno, E 9, sg. P50

RBm ii, č. 1652 D 18 pt0

401 1294, vi. 22.
praha

václav ii. potvrzuje louckému 
klášteru koupi vesnice obleko-
vice učiněnou od dcery Hortlína 
z kyjovic, vdovy po jistém Freud-
manovi, a jejích synů zastoupených 
Hortlínem.
DPM: mistr Jan ze Sadské
MZA Brno, E 57, sg. H9

RBm ii, č. 1654
(ad vi. 28.) 

v 15 pt2

402 1294, vi. 22.
praha

prokop, biskup krakovský, uděluje 
40 dní odpustků kostelu sv. petra 
a pavla na vyšehradě.
NA Praha, Archiv vyšehradské kapi
tuly, i. č. 103

- W 7 pt1

403 1294, vii. 9.
vyšehrad

velislav, kanovník pražský, olo-
moucký a vyšehradský a vykona-
vatel poslední vůle vyšehradského 
děkana kunona, kupuje vyše-
hradské kapitule za 46 pražských 
hřiven stříbra jisté statky ve vesnici 
kamenný most (u kladna) a zřizu-
je z nich nadaci ke sloužení záduš-
ních mší za zemřelého děkana 
kunona.
Ohlášena Velislavova pečeť
NA Praha, Archiv vyšehradské kapi
tuly, i. č. 104

RBm ii, č. 1655 W 7 pt1

404 1294, viii. 18.
-

konrád z pavlíkova daruje klášteru 
sv. kláry v chebu polovinu desát-
ku v [Horním] a [Dolním] pelhři-
mově u chebu.
NA Praha, AZK, i. č. 1327, sg. ŘKl 
Cheb – 5

RBm ii, č. 1657 mk 1 pt1

405 1294, viii. 23.
cheb

arnold, biskup bamberský, udě-
luje 40 dní odpustků ve prospěch 
zbraslavského kláštera. 
NA Praha, AZK, i. č. 833, sg. ŘC 
Zbraslav – 3

RBm ii, č. 1658 v 16 pt2 petr. 
ang.

406 1294, viii. 25.
praha

Bernard, biskup míšeňský, potvr-
zuje přijetí 1350 pražských hřiven 
stříbra (z celkové sumy 4000

RBm ii, č. 1660 -
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pražských hř. stříbra) za pirnu od 
václava ii a stanoví termíny pro 
doplacení zbytku.
Archiv NM Praha, Pergamenové 
listiny, sg. A42

407 1294, viii. 31.
norimberk

adolf i. dovoluje klášteru sv. kláry 
v chebu svobodně užívat říšských 
statků.
NA Praha, AZK, i. č. 1327, sg. ŘKl 
Cheb – 6a

RBm ii, č. 1661
(a1)

-

408 1294, viii. 31.
norimberk

adolf i. dovoluje klášteru sv. kláry 
v chebu svobodně užívat říšských 
statků.
NA Praha, AZK, i. č. 1327, sg. ŘKl 
Cheb – 6b

RBm ii, č. 1661
(a2)

-

409 1294, iX. 7.
praha

václav ii. schvaluje prodej vesnice 
vodochody učiněný templáři od 
sv. vavřince v praze ve prospěch 
pražského biskupa tobiáše.
DPM: mistr Petr Angeli
Indorzát: V 18
APH, Archiv Pražské kapituly, sg. 
56III8

RBm ii, č. 1663 v 18 pt1

410 1294, iX. 11.
-

konrád, opat velehradský, rozdělu-
je poplatné domy kostelů sv. petra 
a sv. Jakuba v Brně.
AM Brna, SLMAL, listina č. 54

RBm ii, č. 1664 pt0

411 1294, iX. 27.
-

ivan, biskup lakedajmonský, udě-
luje 40 dní odpustků k břevnov-
skému klášteru.
NA Praha, Řád benediktinů Břevnov, 
i. č. 58, sg. B II 50

RBm ii, č. 1666 -

412 1294, iX. 29.
Brno

Jan, probošt vyšehradský a kancléř 
českého krále, slibuje louckému 
klášteru za to, že mu dal do užívání 
vesnici oblekovice, podporovat 
a chránit klášterní práva.
MZA Brno, E 57, sg. H10

azk i, č. 359 W 3 pt1

413 1294, X. 6.
praha

ivan, biskup lakedajmonský, udělu-
je augustiniánům-eremitům od sv. 
tomáše v praze 40 dní odpustků.
NA Praha, ŘA Praha, inv. č. 12

RBm ii, č. 1667 -

414 1294, X. 31.
řezno

Jindřich, biskup řezenský, uděluje 
dominikánům v chebu 40 dní 
odpustků.
SOkA Cheb, AM Chebu, i. č. 5

Gradl, č. 466 -

415 1294, Xi. 5.
Brno

D[ětřich], opat zábrdovický, 
a J[indřich], arcijáhen břeclavský, 
rozhodují jako rozhodčí delego-
vaní mandátem olomouckého 
biskupa Dětřicha z [1294], iX. 25. 
kroměříž (RBm ii, č. 1665) spor 
mezi tišnovským klášterem

RBm ii, č. 1669 pt0
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a petrem, plebánem ve velké Bíte-
ši, o třetinu desátků ve velké Bíteši 
ve prospěch tišnovského kláštera.
MZA Brno, E 10, sg. Y II 9

416 1294, Xii. 21.
- 

Bratři arkléb [ml.] a vítek [z Dub-
na] dosvědčují donaci svého otce 
arkléba (1/2 Bochoře, Újezdec, 
vlkoš a [Horní] moštěnice u pře-
rova) ve prospěch velehradského 
kláštera.
MZA Brno, E 7, sg. G9

RBm ii, č. 1671 ve 1 pt2 Gutolf

417 1294, Xii. 27.
krakov

václav ii. povoluje mogilskému 
klášteru osadit vesnice mogila, 
czyrzyn, ubisławicze, pran-
docin, klemencicze, sędowicze, 
mikułowicze, Dąbrówka, Bogucin 
a Rybitwy na německém právu 
a jejich obyvatele vyjímá z pra-
vomoci a jurisdikce krakovských 
úředníků.
DPM: krakovský kancléř Pakoslav

Dct, č. 42 v 23 pt0

418 1294, Xii. 28.
krakov

václav ii. povoluje henrykovskému 
klášteru osadit vesnice Wrożenice, 
Glew a Glewiec na německém 
právu a tamní obyvatele vyjímá 
z pravomoci a jurisdikce krakov-
ských úředníků.
DPM: krakovský kancléř Pakoslav

Dct, č. 43 v 24 pt0

419 1294, Xii. 31.
krakov

václav ii. osvobozuje krakovského 
biskupa prokopa od poplatku 20 
hřiven stříbra placeného ročně 
vévodovi krakovskému a sando-
měřskému z měst tarczek a iłza.
DPM: krakovský kancléř Pakoslav
Kraków, Archiwum Krakowskiej 
Kapituły Katedralnej

RBm ii, č. 2745
(ad 1293, Xii. 
31.)

v 25 pt0

420 1294, Xii. 31.
praha

Jitka, česká královna, vidimuje 
německým rytířům listinu václava 
ii.: 1290, Xi. 14. praha (RBm: 0), jíž 
vydavatel potvrzuje německým rytí-
řům koupi dvou stejnojmenných vsí 
„chiechwitz“ od viléma z miličína 
za 210 pražských hřiven stříbra.
Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden

- pt0

421 1294,-
-

Litold z kuenringu, číšník rakous-
ký, dává se souhlasem Gebharda 
z Hirschbergu farnímu kostelu 
v Ličově vesnici eisgarn včetně 
jurisdikce nad tamními obyvateli. 

RBm ii, č. 1672 -

422 1295, i. 21.
Černín

Beneš z vartenberka dosvědčuje, 
že eliška, vdova po kadoldu sirot-
kovi, a klarisky ve znojmě prodali 
jeho ženě elišce jisté statky v Čer-
níně za 40 moravských hřiven

RBm ii, č. 1677 pt0



208

L i s t i n n é  p í s m o  v  Č e s k ý c H  z e m í c H  n a  p ř e L o m u  1 3 .  a  1 4 .  s t o L e t í

stříbra k doživotnímu užívání. 
MZA Brno, E 43, sg. C2

423 1295, ii. 26.
Brno

Dětřich, biskup olomoucký, 
uděluje se souhlasem kapituly 
moravskému podkomořímu 
Brunovi v dědičné léno vesnice 
mladějovice, nová ves*, řídeč, 
Dobroslavova Lhota* a krakořice 
(na Šternbersku), přičemž vydava-
tel si vyhrazuje eventuální nálezy 
zlata, stříbra aj. kovů a soli.
DPM: mistr Ambrož
ZA Opava, prac. Olomouc, Lenní dvůr 
Kroměříž, inv. č. 330, sg. S I a 7/1

RBm ii, č. 1680
(a1)

D 19 pt1?

424 1295, ii. 26.
Brno

Dětřich, biskup olomoucký, 
uděluje se souhlasem kapituly 
moravskému podkomořímu 
Brunovi v dědičné léno vesnice 
mladějovice, nová ves*, řídeč, 
Dobroslavova Lhota* a krakořice 
(na Šternbersku), přičemž vydava-
tel si vyhrazuje eventuální nálezy 
zlata, stříbra aj. kovů a soli.
DPM: mistr Ambrož
ZA Opava, prac. Olomouc, Lenní dvůr 
Kroměříž, inv. č. 330, sg. S I a 7/2

RBm ii, č. 1680
(a2)

D 19 pt1?

425 1295, iii. 15.
řím

Různí (arci)biskupové udělují kap-
li sv. mikuláše a sv. kateřiny v Brně 
odpustky povolené olomouckým 
biskupem Dětřichem.
AM Brna, SLMAL, listina č. 55

RBm ii, č. 1681 -

426 [po 1295, iii. 15.
-]

Dětřich, olomoucký biskup, potvr-
zuje listinu č. 425 a přidává 40 dní 
svých odpustků.
Konsens na plice listiny č. 425

RBm ii, č. 1681 D 15 pt1 amb.

427 1295, iv. 7.
Údlice

Bratři Friedrich a Dětřich z Šum-
burka prodávají německým rytí-
řům v chomutově vesnici otvice, 
jejíž hranice obešel z královského 
rozkazu albert ze Žeberka.
DPM: br. Konrád
NA Praha, Guberniální listiny, inv. č. 
22, sg. L II 14

RBm ii, č. 1683 nR 1 pt1

428 1295, iv. 7.
Údlice 

Boreš z Rýzmburka souhlasí s pro-
dejem vesnice otvice německým 
rytířům v chomutově (obsaženým 
v listině č. 382) a dosvědčuje, že ji 
v přítomnosti krále postoupil jejich 
zemskému komturovi Jindřichovi 
z Byernu a že vesnici obešli smil 
z Libčevsi a jeho další manové.
NA Praha, Guberniální listiny, inv. č. 
23, sg. L II 15

RBm ii, č. 1684 nR 1 pt1
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429 1295, v. 1.
u chebu

Helwig z Goltbachu, zemský kom-
tur německých rytířů v Durynsku, 
prohlašuje, že chebský měšťan Jin-
dřich pydeler ustanovil stálý roční 
plat 7 hřiven za sloužení mší.
Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden

RBm iv, č. 1901 -

430 1295, v. 8.
Brno

mistr Jindřich, plebán v [osové] 
Bitýšce, ustanovuje se souhlasem 
zemského komtura německých 
rytířů pro Čechy a moravu Jindři-
cha z Byernu nějakého německého 
rytíře správcem kostela v [osové] 
Bítýšce a uděluje mu vinice u Brna 
a v Grinzingu v Rakousích.
Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden

RBm iv, č. 1902 v 15 pt2

431 1295, v. 10.
Brno

václav ii. postupuje olomouckému 
biskupu Dětřichovi sporné statky 
v Březové.
DPM: mistr Jan ze Sadské
ZA Opava, prac. Olomouc, Arcibis
kupství Olomouc, i. č. 1436, sg. P I a 5

RBm ii, č. 1685 v 15 pt2

432 1295, v. 10.
praha

Jan, probošt vyšehradský a kancléř 
Českého království, kupuje od lito-
myšlského kláštera vesnice vokov*, 
pamětice a kladoruby (u Bosko-
vic) za 60 pražských hřiven stříbra 
na kolonizaci.
NA Praha, AZK, i. č. 2357, sg. ŘP 
Litomyšl – 12

RBm ii, č. 1686
(ad v. 11.)

v 16 pt2 petr. 
ang.

433 1295, v. 25.
praha

Bertram z esbeku, velkoprecep-
tor templářů v německu, slávii, 
v Čechách a na moravě, oznamuje 
prodej vesnice vodochody učině-
ný ekkonem, komturem templářů 
v Čejkovicích a uhříněvsi, pražské-
mu biskupu t[obiášovi] za 220 
pražských hřiven stříbra.
APH, Archiv Pražské kapituly, sg. 
57III11

RBm ii, č. 1688 t 15 pt1

434 1295, vi. 2.
kroměříž

Dětřich, biskup olomoucký, potvr-
zuje německým rytířům patronátní 
právo kostela v Deblíně.
DeutschOrdensZentralarchiv Wien

RBm ii, č. 1689
(ad vi. 5.)
Šebánek: kance-
lář, s. 273, č. 4

D 15 pt1 amb.

435 1295, vi. 12.
vyšehrad

Jan, biskup krakovský, a konrád, 
biskup lebušský, udílí 80 dní 
odpustků ke kostelu na vyšehradě.
Archiv NM Praha, Pergamenové 
listiny, sg. A44

RBm ii, č. 1690 W 8 -

436 1295, vi. 18.
praha

Jan, biskup krakovský, udílí 40 dní 
odpustků ve prospěch břevnovské-
ho kláštera.
Archiv NM Praha, Pergamenové 
listiny, sg. A45

RBm ii, č. 1691 B 1 pt2
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437 1295, vi. 30.
praha

tobiáš, biskup pražský, potvrzuje 
břevnovskému klášteru 40 dní 
odpustků udělených krakovským 
biskupem Janem: 1295, vi. 18. 
praha (č. 436).
Konsensní formule na č. 436 

RBm ii, č. 1691 t 18 pt0

438 1295, viii. 11.
praha

václav ii. dává pražskému bisku-
pu tobiášovi náhradou Hněvice, 
Račice, záluží, mnetěš, chržín, 
1/3 Železné, Bylany, jisté statky 
v Dobříně, kozlovicích, tursku 
a Lobči, dále Rataje, mirošovice, 
smilovice, 1/2 Úžic a mlýn s rybní-
kem v Ledečku za biskupské statky 
zbraslav, záběhlice, Lipence, vel-
ká a malá chuchle, statky ve ves-
nicích vidim, sadová, Žabovřesky 
a Lahovice, Rváčov, Bezděkov, 
vrch zv. Bechyně, vesnice Hodo-
nice, nuzice, netěchovice, vesce 
a Doubravka, statky ve vsích řeka, 
tukleky, vranov, 1/2 Hvožďan 
a Hosty, které biskupství odňal 
přemysl ii., a za zdice, Bavoryni 
a Černín, které odňal václav ii. 
a připojil k městu Berounu.
DPM: mistr Petr Angeli
Indorzát: V 18
NA Praha, AČK, i. č. 42

RBm ii, č. 1692
acRB i, č. 42

v 16 pt2 petr.
ang.

439 1295, viii. 16.
praha

tobiáš, biskup pražský, rozhoduje, 
aby kostel v krtech byl filiálním 
kostelem kostela v Blatné.
NA Praha, Řád křížovníků s červenou 
hvězdou, i. č. 102, sg. ŘKř 446

RBm ii, č. 2750 t 15 pt1

440 1295, iX. 14.
praha

tobiáš, biskup pražský, potvrzuje 
odpustky cizích (arci)biskupů 
(1289,- řím: RBm ii, č. 1489) pro 
kostel sv. Štěpána v Litoměřicích 
a přidává 40 dní svých.
SOA Litoměřice, Biskupství Litoměřice 
– Sbírka listin, i. č. 7, sg. R7

RBm ii, č. 1489 t 16 pt2

441 1295, iX. 30.
olomouc

Dětřich, biskup olomoucký, 
dovoluje svému maršálkovi sobě-
hrdovi z Holešova, aby prodal léno 
v Dražejovicích* mistru václavovi, 
plebánovi v Hradci a vyšehrad-
skému kanovníkovi, a jeho bratru 
adamovi.
ZA Opava, prac. Olomouc, Arcibis
kupství Olomouc, inv. č. 1111, sg. G 
I a 3

RBm ii, č. 1694 D 15 pt1 amb.

442 1295, X. 9.
-

albert z melrenu se po koupi 
vesnice Dukovany narovnává 
s templáři [z Jamolic-templštejna] 
a přiznává jim ke kostelu sv. petra

RBm ii, č. 1695 pt0
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ve vesnici [Horní] Dubňany desát-
ky z Dukovan. 
NA Praha, Archiv maltézského vel
kopřevorství, i. č. 2731, sg. Jo LV Extr. 
35b/2

443 1295, X. 29.
u kreuzburgu

G[erhard], arcibiskup mohučský, 
nařizuje [oldřichovi], proboštovi 
pražského kostela, a mistru oldři-
chovi, proboštovi mělnického 
kostela, aby rozhodli spor mezi 
tišnovským klášterem a olomouc-
kým biskupem [Dětřichem] ohled-
ně potvrzení konráda [z prahy], 
rektora kostela ve vémyslicích, ke 
kostelu sv. petra v Brně.
MZA Brno, E 10, sg. B8

RBm ii, č. 1696 pt0

444 1295, Xi. 29.
praha

václav ii. osvobozuje půldruhého 
lánu ve vesnici křečhoř (u kolína), 
který náleží sedleckému klášteru, 
ode všech dávek.
DPM: mistr Petr Angeli
NA Praha, Česká finanční prokuratu
ra, inv. č. 8

RBm ii, č. 1697 v 16 pt2 petr.
ang.

445 [1295], Xii. 5.
řím 

Bonifác viii. potvrzuje všechny 
svobody a imunity oslavanskému 
klášteru.
AM Brna, SLMAL, listina č. 56

RBm ii, č. 1698 -

446 [1295], Xii. 5.
řím 

Bonifác viii. potvrzuje všechny 
svobody a imunity tišnovskému 
klášteru.
MZA Brno, E 10, sg. D10

RBm ii, č. 1699 -

447 1295, Xii. 7.
praha

václav ii. uděluje městu police 
[nad metují] náležejícímu břev-
novskému klášteru hrdelní soud 
a zakazuje [králové]hradeckým 
úředníkům tento soud zde uplat-
ňovat.

RBm ii, č. 1700 v 18 pt1

448 [1295], Xii. 9.
řím

Bonifác viii. nařizuje scholastikovi 
olomouckého kostela [Janovi], 
aby se postaral o navrácení zcize-
ných statků tišnovského kláštera. 
MZA Brno, E 10, sg. D11

RBm ii, č. 1701 -

449 [1295], Xii. 9.
řím

Bonifác viii. nařizuje scholastikovi 
olomouckého kostela [Janovi], 
aby se postaral o navrácení zcize-
ných statků oslavanského kláštera.
AM Brna, SLMAL, listina č. 57

RBm ii, č. 1702 -

450 [1295], Xii. 13.
řím

Bonifác viii. povoluje tišnovské-
mu klášteru, aby mohl podržet 
majetek svých členek.
MZA Brno, E 10, sg. D9a

azk i, č. 368 -

451 1295, Xii. 14.
řím

Bonaventura, arcibiskup dubrov-
nický, aj. biskupové dávají

kopetzky, č. 170 -
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kostelům sv. václava v Hradci [nad 
moravicí] a Bruntále odpustky po 
schválení příslušným diecézním 
biskupem.
SOkA Opava, AM Opavy, sg. I/3

452 [po 1295, Xii. 14.
-]

Dětřich, olomoucký biskup, potvr-
zuje listinu č. 451 a přidává 40 dní 
svých odpustků. 

- D 20 pt0

453 [1295], Xii. 16.
řím 

Bonifác viii. povoluje tišnovské-
mu klášteru nabývání a držení 
statků svých členek.
MZA Brno, E 10, sg. D9b

RBm ii, č. 1703 -

454 1295,-
řím

Různí arcibiskupové a biskupové 
udělují ke zderazskému klášteru 40 
dní odpustků po schválení přísluš-
ným diecézním biskupem.
NA Praha, AZK, i. č. 1620, sg. ŘKřb 
Zderaz – 28

RBm ii, č. 1704 -

455 1295,-
praha

tobiáš, biskup pražský, potvrzuje 
zderazskému klášteru odpustko-
vou listinu: 1295,- řím (RBm ii, 
č. 1704) a přidává 40 dní svých 
odpustků.
Konsensní formule na č. 454

- t 16 pt2

456 1295,-
praha

ivan, biskup lakedajmonský, udě-
luje odpustky ve prospěch rajhrad-
ského kláštera.
MZA Brno, E 6, sg. A g 45

cDm v, č. 22 B 1 pt2

457 [1289–1295],-
-

Litold, opat strahovský, aj. vidimují 
křížovníkům s červenou hvězdou 
od sv. Ducha v klatovech potvr-
zení jeho založení zlistiněné václa-
vem ii.: 1288, X. 8. praha (č. 185). 
NA Praha, Řád křížovníků s červenou 
hvězdou, i. č. 96, sg. ŘKř 395

- kL 1 pt1

458 [cca. 1295,-]
-

u[nek], opat třebíčský, D[ětřich], 
opat zábrdovický, a Jindřich, 
arci jáhen břeclavský, vidimují raj-
hradskému klášteru listinu olomouc-
kého biskupa Bruna: 1255, Xi. 6. 
olomouc (u sv. václava) (cDB v/1, 
č. 55), v níž vydavatel spolu s olo-
mouckou kapitulou potvrzují urov-
nání sporu s břevnovským opa tem 
martinem ohledně desátků a spiritu-
ální správy rajhradského kláštera.
MZA Brno, E 6, sg. A g 7a

cDm v, č. 21 pt0

459 1296, i. 20.
chotěboř

Bernard, biskup míšeňský, uděluje 
40 dní odpustků ve prospěch 
žďárského kláštera, bude-li s tím 
souhlasit biskup příslušné diecéze.
ZA Opava, prac. Olomouc, Arcibis
kupství Olomouc, i. č. 8, sg. A I a 4

RBm ii, č. 1708 pt0



213

v.  p ř e H L e D  L i s t i n

460 1296, i. 27.
modřice 

Dětřich, biskup olomoucký, a olo-
moucká kapitula na straně jedné 
a Bavor, opat břevnovský, na straně 
druhé uzavírají smír týkající se 
správy rajhradského kláštera.
MZA Brno, E 6, sg. A g 11

RBm ii, č. 1709
(a1)

D 15 pt1 amb.

461 1296, i. 27.
modřice

Dětřich, biskup olomoucký, a olo-
moucká kapitula na straně jedné 
a Bavor, opat břevnovský, na straně 
druhé uzavírají smír týkající se 
správy rajhradského kláštera.
NA Praha, Řád benediktinů Břevnov, 
i. č. 59, sg. B II 52

RBm ii, č. 1709
(a2)

B 1 pt2

462 1296, ii. 1.
modřice

Dětřich, biskup olomoucký, povo-
luje břevnovskému opatovi užívání 
infule v celé olomoucké diecézi. 
MZA Brno, E 6, sg. A g 12

RBm ii, č. 1490
(ad 1290, i. 27.)

B 1 pt2

463 1296, ii. 22.
-

Bravík, cúdař brněnský, aj. potvr-
zují směnu vsí vlčatín a Hrbov 
mezi oslavanským klášterem 
a šlechticem staňkem.
AM Brna, SLMAL, listina č. 58

RBm ii, č. 1710 o 1 pt2

464 [1288, X. 8.-
1296, iii. 1.]
-

tobiáš, biskup pražský, vidimuje 
křížovníkům s červenou hvězdou 
od sv. Ducha v klatovech potvrze-
ní založení zlistiněné václavem ii.: 
1288, X. 8. praha (č. 185).
NA Praha, Řád křížovníků s červenou 
hvězdou, i. č. 97, sg. ŘKř 397

- kL 1 pt1

465 [1278–1296, iii. 
1.]
-

tobiáš, biskup pražský, vidimuje 
křížovníkům s červenou hvězdou 
od sv. Františka v praze ochranné 
privilegium řehoře iX.: [1237], iv. 
14. viterbo (cDB iii/1, č. 160).
NA Praha, Řád křížovníků s červenou 
hvězdou, i. č. 81, sg. ŘKř 55c

- t 17 pt0

466 [1296], iii. 7.
řím

Bonifác viii. potvrzuje zderaz-
skému klášteru patronátní právo 
kostela p. marie v mostě udělené 
údajně přemyslem ii. se souhla-
sem pražského biskupa mikuláše 
(cDB v: nezná).
NA Praha, AZK, i. č. 1621, sg. ŘKřb 
Zderaz – 29 

RBm ii, č. 1712 -

467 1296, iii. 14.
u modřic

Dětřich, biskup olomoucký, udělu-
je ve prospěch rajhradského klášte-
ra 40 dní odpustků.
MZA Brno, E 6, sg. A g 46

RBm ii, č. 1713 v 14 pt1 sim.

468 1296, iii. 15.
mohuč

Gerhard, arcibiskup mohučský, 
nařizuje olomouckému biskupu 
Dětřichovi, aby do 5 dní potvrdil 
ke kostelu sv. petra v Brně konráda 
z prahy presentovaného tišnov-
ským klášterem.
MZA Brno, E 10, sg. B9

RBm ii, č. 1714 pt0
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469 [1296], vi. 1.
anagni

Bonifác viii. osvobozuje klarisky 
od placení desátků.

cDm v, č. 50
(ad vi. 5.)

-

470 [1296], vi. 2.
anagni

Bonifác viii. osvobozuje klarisky 
od placení desátků.
NA Praha, AZK, i. č. 1330, sg. ŘKl 
Cheb – 7

RBm ii, č. 1718 -

471 1296, vi. 3.
praha

řehoř, biskup pražský, potvrzuje 
na žádost waldsasského kláštera 
revokaci mylné donace kostela 
[p. marie] v kynšperku nad ohří 
(königsberg) křížovníkům s čer-
venou hvězdou od sv. Františka 
v praze.
BayHStA München, KU Waldsassen 
136

RBm ii, č. 2753 G 1 pt2

472 [1296], vii. 3.
řím

Bonifác viii. žádá kustoda pražské-
ho kostela, aby byli vyslechnuti 
svědkové ve sporu mezi břevnov-
ským klášterem a petrem, knězem 
kostela ve vesnici řepy.

RBm ii, č. 1720 -

473 1296, viii. 7.
[olomouc]

albert i. [ze Šternberka], olo-
moucký komorník, slibuje, že vrátí 
po své smrti děkanský dům u kaple 
sv. marie magdaleny olomoucké 
kapitule.
ZA Opava, prac. Olomouc, MC Olo
mouc, i. č. 60, sg. A I b 16

RBm ii, č. 1722 pt0

474 1296, viii. 25.
praha

václav ii. uděluje dědičně mikulá-
ši, synu klaricia, českého urburéře 
a mincmistra, rychtu v [Českých] 
Budějovicích.
DPM: mistr Petr Angeli
SOA Třeboň, pob. Č. Budějovice, AM 
Č. Budějovice, i. č. 1, sg. I/1

RBm ii, č. 1724 v 16 pt2 petr.
ang.

475 1296, viii. 25.
praha

václav ii. potvrzuje klášteru sv. Fran-
tiška v praze koupi vesnice velečín 
(u Jesenice) za 150 pražských hřiven 
stříbra od petra a konráda, synů 
Bohuslava ze Šanova.
DPM: mistr Petr Angeli
NA Praha, Řád křížovníků s červenou 
hvězdou, i. č. 103, sg. ŘKř 447

RBm ii, č. 1725 v 16 pt2 petr.
ang.

476 1296, iX. 19.
Brno

Jitka, česká královna, potvrzuje 
herburskému klášteru (cella san-
ctae mariae) v Brně listinu české 
královny kunhuty: 1269, iii. 1. 
poděbrady (cDB v/2, č. 581) na 
dvůr v pohořelicích. 
MZA Brno, E 25, i. č. 41, sg. G3

RBm ii, č. 1726 pt0

477 1296, X. 18.
Šternberk

albert i. ze Šternberka dává koste-
lu sv. Jiří ve Šternberku desátky ze 
vsí třebčín, stádlo, Lhota, Luži-
ce, Lipina, stachov, oldřichov* 
a <[Horní] Loděnice (= dříve

RBm ii, č. 1727 pt0
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německá Loděnice)> a dále desátky 
ve Šternberku. 
Lokalita <.....> psána jinou rukou na 
razuře (srv. AZK I, č. 372 pozn. 71)
MZA Brno, E 5, sg. N1

478 1296, Xi. 7.
praha

konrád, řečený „Richardus“, 
- lékárník a Jakub, syn Šimona 
stucka, měšťané pražští, prona-
jímají jako poručníci Jana, ond-
řeje a mikuláše, dětí petra, syna 
zemřelého Jana Dlouhého, za 1 
hřivnu stříbra ročně s odkladem na 
3 roky Dětřichovi, synu Wolflino-
vu, měšťanu pražskému, městiště 
ležící za klášterem sv. Františka 
u sv. klimenta za hradbami, které 
Dětřich vyplatil za 3 hřivny stříbra 
od krejčího Fraňka.
APH, Archiv Pražské kapituly, sg. 
59III13

RBm ii, č. 2810 sm 1 pt2 petr

479 1296, Xi. 12.
Brno

petr, biskup kaminský, uděluje 
40 dní odpustků ve prospěch her-
burského kláštera (cella sanctae 
mariae) v Brně.
MZA Brno, G 4, sg. I/16

RBm ii, č. 1728
(ad Xi. 13.)

-

480 1296, Xi. 26.
Břevnov

Bavor, opat břevnovský, obnovuje 
Gottfriedovi, rychtáři v Hejtmán-
kovicích (Hauptmannsdorf), 
privilegium pro rychtu v Hejtmán-
kovicích.
MZA Brno, G 1, i. č. 3398

RBm ii, č. 1730 B 1 pt2

481 1296, Xi. 30.
Brno

Dětřich, biskup olomoucký, udě-
luje 40 dní odpustků ke kostelu sv. 
petra v Budyšíně (v Horní Lužici) 
po schválení přislušným diecézním 
biskupem.

RBm ii, č. 1731 D 21 pt0

482 1296, Xii. 14.
Broumov

konrád ze sulcz přijímá od Bavora, 
opata břevnovského kláštera, tvrz 
v Broumově k hájení.
MZA Brno, G 1, i. č. 3399

RBm ii, č. 1732 B 1 pt2

483 1296, Xii. 15.
praha

kapitula pražská vidimuje listinu 
Dětřicha, převora od sv. ondřeje 
v orvietu: 1290, Xi. 3. u norim-
berka (srv. č. 292), v níž Dětřich 
kvituje část platu povinného vyše-
hradskou kapitulou papeži.
NA Praha, Archiv vyšehradské kapitu
ly, inv. č. 106

- W 9 pt1

484 1296, Xii. 15.
praha

kapitula pražská vidimuje listinu 
innocence iv.: [1253], iii. 23. 
perugia (cDB iv/1, č. 265)  
pro vratislavského biskupa 
tomáše i. ohledně vybírání platu 
povinného vyšehradskou kapitu-
lou papeži.

- W 9 pt1
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NA Praha, Archiv vyšehradské kapitu
ly, inv. č. 105

485 1296,-
řím

Basilius, arcibiskup jeruzalém-
ský, aj. biskupové udělují 40 dní 
odpustků ke kl. zbraslavskému.
NA Praha, AZK, i. č. 834, sg. ŘC 
Zbraslav – 4

RBm ii, č. 1735 -

486 1297, i. 2.
-

mikuláš ze [starého] Hrádku 
(=castellum vetus u Rakovní-
ka) dává johanitům od sv. víta 
v [mladé] Boleslavi svobodnou 
dědinu s opuštěnými městišti 
u místa zv. „kal“ s rybolovem 
v potoce zv. „klenice“.
NA Praha, Archiv maltézského velkopře
vorství, i. č. 2843, sg. Jo LVII Bol. 2

RBm ii, č. 1737 pt0

487 [1297], i. 31.
řím

Bonifác viii. nabádá preláty, aby 
všemožně podporovali johanity.
NA Praha, Archiv maltézského vel
kopřevorství, i. č. 1111, sg. Jo XXVI 
ČVPB 43

- -

488 1297, iii. 23.
cheb

engelhart z vildštejna (=skalná 
u chebu), řečený „nothaft“, dílem 
prodává a dílem dává klášteru sv. 
kláry v chebu 1/4 ze 4 dvorů v Har-
toušově (Hartessenreuth), dvůr 
v povodí (ensenbruck) + 1/4 desát-
ků tamtéž, desátky ve vsi střížov 
(triesenhof), 1/2 desátků v [Horním 
a Dolním] pelhřimově, 1/4 desátků 
v Horní vsi a dále dvůr a desátky ve 
vsi Žírnice (schirnitz = neuhaus).
NA Praha, AZK, i. č. 1331, sg. ŘKl 
Cheb – 8

RBm ii, č. 1741 pt0

489 1297, iii. 25.
Brno

václav ii. dává královské kapli 
p. marie (sv. cyrila a metoděje) 
v Brně u domu mikuláše z turri 
desátek ze dvora ve vsi tvarožná.
DPM: mistr Jan ze Sadské
MZA Brno, E 9, sg. G31

RBm ii, č. 1742
Bretholz: Gesch. 
d. stadt Brünn i, 
s. 415, č. i

v 15 pt2

490 [po 1297, iii. 25.-] Dětřich, biskup olomoucký, potvrzu-
je donaci obsaženou v listině č. 489.
Konsensní formule na č. 489 

Bretholz: Gesch. 
d. stadt Brünn i, 
s. 415, č. i

D 14 pt1

491 1297, iv. 3.
řím
(u sv. petra)

petr, konstantinopolský patriarcha, 
aj. udělují ke kostelu sv. mikuláše 
v [Českých] Budějovicích 40 dní 
odpustků.
SOA Třeboň, pob. Č. Budějovice, AM 
Č. Budějovice, i. č. 698, sg. V/1

- -

492 1297, iv. 23.
olomouc

Budislav děkan, cyrus probošt, 
Friedrich arcijáhen a celá olomouc-
ká kapitula schvalují rozhodnutí 
sporu mezi všeborem z náměště

RBm ii, č. 1749 pt0
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[na Hané] a olomouckým koste-
lem [sv. václava] o dvůr v Luběni-
cích a pole u vesnice Rataje.
ZA Opava, prac. Olomouc, MC Olo
mouc, inv. č. 61, sg. A I b 17

493 1297, v. 15.
týn [nad vlta-
vou]

řehoř, biskup pražský, potvrzuje 
odpustkovou listinu: 1297, iv. 3. 
řím (u sv. petra) (=č. 491) pro 
kostel sv. mikuláše v [Českých] 
Budějovicích a přidává 40 dní 
svých odpustků.
Konsensní formule na č. 491

- G 1 pt2

494 1297, v. 25.
[velehrad]

ingebrand, opat pomucký, 
k[onrád], opat velehradský, 
Bartoloměj, opat zlatokorunský 
a arnold, opat žďárský, vidimují 
listiny:
a) alexandr iv.: [1260], Xii. 9. 
Laterán (cDB v/3, č. 1178) a 
B) innocenc iv.: [1250], X. 13. 
Lyon (cDB iv/1, č. 403)
obsahující exempce pro cister-
ciácký řád.
NA Praha, AZK, i. č. 636, sg. ŘC 
Plasy – 55 

RBm ii, č. 1753 pt0

495 1297, vi. 4.
praha

Gerhard, arcibiskup mohučský, 
václav ii., ota, markrabě brani-
borský, a albrecht, vévoda saský, 
souhlasí s tím, aby adolf i., římský 
král, obdaroval waldsasský klášter 
vesnicemi Hohenthann, Griesbach 
a „pernowe“.
BayHStA München, KU Waldsassen 
138

RBm ii, č. 2755
RBm iv, č. 1909 

v 27 pt1?

496 1297, vi. 4.
praha

Gerhard, arcibiskup mohučský, 
Burchard, arcibiskup magde-
burský, Jan, biskup krakovský, 
Dětřich, biskup olomoucký, aj. 
udělují po 40 dnech odpustků ve 
prospěch zbraslavského kláštera. 
NA Praha, AZK, i. č. 835, sg. ŘC 
Zbraslav – 5

RBm ii, č. 1754 v 27 pt1?

497 1297, vi. 13.
-

přísežní a obec města [uherské] 
Hradiště dosvědčují rozhodnutí 
sporu mezi velehradským kláš-
terem a měšťany v [uherském] 
Hradišti o statky v kunovicích 
učiněné moravským podkomořím 
albertem [ze zdounek].
SOkA Uherské Hradiště, AM Uherské 
Hradiště, Listiny I, i. č. 1

RBm ii, č. 1756 pt0

498 1297, vi. 20.
-

václav ii. dosvědčuje, že římský 
král adolf i. zaplatil 3 hřivny stříbra

DsHG i, č. 73 v 27 pt1?
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za škody způsobené na majetku 
kláštera volkenrode (v Durynsku).
Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden

499 1297, vi. 20.
modřice

Dětřich, biskup olomoucký, potvr-
zuje žďárskému klášteru patronátní 
právo kostela v Blučině a určuje 
podíly patrona a správce kostela na 
výtěžcích z kostela plynoucích.
MZA Brno, E 8, i. č. 30, sg. A 29a

RBm ii, č. 1757
(a1)

D 22 pt0

500 1297, vi. 20.
modřice

Dětřich, biskup olomoucký, potvr-
zuje žďárskému klášteru patronátní 
právo kostela v Blučině a určuje 
podíly patrona a správce kostela na 
výtěžcích z kostela plynoucích.
MZA Brno, E 8, i. č. 31, sg. A 29b

RBm ii, č. 1757
(a2)

D 23 pt0

501 1297, vi. 20.
modřice

Dětřich, biskup olomoucký, potvr-
zuje žďárskému klášteru patronátní 
právo kostela v Blučině a určuje 
podíly patrona a správce kostela na 
výtěžcích z kostela plynoucích.
Vaduz, Liechtensteinský archiv

RBm ii, č. 1757
(a3)

D 14 pt1

502 1297, vii. 9.
königstein

petr, biskup basilejský, Jindřich, 
biskup kostnický, a Jan, biskup kra-
kovský, udělují odpustky ke kapli 
sv. ondřeje a sv. Jana evangelisty 
v chebu.
BayHStA München, KU Waldsassen 139

- v 27 pt1?

503 [1297], vii. 15.
u orvieta

Bonifác viii. přijímá klášter sv. 
kláry v chebu pod svou ochranu 
a potvrzuje jeho statky.
NA Praha, AZK, i. č. 1332, sg. ŘKl 
Cheb – 9

RBm ii, č. 1758 -

504 [1297], vii. 18.
u orvieta

Bonifác viii. osvobozuje klášter 
dominikánek od sv. anny v praze 
od placení veškerých poplatků.
NA Praha, AZK, i. č. 1073, sg. ŘD sv. 
Anna – 1 

RBm ii, č. 1759 -

505 [1297], vii. 21.
u orvieta 

Bonifác viii. nařizuje [konrádovi 
v.,] biskupu řezenskému, aby 
napomenul neplatiče desátků aj. 
poplatků ve prospěch kláštera sv. 
kláry v chebu.
NA Praha, AZK, i. č. 1333, sg. ŘKl 
Cheb – 10 

RBm ii, č. 1760 -

506 1297, vii. 22.
pirna

václav ii. upouští na žádost mistra 
petra [angeli], probošta od sv. 
petra v Brně, od sporu, který vedl 
s tišnovským klášterem o patronát-
ní právo kostela sv. petra v Brně.
DPM: Petr z Aspeltu
MZA Brno, E 10, sg. B10

RBm ii, č. 1761 v 16 pt2 petr. 
ang.

507 1297, viii. 2.
ostrava

Dětřich, biskup olomoucký, pro-
hlašuje smlouvu uskutečněnou

RBm ii, č. 1762 D 15 pt1 amb.
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s měškem, vévodou těšínským, 
ohledně zemských hranic. 
ZA Opava, pob. Olomouc, Arcibiskup
ství Olomouc, inv. č. 938, sg. E I a 3

508 1297, viii. 2.
ostrava

měšek, vévoda těšínský, prohlašuje 
smlouvu uskutečněnou s olomouc-
kým biskupem Dětřichem ohledně 
zemských hranic.
ZA Opava, prac. Olomouc, Arcibis
kupství Olomouc, inv. č. 939, sg. E I a 4

RBm ii, č. 1763 -

509 1297, iX. 27.
Jindřichův Hra-
dec

oldřich [ii.] z Jindřichova Hradce 
daruje se souhlasem václava ii. 
templářům dvůr najdek („curia 
nova“) u Lodhéřova (Rutgerschlag 
u Jindřichova Hradce).
Mezi svědky: notář Hartvík
NA Praha, Archiv maltézského 
velkopřevorství, i. č. 2692, sg. Jo LV 
Extr. 4

RBm ii, č. 1765 pt0

510 1297, iX. 30.
Brno 
(u sv. petra)

protiva z Doubravice se souhlasem 
v[áclava ii.] dílem prodává (za 
250 hřiven stříbra) a dílem dává 
templářům své dědičné statky na 
obou březích řeky [Horní] Bečvy 
na moravě.
NA Praha, Archiv maltézského 
velkopřevorství, i. č. 2693, sg. Jo LV 
Extr. 5

RBm ii, č. 1766
Šebánek: tři nej-
starší doklady, s. 
88–89 příl. č. 1

te 2 pt1

511 1297, X. 10.
poděbrady

václav ii. vyjímá chotěšovský 
klášter a jeho majetek z jurisdikce 
plzeňských aj. provinciálních úřed-
níků a podřizuje jej pouze úřední-
kům pražským.
DPM: Petr z Aspeltu
NA Praha, AZK, i. č. 2073, sg. ŘP 
Chotěšov – 34

RBm ii, č. 1767 v 16 pt2 petr.
ang.

512 1297, X. 16.
praha

řehoř, biskup pražský, potvrzuje 
křížovníkům s červenou hvězdou od 
sv. Františka v praze donaci kouřim-
ského měšťana adlota zahrnující jisté 
dávky ze vsí třebovle, „ocheles“ 
a prasetín(?) a rozšiřuje ji o dar jis-
tých dávek ve vsi soběsuky učiněný 
kouřimským měšťanem Jindřichem 
z poděbrad na základě závěti svého 
tchána Rudgera clommigera.
NA Praha, Řád křížovníků s červenou 
hvězdou, i. č. 104, sg. ŘKř 448

RBm ii, č. 1768 t 16 pt2

513 1297, X. 29.
trutnov

vítek z Úpy a ze Švábenic, morav-
ský maršálek, daruje zderazskému 
klášteru patronátní právo v Bernarti-
cích (u Žacléře), olešné a [Horních 
a Dolních] albeřicích a dále statky 
a jiné užitky v jiných vesnicích.

RBm ii, č. 1769 pt0
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NA Praha, Řád křížovníků s červenou 
hvězdou, i. č. 105, sg. ŘKř 496

514 1297,-
zeitz
(prusko)

Bruno, biskup naumburský, vidi-
muje listinu Bonifáce viii.: [1296], 
vi. 2. anagni (č. 470) pro klarisky.
NA Praha, AZK, i. č. 1334, sg. ŘKl 
Cheb – 11 

- -

515 1298, i. 7.
modřice

Dětřich, biskup olomoucký, sou-
hlasí s tím, že tišnovský klášter dal 
mistru petru [angeli], správci kos-
tela sv. petra v Brně, do doživot-
ního užívání vesnici Bosonohy 
a desátek z kuřimi. 
MZA Brno, E 10, sg. B11

RBm ii, č. 1776 D 24 pt1

516 1298, i. 10.
Brno

václav ii. potvrzuje tepelskému 
klášteru formou quasikonfirmace 
svobody udělené údajně přemys-
lem i. (srv.: 1213, [Xii.ex.]. prostě-
jov = cDB ii, č. 368 jako falsum 
stol. Xiv.in.).
DPM: Petr z Aspeltu
SOA Plzeň, Premonstráti Teplá, i. č. 32

RBm ii, č. 1777 v 16 pt2 petr. 
ang.

517 1298, i. 11.
Brno

václav ii. potvrzuje tepelskému 
klášteru sporný les mezi potoky 
Litým a teplou.
DPM: Petr z Aspeltu
SOA Plzeň, Premonstráti Teplá, i. č. 33

RBm ii, č. 1778 v 11 pt2

518 1298, i. 11.
Brno

václav ii. vyjímá poddané tepel-
ského kláštera z pravomoci provin-
ciálních soudů vyjma pražského.
DPM: Petr z Aspeltu
SOA Plzeň, Premonstráti Teplá, i. č. 34

RBm ii, č. 1780 v 16 pt2 petr.
ang.

519 1298, i. 18.
modřice

Dětřich, biskup olomoucký, vidi-
muje zakládací listinu kláštera sv. 
kříže v Doubravníku vydanou 
údajně olomouckým biskupem 
Robertem: 1238, vii. 29. kroměříž 
(cDB iii/3, č. 269 jako falsum stol. 
Xiii.2). 
MZA Brno, E 6, sg. E g 20

RBm ii, č. 1781 D 15 pt1 amb.

520 1298, i. 30.
praha

řehoř, biskup pražský, na základě 
presentace křížovníků s červenou 
hvězdou od sv. Františka v praze 
ustanovuje (po smrti plebána Fri-
edricha) klerika arnolda plebánem 
kostela p. marie v kynšperku nad 
ohří (königsberg).
NA Praha, Řád křížovníků s červenou 
hvězdou, i. č. 106, sg. ŘKř 306

RBm ii, č. 1782 G 2 pt1?

521 1298, ii. 12.
vídeň

albrecht, vévoda rakouský atd., 
slibuje václavovi ii., že mu zastaví 
za 50.000 pražských hřiven stříbra 
říšská území chebsko, plisensko, 

RBm ii, č. 1783
acRB i, č. 44

v 16 pt2 petr. 
ang.
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hrady Floss, parkstein a Weiden 
v Bavorsku a dále jisté statky, bude-
li zvolen římským králem. 
Indorzát: V 18
NA Praha, AČK, i. č. 44

522 1298, ii. 21.
Brno

václav ii. pro Gerharda, arcibis-
kupa mohučského, ve věci volby 
albrechta Habsburského za řím-
ského krále.

mGH cc iv/1, 
č. 2

v 16 pt2 petr. 
ang.

523 1298, iii. 12.
praha

řehoř, biskup pražský, vidimuje 
listinu václava ii.: 1286, vi. 20. 
praha (č. 162) a pražského biskupa 
tobiáše: 1288, iii. 9. praha (č. 210) 
pro klášter křížovníků s červenou 
hvězdou od sv. Františka v praze 
ohledně patronátního práva koste-
la p. marie v kynšperku nad ohří 
(königsberg).
NA Praha, Řád křížovníků s červenou 
hvězdou, i. č. 107, sg. ŘKř 305

RBm ii, č. 1784 G 2 pt1?

524 1298, iii. 14.
vídeň

albrecht, vévoda rakouský atd., 
slibuje václavovi ii., že ho zprostí 
všech služeb, jimiž je povinen říši, 
a že potvrdí všechna privilegia 
daná českým králům svými před-
chůdci, bude-li zvolen římským 
králem.
Indorzát: V 18
NA Praha, AČK, i. č. 45

RBm ii, č. 1785
acRB i, č. 45

v 16 pt2 petr.
ang.

525 1298, iii. 26.
opava

václav ii. daruje kamienieckému 
klášteru vesnici salsdorf.
DPM: Petr z Aspeltu

RBm ii, č. 1788 v 11 pt2

526 1298, iii. 28.
řím
(sv. petr)

Basilius, arcibiskup jeruzalémský, 
a Lando, biskup „spanensis“, udě-
lují 40 dní odpustků ke kostelu sv. 
klimenta [patřícímu zderazskému 
klášteru] v Bubnech.
NA Praha, AZK, i. č. 1622, sg. ŘKřb 
Zderaz – 30

RBm ii, č. 1789 -

527 1298, iv. 2.
olomouc

Dětřich, biskup olomoucký, vidi-
muje a potvrzuje oslavanskému 
klášteru privilegia na patronátní 
právo ke kostelu sv. Jakuba v Brně:
a) přemysl i.: 1228, Xii. 6. - (cDB 
ii, č. 322)
B) Robert, olomoucký biskup: 
1231,- modřice (cDB iii/1, č. 14)
c) alexandr iv.: [1261], i. 28. 
Laterán (cDB v/1, č. 258)
D) alexandr iv.: [1261], iii. 11. 
Laterán (cDB v/1, č. 276)
e) Bruno, olomoucký biskup: 
1267, Xi. 5. modřice (cDB v/2, 
č. 523).
AM Brna, SLMAL, listina č. 60

RBm ii, č. 1790 v 3 pt2 Henr.
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528 1298, iv. 9.
olomouc 

václav ii. potvrzuje darování jed-
noho lánu uskutečněné Gerboto-
nem z Hlubčic pro kostel p. marie 
ve vojanovicích.
DPM: Petr z Aspeltu
AM Brna, SLMAL, listina č. 61

RBm ii, č. 1792 v 16 pt2 petr. 
ang.

529 1298, iv. 9.
olomouc

václav ii. uděluje kostelu sv. petra 
v nové cerekvi na opavsku roční 
poplatek (1 moravskou hřivnu 
stříbra), kterým byli doposud 
panovníkovi povinováni obyvatelé 
vesnice vojanovice, a to jako satis-
fakci za vybudování nové kaple ve 
vojanovicích, a napříště se vzdává 
jeho vybírání.
DPM: Petr z Aspeltu
MZA Brno, E 6, sg. C g 12

RBm ii, č. 1793 v 16 pt2 petr. 
ang.

530 1298, iv. 15.
Hradec [králové]

václav ii. uděluje hlubčickým 
měšťanům právo kupovat alodní 
statky od šlechticů, zřizovat ve 
městě chlebové krámy (apotheca 
pannorum) a vybírat soudní popla-
tek 1 kvintlík stříbra, přičemž tyto 
zisky jakož i poplatek z chlebových 
krámů mají být použity na opravu 
cest a městských fortifikací.
DPM: Petr z Aspeltu

RBm ii, č. 1794
(ad iv. 17.)

v 16 pt2 petr.
ang.

531 1298, iv. 23.
strakonice

Bavor ze strakonic dává johanitům 
od sv. petra v Horažďovicích 3 lány 
lesa Babín k vykácení, horu Bělice 
a rybolov v potoce Hřebnice.
DPM: Jakub, vydavatelův notář
NA Praha, Řád maltézského velkopře
vorství, i. č. 2134, sg. Jo XLIII Hor. 2

RBm ii, č. 2811 pt0

532 1298, v. 17.
praha

václav ii. potvrzuje na žádost 
probošta [parduse] a celé 
[staro]boleslavské kapituly olo-
mouckému biskupu Dětřichovi 
a jeho nástupcům desátky z provin-
cie znojemské a bítovské původně 
náležející [staro]boleslavské kapi-
tule, která se jich za 100 morav-
ských hřiven stříbra listinou z 1298, 
iv. 24. [stará] Boleslav (RBm ii, č. 
1795) ve prospěch olomouckého 
biskupství vzdala.
DPM: Petr z Aspeltu 
ZA Opava, prac. Olomouc, Arcibis
kupství Olomouc, i. č. 826, sg. C I a 12

RBm ii, č. 1799 v 16 pt2 petr.
ang.

533 1298, v. 23.
praha 
(kaple sv. václava 
v pražském kos-
tele)

albert z poděhus dává k oltáři 
sv. václava, který nechal zřídit 
v pražském kostele, vesnici máslo-
vice s mlýnem a chmelnicí u břehu 
řeky Libšice, přičemž oltářník má

RBm ii, č. 1800 pt0
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pečovat o chudé a nemocné žáky 
a choralisty a patronátní právo 
k oltáři po jeho smrti má připad-
nout pražské kapitule. 
APH, Archiv Pražské kapituly, sg. 
60III15

534 1298, [před v. 
29.]
řím
(sv. petr)

Různí biskupové udělují ke kostelu 
sv. oldřicha ve strakonicích 40 dní 
odpustků po schválení příslušným 
diecézním biskupem.
NA Praha, Řád maltézského vel
kopřevorství, i. č. 1192, sg. Jo XXVIII 
ČVPB 93

- -

535 1298, v. 29.
praha

řehoř, biskup pražský, potvrzuje 
40 dní odpustků udělených cizími 
biskupy ke kostelu sv. oldřicha ve 
strakonicích: 1298, [ante v. 29.] 
řím (sv. petr) (č. 534) a přidává 40 
dní svých odpustků.
Konsensní formule na č. 534

- t 16 pt2

536 1298, v. 30.
praha

václav ii. daruje herburskému 
klášteru (cella sanctae mariae) 
v Brně patronátní právo kostela 
v moutnicích.
DPM: Petr z Aspeltu
MZA Brno, E 25, i. č. 43, sine sg.

RBm ii, č. 1802 v 16 pt2 petr.
ang.

537 1298, vi. 11.
praha

řehoř, biskup pražský, potvrzuje 
klášteru [dominikánek od] sv. 
anny v praze patronátní právo kos-
tela sv. Leonarda v praze darované 
kateřinou, vdovou po Jarošovi 
z poděhus.
NA Praha, AZK, i. č. 1074, sg. ŘD sv. 
Anna – 2 

RBm ii, č. 1803 t 16 pt2

538 1298, vi. 18.
praha

václav ii. dovoluje, aby vesnice 
klobouky (u Brna), která náleží 
zábrdovickému klášteru, byla trž-
ní, dále vyjímá vesnice <klobouky, 
Šaratice, němčičky,> zbýšov, Čen-
kovice*, Borkovany, kamenec*, 
Částkovice*, Bohumilice a pře-
stavlky* z jurisdikce moravských 
provinciálních úředníků a podřizu-
je je měnínskému právu.
DPM: Petr z Aspeltu
Lokality <.....> jsou pozdější interpola
cí jinou rukou na razuře
MZA Brno, E 59, sg. listina č. 6

RBm ii, č. 1804 v 28 pt1

539 1298, vi. 18.
praha

řehoř, biskup pražský, potvrzuje 
křížovníkům s červenou hvězdou 
od sv. Františka v praze listinu olo-
mouckého biskupa Dětřicha: 1281, 
iX. 24. u kroměříže (č. 74) ohled-
ně donace patronátního práva

RBm ii, č. 1805 G 3 pt0
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kostela sv. Jakuba v Hodonicích.
DPM: mistr Rapota
NA Praha, Řád křížovníků s červenou 
hvězdou, i. č. 108, sg. ŘKř 154a

540 1298, vii. 16.
znojmo

mikuláš z Dobřínska dosvědčuje 
templářům v templštejně čás-
tečnou donaci a částečný prodej 
statků svých příbuzných v Dobřín-
sku a petrovicích.
NA Praha, Řád maltézského velkopře
vorství, i. č. 2694, sg. Jo LV Extr. 6

RBm ii, č. 1806 te 2 pt1

541 1298, vii. 27.
praha

václav ii. potvrzuje na žádost 
Jindřicha z kindhausen, velko-
preceptora johanitů v Čechách, 
na moravě, v polsku a Rakousích, 
svou listinu vydanou před krá-
lovskou korunovací: 1284, vi. 30. 
znojmo (č. 112). 
DPM: Petr z Aspeltu
NA Praha, Řád maltézského velkopře
vorství, i. č. 987, sg. Jo XXXI ČVDP 
31

RBm ii, č. 2812 v 16 pt2 petr.
ang.

542 1298, vii. 28. 
u Frankfurtu 
[n. mohanem]

kurfiřti (mezi nimi i václav ii.) 
oznamují všem obyvatelům říše 
volbu albrechta Habsburského za 
římského krále.

RBm ii, č. 1808 v 43 -

543 1298, vii. 30.
praha

řehoř, biskup pražský, potvrzuje 
chotěšovskému klášteru inkorpo-
raci patronátního práva kostela sv. 
vavřince ve vesnici Hradec se 4 
podsedky tamtéž a s vesnicí popo-
vo učiněnou václavem ii. (srv. 
listinu č. 111).
NA Praha, AZK, i. č. 2074, sg. ŘP 
Chotěšov – 35 

RBm ii, č. 1810 t 16 pt2

544 1298, viii. 1.
praha

václav ii. potvrzuje litomyšlskému 
klášteru listinu přemysla ii.: 1259, 
vii. 27. praha (cDB v/1, č. 195++) 
ve znění quasikonfirmace z 1263, 
iii. 25. Hradec [králové] (cDB 
v/1, č. 372+) a rozšiřuje ji o nové 
svobody pro město Litomyšl, 
kterému uděluje právo volného 
obchodu s poličkou a [vysokým] 
mýtem a svěřuje jej pod jurisdikci 
litomyšlského opata, případně 
českého podkomořího.
DPM: Petr z Aspeltu
NA Praha, AZK, i. č. 2358, sg. ŘP 
Litomyšl – 13 

RBm ii, č. 1807
(ad vii. 25.)

v 2 pt1

545 [1298, před viii. 
13.]
praha

václav ii. schvaluje právní počin 
albrechta i., který přenesl svá a říš-
ská práva k jistým statkům biskupa 
a kostela kostnického na téhož 
biskupa a kostel.

- v 16 pt2 petr.
ang.
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546 1298, viii. 13.
modřice

Dětřich, biskup olomoucký, potvr-
zuje tišnovskému klášteru listinu 
václava ii.: 1297, vii. 22. pirna (č. 
506) ohledně patronátního práva 
kostela sv. petra v Brně. 
MZA Brno, E 10, sg. B6a

RBm ii, č. 1813
(a1)

D 15 pt1 amb.

547 1298, viii. 13.
modřice

Dětřich, biskup olomoucký, potvr-
zuje tišnovskému klášteru listinu 
václava ii.: 1297, vii. 22. pirna (č. 
506) ohledně patronátního práva 
kostela sv. petra v Brně.
MZA Brno, E 10, sg. B6b

RBm ii, č. 1813
(a2)

D 15 pt1 amb.

548 [1298], viii. 22.
Blansko 

Dětřich, biskup olomoucký, tran-
sumuje list Bonifáce viii.: [1296], 
vi. 2. anagni (č. 470) pro klarisky.
Za chybné považuje toto datum I. 
Hlaváček (Církevní kalendář, s. 56 
pozn. 151), ale nerozhoduje, zdali má 
být správně r. 1297, 1299, 1300 či 1301.
MZA Brno, E 41, sg. A II 1a

Šebánek: kance-
lář, s. 274, č. 5
azk i, č. 382

D 24 pt1

549 1298, viii. 24.
u hradu kohren
(u altenburgu)

václav ii. prohlašuje, že pražský 
kostel je osvobozen od placení veš-
kerých poplatků z týnského dvora 
v praze, který kostelu údajně daro-
val kníže Bořivoj ii. (k této donaci 
srv. cDB i, č. 389 bez bližšího data 
jako falsum stol. Xiv.in.). 
DPM: Petr z Aspeltu
APH, Archiv Pražské kapituly, sg. 
61III14

RBm ii, č. 1814 v 16 pt2 petr. 
ang.

550 1298, viii. 30.
[saská] kamenice

město [saská] kamenice přijímá 
václava ii. za říšského hejtmana 
a generálního vikáře v míšeňsku, 
plisensku a východní marce.
NA Praha, AČK, i. č. 46

RBm ii, č. 1816
acRB i, č. 46

-

551 1298, iX. 6.
míšeň

václav ii. slibuje zachovávat zem-
ská privilegia v míšni.

RBm iv, č. 1910 v 11 pt2

552 1298, X. 1.
praha

řehoř, biskup pražský, souhlasí 
s pronájmem dvora ve vesnici 
Hostačov (na Čáslavsku) náležejí-
cího k prebendě mistra mikuláše 
z pontecorva, kanovníka sadské 
kapituly, jistému chvalovi za 2 
pražské hřivny stříbra ročně.
APH, Archiv Pražské kapituly, sg. 
62III19

RBm ii, č. 2813 G 1 pt2

553 [1298], X. 23.
Rieti

Bonifác viii. svěřuje kroměřížské-
mu děkanovi spor mezi kostelem 
sv. petra a sv. Jakuba v Brně ohled-
ně hranic obou farností.
AM Brna, SLMAL, listina č. 63

RBm ii, č. 1817 -

554 [1298], X. 23.
Rieti

Bonifác viii. svěřuje kroměřížskému 
děkanovi spor mezi Dětřichem, 

RBm ii, č. 1818 -



226

L i s t i n n é  p í s m o  v  Č e s k ý c H  z e m í c H  n a  p ř e L o m u  1 3 .  a  1 4 .  s t o L e t í

plebánem od sv. Jakuba v Brně, 
a Jakubem, plebánem od sv. petra 
v Brně, ohledně hranic obou far-
ností.
AM Brna, SLMAL, listina č. 62

555 [1298], X. 26.
Rieti 

Bonifác viii. nařizuje olomoucké-
mu děkanovi, aby se postaral o vrá-
cení zcizených statků oslavanského 
kláštera.
AM Brna, SLMAL, listina č. 64

RBm ii, č. 1819 -

556 1298, Xi. 17.
norimberk

albrecht i. prohlašuje, že čeští krá-
lové nejsou povinni nosit korunu 
v číšnickém úřadě.
Indorzát: V 18
NA Praha, AČK, i. č. 47

RBm ii, č. 1821
acRB i, č. 47

v 11 pt2

557 1298, Xii. 23.
praha

václav ii. obnovuje bratrům 
oldřichovi a arklébovi z Boskovic 
předkorunovační donaci na viniční 
horu patřící k hradu Děvičky u ves-
nice milovice (u mikulova).
DPM: Petr z Aspeltu
Vaduz, Liechtensteinský archiv

zemek-turek, 
č. 23

v 16 pt2 petr.
ang.

558 1298,-
vyšehrad

Bartoloměj, vyšehradský děkan, 
vydává svou poslední vůli a jako 
její vykonavatele stanoví pražského 
děkana velislava a vyšehradské 
kanovníky kochana a Šimona.
NA Praha, Archiv vyšehradské kapi
tuly, i. č. 107

RBm ii, č. 1826 W 9 pt1

559 1299, i. 15.
praha 

václav ii. potvrzuje směnu mezi 
chotěšovským klášterem a Hart-
manem z touškova, který spolu se 
svou ženou dává chotěšovskému 
klášteru ves touškov (se zachová-
ním jejího doživotního užívání) 
a přijímá dědičně ves „puticz“ 
(s předkupním právem pro chotě-
šovský klášter) a doživotní užívání 
vsí staňkov, Holýšov a ohučov.
DPM: Petr z Aspeltu
NA Praha, AZK, i. č. 2075, sg. ŘP 
Chotěšov – 36 

RBm ii, č. 2757 v 16 pt2 petr. 
ang.

560 1299, ii. 15.
vratislav

sventoslav, opat kláštera p. marie 
ve vratislavi, a Jan, děkan od sv. 
kříže ve vratislavi, potvrzují listinu 
slezského vévody Bolka (1295, 
vii. 5. strehlen (stechlece) = cDs 
vii/3, č. 2365) vydanou ve sporu 
s vratislavským biskupem Janem.

cDs vii/3, č. 
2539

-

561 [1299], iii. 23.
Laterán

Bonifác viii. bere pod svou zvlášt-
ní ochranu johanity a nařizuje mj. 
opatům strahovskému a zábrdovic-
kému, aby chránili johanity, jejich 
výsady a majetek.

RBm ii, č. 1831 -
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NA Praha, Archiv maltézského vel
kopřevorství, i. č. 1113, sg. Jo XXVI 
ČVPB 45

562 1299, iv. 6.
Brno

václav ii. osvobozuje poddané 
sedleckého kláštera od soudní pra-
vomoci svých hradských úředníků 
a městských soudů a podřizuje je 
pouze úředníkům pražským, pří-
padně opatově jurisdikci, a osvo-
bozuje klášter od celních poplatků 
v celém království.
DPM: Petr z Aspeltu
SOA Třeboň, VS Sedlec, i. č. 7

RBm ii, č. 1832 v 16 pt2 petr.
ang.

563 1299, iv. 6.
Brno

václav ii. potvrzuje sedleckému 
klášteru svou listinu: 1292, i. 10. 
Hradec [králové] (RBm ii, č. 
1562) vydanou ještě pod předkoru-
novační pečetí, v níž rozhoduje 
spor mezi sedleckým klášterem 
a královskými urburéři v kutné 
[Hoře] ohledně lázní tamtéž ve 
prospěch sedleckého kláštera, 
který zde navíc osvobozuje od 
povinných dávek.
DPM: Petr z Aspeltu
NA Praha, Česká finanční prokuratu
ra, inv. č. 9

RBm ii, č. 1833 v 16 pt2 petr.
ang.

564 1299, iv.-
řím

Jiljí, patriarcha gradský, a různí 
arcibiskupové a biskupové udě-
lují herburskému klášteru (cella 
sanctae mariae) v Brně 40 dní 
odpustků.
MZA Brno, E 25, sg. 40E

azk i, č. 383 -

565 1299, v. 14.
Brno

václav ii. potvrzuje olomoucké-
mu kostelu [sv. václava] držení 
vsí křížov a Bradlov* darovaných 
albertem i. ze Šternberka jako 
satisfakci za škody napáchané 
olomouckému kostelu.
DPM: Petr z Aspeltu
ZA Opava, prac. Olomouc, MC Olo
mouc, i. č. 62, sg. A I B 18

RBm ii, č. 1835 v 30 pt2?

566 1299, v. 14.
Brno

václav ii. obnovuje klášteru sv. 
kláry ve znojmě své předkoru-
novační darování vesnic tasovice 
a Hodonice u znojma a vyjímá 
poddané tohoto kláštera z pravo-
moci svých úředníků. 
DPM: Petr z Aspeltu
MZA Brno, E 43, sg. A2

RBm ii, č. 1837 v 31 pt1?

567 1299, v. 15.
Brno

václav ii. daruje klášteru sv. kláry 
ve znojmě vesnici výrovice na 
znojemsku a stanoví, že tamní 
obyvatelé mají užívat tytéž svobo-
dy jako ostatní klášterní poddaní.

RBm ii, č. 1838 v 31 pt1?
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DPM: Petr z Aspeltu
MZA Brno, E 43, sg. A3

568 1299, v.-
anagni

Různí biskupové udělují ke kostelu 
sv. petra a pavla na vyšehradě 40 
dní odpustků po schválení přísluš-
ným diecézním biskupem.
NA Praha, Archiv vyšehradské kapi
tuly, i. č. 108

- -

569 1299, vi. 15.
praha
(pražská komen-
da)

Jindřich z kindhausen, velkopre-
ceptor johanitů v Čechách, polsku, 
na moravě a Rakousích, dosvědču-
je smlouvu mezi komturem Heř-
manem a proboštem ze střelína 
(strelin) o dědičném pronájmu 
„de domo nemoyovo“. 

– pt0

570 1299, vii. 1.
Brno

Gertruda z Deblína, vdova po 
míšeňském purkrabí Bernardovi 
z Hartenštejna, daruje německým 
rytířům svůj hrad s tržní osadou 
a dědičné panství Deblín zahrnující 
vesnice: Březí (Březské?), kuřim-
ská nová ves, kuřimské Jestřebí, 
chvališov*, Blahoňov, prosatín, 
veselí*, Čížky, pejškov, zahelm*, 
Braníškov, maršov, podolí*, Čeb-
lovice* a Holasice s tím, že zde má 
být zřízena komenda, a vyhrazuje 
si doživotní rentu 40 hř. stříbra aj. 
naturální dávky a služby. 
Soudobý opis na volném kusu pergame
nu, srv. ještě č. 576 a 582
BerlinDahlem

Hubatsch ii, č. 
360
Jan: neznámá 
listina, s. 22–23

-

571+ 1299, vii. 3.
Brno

václav ii. osvobozuje všechny 
statky kláštera sv. petra a pavla (t. 
j. augustiniánkám od sv. Jakuba 
u olomouce) od dávek a služeb-
ností a obnovuje klášteru údajná 
privilegia na dva klášterní mlýny.
DPM: Petr z Aspeltu
ZA Opava, prac. Olomouc, MC Olo
mouc, , i. č. 63, sg. A I b 19

RBm ii, č. 1839
(†††)

v 32+ pt0

572 1299, vii. 14.
praha

Jan, arcijáhen pražský, prohlašuje 
smír mezi václavem, kanovníkem 
od sv. Jiří na Hradě, a mikulášem, 
řečeným „z Budyšína“, měšťanem 
litoměřickým, o statky ve vesnici 
siřejovice náležející k václavově 
prebendě a pronajaté mikulášovi 
za 3 pražské věrdunky stříbra 
ročně. 
NA Praha, AZK, i. č. 216, sg. ŘB sv. 
Jiří – 14

RBm ii, č. 1840 v 11 pt2

573 1299, vii. 24.
-

konrád z „Luppurchu“ prohlašuje 
svůj spor o dva dvory s německými 
rytíři v chebu.

- -
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574 1299, viii. 1.
praha

václav ii. ustupuje od sporu 
s Dětochem z třebelic (u Hum-
polce) o tržní ves Žiželice 
(u chlumce n. cidlinou), hrad 
a polovinu města Hořepník, které 
Dětoch dostal údajně se souhla-
sem přemysla ii. od svého bezdět-
ného strýce sezemy z Hořepníka 
a na něž hodlal václav ii. uplatnit 
právo odúmrti, a přijímá jako 
náhradu 70 pražských hřiven 
stříbra, současně Dětocha a jeho 
poddané osvobozuje ode všech 
povinností vyjma všeobecné ber-
ně a vyjímá je z jurisdikce svých 
provinciálních úředníků vyjma 
pražských. 
DPM: Petr z Aspeltu
SOA Třeboň, Cizí statky, sg. Bludy II 
40 č. 1

RBm ii, č. 1841 v 29 pt1

575 1299, viii. 2.
vratislav

Jan, děkan kostela sv. kříže ve 
vratislavi, a Jan probošt z plzně 
zlistiňují, že Jindřich, komtur 
johanitů ze strzegomi (striegau), 
vystavěl městské hradby ve strze-
gomi z pověření slezského knížete 
Bolka.
NA Praha, Archiv maltézského vel
kopřevorství, i. č. 15, sg. Jo I Strzeg. 16

cDs vii/3, č. 
2560

-

576 1299, viii. 3.
vídeň

Gottfried z Hohenlohe, velmistr 
německých rytířů, potvrzuje 
a vidimuje Gertrudinu donaci na 
deblínské panství: 1299, vii. 1. 
Brno (č. 570).
Soudobý opis na volném kusu pergame
nu, srv. ještě č. 582
BerlinDahlem 

Hubatsch ii, č. 
360

-

577 1299, viii. 14.
praha

václav ii. daruje na žádost míšeň-
ského purkrabího meinhera míšeň-
skému kostelu jisté dávky, které 
drží jako říšské léno.
DPM: Petr z Aspeltu

RBm ii, č. 1842
RBm iv, č. 1911

v 34 pt0

578 1299, viii. 23.
praha

václav ii. kupuje za 1800 freiber-
ských hřiven stříbra od Heleny, 
vdovy po Dětřichovi, markraběti 
z Landsbergu, město sayda a hrad 
Borsenstein (v míšni). 

RBm iv, č. 1912 v 11 pt2

579 1299, X. 21.
olomouc

Dětřich, biskup olomoucký, postu-
puje dědičně na lenním právu 
Jarlochovi z osoblahy jistý les 
u příbora k vykácení.
ZA Opava, prac. Olomouc, Arcibis
kupství Olomouc, i. č. 998, sg. E I a 5

RBm ii, č. 1847 D 25 pt1

580 1299, X. 29.
praha

řehoř, biskup pražský, ustanovuje 
na žádost kouřimského plebána

RBm ii, č. 1848 t 16 pt2
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Jakuba kouřimského měšťana Lva 
a jeho ženu za správce majetku 
špitálu v kouřimi.
Archiv NM Praha, Pergamenové 
listiny, sg. A46

581 1299, Xi. 27.
praha

řehoř, biskup pražský, vidimuje 
exempční listinu Bonifáce viii.: 
[1299], i. 21. Laterán (potthast ii, 
č. 24.767) pro klášter augustiniánů-
eremitů od sv. tomáše v praze.
NA Praha, ŘA Praha, inv. č. 13

RBm ii, č. 1850 G 4 pt0

582 1299, Xii. 2.
marienburg
(malbork)

Ludvík z schipfe, pruský zemský 
mistr německých rytířů (se svr-
chovaností nad českomoravskou 
bailií německých rytířů), potvrzuje 
Gertrudinu donaci na deblínské 
panství: 1299, vii. 1. Brno (č. 570).
Koncept tohoto potvrzení na volném 
kusu pergamenu, srv. č. 576
BerlinDahlem

Hubatsch ii, č. 
360

-

583 1299, [před Xii. 
24.]
řím

italští biskupové udělují 40 dní 
odpustků louckému klášteru po 
schválení příslušným diecézním 
biskupem.
MZA Brno, E 57, sg. F12

azk i, č. 388 -

584 [1299,-]
-

Dětřich, biskup olomoucký, potvr-
zuje 40 dní odpustků udělených ital-
skými biskupy louckému klášteru: 
1299, [ante Xii. 24.] řím (= č. 583) 
a přidává 40 dní svých odpustků.
Konsensní formule na č. 583

RBm ii, č. 1851 D 14 pt1

585 1299,-
cheb

Jindřich z eggenpointu, landrych-
tář chebský, a albrecht z schön-
bergu dosvědčují, že podle žaloby 
waldsasského opata chebské klaris-
ky neprávem užívají dvůr Žírovice 
(sirmitz), který kdysi waldsasské-
mu klášteru odkázala vdova [po 
Friedrichovi, landkraběti z Leuch-
tenbergu,] eisentraut. 

Gradl, č. 511 -

586 1300, i. 11.
pustiměř

Dětřich, biskup olomoucký, 
uděluje dědičně na lenním právu 
Janu stangeovi biskupskou vesnici 
paskov (u staříče) místo biskup-
ských lenních statků v Liptani 
(u osoblahy ve slezsku), které Jan 
doposud držel.
ZA Opava, prac. Olomouc, Arcibis
kupství Olomouc, i. č. 1348, sg. K I a 1

RBm ii, č. 1852 D 26 pt0

587 1300, [post i. 22.]
řím

Různí (arci)biskupové udělují 40 
dní odpustků ke klášteru sv. Jana 
křtitele v ostrově po schválení 
příslušným diecézním biskupem.
APH, Archiv Pražské kapituly, sg. 
63III21

RBm ii, č. 2814 -
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588 1300, ii. 26.
Brno

oldřich z Boskovic prohlašuje, že 
prodal dědičně svou vesnici milo-
vice (u mikulova) svému strýci 
Žibřidu [v.] sirotkovi z nejdku za 
149 brněnských hřiven stříbra.
Vaduz, Liechtensteinský archiv

zemek-turek, 
č. 24

pt0

589 1300, iii. 8.
Brno

václav ii. upravuje litoměřickým 
měšťanům placení berní z alodních 
a mimoměstských statků, z nichž 
mají platit 1/2 ze sumy, kterou platí 
za městské statky, přičemž berně se 
má vztahovat jen na městské parce-
ly, nikoli domy.
DPM: Petr z Aspeltu
 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosi
cích, AM Litoměřic, i. č. 1, sg. LI1

RBm ii, č. 1853 v 16 pt2 petr. 
ang.

590 1300, iii. 12.
modřice

Dětřich, biskup olomoucký, potvr-
zuje herburskému klášteru (cella 
sanctae mariae) v Brně patronátní 
právo kostela v moutnicích.
MZA Brno, E 12, sg. Q1

azk i, č. 389 D 15 pt1 amb.

591 1300, iii. 17.
nymburk

měšťané z Riedu slibují opatu sed-
leckého kláštera Heidenreichovi, 
že budou hájit držení zakoupené-
ho domu.
Mezi svědky: Siegfried „der schreiber“ 
a Leutwin „der schreiber“

RBm ii, č. 1854 pt0

592 1300, iii. 22.
-

ivan, opat tepelský, kupuje za 28 
řezenských talentů brakteátů 10 
masných krámů (macella carnium) 
ve městě teplá.
SOA Plzeň, Premonstráti Teplá, i. č. 35

RBm ii, č. 1855 pt0

593 1300, iii. 27.
modřice

Dětřich, biskup olomoucký, 
potvrzuje německým rytířům 
v chełmnu držení patronátního 
práva kaple sv. Jana křtitele v Brně 
na Špilberku, dále vesnic řečko-
vice, Jundrov a mlýna u svratky, 
které jim daroval václav ii.: 1300, 
iii. 23. Brno (RBm iv, č. 1916).

RBm iv, č. 1917
Šebánek: kance-
lář, s. 275, č. 6

D 15 pt1 amb.

594 1300, iv. 2.
Brno

Heinig, měšťan brněnský, pro-
dává se souhlasem své ženy 
a dětí florentskému společníkovi 
Reinherovi mlýn na svratce se vsí 
Dornychem za 140 brněnských 
hřiven stříbra.
MZA Brno, E 6, sg. C g 18

RBm ii, č. 2760 pt0

595 1300, iv. 12.
-

Jindřich z Rožmberka předává 
matce Hedvice statky v plessbergu, 
[Horní] stropnici a eibensteinu.
SOA Třeboň, Cizí statky, sg. Plessberg 
II 311 č. 1 

RBm ii, č. 1857 pt0

596 1300, iv. 19.
zbraslav

václav ii. přijímá investituru od 
míšeňského biskupa [albrechta] 
na Drážďany, Radeberg a Donín.

RBm ii, č. 1858
RBm iv, č. 1918

v 29 pt1



232

L i s t i n n é  p í s m o  v  Č e s k ý c H  z e m í c H  n a  p ř e L o m u  1 3 .  a  1 4 .  s t o L e t í

597 1300, v. 15.
-

velislav z ořechova odkazuje se 
souhlasem své ženy a dětí vinici 
a dva dvorce se zahradou (pome-
rium) v ořechově (u uherského 
ostrohu) velehradskému klášte-
ru, který velislavovi ponechává 
doživotní užívání dvou lánů 
tamtéž.
MZA Brno, E 7, sg. G10

RBm ii, č. 1859
(ad v. 19.)

pt2?

598 1300, vi. 4.
plzeň

petr [z aspeltu], biskup basilejský, 
uděluje 40 dní odpustků domini-
kánům v nové plzni. 

RBm iv, č. 1921 -

599 1300, vi. 29.
mohuč

albrecht i. dovoluje václavovi ii., 
aby si ponechal země dobyté na 
vladislavu [Lokýtkovi], knížeti 
velkopolském, jako říšské léno.
NA Praha, AČK, i. č. 48

RBm ii, č. 1861
(a1)
acRB i, č. 48

-

600 1300, vi. 29.
mohuč

albrecht i. dovoluje václavovi ii., 
aby si ponechal země dobyté na 
vladislavu [Lokýtkovi], knížeti 
velkopolském, jako říšské léno.

RBm ii, č. 1861
(a2)

-

601 1300, viii. 29.
praha

řehoř, biskup pražský, potvrzuje 
a rozšiřuje (o 40 dní svých odpust-
ků) kapitule vyšehradské odpustky 
udělené basilejským biskupem 
petrem [z aspeltu].
NA Praha, Archiv vyšehradské kapi
tuly, i. č. 109

RBm ii, č. 2761 t 16 pt2

602 1300, X. 18.
u nisy

Jan, biskup vratislavský, potvrzuje 
koupi provcowa(?) a dvou mlýnů 
od Heřmana z kostomlat.

cDs vii/3, č. 
2613

-

603 1300, X. 18.
mogelin

albrecht, biskup míšeňský, potvr-
zuje oseckému klášteru patronátní 
právo kostela v saydě.
SOA Litoměřice, ŘC Osek, i. č. 10

RBm iv, č. 1925 pt0

604 1300, X. 27.
praha

řehoř, biskup pražský, potvrzuje 
prodej dvou dvorů v chvostarech 
(u kolína) a jistých statků v poli-
čanech učiněný mistrem Janem, 
proboštem sadské kapituly, ve 
prospěch sedleckého kláštera za 32 
hřiven stříbra, za něž Jan kupuje 
nějaké výnosnější statky v Čeláko-
vicích.
NA Praha, Česká finanční prokuratu
ra, inv. č. 11

RBm ii, č. 1865 G 5 pt0

605 1300, Xi. 7.
řím

Různí biskupové udělují 40 dní 
odpustků pro kostel p. marie 
v kutné [Hoře] po schválení pří-
slušným diecézním biskupem.

- -

606 1300, Xii. 25.
- 

smil z [nových] Hradů prodává 
vyšebrodskému klášteru vesnici 
Český Heršlák („Gerleithen“) 

RBm ii, č. 1867 pt0
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u [Horní] stropnice za 200 kop 
vídeňských feniků.
Cist. opatství Vyšší Brod, sg. 9/I

607 1300, Xii. 26.
praha

řehoř, biskup pražský, potvrzuje 
odpustkovou listinu italských 
biskupů: 1299, v. - anagni pro 
vyšehrad.
Konsensní formule na č. 568

- t 16 pt2

608 1300,-
řím

Různí (arci)biskupové udělují 40 
dní odpustků ve prospěch rajhrad-
ského kláštera po schválení přísluš-
ným diecézním biskupem.
MZA Brno, E 6, sg. A g 47

RBm ii, č. 1869 -

609 1300,-
-

Dětřich, biskup olomoucký, 
potvrzuje odpustky udělené raj-
hradskému klášteru některými 
(arci)biskupy: 1300,- řím (č. 608) 
a přidává 40 dní svých odpustků.
Konsensní formule na č. 608

RBm ii, č. 1869 D 15 pt1 amb.

610+ 1300,-
Rokycany

Domaslav, probošt kláštera augus-
tiniánů-řeholních kanovníků od p. 
marie v Rokycanech, ustanovuje 
pravidla pro sloužení zádušních 
mší.
Falsum stol. 14./15. 

- pt0

611 1300, -
řím

italští biskupové udělují 40 dní 
odpustků ve prospěch žďárského 
kláštera po schválení příslušným 
diecézním biskupem.
MZA Brno, G 4, sg. I/17

RBm ii, č. 1953 -

612 [cca. 1300,-]
-

zdislav z kasejovic provádí výmě-
nu svých vsí krajnice a kanice 
s břevnovským klášterem za kláš-
terní vesnici třebovice.
Archiv NM Praha, Pergamenové 
listiny, sg. A47

RBm ii, č. 1871 pt0

613 [cca. 1300,-]
-

Gerhard z křižanova prodává 
oslavanskému klášteru 8 lánů a 4 
podsedky v troskotovicích.
MZA Brno, E 9, sg. P94

azk i, č. 391 pt0

614+ 1301, i. 6.
praha

václav ii. potvrzuje zderazskému 
klášteru listiny:
a) Jiljího ze Švábenic: 1260, [ante 
iv. 3.] Úpa (cDB v/1, č. 216+) a 
B) Jana iii., biskupa pražského: 
1260, iv. 3. praha (cDB v/1, 
č. 217+)na donaci vesnic Libeč 
(Gabersdorf) a Debrná (Döberle), 
v Úpě (=trutnově) pak mlýna, 1 
lánu a jistých desátků a užitků zde 
i v celém úpském kraji, dále na 
patronátní právo kostelů v Úpě 
(=trutnově) a v Brusnici (dříve 
německé Brusnici).

cim ii, č. 71 
RBm ii, č. 1872

v 35+ pt0
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DPM: Petr z Aspeltu
NA Praha, AZK, i. č. 1623, sg. ŘKřb 
Zderaz – 31

615 1301, ii. 20.
-

řehoř, biskup pražský, schvaluje 
40 dní odpustků udělených ke 
kostelu p. marie v kutné [Hoře]: 
1300, Xi. 7. řím a přidává 40 dní 
svých odpustků.
Konsensní formule na č. 605

- t 16 pt2

616 1301, ii. 26.
praha
(kl. sv. anny)

konvent kláštera [dominikánek 
od] sv. anny v praze doživotně 
daruje svému proboštovi eliášovi, 
litoměřickému kanovníkovi, dům 
u kostela sv. Leonarda v praze 
a zavazuje se každoročně dotovat 
zádušní mši za eliáše slouženou 
u dominikánů od sv. klimenta 
v praze.
NA Praha, AZK, i. č. 1075, sg. ŘD sv. 
Anna – 3 

RBm ii, č. 1875 pt0

617 1301, iii. 3.
Brno

václav ii. obnovuje městu [uher-
ské] Hradiště donaci přemysla ii.: 
1258, v. 23. u [uherského Hradiš-
tě] (cDB v/1, č. 156) na vesnice 
kunovice, [ostrožská] nová ves 
a míkovice a vyměřuje jim popla-
tek 100 vídeňských hřiven stříbra 
ročně.
DPM: Petr z Aspeltu
SOkA Uherské Hradiště, AM Uherské 
Hradiště, i. č. 2

RBm ii, č. 1876 v 29 pt2

618+ 1301, iii. 23.
praha

václav ii. potvrzuje břevnovskému 
klášteru listinu české královny mar-
kéty: 1260, Xi. 26. - (cDB v/1, č. 
247++ jako falsum stol. Xiii.ex./Xiv.
in.) na donaci vesnice chraštice 
s oběma vltavskými břehy.
DPM: mistr(!) Petr z Aspeltu
NA Praha, Řád benediktinů Břevnov, 
i. č. 60, sg. B II 54

RBm ii, č. 1877 v 36+ pt0

619 1301, iv. 16.
[stará] říše

smil z Hrádku s manželkou evou 
darují patronátní právo kostela 
ve [staré] říši [novo]říšskému 
klášteru.
MZA Brno, E 58, sg. listina č. 3

RBm ii, č. 1879 pt0

620 1301, iv. 28.
praha

václav ii. dává florentským spo-
lečníkům Reinherovi, apardovi 
a cynovi dům v Brně patřící dříve 
ekhardovi, synu mincmistra eber-
harda, a dále 2 mlýny s 9 koly dříve 
náležející brněnskému měšťanu 
Heinigovi.
DPM: Petr z Aspeltu 
MZA Brno, E 6, sg. C g 19

RBm ii, č. 1880 v 16 pt2 petr.
ang.
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621 1301, v. 5.
praha

řehoř, biskup pražský, dosvědču-
je, že eliáš z tuchoměřic se svou 
ženou margaretou doživotně 
přijali les choteč (u prahy) od 
plaského kláštera za 30 hřiven stří-
bra, přičemž eliáš se stává plaským 
ministeriálem.
NA Praha, AZK, i. č. 637, sg. ŘC 
Plasy – 56 

RBm ii, č. 1881 G 6 pt0

622 1301, v. 8.
pyzdry

mikuláš, vévoda opavský a správ-
ce království polského, nařizuje 
polským úředníkům, aby neob-
těžovali donaci hraběte Gervar-
da, který udělil cisterciáckému 
klášteru Lenda (Ląd) svou dědinu 
koszuty.

RBm ii, č. 1883 pt0

623 1301, v. 20.
olomouc

oneš [z Šumvaldu = Čistého 
slémě u uničova] komorník, 
Blud [ze starého Jičína] purkrabí, 
kadold [z polomí] cúdař a vivián 
rychtář - úředníci města a kraje 
olomouckého - dosvědčují výmě-
nu vsí učiněnou na olomoucké 
cúdě mezi dominikánkami od 
sv. kateřiny v olomouci (mění 
Čechy [pod kosířem], služín 
(u plumlova), 4 a 1/2 lánu v Šebo-
řicích* (na vyškovsku) a 1/2 
lánu v ohrozimi koupeného od 
olomouckého měšťana Ludvíka) 
a milíčem [z citova] (mění  
se souhlasem syna alberta  
Brodek [u přerova], milíčov* 
a citov).
DPM: Jan, notář olomoucké provincie
MZA Brno, E 18, sg. G14c

azk i, č. 392 pt0

624 1301, v. 27.
eggenburg

Jindřich, plebán v Garsu, dosvěd-
čuje, že jménem špitálu v eggen-
burgu koupil jistý majetek od 
Hertlina z Hurblinge i s věcným 
břemenem ročního platu 16 vídeň-
ských denárů placených každo-
ročně na sv. kolmana johanitům 
v mailbergu.
NA Praha, Archiv maltézského vel
kopřevorství, i. č. 1324, sg. Jo XXXI 
Mail. 79

- pt0

625 1301, vi. [1]6.
pyzdry

mikuláš, vévoda opavský, potvrzu-
je biskupskému kostelu v poznani 
donaci „Witoslaue“ učiněnou 
synem Držkraje „de kossonow“. 

cDmp ii, č. 840 pt0

626 1301, vii. 8.
praha

řehoř, biskup pražský, povoluje 
břevnovskému klášteru vybírání 
desátků.

RBm ii, č. 1888 B 1 pt2
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NA Praha, Řád benediktinů Břevnov, 
i. č. 61, sg. B II 55

627 1301, viii. 10.
olomouc

adléta, představená kláštera augus-
tiniánek od sv. Jakuba v olomouci, 
prodává se souhlasem olomoucké-
ho biskupa Dětřicha a olomoucké 
kapituly vikářům olomouckého 
kostela [sv. václava] sidlinovi 
a ortolfovi za 40 moravských 
hřiven stříbra 4 a 1/2 lánu ve vsi 
Drozdovice (u prostějova).
ZA Opava, prac. Olomouc, MC Olo
mouc, i. č. 64, sg. A I b 20

RBm ii, č. 1891 pt0

628 1301, viii. 30.
Brno

václav ii. uděluje oldřichovi 
a arklébovi z Boskovic souhlas 
k prodeji viniční hory u milovic 
(u mikulova) ve prospěch Žibřida 
[v.] sirotka z nejdku.
DPM: Petr z Aspeltu
Vaduz, Liechtensteinský archiv

zemek-turek, 
č. 25

v 29 pt1

629 1301, iX. 1.
modřice

Dětřich, biskup olomoucký, potvr-
zuje oslavanskému klášteru daro-
vání patronátního práva kostela ve 
vesnici [Lesní] Jakubov učiněné 
eufémií, vdovou po vilému Číšní-
kovi z olbramkostela. 
MZA Brno, E 9, sg. P51

RBm ii, č. 1893 D 15 pt1 amb.

630 [1296, vi. 12.-
1301, iX. 6.]
-

řehoř, biskup pražský, transumuje 
listiny pro vyšehrad:
a) celestin iii.: [1197], vii. 26. 
Laterán (cDB i, č. 359)
B) řehoř iX.: [1237], vi. 22. viter-
bo (cDB iii/1, č. 163)
c) tomáš, biskup vratislavský: 
1253, iii. 5. - (cDB iv/1, č. 264)
D) innocenc iv.: [1253], iii. 23. 
perugia (cDB iv/1, č. 265)
e) mikuláš, polský provinciál 
dominikánů, a převor pražských 
dominikánů Jan: 1273, ii. 19. 
– (cDB v/2, č. 695).
NA Praha, Archiv vyšehradské kapitu
ly, inv. č. 110

- G 7 pt0

631 1301, iX. 14.
nižbor

václav ii. vyjímá na žádost posto-
loprtského opata Jindřicha vesnici 
Boč (u kadaně) náležející posto-
loprtskému klášteru z jurisdikce 
loketských úředníků a podřizuje ji 
úředníkům pražským.
DPM: Petr z Aspeltu 
NA Praha, AČK, i. č. 51

RBm ii, č. 1894
acRB i, č. 51

v 29 pt1

632 1301, iX. 26.
Buda
(královský dům)

Ladislav v., král uherský, dědičně 
uděluje Janovi, biskupu krakovské-
mu, hrad plaveč. 
Kraków, Archiwum Krakowskiej 
Kapituły Katedralnej

RDsl i, č. 31 v 37 pt0
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633 [1301], X. 18.
- 

Ladislav v. nařizuje kapitule jager-
ské, aby vyslala důvěryhodného 
muže k ohledání jistého statku 
v šoproňském komitátu.

- v 38 pt0

634 1301, X. 18.
Brno

alšík, syn alberta z melrenu, 
schvaluje pořízení svého otce 
s templáři v templštejně.
NA Praha, Archiv maltézského 
velkopřevorství, i. č. 2695, sg. Jo LV 
Extr. 7

RBm ii, č. 1898 pt0

635 1301, Xi. 25.
Budišov [nad 
Budišovkou]

Dětřich z Fulštejna, kanovník olo-
moucký, dává jistému konrádovi 
území ke kolonizování a založení 
vesnice [Dolejší] kunčice (stein-
bach).
ZA Opava, VS Bílovec, i. č. 1

RBm ii, č. 1905 pt0

636 1301, Xii. 13.
praha

václav ii. daruje Jordanovi ze 
[spišského] Hrhova vesnice Hni-
ezdne a [starou] Lubovňu.
Magyarország oklevéltár Budapest, 
DL 63626

RDsl i, č. 65 v 29 pt1

637 1302, ii. 13.
řím

kardinál Gentilis žádá, aby biskup 
a kapitula vratislavská dovolili 
Walterovi ujmout se své kanov-
nické prebendy a vyhlašuje tresty 
v případě neuposlechnutí.
APH, Archiv Pražské kapituly, sg. 
64III22

cDs Xvi, č. 
2696
eršil-pražák i, 
č. 81

-

638 1302, ii. 25.
Brno

václav ii. uděluje Jičínu na žádost 
kladského purkrabího Beneše 
z vartenberka tržní právo.
DPM: Petr z Aspeltu

RBm ii, č. 1909 v 29 pt2

639 1302, ii. 28.
-

Ladislav v., král uherský, dává 
dědičně matouši Čákovi všechny 
královské hrady, města a statky, 
které matouš získal, zejména komi-
tát nitranský.
DPM: mistr Štěpán, vicekancléř „aule 
nostre“

RDsl i, č. 93 v 39 pt0

640 1302, ii. 28.
-

Ladislav v., král uherský, daruje 
matouši Čákovi hrad „Baymuch“.
DPM: mistr Štěpán, vicekancléř „aule 
nostre“

RDsl i, č. 94 - -

641 1302, iii. 1.
-

Ladislav v., král uherský, dává 
dědičně matuši Čákovi všechny 
královské hrady, města a statky, 
které matouš získal, zejména hrad 
a komitát trenčínský.
DPM: mistr Štěpán, vicekancléř „aule 
nostre“

RDsl i, č. 95 v 40 pt0

642 1302, iii. 8.
strážnice

milota z Benešova dává velehrad-
skému klášteru polovinu vesnice 
Leskovec [nad moravicí] (spa-
chendorf).
MZA Brno, E 7, sg. G11

RBm ii, č. 1910 pt2?
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643 1302, iii. 22.
praha

Jan, biskup pražský, vidimuje 
listinu pražského biskupa tobiáše: 
1288, iii. 9. praha (č. 210) ohled-
ně patronátního práva kostela 
p. marie v kynšperku nad ohří 
(königsberg).
NA Praha, Řád křížovníků s červenou 
hvězdou, i. č. 109, sg. ŘKř 303 

RBm ii, č. 1912 t 16 pt2

644 1302, iii. 22.
praha

Jan, biskup pražský, vidimuje listi-
nu václava ii.: 1286, vi. 20. praha 
(č. 162) na patronátní právo kostela 
p. marie v kynšperku nad ohří 
(königsberg).
NA Praha, Řád křížovníků s červenou 
hvězdou, i. č. 110, sg. ŘKř 308

RBm ii, č. 1912 t 16 pt2

645 1302, iv. 9.
Brno

václav ii. schvaluje zástavní smlou-
vu zlistiněnou pražským biskupem 
Janem a kladrubským opatem 
předotou (deperd.) na 200 hřiven 
stříbra mezi kladrubským opatem 
předotou a prkošem „de milawes“ 
(milavče?) týkající se užitků z kláš-
terní vesnice meclov kvůli získání 
peněz na vykoupení vesnice Libeň 
od Židů.

RBm ii, č. 1915 v 29 pt2

646 1302, v. 23.
olomouc

Dětřich, biskup olomoucký, potvr-
zuje odpustky klariskám ve zno-
jmě a v olomouci.
MZA Brno, G 1, i. č. 5302

RBm ii, č. 1917
(ad v. 22.)

D 25 pt1

647 1302, v. 25.
-

kadold [ii.] sirotek z Wehingu 
dosvědčuje, že václav z micmanic 
se svou ženou Jitkou a dětmi daro-
vali 1/2 mlýna a 1/2 lánu v micma-
nicích ve prospěch paní eufémie 
Číšnice [ze znojma].
AM Brna, SLMAL, listina č. 65

RBm ii, č. 1918 pt0

648 1302, v. 25.
-

smil z krumvaldu dosvědčuje, že 
václav z micmanic se svou ženou 
Jitkou darovali eufémii schenkové 
ze znojma 1/2 mlýna a 1/2 lánu 
v micmanicích.
MZA Brno, E 9, sg. P52

RBm ii, č. 1920 pt0

649 1302, v. 27.
na hradě 
v mohelnici

Dětřich, biskup olomoucký, se sou-
hlasem olomoucké kapituly uděluje 
svému manu ondřejovi z cetecho-
vic na lenním právu vesnici těšice 
(u Hodonína) s vyhrazením eventu-
álních nálezů zlata, stříbra aj. kovů 
a soli pro vydavatele.
ZA Opava, prac. Olomouc, Arcibiskup
ství Olomouc, i. č. 1366, sg. L I a 3

RBm ii, č. 1919
(ad v. 26.)

D 27 pt0

650 1302, [cca. vi. 1.]
praha

Jan, biskup pražský, připojuje 
se souhlasem pražské kapituly 
k děkanství vyšehradské kapituly

RBm ii, č. 1921 t 16 pt2
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kostel p. marie v týně a ponechá-
vá si právo presentovat tamního 
duchovního správce.
NA Praha, Archiv vyšehradské kapi
tuly, i. č. 111

651 1302, vi. 1.
vyšehrad

petr [z aspeltu], biskup basilejský, 
probošt vyšehradský a kancléř 
království českého, s celou vyše-
hradskou kapitulou informují 
Bonifáce viii. o kanonické volbě 
mistra Jindřicha za nového vyše-
hradského děkana a žádají jej 
o jeho potvrzení.
NA Praha, Archiv vyšehradské kapi
tuly, i. č. 112

RBm ii, č. 1922 t 16 pt2

652 1302, vi. 9.
praha

Jindřich, biskup vratislavský, udě-
luje 40 dní odpustků ke kostelu 
vyšehradskému.
NA Praha, Archiv vyšehradské kapi
tuly, i. č. 113

RBm ii, č. 1923 W 10 -

653 1302, vi. 24.
-

Dětřich, opat louckého kláštera, 
dává louckému klášteru vesnici 
oblekovice s jedním dvorem 
a vinici v konici [u znojma] (= 
dříve německá konice).
MZA Brno, E 57, sg. H11a

RBm ii, č. 1926 L 1 pt1 zach.

654 1302, vii. 5.
praha

Jan, biskup pražský, vidimuje 
listinu pražského biskupa řehoře 
(srv. 1298, i. 30. praha = RBm ii, 
č. 1782) týkající se exkomunikace 
opata a konventu waldsasského 
kláštera v souvislosti s patronátním 
právem kostela [p. marie] v kyn-
šperku nad ohří (königsberg).
NA Praha, Řád křížovníků s červenou 
hvězdou, i. č. 111, sg. ŘKř 309

RBm ii, č. 1930
(ad vii. 15.)

t 16 pt2

655 1302, vii. 10.
praha

Jan, biskup pražský, nabádá 
k hmotné podpoře špitálu p. marie 
v kouřimi a při této příležitosti 
uděluje dobrodincům odpustky. 

RBm ii, č. 2764 t 16 pt2

656 1302, vii. 12.
krakov

Jakub, arcibiskup hnězdenský, 
a Jan, biskup krakovský, vidimují 
listinu Honoria iii.: 1220, viii. 19. 
u orvieta (potthast i, č. 6333) pro 
zderazský klášter. 
NA Praha, AZK, i. č. 1624, sg. ŘKřb 
Zderaz – 32

- -

657 1302, vii. 15.
sadská

václav ii. uděluje vyšebrodskému 
klášteru patronátní právo kostela 
ve veselí [nad Lužnicí].
DPM: Petr z Aspeltu
Cist. opatství Vyšší Brod, sg. 108/IIB

RBm ii, č. 1929 v 16 pt2 petr.
ang.

658 1302, vii. 25.
-

smil z [nových] Hradů prodává 
vyšebrodskému klášteru polovinu

RBm ii, č. 1932 vB 3 pt2
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tržiště v [Horní] stropnici a vesnici 
Český Heršlák („Gerleithen“) 
u [Horní] stropnice za 422 kop 
vídeňských feniků.
Cist. opatství Vyšší Brod, sg. 9/II

659 1302, viii. 1.
-

oldřich z Lichtenburka, václav ze 
Žleb a Hrabiše z paběnic vidimují 
listinu Heidenreicha, opata sedlec-
kého,: 1302, iii. 12. sedlec (RBm 
ii, č. 1911) týkající se prodeje 1 
a 1/2 lánu u nové vsi (u kolína) za 
30 hřiven stříbra šlechtici Wolme-
rovi se zachováním práva zpětného 
přednostního odkupu pro sedlec-
ký klášter.
SOA Třeboň, VS Sedlec, i. č. 8

RBm ii, č. 1934 pt0

660 1302, viii. 9.
praha

Rychtář Jindřich a přísežní starého 
města pražského dosvědčují doho-
du mezi vdovou po muslinovi a je-
jím švagrem abigdorem s dědici na 
straně jedné a klášterem křížovníků 
s červenou hvězdou od sv. Františ-
ka v praze na straně druhé týkající 
se výmazu jistého dluhu, kterým 
byl klášter povinován výše zmíně-
ným Židům.
Jedním z přísežných je „Henricus 
scriptor“
NA Praha, Řád křížovníků s červenou 
hvězdou, i. č. 112, sg. ŘKř 114

RBm ii, č. 2763
(ad 1302, viii. 
10.)

sm 1 pt2 petr

661 1302, viii. 14.
-

Blud, řečený ze [starého] Jičína, 
dává farnímu kostelu p. marie 
v Hnojicích desátky ze své vesnice 
pněvice v olomoucké diecézi.

RBm ii, č. 1935 pt0

662 1302, iX. 30.
vídeň

ekko, zemský komtur templářů 
v Čechách, na moravě a v Rakou-
sích, a templáři v Čejkovicích 
dosvědčují urovnání sporu o roční 
plat 48 vídeňských denárů ze dvora 
Domvogthof ležícího na Domvogt-
strasse (=cca dnešní teinfaltstraße 
8) s opatem vilémem a konventem 
skotských benediktinů od p. marie 
ve vídni s tím, že tento plat má 
připadnout vídeňským benedik-
tinům, kteří ekkovi a čejkovické 
komendě postupují plat 55 denárů 
z Hensenariovy pekárny na vídeň-
ské ulici Radstraz (=cca dnešní 
Bräunerstraße 7). 
Mezi svědky: Konrád, notář opata od 
Skotů ve Vídni

RBm ii, č. 1938 pt0

663 1302, X. 14.
-

mikuláš rychtář, Friedrich a ch., 
kadaňští přísežní, rozhodují spor

RBm ii, č. 2762 pt0
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mezi waldsasským klášterem a syny 
Hugona „de Remske“ o statky 
v Holeticích (u chomutova) ve 
prospěch kláštera s tím, že Hugo-
novým synům klášter zaplatí 33 
hřiven stříbra.

664 1302, Xi. 6.
praha

václav ii. potvrzuje lokační 
smlouvu mezi Griffinou, vévodky-
ní ze [starého] sączu, a měšťany 
v Budyni [nad ohří] a dále potvr-
zuje prodej 6 lánů ve vsi malovary 
učiněný Griffinou ve prospěch 
bývalého budyňského měšťana 
Hoštěka.
DPM: Petr z Aspeltu
SOA Litoměřice, prac. SOkA Litomě
řice se sídlem v Lovosicích, AM Budyně 
nad Ohří, i. č. 1, sg. L1

RBm ii, č. 1941 v 11 pt2

665 1302, Xi. 8.
most

Gertruda z nemilkova odkazuje 
křížovníkům s červenou hvězdou 
od sv. Františka v praze ročně jed-
nu hřivnu stříbra ze svého statku 
v nemilkově.
NA Praha, Řád křížovníků s červenou 
hvězdou, i. č. 113, sg. ŘKř 327

- pt0

666 [1302], Xii. 12.
Laterán

Bonifác viii. potvrzuje cisterciác-
kým klášterům jejich privilegia.
MZA Brno, E 7, sg. B26

azk i, č. 398
potthast ii, č. 
25.198

-

667 [1302], Xii. 18.
Laterán

Bonifác viii. osvobozuje cisterci-
ácké kláštery od vybírání poplatků 
z pozemků kláštery poskytovaných 
ke kolonizaci.
MZA Brno, E 7, sg. B27

azk i, č. 399
potthast ii, č. 
25.200

-

668 1303, i. 5.
[Želiv]

Th[ilman], opat želivský, daruje jis-
tému eberhardovi klášterní vesnici 
smrčnou ke kolonizaci.
SOkA Jihlava, Městská správa Jihlava 
Listiny, i. č. 8

RBm ii, č. 1945 pt0

669 1303, i. 7.-13.
Hradec [králové]

Boleslav, kníže slezský atd., se na 
radu své matky alžběty vzdává 
ve prospěch václava ii. části kn. 
slezského na oné straně řeky odry, 
kterou obsadil Jindřich, kníže 
hlohovský.
NA Praha, AČK, i. č. 52

RBm ii, č. 1947
acRB i, č. 52

-

670 1303, i. 22.
-

Rajmund z Lichtenburka prodává 
na radu svého bratra oldřicha aj. 
opatovi sedleckého kláštera Hei-
denreichovi a sofii, abatyši pohled-
ského kláštera (vallis sanctae 
mariae), vesnici Bartoušov (patter-
sdorf, u Havlíčkova Brodu).
Archiv NM Praha, Pergamenové 
listiny, sg. A48

RBm ii, č. 1948 Li 1 pt1
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671 1303, i. 22.
-

Rajmund z Lichtenburka prodává 
na radu svého bratra oldřicha aj. 
sedleckému opatovi Heidenreicho-
vi a [sofii,] abatyši pohledského 
kláštera (vallis sanctae mariae), 
dvůr v Dlouhé vsi (u Havlíčkova 
Brodu).
NA Praha, AZK, i. č. 769, sg. ŘC 
Pohled – 16 

RBm ii, č. 1949 Li 1 pt1

672 1303, i. 28.
u Landeka

Žibřid z Borytova daruje měšťa-
nům hlučínským pole za městem 
na řece opavě.
DPM: kaplan Konrád z řádu Sv. 
Ducha
SOkA Opava, AM Hlučína, i. č. 1, sg. 
Rep. I a

RBm ii, č. 1950 pt0

673 1303, ii. 26.
cheb

adéla z Rabštejna daruje se sou-
hlasem svých synů křížovníkům 
s červenou hvězdou od sv. Ducha 
v chebu desátky ve „Wansau“.
NA Praha, Řád křížovníků s červenou 
hvězdou, i. č. 114, sg. ŘKř 159

- pt0

674 [1303], ii. 25.
Laterán 

Bonifác viii. potvrzuje krakovské-
mu biskupství listinu václava ii.: 
1294, vi. 13. praha (č. 398) týkající 
se solného desátku (suppa salis).
Kraków, Archiwum Krakowskiej 
Kapituły Katedralnej

RBm ii, č. 1951
kkk i, č. 108

-

675 [1303], ii. 25.
Laterán

Bonifác viii. potvrzuje krakovské-
mu biskupství listinu václava ii.: 
1294, Xii. 31. krakov (č. 419) týkají-
cí se darování ročního poplatku 20 
hřiven stříbra z měst iłża a tarczek.
Kraków, Archiwum Krakowskiej 
Kapituły Katedralnej

kkk i, č. 110 -

676 1303, iii. 8.
norimberk

norimberská městská rada upravuje 
poměr města chebu k norimberku.

RBm ii, č. 1952 -

677 1303, iii. 8.
-

Jan, biskup pražský, potvrzu-
je 40 dní odpustků různých 
(arci)biskupů udělené 1300,- 
v římě žďárskému klášteru a přidá-
vá 40 dní svých odpustků.
Konsensní formule na č. 611
MZA Brno, G 4, sg. I/17

RBm ii, č. 1953 t 16 pt2

678 1303, iii. 25.
Brno

václav ii. osvobozuje statky města 
znojma z jurisdikce všech úřadů 
vyjma moravského podkomořího 
a znojemského rychtáře, dává městu 
mílové právo a les Leskov u znojma.
DPM: Petr z Aspeltu
SOkA Znojmo, AM Znojma, Listiny 
i. č. 3, sg. AMZ/I–4

RBm ii, č. 1956
(ad iv. 6.)

v 29 pt2

679 1303, iv. 22
chrudim

václav ii. daruje zdislavovi, řečené-
mu „měšec“, [t. č. purkrabí 

RBm ii, č. 1957 v 29 pt2
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v ostřihomi] vesnici Hluk 
(u uherského ostrohu).

680 1303, v. 10.
Waldsassen

Jindřich, biskup kostnický, a petr 
[z aspeltu], biskup basilejský, udělu-
jí dominikánům v chebu odpustky.
NA Praha, Řád křížovníků s červenou 
hvězdou, i. č. 115, sg. ŘKř 818

RBm ii, č. 1960 -

681 1303, viii. 3.
Halle
(schwäbisch 
Hall)

albrecht i. přenechává říšská léna, 
která drží Jindřich z koldic, jeho 
synu těmovi.
NA Praha, AČK, i. č. 53

koss, č. 59
acRB i, č. 53

-

682 1303, iX. 1.
-

D[ětřich], opat loucký, žádá 
swilherma, opata v prémontré, 
o potvrzení daru vesnice obleko-
vice a vinice v konici [u znojma] 
(= dříve německá konice) ve 
prospěch louckého kláštera. 
MZA Brno, E 57, sg. H11b

RBm ii, č. 1976 L 1 pt1 zach.

683 1303, [po iX. 1.]
-

swilherm, opat v prémontré, 
potvrzuje donaci louckého opata 
Dětřicha pro loucký klášter z 1303, 
iX. 1. - (RBm ii, č. 1976).
MZA Brno, E 57, sg. H11c

RBm ii, č. 1986
(ad 1303,-)

L 1 pt1 zach.

684 1303, iX. 26.
modřice

Jan, biskup olomoucký, obnovuje 
doubravnickému klášteru konfir-
mační listiny na založení kláštera 
vydané údajně olomouckým 
biskupem Robertem 1238, vii. 29. 
v kroměříži (cDB iii/3, č. 269 
jako falsum stol. Xiii.2) a olomouc-
kým biskupem Dětřichem 1298, i. 
18. v modřicích (RBm ii, č. 1781).
AM Brna, SLMAL, listina č. 66

RBm ii, č. 1977 v 15 pt2

685 1303, X. 1.
vídeň

ekko, zemský komtur templářů 
v Čechách, na moravě a v Rakou-
sích, urovnává spor řádu s chal-
hochem z ebersdorfu o statky ve 
schwechatu a Rauchenwartu.

- te 1 pt1

686 [po 1303, X. 11. -] Fragment papežské listiny (něk-
terého z nástupců Bonifáce viii.) 
určené nějakému hodnostáři

eršil-pražák i, 
č. 82

-

pražského kostela; listina byla 
vydána na žádost někoho z olo-
moucké diecéze a týká se kláštera 
u skotů ve vídni.
APH, Archiv Pražské kapituly, sg. 
64bIII23b

687 1303, Xi. 10.
- 

Bertold převor a konvent křížovníků 
s červenou hvězdou od p. marie 
v chebu dědičně prodávají Gottf-
riedovi z Dolních Loman a jeho ženě 
louku u Loman (u chebu) za 8 a 1/2 
hřiven haléřů (denarius Hallensis).

- pt0
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NA Praha, Řád křížovníků s červenou 
hvězdou, i. č. 116, sg. ŘKř 502

688 1303, Xi. 11.
praha

Jan, biskup pražský, prohlašuje, 
že je na základě ústního svě-
dectví opata pernolda spokojen 
s polovinou hřivny zlata placenou 
tepelským klášterem jako desátek 
z komínů (podýmné, decimae 
fumales).
SOA Plzeň, Premonstráti Teplá, i. č. 36

RBm ii, č. 1979 t 16 pt2

689 1303, Xi. 22
-

Walter z castellu, landrychtář 
albrechta i., vydává své rozhod-
nutí ve sporu mezi Bertoldem, 
převorem křížovníků s červenou 
hvězdou [od p. marie] v chebu, 
a eberhardem z vogtsbergu o 30 
hřiven stříbra.
NA Praha, Řád křížovníků s červenou 
hvězdou, i. č. 117, sg. ŘKř 220

- pt0

690 1303, Xi. 23.
praha

oldřich, týnský děkan a plebán 
v Jeníně (u strakonic), přiznává 
před pražským biskupem Janem 
převorovi johanitů ze strakonic 
Wehrenbertovi právo na desátky 
ze statku třešovice (u strakonic) 
a z vesnice Lhota.
NA Praha, Archiv maltézského vel
kopřevorství, i. č. 2404, sg. Jo XLIX 
Str. 5

RBm ii, č. 2815 pt0

691 1303, Xi. 23.
praha

Jan, biskup pražský, dosvědčuje, že 
oldřich, děkan v Jiníně, ustoupil 
ve sporu o desátky v třešovicích 
(u strakonic) a Lhotě johanitům ve 
strakonicích.
NA Praha, Archiv maltézského vel
kopřevorství, i. č. 2403, sg. Jo XLIX 
Str. 4

RBm ii, č. 2816 t 16 pt2

692 1303, Xi. 27.
[Havlíčkův] Brod

albrecht, rychtář ze střední Hory, 
a Hening „stuchwinus“, urburéři 
královští, darují se souhlasem 
[havlíčko]brodských měšťanů 
společníkům (concultores) Jindři-
chovi, proboštovi pohledského 
kláštera (vallis sanctae mariae), 
pergmistru Friedrichovi, Gottf-
riedovi aj. štolu v macourově.
NA Praha, AZK, i. č. 770, sg. ŘC 
Pohled – 17

RBm ii, č. 1981 Li 1 pt1

693 1303, Xii. 4.
-

Jan, biskup pražský, potvrzuje 
odpustkovou listinu jeruzalémské-
ho arcibiskupa Basilia: 1298, iii. 
28. řím (u sv. petra) (=č. 526) pro 
kostel [sv. klimenta] v Bubnech 
patřící zderazskému klášteru.

- t 16 pt2
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694 1303, Xii. 8.
Brno

vítek ze Švábenic, [olomoucký 
cúdař], zapisuje své ženě perchtě 
jako věno vesnici moravany (u Br-
na).
MZA Brno, E 9, sg. J1

RBm ii, č. 1982 pt0

695 1303, Xii. 21.
Lichtenburk

oldřich a Rajmund, bratři z Lich-
tenburka, dávají žďárskému kláš-
teru na založení špitálu vesnici 
počátky (Heinrichsdorf) s horou 
aj. příjmy. 
MZA Brno, E 8, sg. A31

RBm ii, č. 1984 pt0

696 1303, Xii. 23.
modřice

Jan, biskup olomoucký, potvrzuje 
louckému klášteru držení poloviny 
desátku v Raklinicích* (u Českých 
křídlovic), které obdržel od zdi-
slava, plebána v Českých křídlo-
vicích.
MZA Brno, E 57, sg. L11

azk i, č. 404 v 15 pt2

697 [1303],-
-

Jan, biskup olomoucký, potvrzu-
je donaci václava ii. pro kostel 
v tovačově: 1297, iv. 7. - (RBm ii, 
č. 1748) na dvůr a 1 lán v oploca-
nech a 3 lány ve vesnici výkleky*.
DPM: notář Arnold

RBm ii, č. 1987 J vi 1 pt0

698 1304, i. 8.
Louka

edmund, opat strahovský, 
dosvědčuje, že zdislav, plebán 
v [Českých] křídlovicích, daro-
val se souhlasem louckého opata 
D[ětřicha] konventu louckého 
kláštera obilní desátek z vesnice 
Raklinice* (u Českých křídlovic).
Psáno rukou přísežného notáře bratra 
Zachariáše, na konci jeho subskripční 
formule a signum
MZA Brno, E 57, sg. L12

RBm ii, č. 1994 L 1 pt1 zach.

699 1304, i. 23.
pustiměř

Jan, biskup olomoucký, potvzuje 
přenesení hmotného nadání (totiž 
vesnice pobikozly*, Bořišov*, více-
nov*, kosov, Bolemilčice*, Dob-
řešovice(?), Beranovec, Lhotka*, 
ctiboř*, Buková, [Dolní] smrčné 
a Žďárec*) z kostela sv. Jana křti-
tele na kostel sv. Jakuba [většího] 
v Jihlavě učiněný olomouckým 
biskupem Brunem: 1257, v. 31. 
Jihlava (cDB v/1, č. 130+).
NA Praha, ŘP Strahov, inv. č. 23, sg. 
A XXIII 4

RBm ii, č. 1996 v 15 pt2

700 1304, ii. 26.
olomouc

Ranožír, olomoucký arcijáhen, 
a Lutko, olomoucký kanovník, 
vidimují na žádost olomouckého 
vikáře Gerolda listinu olomouc-
kého biskupa Bruna: 1266, vi. 2. 
olomouc (cDB v/1, č. 472+) 

RBm ii, č. 2000 pt0
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týkající se daru vesnice krčmaň ve 
prospěch olomouckého kostela 
[sv. václava].
ZA Opava, prac. Olomouc, MC Olo
mouc, i. č. 65, sg. A I a 30

701 1304, ii. 27.
[Havlíčkův] Brod

Držek, sudí václava z Lich-
tenburka, a konrád, rychtář 
[havlíčko]brodský, dosvědčují 
prodej dvora a části vesnice simtany 
(učiněný Hildegundou, vdovou po 
jistém panovi, se souhlasem syna 
alberta a zetě Hertelina) ve pro-
spěch pohledského kláštera (vallis 
sanctae mariae) za 18 hřiven stříbra.
Mezi svědky: Konrád, písař „de Pri
mislauia“ a Mikuláš, notář pana „de 
Slewe“
NA Praha, AZK, i. č. 771, sg. ŘC 
Pohled – 18 

RBm ii, č. 2001 Li 1 pt1

702 1304, iv. 9.
praha

Jan, biskup pražský, potvrzuje listinu 
tomáše ii., biskupa vratislavského,: 
1288, viii. 2. [Jelenia Góra] pro 
johanity na patronátní právo kostela 
ve vsi chmielno (Rusch) u strzego-
mi (striegau) (cDs vii/3, č. 2078).
NA Praha, Archiv maltézského vel
kopřevorství, i. č. 350, sg. Jo IV Lwów. 4

- t 16 pt2

703 1304, iv. 9.
praha

Jan, biskup pražský, transumuje 
listinu Bolka, knížete slezského,: 
1288, viii. 2. Jelenia Góra pro joha-
nity na patronátní právo kostela ve 
vsi chmielno (Rusch) u strzegomi 
(striegau) (cDs vii/3, č. 2077).
NA Praha, Archiv maltézského vel
kopřevorství, i. č. 1699, sg. Jo XXXVI 
Vrat. 4

- t 16 pt2

704 1304, v. 21.
Brno

václav ii. potvrzuje zbraslavskému 
klášteru jeho nemovitý majetek 
a vyjímá jej z pravomoci provinciál-
ních úředníků, podřizuje jej v pří-
padě potřeby jurisdikci pražských 
úředníků, uděluje klášteru soudní 
pokuty a exekuce a eximuje jej 
z celních poplatků na území celého 
království.
DPM: Petr z Aspeltu
NA Praha, AZK, i. č. 836, sg. ŘC 
Zbraslav – 6

RBm ii, č. 2004
(a1)

v 41 pt1

705 1304, v. 21.
Brno

václav ii. potvrzuje zbraslavskému 
klášteru jeho nemovitý majetek 
a vyjímá jej z pravomoci provinciál-
ních úředníků, podřizuje jej v pří-
padě potřeby jurisdikci pražských 
úředníků, uděluje klášteru soudní 
pokuty a exekuce a eximuje jej

RBm ii, č. 2004
(a2)
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z celních poplatků na území celého 
království.
DPM: Petr z Aspeltu
Magyarország oklevéltár Budapest, 
DL 30592

706 1304, v. 24.
Brno

václav ii. prodává ebronovi z kra-
lic [na Hané] rychtu v tržní vesnici 
kralice [na Hané], rychtu v Hrdi-
bořicích u kralic aj. užitky z kralic 
za 100 hřiven stříbra.
DPM: Petr z Aspeltu
ZA Opava, prac. Janovice, VS Tovačov, 
sg. N59

RBm ii, č. 2006 v 41 pt1

707 1304, viii. 14.
praha

František rychtář a přísežní starého 
města pražského dosvědčují, že 
pražský měšťan řehoř daroval 
klášteru křížovníků s červenou 
hvězdou od sv. Františka v praze 
v poslední vůli dům se zahradou 
a 4 mlýny na vltavě.
Jedním z přísežných je Otto scriptor
NA Praha, Řád křížovníků s červenou 
hvězdou, i. č. 118, sg. ŘKř 291

RBm ii, č. 2770 sm 1 pt2 petr

708 1304, viii. 14.
praha

František rychtář a přísežní starého 
města pražského dosvědčují, že 
pražský měšťan řehoř „Bohemus“ 
daroval se souhlasem své ženy 
milči a švagrové toměny klášteru 
křížovníků s červenou hvězdou 
od sv. Františka v praze v poslední 
vůli dům a 4 mlýny na vltavě s tím, 
že klášter umožní oběma ženám 
doživotní užívání domu.
Jedním z přísežných je Otto scriptor
NA Praha, Řád křížovníků s červenou 
hvězdou, i. č. 119, sg. ŘKř 292

srv. 
RBm ii, č. 2770

F 2 pt1

709 1304, iX. 22.
praha

václav ii. směňuje s půtou z pot-
štejna svůj hrad [velký] Bor 
(u Horažďovic) v prácheňské 
provincii za polovinu hradu Litice 
[nad orlicí] (u Žamberka).
DPM: Petr z Aspeltu
NA Praha, AZK, i. č. 1625, sg. ŘKřb 
Zderaz – 33

RBm ii, č. 2013 v 41 pt1

710 1304, Xi. 11.
praha

václav ii. daruje Lvovi 
z konecchlumí vesnici Štítary* 
s rychtou jako kompenzaci za 
odňatý hrad Brada (u Jičína) 
a město Jičín.
APH, Archiv Pražské kapituly, sg. 
65III24

RBm ii, č. 2015 v 42 pt0

711 1305, ii. 22.
Litoměřice

václav ii. povoluje řezenským 
kupcům provozovat po 2 týdny 
v Čechách a v polsku obchody 
s podmínkou, že nebudou vyvážet

RBm ii, č. 2018
RBm iv, č. 1939

v 41 pt1
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kromě pražských grošů žádné zlaté 
ani stříbrné peníze.

712 1305, ii. 23.
-

Reinher, krakovský starosta, appa-
rdo z Černé Hory, český podko-
moří, a cyno z Florencie prodávají 
brněnskému měšťanu Janovi jisté 
statky u Brna včetně mlýna s 10 
koly v Dornychu a 2 lány poplat-
nými rajhradskému klášteru za 330 
hřiven pražských grošů.
MZA Brno, E 6, sg. C g 20

RBm ii, č. 2019 pt0

713 1305, iii. 1.
modřice

Jan, biskup olomoucký, potvrzuje 
na presentaci dominikánek od sv. 
kateřiny v olomouci Hartmana, 
kdysi plebána v Brunšperku, 
ke kostelu [sv. Bartoloměje] ve 
vážanech [nad Litavou] (=dříve 
Linhartské vážany) jako rektora 
a plebána místo milíče, který si 
s Hartmanem vyměnil místo.
MZA Brno, E 25, i. č. 45, sg. 56B

RBm ii, č. 2020 v 15 pt2

714 1305, iii. 7.
u norimberka

albrecht i. osvobozuje na základě 
údajných starých privilegií chebské 
měšťany od mýtného v norim-
berku.

RBm ii, č. 2021 -

715 1305, iii. 16.
praha

Jan, biskup pražský, zřizuje a dotu-
je 17 hřivnami ročně (1 hř. = 64 
grošů) ze své dědičné vesnice Jese-
nice (u Jílového) oltář sv. silvestra 
v pražském kostele a stanoví, aby 
patronátní právo náleželo jemu, 
bratru řehořovi [z Dražic] a jeho 
potomkům.
APH, Archiv Pražské kapituly, sg. 
66III25

RBm ii, č. 2772 J iv 1 pt0

716 1305, iii. 22.
pustiměř

Jan, biskup olomoucký, potvrzuje 
testament olomouckého kanovníka 
a pražského scholastika Wernera 
z 1305, ii. 10. olomouc (RBm ii, 
č. 2017). 
ZA Opava, prac. Olomouc, MC Olo
mouc, i. č. 66, sg. A I b 21

RBm ii, č. 2022 v 15 pt2

717 1305, iv. 9.
praha

Beneš st. z vartenberka, kladský 
purkrabí, přijímá od břevnov-
ského kláštera doživotně vesnici 
provodov na [králové]hradecku se 
dvorem v kladsku a slibuje platit 
desátky z pšenice.
NA Praha, Řád benediktinů Břevnov, 
i. č. 62, sg. B II 56

RBm ii, č. 2024 v 41 pt1

718 1305, iv. 20.
praha

v[áclav ii.] zastavuje komorníkovi 
vitlínovi z olomouce vesnici Lou-
kovice na věno 200 moravských 
hřiven pražských grošů (1 hř. = 64

RBm ii, č. 2027 v 16 pt2 petr.
ang.
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gr.) pro jeho manželku kunhutu.
MZA Brno, E 9, sg. S2

719 1305, iv. 25.
praha

václav ii. potvrzuje sedleckému 
klášteru koupi hradu křivsoudova 
(na Čáslavsku) s vesnicí, vesnice 
Černičí, strojetice, 1 pole a půl 
lánu lesa v Borovnici, vsi Lho-
ta, chyšná, jiné Lhoty, Bučice, 
Laziště, Březiny, 1 pole a lánu 
v Čejticích (u Dolních kralovic), 
dále tvrze Herálec s vesnicí, vsi 
slavníč, nové vsi [u Dolních kra-
lovic], pavlova, mikulášova, Dubů, 
Buňovce, veselí, Boňkova a Budí-
kova za 2000 pražských hřiven stří-
bra od Reinhera z Florencie, který 
tyto statky získal darem od václava 
ii., na nějž spadly jako odúmrť po 
oldřichovi z křivsoudova.
NA Praha, Česká finanční prokuratu
ra, inv. č. 12

RBm ii, č. 2028 v 33 pt1

720 1305, v. 4.
praha

václav ii. potvrzuje prodej mlýna 
v Dornychu u Brna, který byl kdysi 
darován Reinherovi, appardovi 
a cynovi z Florencie, a dále 2 lánů 
aj. polí u téhož mlýna, které zmíně-
ní Florenťané přikoupili, učiněný 
ve prospěch brněnského měšťana 
řezníka Jana za 330 moravských 
hřiven stříbra.
MZA Brno, E 6, sg. C g 21

RBm ii, č. 2029 v 41 pt1

721 1305, v. 8.
tišnov

vojslava, vdova po Jenci z Deblína, 
vydává na žádost olomouckých 
dominikánek od sv. kateřiny svě-
dectví o tom, že vesnice Hrušky 
(Birnbaum u slavkova) náleží k far-
nímu kostelu [sv. Bartoloměje] ve 
vážanech [nad Litavou] (=dříve 
Linhartské vážany), k němuž mají 
olomoucké dominikánky presen-
tační právo.
MZA Brno, E 25, sg. 56C

RBm ii, č. 2030
(ad v. 7.)

pt0

722 1305, v. 27.
kroměříž 

Jan, biskup olomoucký, a olo-
moucká kapitula souhlasí s tím, že 
man olomouckého biskupa Štemfl 
z mladějovic zastavil olomoucké-
mu měšťanovi mikuláši mengotovi 
za 300 moravských hřiven stříbra 
(vyjma 1 dvora a 6 lánů) všechna 
svá léna v mladějovicích aj. vsích. 
ZA Opava, prac. Olomouc, Lenní dvůr 
Kroměříž, i. č. 332, sg. S I a 8

RBm ii, č. 2033 v 15 pt2

723 1305, v. 29.
[Český] krumlov

Jindřich z Rožmberka, nejvyšší 
komorník český, dává klášteru p. 
marie v Drkolné (schlägl) 

RBm ii, č. 2034
(a1)

pt0
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patronátní právo kostela ve 
Fridburku.
Inter testes: Philippus, prothonotarius 
noster
Stiftsarchiv Schlägl

724 1305, v. 29.
[Český] krumlov

Jindřich z Rožmberka, nejvyšší 
komorník český, dává klášteru p. 
marie v Drkolné (schlägl) patro-
nátní právo kostela ve Fridburku.
Inter testes: Philippus, prothonotarius 
noster
Stiftsarchiv Schlägl

RBm ii, č. 2034
(a2)

X 3 pt1?

725 1305, vi. 5.
praha

václav ii. uděluje olomouckému 
děkanu Budislavovi právo volně 
disponovat se svým majetkem.
ZA Opava, prac. Olomouc, MC Olo
mouc, i. č. 67, sg. A I b 22

RBm ii, č. 2036 v 41 pt1

726 1305, vi. 8.
praha

václav ii. daruje klášteru sv. Jiří na 
Hradě za odňaté vesnice Želenice, 
část vsi knovíz (u slaného), Hůr-
ky* (u klatov), Beňovy a nová-
kovice (u klatov) svou vesnici 
velenice u poděbrad a 12 a 1/2 lánu 
ve vsi podmokly včetně patronátní-
ho práva tamního kostela.
NA Praha, AZK, i. č. 217, sg. ŘB sv. 
Jiří – 15

RBm ii, č. 2038 v 41 pt1

727 1305, vi. 10. 
Benátky

siegfried z Feuchtwangen, velmistr 
německých rytířů, žádá pruského 
zemského mistra konráda sacka 
o podporu proti Gottfriedovi z Ho-
henlohe, a to mj. i u českého krále.

Hubatsch ii, č. 
398

-

728 1305, vi. 12.
pražský kostel

Ratibor ze sedčic mění s pražským 
kostelem své pozemky ve vsi vět-
rušice za pozemky v sedčicích na 
Žatecku, které náleží k prebendě 
pražského kanovníka Jana, řečené-
ho „pardi“.
APH, Archiv Pražské kapituly, sg. 
67III26

RBm ii, č. 2039 X 5 pt0

729 1305, vi. 13.
vyšší Brod

Rudger, biskup v Bolzánu 
(Boznensis), uděluje vyšebrodské-
mu klášteru 40 dní odpustků.
Cist. opatství Vyšší Brod, sg. 4/IXB

RBm ii, č. 2040 -

730 1305, vi. 13.
praha

václav ii. restituuje zvěstovi 
z trmic horu krupka v bílinské 
provincii, kterou předtím neprá-
vem udělil zbraslavskému klášteru, 
poté, co zvěst dokázal oprávně-
nost svého nároku. 
SOA Třeboň, Cizí doly, i. č. 24, sg. 
III61

RBm ii, č. 2041 v 41 pt1

731 1305, vi. 15.
praha

václav ii. obnovuje olomouckému 
kostelu [sv. václava] donaci statků 
ve vesnicích [velká] střelná* 

RBm ii, č. 2046
(ad vi. 20.)

v 41 pt1
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a Budišov [nad Budišovkou].
ZA Opava, prac. Olomouc, Arcibis
kupství Olomouc, i. č. 1384, sg. M I a 4

732 1305, vi. 17.
praha

václav ii. vrací sedleckému klášteru 
vesnici Ždánice u kouřimi s lesem 
k vesnici náležejícím, kterou klášte-
ru bez náhrady odňal přemysl ii.
NA Praha, Česká finanční prokuratu
ra, inv. č. 13 

RBm ii, č. 2042 v 41 pt1

733 1305, vi. 18.
praha

václav ii. dává pražskému kanov-
níkovi Janovi velišovu prebendu 
(12 a čtvrt hřivny) ve vsi vrbice 
u poděbrad (navíc odtud připsal 
k oltáři p. marie v pražském kostele 
ještě 2 a čtvrt hřivny ročně) místo 
prebendy v Dražkovicích, kterou 
odňal a připojil k městu slaný.
APH, Archiv Pražské kapituly, sg. 
68III27

RBm ii, č. 2043 v 41 pt1

734 1305, vi. 19.
praha

václav ii. daruje kostelu v Byd-
žově, který náleží k prebendě 
kapituly v sadské, vesnici Rosovice 
na úhradu škod (vyčíslených na 20 
hřiven ročně) vzniklých přenese-
ním města Bydžova.
APH, Archiv Pražské kapituly, sg. 
69III28

RBm ii, č. 2044 v 41 pt1

735 1305, vi. 20.
praha

václav ii. uděluje k oltáři sv. voj-
těcha v pražském kostele 11 hřiven 
stříbra ročně ve vesnici vrbice 
u poděbrad jako náhradu za část 
vsi trubín, kterou václav ii. kostelu 
odňal a připojil k městu Berounu.
APH, Archiv Pražské kapituly, sg. 
70III29

RBm ii, č. 2045 v 11 pt2

736 1305, vi. 25.
Heilbronn

albrecht i. osvobozuje chebské 
měšťany od provinciálních soudů.

RBm ii, č. 2047 -

737 1305, vi. 28.
praha

václav iii. potvrzuje německým 
rytířům jisté statky v pomořansku 
darované václavem ii. 

RBm ii, č. 2048 v 41 pt1

738 1305, vii. 19.
praha

václav iii. potvrzuje prodej  
vesnice stargard učiněný petrem  
z neuenburku ve prospěch němec-
kých rytířů.
DPM: mistr Petr Angeli

RBm ii, č. 2049
(ad vii. 29.)
RBm iv, č. 2120

v 11 pt2

739 1305, vii. 19.
praha

václav iii. dědičně uděluje petrovi 
z neuenburku 3 vesnice v pomo-
řansku, které původně zastavil 
václav ii. na sumu 200 hřiven jako 
věno pro petrovu ženu, ale nevy-
platil je zpět.
DPM: mistr Petr Angeli 

RBm iv, č. 2121 v 11 pt2

740 1305, viii. 3.
praha

petr probošt, Jan děkan, Werner 
scholastik a celá pražská kapitula 
zbavuje pražského kanovníka

RBm ii, č. 2774 v 33 pt1
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Dionýsia, řečeného „de ypra“, 
jeho úřadu a prebendy u pražské-
ho kostela. 
APH, Archiv Pražské kapituly, sg. 
71III30

741 1305, viii. 8.
praha

václav iii. uděluje braniborským 
markrabatům pomořansko poté, 
co mu odevzdají míšeň aj. hrady 
a města zastavená václavem ii.

RBm ii, č. 2051 v 16 pt2 petr.
ang.

742 1305, viii. 18.
u norimberka

albrecht i. ruší dědičné klatby 
proti václavovi ii., potvrzuje václa-
va iii. v držení po otci zděděných 
zemí, ruší všechna opatření proti 
těm, kdo podporovali václava 
ii., a slibuje podrobit se výroku 
Bertholda, hraběte z Hennebergu, 
a Burcharda, purkrabí z magde-
burku, ohledně vratislavi. 
NA Praha, AČK, i. č. 54

RBm ii, č. 2053
acRB i, č. 54

-

743 1305, viii. 20.
u norimberka

albrecht i. potvrzuje václavovi iii. 
všechna privilegia, která oba václa-
vové dostali od římských králů.
NA Praha, AČK, i. č. 55

RBm ii, č. 2054
acRB i, č. 55

-

744 1305, iX. 22.
pustiměř

Jan, biskup olomoucký, potvrzuje 
se souhlasem olomoucké kapi-
tuly tišnovskému klášteru listinu 
olomouckého biskupa Bruna: 
1272, iX. 29. olomouc (cDB v/2, 
č. 677++ jako falsum vzniknuvší 
krátce před r. 1293) a mohučského 
arcibiskupa Gerharda: 1296, iii. 15. 
mohuč (RBm ii, č. 1714) ohledně 
patronátního práva kostela sv. petra 
v Brně, kostela v [moravských] 
Budějovicích a ve [velké] Bíteši.
MZA Brno, E 10, sg. B13a

RBm ii, č. 2055
(a1)

v 15 pt2

745 1305, iX. 22.
pustiměř

Jan, biskup olomoucký, potvrzuje 
se souhlasem olomoucké kapi-
tuly tišnovskému klášteru listinu 
olomouckého biskupa Bruna: 
1272, iX. 29. olomouc (cDB v/2, 
č. 677++ jako falsum vzniknuvší 
krátce před r. 1293) a mohučského 
arcibiskupa Gerharda: 1296, iii. 15. 
mohuč (RBm ii, č. 1714) ohledně 
patronátního práva kostela sv. petra 
v Brně, kostela v [moravských] 
Budějovicích a ve [velké] Bíteši.
MZA Brno, E 10, sg. B13b

RBm ii, č. 2055
(a2)

v 15 pt2

746 1305, X. 8.
praha

velmistr Friedrich a konvent klášte-
ra křížovníků s červenou hvězdou 
od sv. Františka v praze doživotně 
pronajímají knězi Jindřichovi výnos 
kostela sv. petra na poříčí za 1 a 1/2 
hřivny pražských grošů ročně.

RBm ii, č. 2056 pt0
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NA Praha, Řád křížovníků s červenou 
hvězdou, i. č. 122, sg. ŘKř 278

747 1305, X. 10.
Bruntál

v[áclav iii.] žádá konráda sac-
ka, pruského zemského mistra 
německých rytířů, aby podporoval 
a vojensky pomohl polskému 
starostovi oldřichovi z Boskovic 
proti Litvanům.
Dorzální inskripce: rovněž V 11

RBm ii, č. 2057 v 11 pt2

748 1305, Xi. 3.
praha

václav iii. potvrzuje směnu učině-
nou mezi václavem ii. a klášterem 
sv. Jiří na Hradě: 1305, vi. 8. praha 
(č. 726).
DPM: mistr Petr Angeli
NA Praha, AZK, i. č. 218, sg. ŘB sv. 
Jiří – 16 

RBm ii, č. 2058 v 16 pt2 petr.
ang.

749 1305, Xi. 17.
praha

václav iii. dědičně daruje ortlíbo-
vi zendilovi vesnice sedlec a per-
nou u mikulova.
DPM: mistr Petr Angeli
Vaduz, Liechtensteinský archiv

zemek-turek, 
č. 27

v 16 pt2 petr.
ang.

750+ 1305, Xi. 20.
Brno

václav iii. potvrzuje prodej části 
potoka spangory učiněný Jakubem 
z irsgina ve prospěch oliwského 
kláštera.
DPM: mistr Petr Angeli

- v 26+ pt0

751 1305, Xi. 23.
olomouc

kadold z polomí dosvědčuje olo-
mouckým dominikánkám od sv. 
kateřiny výměnu vsí učiněnou před 
olomouckou cúdou mezi olomouc-
kými dominikánkami a milíčem 
z citova, kdy dominikánky mění 
své vesnice Čechy [pod kosířem], 
služín, 4 a 1/2 lánu v Šebořicích* 

a půl lánu v ohrozimi za milíčovy 
vesnice Brodek [u přerova], milí-
čov* a citov.
MZA Brno, E 18, sg. G14b

RBm ii, č. 2060 pt0

752 1305, Xi. 24.
Šumvald

oneš z Šumvaldu (=Čisté slémě 
u uničova), kdysi olomoucký 
komorník, dosvědčuje olomouc-
kým dominikánkám od sv. kateřiny 
výměnu vsí v RBm ii, č. 2060.
MZA Brno, E 18, sg. G14a

RBm ii, č. 2061 pt0

753 1305, Xi. 30.
praha

kunhuta abatyše a konvent kláš-
tera sv. Jiří na Hradě směňuje se 
souhlasem václava iii. a pražského 
biskupa Jana statky záboří, vrb-
no, velenovy, karlovice, pačejov 
a předbořice na prácheňsku a při-
dávají 50 hřiven pražských grošů 
(1 hřivna = 60 grošů) za statky 
v Lužci [nad veletavou] náležející 
jistému Goldovi.

RBm ii, č. 2064 pt0



254

L i s t i n n é  p í s m o  v  Č e s k ý c H  z e m í c H  n a  p ř e L o m u  1 3 .  a  1 4 .  s t o L e t í

NA Praha, AZK, i. č. 219, sg. ŘB sv. 
Jiří – 17

754 1305, Xii. 2.
praha

václav iii. potvrzuje donaci václa-
va ii. na vesnice Černilov (u Hrad-
ce králové) a Jasenná ve prospěch 
Rajmunda z Lichtenburka.
DPM: mistr Petr Angeli
APH, Archiv Pražské kapituly, sg. 
72III31

RBm ii, č. 2065 v 41 pt1

755 1305,-
-

ortolf, vikář olomouckého kostela 
[sv. václava], vydává svou závěť ve 
prospěch téhož kostela.
ZA Opava, prac. Olomouc, MC Olo
mouc, i. č. 68, sg. A I b 23

RBm ii, č. 2067 pt0

756 1306, i. 4.
praha

václav iii. dědičně uděluje arklé-
bovi z Boskovic vesnici chlupice.
DPM: mistr Petr Angeli
Vaduz, Liechtensteinský archiv

zemek-turek, 
č. 28

v 16 pt2 petr.
ang.

757 1306, i. 9.
praha

václav iii. potvrzuje pražskému 
biskupství výrok pražských úřed-
níků a českých zemských kmetů 
na zemském soudu zanesený do 
zemských desk a potvrzený vác-
lavem ii., který přiřkl pražskému 
biskupu tobiášovi hrad sepekov, 
tvrz skalici, půl vesnice Radětice 
aj. vsi a statky (náležející kdysi 
závišovi z Falkenštejna), vzhledem 
k tomu, že o tento majetek vznikl 
spor mezi pražským biskupem 
Janem a Hynkem, řečeným „kruši-
na“, z Lichtenburka, který si tento 
majetek nárokoval z titulu věna své 
ženy - dcery záviše z Falkenštejna. 
DPM: mistr Petr Angeli
NA Praha, Archiv pražského arcibis
kupství, inv. č. 2

RBm ii, č. 2070 v 16 pt2 petr.
ang.

758 1306, i. 9.
praha

václav iii. dává dědičně unkovi 
z majetína kus lesa chlum na 
olomoucku.
DPM: mistr Petr Angeli
SOkA Olomouc, AM Olomouce, Listi
ny, i. č. 5

RBm ii, č. 2071 v 16 pt2 petr.
ang.

759 1306, i. 23.
-

urovnání sporu mezi Jindřichem 
[ii.] z Liechtenštejna a českým 
nejvyšším maršálkem tobiášem 
z Bechyně o dědictví po Žibřidu 
[v.] sirotkovi z nejdku, z něhož 
Jindřichovi má připadnout sirotčí 
Hrad (Waisenstein) s vesnicemi 
klentnice, milovice, dále marien-
hof a hora „puelnperch“ u milovic, 
zatímco tobiášovi mají připadnout 
[velké] Bílovice, Lednice, nejdek, 

- pt0
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Bulhary, vrbice a týnec, který je 
dále povinen Jindřichovi zapla-
tit 200 hřiven stříbra (1 hř. = 64 
pražských grošů).

760 1306, i. 25.
toruň

Rada a měšťané města vladi-
slav uzavírají příměří s pavlem 
z paulštejna, zástupcem českého 
krále v polsku.

RBm ii, č. 2077 -

761 1306, ii. 23.
olomouc

Jan, biskup olomoucký, se souhla-
sem olomoucké kapituly přiděluje 
olomoucké scholasterii část příjmů 
doposud náležejících k farnímu 
kostelu ve Šlapanicích, a to tak, 
že šlapanickému plebánovi náleží 
příjmy z Bedřichovic a Líšně, 2 
mlýny u Šlapanic a jedna vinice 
u modřic, olomoucké scholasterii 
pak desátky ze Šlapanic, slatiny, 
podolí, Želovic*, vážan*, velatic, 
Jiříkovic, ponětovic a kobylnic, 
olomouckému scholastikovi náleží 
též presentační právo ke šlapanic-
kému kostelu.
ZA Opava, prac. Olomouc, MC Olo
mouc, i. č. 69, sg. A I b 24

RBm ii, č. 2082
(a1)

J vi 2 pt1

762 1306, ii. 23.
olomouc

Jan, biskup olomoucký, se souhla-
sem olomoucké kapituly přiděluje 
olomoucké scholasterii část příjmů 
doposud náležejících k farnímu 
kostelu ve Šlapanicích, a to tak, 
že šlapanickému plebánovi náleží 
příjmy z Bedřichovic a Líšně, 2 
mlýny u Šlapanic a jedna vinice 
u modřic, olomoucké scholasterii 
pak desátky ze Šlapanic, slatiny, 
podolí, Želovic*, vážan*, velatic, 
Jiříkovic, ponětovic a kobylnic, 
olomouckému scholastikovi náleží 
též presentační právo ke šlapanic-
kému kostelu.
ZA Opava, prac. Olomouc, Arcibis
pupství Olomouc, i. č. 959, sg. D I a 4α

RBm ii, č. 2082
(a2)

v 15 pt2

763 1306, ii. 23.
olomouc

Jan, biskup olomoucký, se souhla-
sem olomoucké kapituly přiděluje 
olomoucké scholasterii část příjmů 
doposud náležejících k farnímu 
kostelu ve Šlapanicích, a to tak, že 
šlapanickému plebánovi náleží pří-
jmy z Bedřichovic a Líšně, 2 mlýny 
u Šlapanic a jedna vinice u modřic, 
olomoucké scholasterii pak desát-
ky ze Šlapanic, slatiny, podolí, 
Želovic*, vážan*, velatic, Jiříkovic, 
ponětovic a kobylnic, olomoucké-
mu scholastikovi náleží též

RBm ii, č. 2082
(a3)

J vi 2 pt1
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presentační právo ke šlapanickému 
kostelu.
ZA Opava, prac. Olomouc, Arcibis
kupství Olomouc, i. č. 958, sg. D I a 4

764 1306, ii. 28.
Landshut

Rudolf a Štěpán, falckrabí rýnští, 
aj. dosvědčují zástavu učiněnou 
Jindřichem korutanským na věno 
své ženy anny.

RBm ii, č. 2083 -

765 1306, iii. 17.
Želiv

Thilman, opat želivský, zapisuje 
konventu svého kláštera vesni-
ci [nové] Bránice (u ivančic) 
s potvrzením steinfeldského opata 
Friedricha.
Indorzát: želivský
NA Praha, ŘP Strahov, inv. č. 25, sg. 
A LXI 6

RBm ii, č. 2084 z 2 pt1

766 1306, iii. 26.
Brno

václav iii. doživotně daruje 
pražskému purkrabímu Hynkovi 
z Dubé a jeho synu Hynkovi, 
kanovníku pražskému, vesnici 
Holešovice u prahy.
APH, Archiv Pražské kapituly, sg. 
73III32

RBm ii, č. 2085 v 41 pt1

767 1306, iv. 16.
norimberk

albrecht i. dává chebským měšťa-
nům právo výročního trhu („jar-
mergt“).
SOkA Cheb, AM Chebu, i. č. 9

RBm ii, č. 2088 -

768 1306, iv. 28.
pustiměř

Jan, biskup olomoucký, nařizuje 
G., děkanu třebíčskému, aby spolu 
s třebíčským plebánem s. zasáhli 
proti všem, kdo se podíleli na 
vynětí kaple sv. Jana křtitele z far-
nosti kostela sv. Jakuba [většího] 
v Jihlavě v olomoucké diecézi.
NA Praha, ŘP Strahov, inv. č. 26, sg. 
A XXIII 5

RBm ii, č. 2089 v 15 pt2

769 1306, v. 13.
[Český] krumlov

Jindřich z Rožmberka rozmnožuje 
dotaci kostela ve Fridburku (srv. 
RBm ii, č. 2034), který je patro-
nátním kostelem kláštera Drkolná 
(schlägl).
Stiftsarchiv Schlägl

schmidt-pícha 
i, č. 44

X 3 pt1?

770 1306, v. 19.
praha

václav iii. zakládá cisterciácký 
klášter „Thronus Regis“ na soutoku 
Ratibořky a [vsetínské] Bečvy, 
který se souhlasem olomouckého 
biskupa Jana podřizuje plaskému 
klášteru, uděluje mu roční příjem 
100 hřiven ze cla ve vlašském 
dvoře v kutné [Hoře], vyjímá jej 
z jurisdikce svých úředníků, podři-
zuje klášter opatově jurisdikci 

RBm ii, č. 2090
Šebánek: tři nej-
starší doklady, s. 
89–91 příl. č. 2

v 33 pt1
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a v případě potřeby jurisdikci olo-
mouckých úředníků, uděluje právo 
ponechat si veškeré soudní poplat-
ky i exekuci podléhající majetek, 
osvobozuje klášter od celních 
poplatků a uděluje mu patronátní 
právo kostela v měníně.
DPM: mistr Petr Angeli 
NA Praha, AZK, i. č. 638, sg. ŘC 
Plasy – 57

771 [1306], v. 23.
Bordeaux

klement v. potvrzuje klášteru p. 
marie v Litomyšli svobody a exem-
pce klášteru udělené.
 SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli, 
AM Litomyšle, Odd. 1alistiny, i. č. 3

RBm ii, č. 2091 -

772 1306, vi. 2.
[Dolní] kounice

Th., opat litomyšlský, a petr, 
opat kláštera Geras, rozhodují 
spor mezi kláštery želivským 
a [dolno]kounickým o užitky 
z vesnic Božice, [Dolní] kounice, 
Jezeřany a [nové] Bránice.
Falsum XIV./XV. stol.
SOA Třeboň, ŘP Želiv, i. č. 8

RBm ii, č. 2092 pt0

773 1306, vi. 12.
Bordeaux

klement v. nařizuje strahovskému 
opatovi [Dětřichovi], aby se posta-
ral o navrácení majetku odcizené-
ho johanitům v pražské diecézi.
NA Praha, Archiv maltézského vel
kopřevorství, i. č. 1180, sg. Jo XXVI 
ČVPB 87

- -

774 1306, vi. 21.
[praha] – malá 
strana

malostranští měšťané potvrzují, 
že pražští johanité od p. marie 
dědičně pronajali malostranskému 
měšťanu Rudemanovi své statky 
v tuchlovicích za 2 pražské hřivny 
stříbra ročně.
NA Praha, Archiv maltézského vel
kopřevorství, i. č. 2173, sg. Jo XLVI Pr. 9

RBm ii, č. 2817 pt0

775 1306, vi. 22.
na hradě velešín

Beneš z michalovic potvrzuje 
zlatokorunskému klášteru listinu 
svého otce Jana z michalovic: 1294, 
v. 6. - (RBm ii, č. 1644) týkající se 
osvobození od mýtného.
SOA Třeboň, pob. Český Krumlov, VS 
Český Krumlov, sg. I 7 M α N. 1a

RBm ii, č. 2093 pt0

776 1306, vi. 23.
-

Jimram ze sádku (ungrsberg), 
moravský podkomoří, dosvědčuje, 
že uvedl anežku, pravnučku vác-
lava i., v držení statku kladoruby* 
u Žebětína výměnou za její věno 
v Hředlích v Čechách.
MZA Brno, E 9, sg. R1

RBm ii, č. 2094 pt0

777 1306, vi. 29.
kladruby

Bohuslav, purkrabí na přimdě, 
dosvědčuje, že kladrubský opat 

RBm ii, č. 2095 pt0



258

L i s t i n n é  p í s m o  v  Č e s k ý c H  z e m í c H  n a  p ř e L o m u  1 3 .  a  1 4 .  s t o L e t í

kuno přijal jisté poustevníky, totiž 
kněze Radoslava a Branisia a kon-
vrše Jana, do poustevny u přimdy 
a podřídil ji kladrubskému klášteru.

778 1306, vii. 2.
praha

václav iii. dává městu olomouc 
pozemek zvaný Horka na založení 
vesnice a připojuje jej k vesnici 
Grygov (pův. au-niva), kterou 
osvobozuje na 10 let od všeobec-
né berně, přičemž po uplynutí 
této lhůty má vesnice platit stejné 
poplatky jako ves Holice.
SOkA Olomouc, AM Olomouce, Listi
ny, i. č. 6

RBm ii, č. 2096 v 19 pt0

779 [1306], vii. 17.
Bordeaux

kliment v. potvrzuje osazení far-
ního kostela p. marie v kynšperku 
nad ohří (königsberg) knězem 
arnoldem učiněné pražským bis-
kupem [Janem] na základě presen-
tace kláštera křížovníků s červenou 
hvězdou od sv. Františka v praze.
NA Praha, Řád křížovníků s červenou 
hvězdou, i. č. 120, sg. ŘKř 307

RBm ii, č. 2097 -

780 1306, vii. 20.
praha

Jan, biskup pražský, připojuje se 
souhlasem pražské kapituly k bílin-
skému arcijáhenství farní kostel 
ve vesnici kyje u prahy, který 
doposud náležel k pražskému 
arcijáhenství.
APH, Archiv Pražské kapituly, sg. 
74III33

RBm ii, č. 2775 J iv 2 pt0

781 1306, vii. 23.
praha

Friedrich rychtář a přísežní staré-
ho města pražského dosvědčují, 
že plaský klášter dědičně prodal 
pražskému měšťanu Friedrichu 
Bavorovi za 200 kop pražských 
grošů vesnici sobín (u unhoště) se 
dvorem, kterou dosud drží a až do 
smrti jisté Hildegundy držet bude 
pražský měšťan Jindřich planer.
DPM: mistr Petr, notář Starého Města 
pražského
NA Praha, AZK, i. č. 639, sg. ŘC 
Plasy – 58

RBm ii, č. 2099 sm 1 pt2 petr

782 1306, vii. 25.
Brno

Henzlo, syn perslinův, měšťan 
brněnský, přebírá od své matky 
alžběty sporný statek v Heršpicích 
a zapisuje jí zde roční rentu 7 hři-
ven stříbra.
AM Brna, SLMAL, listina č. 67

Bretholz, Gesch. 
d. stadt Brünn i, 
s. 416, č. ii

pt0

783 1306, vii. 31.
most

petr rychtář a přísežní města mostu 
potvrzují, že vnislav z nismukova 
je povinen platit klášteru křížovní-
ků s červenou hvězdou od

- pt0



259

v.  p ř e H L e D  L i s t i n

sv. Františka v praze 1 hřivnu ročně.
NA Praha, Řád křížovníků s červenou 
hvězdou, i. č. 123, sg. ŘKř 328

784 1306, viii. 12.
praha

kunhuta, abatyše kláštera sv. Jiří na 
Hradě, prodává pozemek v písku 
klášteru augustiniánů-eremitů od 
sv. tomáše v praze za roční popla-
tek 12 pražských grošů.
NA Praha, ŘA Praha, inv. č. 14

RBm ii, č. 2102 pt0

785 1306, viii. 29.
týnec [nad 
Labem]

Jaroslav z choltic prodává se sou-
hlasem své ženy a dcery jistému 
Hodkovi v týnci [nad Labem] 
pozemky, dovoluje vybudovat zde 
mlýn se 2 koly (pod poplatkem 
půl hřivny za kolo) a osvobozuje 
Hodka s dědici z jurisdikce města 
týnec [nad Labem].

RBm ii, č. 2103 pt0

786 1306, iX. 26.
u chebu

albrecht i. osvobozuje statky kláš-
tera sv. kláry v chebu od poplatku 
50 hřiven stříbra ročně. 
NA Praha, AZK, i. č. 1335, sg. ŘKl 
Cheb – 12 

RBm ii, č. 2104 -

787 1306, iX. 26.
cheb

albrecht i. povoluje minoritům 
a klášteru sv. kláry v chebu těžbu 
dřeva v říšských lesích v okolí 
chebu a jeho bezcelní dovoz.
NA Praha, AZK, i. č. 1336, sg. ŘKl 
Cheb – 13

- -

788 1306, iX. 27.
cheb

albrecht i. uděluje chebským 
měšťanům svobodu při placení 
poplatků.
SOkA Cheb, AM Chebu, i. č. 10

RBm ii, č. 2105 -

789 1306, X. 1.
olomouc

Budislav děkan, cyrus probošt, 
Rancirus arcijáhen a celá olo-
moucká kapitula prohlašují, že 
olomoucká scholasterie je pouhou 
službou (officium simplex), nikoli 
hodností (dignitas) v olomoucké 
kapitule.
ZA Opava, prac. Olomouc, MC Olo
mouc, i. č. 70, sg. A I b 25

RBm ii, č. 2107 pt0

790 1306, X. 8.
tábor u Loun

albrecht i. potvrzuje Jindřichovi 
z Rožmberka donaci hradu Raabs 
učiněnou Rudolfem i.: 1306, X. 3. 
praha (RBm ii, č. 2108).
SOA Třeboň, Cizí statky, sg. Raabs II 
341 č. 1

RBm ii, č. 2109 -

791 1306, X. 8.
tábor u Loun

albrecht i. potvrzuje Rajmundovi 
z Lichtenburka a jeho dědicům 
všechny listiny, statky a podíly na 
stříbrných dolech, které dostal od 
václava ii. a v[áclava iii.].

RBm ii, č. 2110 -

792 1306, X. 23.
praha

Jan, biskup pražský, čeští páni 
a pražská obec prohlašují, že nemají

RBm ii, č. 2112 J iv 9 pt0
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od římského krále albrechta i. jiná 
konfirmační privilegia než ta, jež 
potvrzují listiny Friedricha ii.: 1212, 
iX. 26. Basilej (cDB ii, č. 97) a 1216, 
vii. 26. u ulmu (cDB ii, č. 127).
Wien, HHStA, Allgemeine Urkun
denreihe

793 1306, Xii. 18.
opava

mikuláš, pán a pravý dědic země 
opavské, potvrzuje privilegia měst 
opavy, Hlubčic, krnova a Brun-
tálu a slibuje dodržovat všechny 
výhody v nich obsažené.
DPM: Pavel, protonotář „curie nostre“
SOkA Opava, AM Opavy, i. č. 3, sg. 
I/4

RBm ii, č. 2113 pt0

794 1306, Xii. 21.
vídeň

Friedrich, zedník a měšťan vídeň-
ský, se svou manželkou prodávají 
svůj dům mečíři Žibřidovi a jeho 
ženě.

- -

795 1306,-
praha

Jan, biskup pražský, potvrzuje 
na žádost sedleckého opata 
Heidenreicha a miloty z choltic 
Jindřicha za plebána ve veletově 
(u kolína). 

RBm ii, č. 2118 J iv 3 pt0

796 [cca 1306,-]
-

D[ětřich], opat strahovský, 
a Ho[ jko], opat milevský, vidimují 
listinu václava i.: 1243, iii. - praha 
(cDB iv/1, č. 19), jíž václav i. 
potvrzuje kupní smlouvu mezi 
želivským klášterem a německým 
rytířem Heřmanem, řeč. Balco, na 
kapli v Humpolci a Jihlavě.
Indorzát: želivský

- z 2 pt1

797 [cca 1306,-]
-

D[ětřich], opat strahovský, 
a Ho[ jko], opat milevský, konfir-
mují listinu olomouckého biskupa 
Bruna: 1257, v. 31. Jihlava (cDB 
v/1, č. 130+) ohledně vysvěcení 
a dotování farního kostela sv. Jaku-
ba [většího] v Jihlavě.
NA Praha, ŘP Strahov, inv. č. 27, sg. 
A XXIII 3b

- z 2 pt1

798 1307, i. 11.
Brno

vítek ze Švábenic daruje se souhla-
sem své ženy perchty a synů všebo-
ra, Gerharda a Jana zderazskému 
klášteru patronátní právo kostela 
v moravanech (u Brna).
NA Praha, AZK, i. č. 1626, sg. ŘKřb 
Zderaz – 34 

RBm ii, č. 2122 v 11 pt2

799 1307, i. 13. 
modřice

Jan, biskup olomoucký, potvrzuje 
zderazskému klášteru listinu vítka 
ze Švábenic: 1307, i. 11. Brno (č. 
798) na donaci patronátního práva 
v moravanech (u Brna).

cf. RBm ii, č. 
2122

v 15 pt2
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NA Praha, Archiv maltézského vel
kopřevorství, i. č. 1911, sg. Jo XXXVIII 
Br. 24

800 1307, i. 18.
znojmo

alžběta, oslavanská abatyše, pro-
dává se souhlasem Ratibora z mys-
libořic klášterní vesnici Babice 
sedleckému opatu Heidenreichovi 
za 160 hřiven pražských grošů (1 
hřivna = 64 gr.).
NA Praha, Česká finanční prokuratu
ra, inv. č. 14

RBm ii, č. 2124 pt0

801 1307, i. 27.
Brno

Rudolf i. zastavuje Janovi 
z [valašského] meziříčí vesnici 
těšetice (u znojma) za 200 morav-
ských hřiven pražských grošů.
MZA Brno, E 4, sg. 38:1

RBm ii, č. 2125 v 11 pt2

802 1307, iii. 1.
-

michal, libochovický rychtář, 
prohlašuje, že s vědomím stra-
hovského opata Dětřicha koupil 
od doksanského kláštera vesnici 
Černiv (u Libochovic) za 58 kop 
pražských grošů.
NA Praha, AZK, i. č. 1957, sg. ŘP 
Doksany – 12 

RBm ii, č. 2127 pt0

803 1307, iv. 15.
praha

Rapoto, kouřimský arcijáhen 
a pražský oficiál, vidimuje listinu 
václava ii. pro johanity: 1302, Xi. 
29. olomouc (RBm ii, č. 2767), jíž 
vydavatel johanitům uděluje patro-
nátní právo kostela v Hlubčicích. 
NA Praha, Archiv maltézského vel
kopřevorství, i. č. 154, sg. Jo III Grob. 9

RBm ii, č. 2777 pt0

804 1307, iv. 16.
-

oldřich z Lichtenburka vydává 
lokační listinu pro jistého Gottf-
rieda na Ronov [nad Doubravou]. 
SOkA Chrudim, AM Ronova nad 
Doubravou, i. č. 1

srv. 
RBm iv, č. 2124
(ad i. 22.)

pt0

805 1307, iv. 17.
-

Wolfram zwinilinger, měšťan 
[nové] plzně, vydává svůj testa-
ment.
AM Plzně, Listiny, i. č. 176, sg. I.2

RBm iv, č. 1946 pt0

806 1307, v. 25.
Jihlava
(kl. minoritů)

marsilius, plebán [u sv. Jakuba 
většího] v Jihlavě, podává stížnost 
k arcibiskupu mohučskému proti 
neoprávněnému uvedení klerika 
Rutlina ke kapli sv. Jana křtitele 
v Jihlavě, které inicioval pražský 
biskup [Jan], ač tato kaple patří do 
marsiliovy farnosti v olomoucké 
diecézi.
NA Praha, ŘP Strahov, inv. č. 28, sg. 
A XXIII 6

RBm ii, č. 2129 pt0

807 1307, v. 27.
pustiměř

Jan, biskup olomoucký, nařizuje 
plebánům ve vesnicích kněžice

RBm ii, č. 2130 v 15 pt2
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a krahulov, aby veřejně exkomu-
nikovali každého, kdo se podílel 
na násilném vynětí kaple sv. Jana 
křtitele z farnosti sv. Jakuba [větší-
ho] v Jihlavě.
NA Praha, ŘP Strahov, inv. č. 29, sg. 
A XXIII 7

808 1307, vi. 22.
praha

Jan, biskup pražský, ustanovuje 
kněze Litolda z řádu německých 
rytířů rektorem a plebánem v kyn-
šperku nad ohří (königsberg) na 
presentaci Friedricha, velmistra 
křížovníků s červenou hvězdou od 
sv. Františka v praze.
NA Praha, Řád křížovníků s červenou 
hvězdou, i. č. 124, sg. ŘKř 310

RBm ii, č. 2132 J iv 4 pt1

809 1307, vi. 30.
-

Bohuslava, abatyše teplická, zlisti-
ňuje prodej platu 2 hřiven stříbra 
aj. užitků ve vesnici Rudolfsdorf ve 
prospěch petra, řečeného „stir“.
DPM: Matouš, notář mostecké pro
vincie
SOA Litoměřice, ŘC Osek, i. č. 11

- pt0

810 1307, vii. 4.
před Horažďovi-
cemi

Rudolf i. zastavuje nejvyššímu 
komorníku českému Jindřichovi 
z Rožmberka hrad zvíkov.
SOA Třeboň, VS Orlík/Vltavou, i. č. 
11, sg. I.A.α.1

RBm ii, č. 2133 -

811 1307, vii. 26.
praha

Jan, biskup pražský, směňuje po 
poradě s pražskou kapitulou s Jin-
dřichem z Rožmberka, nejvyšším 
komorníkem českým, biskupský 
hrad sepekov s vesnicemi Radimo-
vice [u tábora] a Čelkovice za hrad 
křivsoudov, tvrz Herálec a v případě 
potřebného dorovnání hodnoty 
i zdislavice (u Humpolce) či ceto-
raz (u pacova).
SOA Třeboň, VS Orlík/Vltavou, i. č. 
12, sg. I.A.α.2

RBm ii, č. 2134 J iv 5 pt0

812 1307, viii. 8.
u Jemnice

Friedrich, vévoda rakouský atd., 
slibuje městu Brnu, že potvrdí 
privilegia daná městu bratrem 
Rudolfem i., jakmile bude koruno-
ván českým králem.
DPM: mistr Berthold, protonotář 
vévody Friedricha
AM Brna, SLMAL, listina č. 69

RBm ii, č. 2135 -

813 1307, viii. 20.
sedlec

Jindřich korutanský dědičně daruje 
Rajmundovi z Lichtenburka hrad 
Bítov s příslušenstvím a slibuje 
vydat po své české korunovaci stej-
nou listinu pod majestátní pečetí.
NA Praha, Archiv maltézského velkopře
vorství, i. č. 2734, sg. Jo LV Extr. 36c

RBm ii, č. 2136 v 41 pt1
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814 1307, iX. 13.
praha

Jindřich korutanský dědičně daruje 
nejvyššímu komorníkovi českému 
Jindřichovi z Rožmberka hrad zví-
kov a dvůr [Dolní] záhoří (u pís-
ku), potvrzuje mu majetky udělené 
českými králi a slibuje vydat po své 
české korunovaci stejnou listinu 
pod svou majestátní pečetí.
SOA Třeboň, VS Orlík/Vltavou, i. č. 
13, sg. I.A.α.3/1

RBm ii, č. 2144 pt0

815 1307, iX. 13.
praha

Friedrich, markrabě míšeňský, 
potvrzuje, že Jindřich korutanský 
daroval Jindřichovi z Rožmberka 
hrad zvíkov a dvůr [Dolní] záhoří 
(u písku) (č. 814) a slíbil nahradit 
všechny škody způsobené Jindři-
chovi a jeho přátelům rakouským 
vévodou Friedrichem.
SOA Třeboň, VS Orlík/Vltavou, i. č. 
14, sg. I.A.α.3/2

RBm ii, č. 2145 -

816 1307, iX. 17.
kroměříž 

Jan, biskup olomoucký, slibuje 
řídit se rozhodnutím sporu mezi 
sebou a svými lenníky učiněným 
vybranými rozhodčími.
ZA Opava, prac. Olomouc, Lenní dvůr 
Kroměříž, i. č. 356, sg. T I a 2

RBm ii, č. 2146 J vi 3 pt0

817 1307, X. 2.
kolín

Hynek z přibyslavi slibuje za sebe 
i své dědice věrnost Jindřichovi 
korutanskému.
NA Praha, AČK, i. č. 56

RBm ii, č. 2148
acRB i, č. 56

v 41 pt1

818 1307, X. 16.
[Havlíčkův] Brod

Rajmund z Lichtenburka směňuje 
svůj hrad a tržní město smrdov 
a vesnice zboží, Bačkov, Štěpánov, 
Lubné a „Bosscichzin“ za majetek 
vilémovského kláštera: „mitbel-
berch“, Hondorf*, sieghartsdorf, 
Dlouhou ves (u Havlíčkova 
Brodu), okrouhličku (Šejdorf), 
kochánov, řečici, [Broumovu] 
Lhotu, závidkovice a Radostovice.
NA Praha, Řád benediktinů Břevnov, 
i. č. 63, sg. B IX 242 

RBm ii, č. 2152 pt0

819 1307, X. 17.
v táboře u znoj-
ma

albrecht i. potvrzuje městu 
Brnu privilegia vydaná českým 
a polským králem Rudolfem i. 
a obnovená rakouským vévodou 
Friedrichem.
AM Brna, SLMAL, listina č. 70

RBm ii, č. 2153 -

820 1307, X. 20.
znojmo

Rajmund z Lichtenburka, český 
komoří, slibuje jménem Jindřicha 
korutanského městu znojmu 
ochranu a potvrzení privilegií měs-
tu udělených českým a polským 
králem Rudolfem i., až bude dis-
ponovat českou královskou pečetí.

RBm ii, č. 2154 
(ad X. 19.)

pt0



264

L i s t i n n é  p í s m o  v  Č e s k ý c H  z e m í c H  n a  p ř e L o m u  1 3 .  a  1 4 .  s t o L e t í

SOkA Znojmo, AM Znojma, Listiny, 
i. č. 6, sg. AMZ/I–7

821 1307, Xi. 4.
Jihlava

Jan ze zvíkova slibuje věrnost 
Jindřichovi korutanskému.
NA Praha, AČK, i. č. 57

RBm ii, č. 2156
acRB i, č. 57

pt0

822 1307, Xi. 8.
Jihlava

Jindřich korutanský osvobozuje 
znojmo od povinných platů vyjma 
všeobecné berně na dobu 6 let.
SOkA Znojmo, AM Znojma, Listiny, 
i. č. 5, sg. AMZ/I–6

RBm ii, č. 2157 v 41 pt1

823 1307, Xi. 10.
znojmo

Jindřich korutanský dává zno-
jmu právo opravovat městské 
fortifikace, uděluje městu výtěžek 
z městského soudu, připojuje 
k městu vesnici Únanov a odpouští 
poplatek 5 hřiven z vesnice [starý] 
Šaldorf (u znojma).
SOkA Znojmo, AM Znojma, Listiny, 
i. č. 4, sg. AMZ/I–5

RBm ii, č. 2158 v 41 pt1

824 1307, Xi. 18.
znojmo

Jindřich korutanský bere pod ochra-
nu kostel sv. michala ve znoj mě.
Listina vydána za zásluhy Jindřichova 
kaplana Meinharda, plebána od sv. 
Michala ve Znojmě
MZA Brno, G 1, i. č. 12052

RBm ii, č. 2159 v 41 pt1

825 1307, Xii. 16.
praha

Jan, biskup pražský, potvrzuje smě-
nu učiněnou mezi vilémovským 
klášterem a Rajmundem z Lichten-
burka (č. 818).
NA Praha, Řád benediktinů Břevnov, 
i. č. 64, sg. B IX 243

RBm ii, č. 2160 J iv 4 pt1

826 [1307], Xii. 21.
poitiers 

klement v. nařizuje opatu zábr-
dovického kláštera, aby chránil 
johanity.
NA Praha, Archiv maltézského vel
kopřevorství, i. č. 1116, sg. Jo XXVI 
ČVPB 48b

- -

827 1308, i. 17.
praha

Jindřich z Lipé a oldřich z Lichten-
burka se zaručují za svého bratra 
Rajmunda z Lichtenburka v sou-
vislosti se zástavou vesnice Dlouhá 
ves (u Havlíčkova Brodu) a Bar-
toušov (pattersdorf) za 200 hřiven 
ve prospěch sedleckého kláštera.
NA Praha, AZK, i. č. 773, sg. ŘC 
Pohled – 20

RBm ii, č. 2165 pt0

828 1308, i. 17.
praha

Rajmund z Lichtenburka dává do 
zástavy své vesnice Dlouhá ves 
(u Havlíčkova Brodu) a Bartoušov 
(pattersdorf) za 200 pražských 
hřiven ve prospěch sedleckého 
kláštera.
NA Praha, AZK, i. č. 772, sg. ŘC 
Pohled – 19

RBm ii, č. 2166 pt0
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829 1308, i. 22.
-

Bavor ze strakonic daruje strakonic-
kým johanitům vesnice pracejovice, 
Únice, dále kdysi kosmův mlýn 
u „menšího mostu“ ve strakonicích 
a rybolov v Horažďovicích.
NA Praha, Archiv maltézského vel
kopřevorství, i. č. 2411, sg. Jo XLIX 
Str. 12

RBm ii, č. 2818 pt0

830 1308, ii. 22.
praha

Jan, biskup pražský, ustanovuje na 
základě presentace vyšehradského 
děkana Jindřicha kněze Jana viká-
řem u kostela p. marie v týně.
NA Praha, Archiv vyšehradské kapi
tuly, i. č. 114

RBm ii, č. 2169 J iv 4 pt1

831 1308, iii. 3.
-

vok z kravař a jeho dědicové přijí-
mají na dobu 31 let na emfyteutic-
kém právu od templářů městečko 
vsetín a hrad Freundsberg (na hoře 
klenov nad Bystřičkou na vsetín-
sku) za stanovených podmínek.
NA Praha, Archiv maltézského 
velkopřevorství, i. č. 2696, sg. Jo LV 
Extr. 8

RBm ii, č. 2170
Šebánek: tři nej-
starší doklady, s. 
91–93 příl. č. 3

pt0

832 1308, iii. 16.
kutná [Hora]

Rychtář a přísežní města kutná 
[Hora] dosvědčují dlužní smlouvu 
mezi kutno[horským] měšťa-
nem mikulášem parchyphalem 
a pražským měšťanem mikulášem 
Thawlrundem.
SOA Třeboň, VS Sedlec, i. č. 11

RBm ii, č. 2171 pt0

833 1308, iii. 21.
kouřim

Rychtář, přísežní a celá obec města 
kouřimi se zavazují věrností Jin-
dřichovi korutanskému, jeho ženě 
anně a případným potomkům. 
NA Praha, AČK, i. č. 58

RBm ii, č. 2172
acRB i, č. 58

pt0

834 1308, v. 6.
praha

Jindřich korutanský dává pražské-
mu biskupství jako úhradu škod 
utrpěných za Rudolfa a albrechta 
Habsburského plný desátek urbu-
ry ze zlatých a stříbrných dolů 
v Čechách, dovoluje biskupu 
Janovi delegovat svého výběrčího 
a slibuje vydat listinu stejného 
obsahu po své české korunovaci.
APH, Archiv Pražské kapituly, sg. 
75III34

RBm ii, č. 2175
(a1)

v 41 pt1

835 1308, v. 6.
praha

Jindřich korutanský dává pražské-
mu biskupství jako úhradu škod 
utrpěných za Rudolfa a albrechta 
Habsburského plný desátek urbu-
ry ze zlatých a stříbrných dolů 
v Čechách, dovoluje biskupu 
Janovi delegovat svého výběrčího 
a slibuje vydat listinu stejného 
obsahu po své české korunovaci.

RBm ii, č. 2175
(a2)

t 16 pt2
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APH, Archiv Pražské kapituly, sg. 
75III35

836 1308, v. 8.
praha

Rajmund z Lichtenburka zastavuje 
do sv. Jiří sedleckému klášteru své 
statky [Golčův] Jeníkov, Bartoušov 
(pattersdorf), Dlouhou ves (u Hav-
líčkova Brodu), vysoká (Hoch-
tánov), smilov, Bergmeisterdorf 
a květnov (Blumendorf) za svůj 
dluh 600 kop pražských grošů.
NA Praha, Česká finanční prokuratu
ra, inv. č. 15

RBm ii, č. 2176 pt0

837 1308, v. 18.
praha
(kl. dominikánů 
od sv. klimenta)

vítek ze Švábenic odkazuje 
zderazskému klášteru 100 hřiven 
pražských grošů (1 hř. = 64 gr.) 
a patronátní právo kostela sv. Jiří ve 
vesnici svatý Jiří (dříve prostřední 
Lhota u vysokého mýta).
Mezi svědky: Heřman, přísežný notář 
biskupova dvora
NA Praha, AZK, i. č. 1627, sg. ŘKřb 
Zderaz – 35 

RBm ii, č. 2177 pt0

838 1308, viii. 3.
znojmo

Jindřich korutanský dává měs-
tu znojmu vesnici míšovice 
(u moravského krumlova) jako 
náhradu válečných škod.
SOkA Znojmo, AM Znojma, Listiny, 
i. č. 7, sg. AMZ/I–8

RBm ii, č. 2180 v 41 pt1

839 1308, viii. 14.
znojmo

Jindřich korutanský a Friedrich, 
vév. rakouský, uzavírají mírovou 
smlouvu, jíž se Friedrich vzdává 
nároku na český trůn a za odškodné 
i všech v zemi držených majetků.

RBm ii, č. 2183
(a1)

pt0

840 1308, viii. 14.
znojmo

Jindřich korutanský a Friedrich, 
vév. rakouský, uzavírají mírovou 
smlouvu, jíž se Friedrich vzdává 
nároku na český trůn a za odškodné 
i všech v zemi držených majetků.

RBm ii, č. 2183
(a2)

pt0

841 1308, viii. 17.
nymburk

eliška, česká královna, potvrzuje 
Hradci [králové], Jaroměři, 
chrudimi, vysokému mýtu 
a poličce svobody udělené jim 
jejím manželem Rudolfem i.
SOA Zámrsk, prac. SOkA Hradec 
Králové, AM Hradce Králové, i. č. 2

RBm ii, č. 2174
str. 945
(ad viii. 18.)

pt0

842 [po 1308, Xi. 11.
praha] 

Ratzgo, převor dominikánů od 
sv. klimenta v praze, dosvědčuje, 
že mu Havel, prokurátor kláštera 
křížovníků s červenou hvězdou 
od sv. Františka v praze, předložil 
odvolání k papeži ohledně placení 
papežského desátku.
Přítomen mistr Petr Angeli
NA Praha, Řád křížovníků s červenou 
hvězdou, i. č. 125, sg. ŘKř 81

srv. 
RBm ii, č. 2176
str. 946

pt0
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843 1308, Xi. 30.
praha

Jan, biskup pražský, předkládá 
klimentovi v. stížnost kláštera 
křížovníků s červenou hvězdou 
od sv. Františka v praze na placení 
papežských desátků (z 1308, Xi. 
11. praha).

RBm ii, č. 2177
str. 946

J iv 6 pt0

844 1308, Xii. 5.
trnová (u tacho-
va)

anna, manželka Friedricha z Brodu 
[nad tichou] a dcera Jindřicha 
z Liebensteinu (v Bavorsku), se 
vzdává za 100 hřiven řezenských 
denárů všech práv na hrad Lieben-
stein ve prospěch waldsasského 
kláštera.

- -

845 1308,-
cimburk

Bernard z cimburka, syn ctibora 
z Lipnice, prodává se souhlasem 
své ženy sofie a svých synů jisté-
mu stanimírovi statky v pacově 
(u moravské třebové), a to 10 lánů 
za 84 hřiven, 3 lány s mlýnem za 32 
hř., les za 3 a 1/2 hř. a dvůr za 10 hř.

RBm ii, č. 2179
str. 947

pt0

846 1309, ii. 28.
praha

Jan, biskup pražský, potvrzuje, že 
klášter křížovníků s červenou hvěz-
dou od sv. Františka v praze nemá 
být nucen platit papežské desátky. 
NA Praha, Řád křížovníků s červenou 
hvězdou, i. č. 126, sg. ŘKř 82

RBm ii, č. 2183
(a1)
str. 948

J iv 7 pt0

847 1309, ii. 28.
praha

Jan, biskup pražský, potvrzuje, že 
klášter křížovníků s červenou hvěz-
dou od sv. Františka v praze nemá 
být nucen platit papežské desátky. 

RBm ii, č. 2183
(a2)
str. 948

J iv 8 pt0

848 1309, iii. 10.
Brno

Heřman z přemyslovic, vojtěch 
z [Dolních] otaslavic a Bušek 
z Lomnice zlistiňují smlouvu 
z 1309, iii. 5. tišnov (RBm ii, č. 
2184, str. 948), jíž martin z kři-
žanova kupuje od tišnovského 
kláštera vesnici václavovice 
[u Frýdku] pro sebe a svou ženu 
na doživotí za 50 hřiven pražských 
grošů.
MZA Brno, E 10, sg. Y I 16

azk i, č. 415 pt0

849 1309, iv. 12.
Louka

Jan, opat loucký, a Jan, opat 
zábrdovický, transumují na 
žádost bratra Jakuba, kanov-
níka [dolno]kounického 
kláštera, listiny ve sporu mezi 
Jindřichem [ii.] z Liechtenštejna 
a [dolno]kounickým klášterem 
o faru v mikulově.
Vaduz, Liechtensteinský archiv

zemek–turek 
č. 41

pt0

850 1309, vii. 8.
praha

vojslav, pražský probošt, vydává 
svou poslední vůli.
APH, Archiv Pražské kapituly, sg. 
76IV1

RBm ii, č. 2186
str. 949

pt0
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851 1309, vii. 27.
praha
(u dominikánů 
od sv. klimenta)

vítek ze Švábenic prodává zderaz-
skému klášteru své vesnice zálší* 
(u vysokého mýta) a [Horní a Dol-
ní] sloupnice (u Litomyšle) za 312 
kop pražských grošů.
NA Praha, AZK, i. č. 1628, sg. Řkřb 
Zderaz – 36 

RBm ii, č. 2189
str. 951

v 11 pt2

852 1309, vii. 29.
praha

vítek ze Švábenic pojišťuje zderaz-
skému klášteru zápis prodaných 
vesnic zálší* (u vysokého mýta) 
a [Horní a Dolní] sloupnice (u Lito-
myšle) (č. 851) do zemských desk.
NA Praha, AZK, i. č. 1629, sg. ŘKřb 
Zderaz – 37

RBm ii, č. 2190
str. 952

pt0

853 1309, vii. 30.
[praha]

Jindřich korutanský potvrzuje listi-
nu, kterou vítek ze Švábenic pro-
dal zderazskému klášteru vesnice 
zálší* (u vysokého mýta) a [Horní 
a Dolní] sloupnice (u Litomyšle) 
(č. 851) a slibuje vydat listinu stej-
ného obsahu pod majestátní peče-
tí, až bude korunován na českého 
krále.
NA Praha, AZK, i. č. 1630, sg. ŘKřb 
Zderaz – 38

RBm ii, č. 2194
str. 954

v 11 pt2

854 1309, viii. 2.
[Český] krumlov

Jindřich z Rožmberka, nejvyšší 
komorník český, a jeho syn petr 
osvobozují dům zlatokorunského 
kláštera v [Českém] krumlově 
od poplatků a jiných služeb vyj-
ma válečného stavu a živelních 
pohrom. 
SOA Třeboň, pob. Český Krumlov, VS 
Český Krumlov, sg. I 5 A S N. 2

RBm ii, č. 2191
str. 952–953

pt0

855 1309, iX. 17.
Špýr

Friedrich a Leopold, vévodové 
rakouští atd., slibují pomoc řím-
skému králi Jindřichovi vii. k zís-
kání Českého království. 
NA Praha, AČK, i. č. 59

RBm ii, č. 2196
str. 954–955
acRB i, č. 59

-

856 1309, Xi. 6.
-

milota z choltic prodává své statky 
veletov (u kolína) a pfaffendorf 
sedleckému opatovi Heidenreicho-
vi za 600 hřiven pražských grošů 
(1 hřivna = 64 grošů).
NA Praha, Česká finanční prokuratu
ra, inv. č. 16

RBm ii, č. 2199
str. 956

pt0

857 1309, Xi. 19.
modřice

Jan, biskup olomoucký, potvrzuje 
klášteru dominikánek od sv. kateři-
ny v olomouci donaci patronátní-
ho práva kostela [sv. Bartoloměje] 
ve vážanech [nad Litavou] (=dříve 
Linhartské vážany) učiněnou voj-
slavou, vdovou po Jenci z Deblína 
1287, i. 1. - (RBm ii, č. 1394).
MZA Brno, E 25, sg. 56B

RBm ii, č. 2200
str. 956

J vi 4 pt0
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858 1309,-
-

engelhart nothaft [z vildštejna] 
dává dědičně klášteru sv. kláry 
v chebu statky ve vesnici zelený 
Háj (Hagengrün).

Gradl, č. 581 pt0

859 1310, i. 1.
praha

Rychtář Wolflin a přísežní starého 
města pražského dosvědčují, že 
pražský měšťan Dětřich uzavřel 
podle svého svědectví s Rajmun-
dem z Lichtenburka smlouvu, 
podle níž si ponechává zastavený 
16. díl ze sedminy voděrad, dokud 
nebude zaplacen dluh 592 hřiven 
pražských grošů.
MZA Brno, A 1, i. č. 4

RBm ii, č. 2207
(ad i. 6.)

pt0

860 1310, i. 5.
praha

Jindřich korutanský uděluje 
kraňskému maršálkovi Jindřichu 
Gralantovi místo k výstavbě hradu 
Löwenberg (v korutansku) jako 
dědičné léno a slibuje mu svou 
ochranu.

Haas, s. 91, 
příloha i-č. 1
(omylem ad 
i. 6.)

pt0

861 1310, i. 29.
vratislav

Jindřich, biskup vratislavský, 
potvrzuje dědičný pronájem hos-
pody v „Thomaskirchen“ učiněný 
tamním plebánem Jindřichem ve 
prospěch jistého Wienricha za 3 
vratislavské hřivny stříbra ročně.
Mezi svědky: notář Jan z Brna

cDs Xvi, č. 
3103

-

862 1310, ii. 2.
strakonice

Heřman, biskup pesarský a světící 
biskup pražského biskupa Jana, 
dává se souhlasem pražského 
biskupa Jana johanitům ve strako-
nicích 80 dní odpustků.
NA Praha, Archiv maltézského vel
kopřevorství, i. č. 2405, sg. Jo XLIX 
Str. 6

RBm ii, č. 2822 -

863 [1310], ii. 20.
avignon

kliment v. žádá olomouckého 
biskupa [Jana], aby se postaral 
o navrácení neprávem odňatých 
statků kláštera sv. kříže v Doub-
ravníku.
AM Brna, SLMAL, listina č. 71

RBm ii, č. 2210 pt0

864 1310, iii. 25.
- 

Rajmund z Lichtenburka aj. povo-
lují za 200 hřiven grošů (1 hřivna 
= 64 grošů) městu Havlíčkův Brod 
vybudovat hradby, osvobozují jej 
od různých poplatků, služeb a od 
cla v Habrech na 10 let a udělují 
jiné svobody.
SOkA Havlíčkův Brod, AM Havlíčko
va Brodu, i. č. 4, sg. LI/4

RBm ii, č. 2214 pt0

865 [1310, po iii. 
25. - ] 

Heinemann z Lichtenburka potvr-
zuje privilegia městu Havlíčkův 
Brod a přidává za sebe další svo-
body.

RBm ii, č. 1163
(ad 1278–1290)

pt0
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866 1310, iv. 12.
řím

Různí (arci)biskupové udělují 40 
dní odpustků ke kostelu sv. Jakuba 
[většího] v Jihlavě.
NA Praha, ŘP Strahov, inv. č. 30, 
sine sg.

- -

867 1310, iv. 15.
-

albrecht ze sokolova (Falkenau) 
dává klášteru sv. kláry v chebu 
majetek ve vesnici zelený Háj 
(Hagengrün).
SOkA Cheb, AM Chebu, i. č. 12

RBm ii, č. 2215 pt0

868 1310, iv. 18.
mikulov

Jindřich [ii.] z Liechtenštejna se 
svou ženou petruší [z zelkingenu] 
a se souhlasem svého syna Hertni-
da obnovují [dolno]kounickému 
klášteru patronátní právo na farní 
kostel v mikulově.
Vaduz, Liechtensteinský archiv

RBm ii, č. 2216
(ad v. 27.) 
zemek–turek 
č. 43

pt0

869 1310, vi. 13.
praha

Jan, biskup pražský, potvrzuje 
žitavským johanitům odpustky 
udělené nazaretským arcibiskupem 
a würzburským biskupem a přidá-
vá 40 dní svých odpustků.
NA Praha, Archiv maltézského velko
převorství, i. č. 2847, sg. Jo LVIII Žit. 2

RBm ii, č. 2779 J iv 4 pt1

870 1310, vii. 4.
Žitava

Heřman, biskup pesarský a světící 
biskup pražského biskupa Jana, 
uděluje johanitům 40 dní odpustků. 
NA Praha, Archiv maltézského vel
kopřevorství, i. č. 2170, sg. Jo XLVI 
Pr. ad 6

- -

871 1310, vii. 4.
ingolstadt

Rudolf, falckrabě rýnský a vévoda 
bavorský, dává bratrům albrech-
tovi a engelhartovi nothaftům 
[z vildštejna] do zástavy osadu 
Luhe (Lü) za vesnici Gossenreut 
a dluh 100 hřiven stříbra.
NA Praha, AČK, i. č. 60

koss, č. 67
acRB i, č. 60

-

872 1310, vii. 13.
mikulov

Hadmar z Falkenberka prodává 
Jindřichu [ii.] z Liechtenštejna 
hrad nejdek (u mikulova) a v pří-
padě námitek mu za stejnou sumu 
slibuje přenechat vesnici Bulhary 
a statek v Ringelsdorfu (v Dolních 
Rakousích).
Vaduz, Liechtensteinský archiv

zemek-turek, 
č. 45

pt0

873 1310, vii. 22.
Frankfurt [n. 
mohanem]

Jindřich vii. daruje nejvyššímu 
maršálkovi Českého království 
Jindřichovi z Lipé a jeho dědicům 
město Žitava a hrad Ronov a slibu-
je za syna Jana Lucemburského, že 
do 3 měsíců po své české koruno-
vaci Jan vydá potvrzení této listiny 
pod majestátní pečetí.
NA Praha, AČK, i. č. 61

RBm ii, č. 2221
acRB i, č. 61

-
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874 1310, vii. 28.
kutná [Hora]

oldřich z Lichtenburka a jeho syn 
Jindřich slibují věrnost Jindřichovi 
korutanskému.
NA Praha, AČK, i. č. 62

RBm ii, č. 2230
acRB i, č. 62

pt0

875 1310, vii. 28.
kutná [Hora]

Jindřich korutanský slibuje, že 
přijme sedlecký klášter pod svou 
ochranu a nebude jej nijak příliš 
zatěžovat.
SOA Třeboň, VS Sedlec, i. č. 13

RBm ii, č. 2231 pt0

876 1310, viii. 20.
oslavany

Různí šlechticové dosvědčují, 
že Lebuš ze strachotic (Rausen-
bruck) daroval oslavanskému 
klášteru půl mlýna a půl lánu 
v micmanicích.
AM Brna, SLMAL, i. č. 72

RBm ii, č. 2232 pt0

877 1310, iX. 2.
mikulov

Hadmar z Falkenberka s bratrem 
Rapotou prodávají Jindřichu [ii.] 
z Liechtenštejna za 300 hřiven 
stříbra (1 hř. = 64 gr.) hrad nejdek 
(u mikulova) a ponechávají si 
vesnici Bulhary s příslibem prodeje 
statku v Ringelsdorfu (v Dolních 
Rakousích).
Vaduz, Liechtensteinský archiv

zemek-turek, 
č. 46

pt0

878 1310, iX. 15.
znojmo

Rychtář, purkmistr a přísežní zno-
jemští dosvědčují, že se Lebuš ze 
strachotic (Rausenbruck) zavázal 
postoupit oslavanskému klášteru půl 
mlýna a půl lánu v micmanicích.
MZA Brno, E 9, sg. P54

RBm ii, č. 2234 pt0

879 [1310], X. 7.
vienne 

kliment v. potvrzuje petra za rek-
tora kostela sv. Leonarda v praze.
NA Praha, AZK, i. č. 1076, sg. ŘD sv. 
Anna – 4

RBm ii, č. 2237 -

880 1310, X. 21.
-

Rajmund z Lichtenburka zastavuje 
oslavanskému klášteru plat 10 hř. 
pražských grošů ve vsích Radkovi-
ce [u Hrotovic], udeřice a Bačice 
za 70 hř. (1 hř. = 64 grošů).
MZA Brno, E 9, sg. P53

RBm ii, č. 2239 pt0

881 1310, Xi. 30.
před prahou

Jan Lucemburský slibuje elišce 
přemyslovně, že jí po dobytí prahy 
nahradí 6.000 hřiven pražských 
grošů, které jí neprávem zadržel 
Jindřich korutanský.
MZA Brno, E 9, sg. A1

RBm ii, č. 2241 pt0

882 [1310], Xii. 13.
avignon 

kliment v. bere pod svou ochranu 
ostrovský klášter a uděluje mu jisté 
svobody.
DPM: Arnaldus
NA Praha, AZK, i. č. 469, sg. ŘB sv. 
Jan pod Skalou – 1 

RBm ii, č. 2243 -

883 1310,-
-

Heřman, biskup pesarský a světící 
biskup pražského biskupa Jana, 

RBm ii, č. 2206 -
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uděluje 80 dní odpustků vyšebrod-
skému klášteru.
Cist. opatství Vyšší Brod, sg. 4/XB

884 1310,-
-

Heřman, biskup pesarský a světící 
biskup pražského biskupa Jana, 
uděluje kl. pohledskému (vallis 
sanctae mariae) 80 dní odpustků.
NA Praha, AZK, i. č. 774, sg. ŘC 
Pohled – 21 

RBm ii, č. 2246 -

885 1311, vii. 21.
Litoměřice

Jan Lucemburský konfirmuje listi-
nu václava ii.: 1299, viii. 1. praha 
(č. 574).

RBm iv, č. 2126 v 16 pt2 petr. 
ang.

886 1311, viii. 13.
praha

Jan, biskup pražský, revokuje své 
ustanovení klerika mikuláše za 
plebána u p. marie v týně, které 
neprávem učinil na úkor vyšehrad-
ské kapituly na základě presentace 
tehdejšího českého krále Jindřicha 
korutanského.
NA Praha, Archiv vyšehradské kapitu
ly, inv. č. 115

RBm iii, č. 42 -

887 1312, X. 11.
praha

Jan Lucemburský potvrzuje na pří-
mluvu královny elišky sedleckému 
klášteru listinu václava ii.: 1305, 
Xi. 6. praha (RBm ii, č. 2059), 
v níž václav ii. eximuje všechny 
důlní podíly, které sedlecký klášter 
má nebo bude mít v kutné Hoře, 
ode všech berní a dávek.

RBm iii, č. 109 v 16 pt2 petr. 
ang.

888 1313, v. 13.
praha

Jan Lucemburský konfirmuje 
pražským křížovníkům s červenou 
hvězdou od sv. Františka listinu: 
1252, iv. 12. praha (cDB iv/1, 
č. 242+++ jako falsum vzniknuvší 
krátce před r. 1313), v níž přemysl 
ii. údajně restituuje klášteru sv. 
Františka v praze tržní ves Dačice 
a navíc klášteru daruje les Ladví za 
vesnici Drahonice.
NA Praha, Řád křížovníků s červenou 
hvězdou, inv. č. 141, sg. ŘKř. 33

RBm iii, č. 137 v 16 pt2 petr. 
ang.

889 1313, v. 15.
praha

Jan Lucemburský potvrzuje 
dominikánkám od [sv. Jana křti-
tele] a sv. anny na Újezdě* pod 
petřínem v praze koupi dvora ve 
starém městě pražském u kostela 
sv. vavřince, který kdysi patřil 
templářům.

RBm iii, č. 138 v 16 pt2 petr. 
ang.

890 1313, viii. 7.
praha

Jan Lucemburský konfirmuje 
ostrovskému klášteru listinu: 1277, 
vi. 1. praha (cDB v/2, č. 841), 
v níž přemysl ii. ostrovskému kláš-
teru uděluje újezd v Jemníkách, 
a to jako kompenzaci za jmenova-
né odňaté statky.

RBm iii, č. 150 v 16 pt2 petr. 
ang.


