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Zbožné dary a nadace a jejich fundátoři v Krnově  
v 17. a 18. století
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and 18th century

This article examines devout foundations and their initiators as exemplified by the town of 
Krnov during the 17th and 18th century. In the first half of this period, the city underwent 
a process of renewal of the Catholic confession within its walls, following by the growth of the 
Baroque piety. The foundations to the church institutions were also part of this process. In 
the case of Krnov, they were represented by the local St. Martin’s parish church and by the 
Minorite convent.
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Katolická barokní zbožnost1 byla nedílnou součástí života člověka 17. a 18. století. Rozvinula 
se a byla jedním z aspektů potridenské katolické konfese, a zejména pak procesu známého 
jako rekatolizace.2 Tato zbožnost nebyla zcela homogenním celkem, nýbrž podléhala vlivům 
konkrétních prostředí, v rámci nichž byla rozvíjena, ať již společenských či lokálních.3 
Skládala se také z řady prvků, které se v rámci každé společnosti vyvíjely s různou inten-

* Studie vznikla v rámci projektu IGA_FF_2015_032 Filozofické fakulty Univerzity Palackého Společnost 
v historickém vývoji od středověku po moderní věk díky účelové podpoře na specifický vysokoškolský výzkum 
udělené roku 2015 Univerzitě Palackého v Olomouci Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
1 Základní přehled o vývoji pojmu baroko a barokní zbožnost např. ZUBER, Rudolf: Osudy moravské církve 
v 18. století, II. Olomouc 2003, s. 201–207. Za základní přehledovou prací na toto téma lze považovat práci 
MIKULEC, Jiří: Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích. Praha 2013.
2 K problematice procesu rekatolizace v českých zemích MIKULEC, Jiří: 31. 7. 1627 : Rekatolizace šlechty 
v Čechách : Čí je země, toho je i náboženství. Praha 2005. Ve spojitosti s církevními řády nelze opomenout 
ČORNEJOVÁ, Ivana (ed.): Úloha církevních řádů při pobělohorské rekatolizaci : Sborník příspěvků z pracovního 
semináře konaného ve Vranově u Brna ve dnech 4.–5. 6.2003. Praha 2003; v rámci české historiografie 
poměrně inovativní pohled na rekatolizační proces nabízí LOUTHAN, Howard: Obracení Čech na víru, aneb 
rekatolizace po dobrém a po zlém. Praha 2011. Pro tuto problematiku je přínosná práce zaměřená na průběh 
procesu rekatolizace, v tomto případě označené jako protireformace, v Čechách CATALANO, Alessandro: 
Zápas o svědomí : kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu (1598–1667) a protireformace v Čechách. Praha 2008. 
Problematice v městském prostředí se věnovala např. FEJTOVÁ, Olga: „Já věřím a vyznávám…“ : Rekatolizace 
na Novém Městě Pražském v době pobělohorské. Praha 2012. Autorka zde uvádí také přehled historiografie 
a vývoje konfesijní problematiky v českém i zahraničním prostředí.
3 MIKULEC, J.: Náboženský život, s. 28–30; MALÝ, Tomáš: Smrt a spása mezi Tridentinem a sekularizací : 
Brněnští měšťané a proměny laické zbožnosti v 17. a 18. století. Brno 2009, s. 32–33. 
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zitou a jež napomáhaly k upevnění a prohloubení zbožnosti. Ty zahrnovaly rozvíjení řady 
katolických kultů spojených s Kristem, Pannou Marií a svatými, náboženská bratrstva, 
poutě a procesí a řadu dalších.4 Sem spadaly také zbožné dary a nadace zakládané nejen 
v rámci testamentární praxe 5 a spojené s rozvojem učení o očistci.6

Právě problematice nadací založených v průběhu 17. a 18. století obyvateli Krnova7 
a spojené s krnovskými církevními institucemi je věnován následující příspěvek. Toto město 
a okolní knížectví byly po dobu téměř jednoho století za vlastnictví rodu Hohenzollernů 
(1523–1621) protestantským územím, kdy zde byla zavedena luteránská konfese.8 Tento 
rod však Krnovské knížectví ztratil v rámci pobělohorských konfiskací9 a následně jej v roce 
1621 získal Karel I. z Lichtenštejna. S tím byla spojena náboženská změna, kdy nový kníže 
rozhodl o obnově katolické konfese,10 ačkoliv měl při prvním setkání se zástupci města slíbit 

4 MIKULEC, J.: Náboženský život.
5 V současné době je zbožných nadacím věnována pozornost zejména v rámci testamentární praxe. V posledních 
letech asi nejpřínosnější publikací v tomto směru je již zmíněná monografie Tomáše Malého věnovaná proměnám 
testamentární praxe v Brně v 17. a 18. století. Stejný autor se věnoval i testamentární praxi a s ní spojené zbožnosti 
ve městě Chrudimi. MALÝ, Tomáš: „Mentalita“, zbožnost a smrt chrudimského měšťana v raném novověku 
: Chrudimské kšafty že 16.–17. století. Chrudimský vlastivědný sborník 7, 2003, s. 19–70. Testamentární praxi 
se ve své monografii věnované rekatolizaci Nového města Pražského věnovala také Olga Fejtová. FEJTOVÁ, 
Olga: „Já věřím a vyznávám…“, s. 200–233. Na testamenty a zbožné nadace se zaměřil rovněž Josef Hrdlička 
v publikaci o Jindřichově Hradci, srov. HRDLIČKA, Josef: Víra a moc : Politika, komunikace a protireformace 
v předmoderním městě (Jindřichův Hradec 1590–1630). České Budějovice 2013, s. 115–170.
6 O problematice očistce a jeho tradici nejnověji MALÝ, Tomáš – SUCHÁNEK, Pavel: Obrazy očistce : Studie 
o barokní imaginaci. Brno 2013. Základní publikací ve spojitosti s očistcem je pak LE GOFF, Jacques: Zrození 
očistce. Praha 2003.
7 Souhrnná práce o náboženském vývoji Krnova schází. Náboženské otázce za Hohenzollernů v 16. století 
věnoval pozornost Radek Fukala. Srov. FUKALA, Radek: Náboženství a protestantské školství za krnovského 
knížete Jiřího Friedricha. In: Sborník bruntálského muzea. Bruntál 2000, s. 25–39. Z nedávné doby byla 
sakrálním památkám Krnova věnována pozornost v nejnovější monografii o historii Krnova, avšak jedná se 
o pohled ze strany archeologie zaměřený především na dobu středověkou. BŘÍZA, Svatopluk et al.: Krnov : 
historie, archeologie. Ostrava 2015, s. 194–219, 224–231. V posledních letech věnuje pozornost náboženské 
problematice v Krnově autorka studie, a to zejména ve spojitosti s minoritským konventem, a zabývá se také 
otázkou patronátního práva k farnímu kostelu v druhé polovině 17. století. Srov. LYČKOVÁ, Tereza: Mešní 
fundace jako prostředek budování a vymezování obrazu katolíka v procesu katolizace na příkladu kláštera 
minoritů v Krnově. Historica Olomucencia : Sborník prací historických 52, 2017 (v tisku); TÁŽ: Patronátní právo 
k faře a farnímu kostelu sv. Martina v Krnově a Řád německých rytířů. In: FERENCOVÁ, Hana a kol: Proměny 
konfesijní kultury : Metody-Témata-Otázky. Olomouc 2015, s. 41–54; TÁŽ: The Text and its Role in Solidifying 
the Position of the Minorite Order in Krnov in the Second Half of the Seventeenth Century. In: Czech and 
Slovak Journal of Humanities : Historica I, 2014, s. 71–81. Nejnověji věnovala autorka dějinám minoritského 
konventu v Krnově diplomovou práci Minoritský řád v Krnově v raném novověku. Diplomová práce FF UP. 
Olomouc 2016. Krátký článek o historii krnovského minoritského konventu publikoval MICHL-BERNARD, 
Alexander: Příspěvek k novodobým dějinám konventu minoritů v Krnově. In: Sborník bruntálského muzea. 
Bruntál 2010, s. 90–93. Text byl vydán v souvislosti s výstavou věnované krnovskému konventu (2010). Většina 
starších příspěvků je spojena s krnovským konventem minoritů s freskovou výzdobou, přestavbami kostela na 
Cvilíně či starším stavebním vývojem konventu, srov. LYČKOVÁ, T.: Minoritský řád, s. 3–4.
8 FUKALA, Radek: Hohenzollernové v evropské politice 16. století : mezi Ansbachem, Krnovem a Královcem 
(1523–1603). Praha 2005; TÝŽ: Jan Jiří Krnovský: stavovské povstání a zápas s Habsburky. České Budějovice 
2005; TÝŽ: Slezsko – neznámá země Koruny české. České Budějovice 2007; TÝŽ: Náboženství.
9 MICHL-BERNARD, Alexander – KORBELÁŘOVÁ, Irena: Osudy města v době Lichtenštejnů. In: BŘÍZA, 
S. et al.: Krnov, s. 44.
10 Ve 20. letech 17. století došlo k definitivnímu příklonu Krnovského a také sousedního Opavského knížectví ke 
Slezsku, nicméně obě knížectví byla stále součástí olomouckého biskupství. Ačkoliv se tedy na ně měly vztahovat
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určitou náboženskou toleranci.11 Následovalo pokatoličtění městské a knížecí správy12 
a začal postupný proces rekatolizace Krnova, který však byl až do roku 1650 komplikován 
přítomností švédské vojenské posádky ve městě.13 Následně mohl být rekatolizační proces 
rozvinut naplno, kdy důležitou roli v něm hrál místní minoritský konvent, obnovený v roce 
1623.14 Oficiálně bylo téměř celé město katolické k roku 1672, kdy se zde měly nacházet již 
pouze čtyři osoby protestantského vyznání.15 Jednalo se však o oficiální informace, kdy 
se krnovští obyvatelé veřejně hlásili ke katolické víře, avšak skutečný stav jejich vztahu ke 
katolické konfesi mohl být poněkud odlišný.

V rámci sledovaného období se náboženský život v Krnově soustřeďoval zejména do dvou 
míst, a to k farnímu a děkanskému kostelu sv. Martina a k již zmíněnému minoritskému 
konventu.16 Obě tato místa hrála v životě tehdejších obyvatel nejvýraznější roli a až do druhé 
poloviny 17. století bylo jejich fungování do jisté míry propojeno skrze pozici městského 
faráře a děkana.17 Právě tyto dvě církevní instituce jsou v krnovských zbožných nadáních 
a darech nejvíce frekventovány. Vedle nich se v prostoru městských hradeb v té době 
nacházely také špitál sv. Ducha18 a kaple sv. Václava.19 Později byla postavena ještě kaple 
na nově zřízeném městském hřbitově nacházejícím se hned za severními hradbami města 
ve směru na Hlubčice.20 Nelze opomenout pro Krnov důležitý poutní kostel na nedalekém 
Cvilíně,21 který byl pod správou minoritského konventu.

 závěry Vestfálského míru spojené s náboženskou situací ve Slezsku, lichtenštejnská knížata na těchto svých 
územích podporovala rekatolizační proces. Nicméně efektivnost a intenzita rekatolizace závisela do značné 
míry na šlechtě jednotlivých panství v rámci těchto knížectví. Hranicím a reálným možnostem rekatolizačního 
proces v rámci Opavského knížectví, kam bývá zahrnuto i knížectví Krnovské, věnoval pozornost AL SAHEB, 
Jan: Möglichkeiten und Grenzen der Rekatolisierungspolitik der Liechtensteiner im Fürstentum Troppau. 
In: VAŘEKA, Marek – ZÁŘICKÝ, Aleš (Hg.): Der Fürstenhaus Liechtenstein in der Geschichte der Länder der 
Böhmischen Kröne. Ostrava 2013, s. 247–266.
11 LOESCHE, Georg: Zur Gegenreformation in Schlesien : Troppau, Jägerndorf, Leobschütz, 1: Troppau 
Jägerndorf. Leipzig 1915, s. 139.
12 Tamtéž, s. 143; ENS, Faustin: Das Oppaland oder der Troppauer Kreis : nach seinen geschichtlichen, 
naturgeschichtlichen, bürgerlichen und örtlichen Eigenthümlichkeiten, 4: Ortsbeschreibung der Fürstenthümer 
Jägerndorf und Neisseösterreichischen Antheils und der Mährischen Enclaven im Troppauer Kreise. Wien 1837, 
s. 18–19.
13 Nejnověji o dění v Krnově v té době MICHL-BERNARD, A. – KORBELÁŘOVÁ, I.: Osudy, s. 44–49.
14 O procesu obnovy konventu LYČKOVÁ, T.: Minoritský řád, s. 26–30.
15 Zemský archiv v Opavě (dále ZAO), fond Minorité Krnov (dále MK), inv. č. 144, p. 9. Lze tedy předpokládat, 
že na konci 70. let 17. století byl Krnov alespoň oficiálně zcela katolickým městem.
16 Kostel sv. Martina se nacházel u městských hradeb na západním konci města nedaleko krnovského zámku, 
minoritský konvent byl situován při Opavské bráně na východní straně města. 
17 Až do 60. let 17. století zastával pozici krnovského faráře a děkana člen minoritského konventu. Nejdéle takto 
působil o. Kornelius Ottweiler. Prameny spojené s problematikou posloupnosti místních farářů se nacházejí ve 
Státním okresním archivu Bruntál se sídlem v Krnově (dále SOkA Bruntál), fond Farní úřad Krnov (dále FÚ 
Krnov), inv. č. 226, sign. IV/a, kart. 13, popř. Tamtéž, inv. č. 137, sign. IV/a,b.
18 Ležící severně od minoritského konventu v jeho těsné blízkosti.
19 Až do počátku 20. století se nacházel jižně od farního kostela v místech, kde dnes ústí na hlavní náměstí dvě 
ulice.
20 Nová hřbitovní kaple byla spolu s novým hřbitovem zřízena na konci 17. století severně od městských hradeb 
nedaleko Hlubčické brány.
21 Podrobněji LYČKOVÁ, T.: Minoritský řád, s. 78–91.
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Již bylo zmíněno, že se následující text soustředí na problematiku darů a nadací 
krnovských obyvatel. Zkoumány pak budou ty založené mezi léty 1630 a 1786. Toto 
období je vymezeno prvními dochovanými informacemi o nadaci v rámci Krnova, které 
pocházejí právě z roku 1630. V této době v Krnově probíhal, ač s jistými obtížemi, proces 
rekatolizace, stejně jako na jiných místech v českých zemích. Mezní datum 1786 je pak 
dáno uzavřením poutního kostela na Cvilíně, k čemuž došlo také částečně pod vlivem 
josefínských reforem. Toto jeho uzavření bylo citelnou ranou pro krnovské minority, jejichž 
konvent čelil dlouhodobějšímu úpadku, také pod jistým vlivem zmíněných reforem.

Problematika pramenů a vymezení zkoumaných záznamů

Ve spojitosti s Krnovem a jeho dějinami v době raného novověku je často nutné čelit 
nedostatečnému množství dochovaných pramenů, a to zejména pro 16. a 17. století. Tato 
situace je zapříčiněna nejen poměrně bouřlivými dějinami města ve sledovaném období, 
ale především jeho častými požáry. Zejména ten poslední, který město zasáhl v roce 1779, 
po sobě zanechal největší škody. Za oběť mu měla padnout velká část města a s ním zdá 
se také velká část původních pramenů. Tato situace se promítá také do studia nadační 
problematiky krnovských obyvatel.

V případě krnovského konventu minoritů se záznamy o darech a nadacích dochovaly 
v řadě opisů,22 původní nadační listiny se dochovaly jen v několika případech.23 Materiály 
ke dvěma nadacím jsou uloženy rovněž samostatně.24 Stručné informace k řadě nadací se 
nacházejí také v kronice konventu sepsané retrospektivně v první polovině 19. století.25 
V důsledku častého opisování se některé fundace v příslušných knihách nadací objevují 
vícekrát. Je také důležité zmínit, že nadace spojené s krnovskými minority vznikaly 
v průběhu obou zkoumaných století. V rámci dochovaných záznamů se dochovalo pro 
dobu raného novověku celkem 14 plných znění listin, které obsahují formulace vyskytující 
se v dobových testamentech.

Pramenná situace pro krnovský farní kostel je dosti odlišná. Pro 17. a 18. století se, na 
rozdíl od konventu, zachovala pouze jedna kniha nadací, ve které jsou uvedeny nejen opisy 

22 Opisy nadací a mešních fundací in: ZAO, fond MK, inv. č. 33–35 a 106, sign, b. Opisy některých nadací se 
nacházejí také v olomoucké pobočce ZAO (dále ZAO-OL), fond Arcibiskupská konsistoř (dále ACO), sign. B16, 
kart. 1941, fol. 114.
23 Jedná se o nadace založené Michaelem Strauchem a jeho manželkou Annou z roku 1649. ZAO, fond MK, inv. 
č. 1, sign. III. Dvě nadace založili Kristián Jäckel s manželkou Kateřinou, a to v letech 1661 a 1670 – ZAO, fond 
MK, inv. č. 2, sign. 7 a inv. č. 3, sign. 8. Do konce 17. století se dochovaly původní listiny k nadacím Michaela 
Rosmanitze (Tamtéž, inv. č. 6) a Františka Bernarda Rotha, majitele Dobešova (Tamtéž, inv. č. 7, sign. IX). 
Tento poslední fundátor nežil v Krnově, nadace je zde zmíněna pouze pro přehled dochovaných původních 
nadačních listin. Z 18. století se dochovaly originální nadační listiny pro fundace založené Kašparem Albertem 
Taunerem a jeho manželkou Marií Magdalenou (Tamtéž, inv. č. 8, sign. XV), Taunerem samotným (Tamtéž, 
inv. č. 10, sign. 27) a Marií Juliánou sv. paní Blankovskou na Posuticích (Tamtéž, inv. č. 11, sign. XXII). Také 
tato poslední nadační listina je zmíněna pro úplnost přehledu dochovaných originálních listin.
24 Více pramenného materiálu se dochovalo ke dvěma nadacím, a sice Karla Františka Prokeše z Krnova a Jiřího 
Schmidta z Města Albrechtic. Vedle nich se nachází také materiál k nadaci Kašpara Jiřího Güntera, která se 
však nevyskytuje v žádném z dochovaných přehledů a k níž se váže problematické plnění. Srov. Tamtéž, inv. č. 
108, sign. c, d, e.
25 Tamtéž, inv. č. 144.
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nadací či testamentů s jejich pozdějšími konfirmacemi, ale také jejich souhrny a výtahy.26 
Celkové opisy se dochovaly také v případě několika listin ve spojení s olomouckým arci-
biskupstvím.27 Až na dvě výjimky z let 1669 a 1683 vznikly všechny tyto nadace v průběhu 
18. století.

Celkem se pro období let 1630 až 1786 dochovaly informace o 103 darech a nadacích 
včetně těch, které nebyly založeny krnovskými obyvateli či osobami zde v době založení 
nadace působících. Z tohoto počtu bylo 45 založeno při kostele farním a 58 při minoritském 
konventu. Tento příspěvek se však soustředí na dary a nadace učiněné obyvateli Krnova, 
tudíž je zaměřen primárně na studium celkem 77 záznamů a zmínek o nich. Cílem příspěvku 
je zachytit skrze tyto projevy laické zbožnosti proměny v jejich rámci v průběhu dvou 
sledovaných staletí a osob jejich fundátorů a také pokusit se načrtnout vzájemné vazby mezi 
fundátory a dvěma nejvýznamnějšími krnovskými církevními institucemi v daném období.

Otázka zbožných darů a nadací

Motivů pro učinění daru či založení nadace mohl mít člověk raného novověku několik. 
Zbožné nadace byly mnohdy určovány v rámci testamentů, a byly tak součástí tehdejší 
testamentární praxe.28 Nadace byly duchovními považovány za nedílnou část ideálního 
testamentu,29 avšak jejich vliv na tvorbu testamentů se mohl regionálně lišit.30 Nicméně 
jak dokládá Malý, dle mnoha tehdejších autorů se nadace spolu s dalšími zbožnými skutky 
měly činit v průběhu života člověka, a nebylo radno spoléhat se pouze na testamenty, ačkoliv 
i ty hrály důležitou roli.31

Kniha nadací farního kostela nám v případě Krnova nejlépe umožňuje zjistit, zda se 
jednalo o nadaci založenou v rámci testamentu.32 Celkově jsou farní nadační záznamy 
poměrně ucelené. Avšak v případě nadací minoritských nám obdobná ucelenost chybí. 
Darovací a nadační listiny se dochovaly jen v několika málo případech, často se o nich 
dovídáme z různých potvrzení či opisů nadací vytvořených v polovině 18. století či ze 
stručných záznamů v konventní kronice. V tomto případě nelze tedy jednoznačně potvrdit, 
zda byly nadace založeny fundátory ještě během jejich života, či zda byly určeny a vznikly 
na základě testamentu. Výjimečně se snad může objevit zmínka, že se jednalo původně 
o testament, to je však bohužel vše.

Krnovské dary a nadace

Během sledovaného více než 150letého období v rámci 17. a 18. století bylo krnovskými 
obyvateli založeno celkem 77 darů a nadací. Všechny byly založeny buď při farním 

26 Kniha nadací je uložena v SOkA Bruntál, fond FÚ Krnov, inv. č. 86, sign. IV/b. Vznik knihy v průběhu druhé 
poloviny 18. století naznačuje uniformita záznamů psaná jednou rukou. Toto se týká záznamů datovaných až 
do roku 1770. Později jsou dochovány pouze výtahy či zkrácené verze nadací bez jejich tabulkových přehledů.
27 ZAO-OL, fond ACO, sign. B16, kart. 1846. V tomto fondu se nachází také Nadační agenda krnovské fary 
od roku 1762, kdy se však také nejedná o plná znění daných listin. Srov. Tamtéž, sign. B16, kart. 1196.
28 O testamentární praxi a průběhu vzniku testamentu v 17. a 18. století více MALÝ, T.: Smrt a spása, s. 82–106.
29 Tamtéž, s. 185.
30 Tamtéž, s. 193.
31 Tamtéž, s. 197.
32 V těchto případech se jedná již o stručnější záznamy v rozsahu několika řádků.
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a děkanském kostele sv. Martina, nebo při místním minoritském konventu. Celkem 
38 z nich bylo spojeno s farním kostelem, 39 pak s konventem minoritů. Na první pohled 
se může rozložení těchto darů a nadací mezi oba církevní představitele katolické konfese 
jevit rovnoměrné. Zcela tomu tak nicméně nebylo.

Tab. 1: Přehled počtu darů a nadací v 17. a 18. století

Minoritský konvent Farní kostel sv. Martina Celkem

1630-1640 1 0 1

1640-1650 3 0 3

1650-1660 0 0 0

1660-1670 3 1 4

1670-1680 2 0 2

1680-1690 2 1 3

1690-1700 3 0 3

1700-1710 2 3 5

1710-1720 1 2 3

1720-1730 4 7 11

1730-1740 8 5 13

1740-1750 2 4 6

1750-1760 2 3 5

1760-1770 3 8 11

1770-1780 3 1 4

1780-1790 0 3 3

Minoritské nadace vznikaly v průběhu celé sledované doby, kdy pro 17. století se 
dochovaly informace o 14, pro století následující pak o 15 darech a nadacích. V případě 
farního kostela vznikly v 17. století nadace pouze dvě, zbývajících 36 vzniklo během 
následujících osmi desetiletí 18. století (tab. 1). Je otázkou, co tuto situaci zapříčinilo. 
Krnovská fara a farní kostel byly obnoveny již ve 20. letech 17. století, avšak do konce 
60. let tohoto století zastávali pozici faráře krnovští minorité, což mohlo mít na tuto situaci 
vliv.33 V neprospěch farního kostela mohla hovořit také tehdejší nedávná minulost, kdy byl 
kostel za Hohenzollernů využíván luteránskými kazateli.34 Tento fakt mohl hrát roli při 
rozhodování fundátorů, kde jejich dar či nadaci založit. Mohlo jít o určitou snahu distancovat 
se od luteránské minulosti, a to zejména v případě prominentnějších obyvatel města. 
Minorité mohli naopak těžit z několika výhod. Nejen že minorité obecně patřili ve věci 
zbožných fundací k zřejmě nejúspěšnějším řádům na celé Moravě.35 Krnovský minoritský 
konvent se také těšil podpoře krnovských knížat, kdy o podobné podpoře farnímu kostelu 

33 Obdobná situace panovala v Brně, kde členové církevních řádů vykonávali úkony ve spojitosti s farním 
kostelem, čímž si upevnili postavení v rámci města. MALÝ, T.: Smrt a spása, s. 207.
34 Podle kroniky konventu měl být například adekvátně upraven interiér kostela, aby vyhovoval jejich 
požadavkům. ZAO, fond MK, inv. č. 144, p. 6.
35 Především brněnský konvent minoritů byl největším příjemcem fundací na celé Moravě. A právě na Moravě 
měl minoritský řád jako takový v rámci fundací nejsilnější postavení. MALÝ, T.: Smrt a spása, s. 199, 200, 208.
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zmínky nemáme. Právě tato podpora mohla hrát, a do jisté míry nepochybně i hrála, roli 
v rozhodování fundátorů především v 17. století. Minoritský konvent se díky této podpoře 
jevil jako značně prominentní místo, se kterým mohli chtít být místní obyvatelé spojováni. 
Navíc zde měly být po nějakou dobu během 30. let 17. století uloženy ostatky ženských 
příbuzných tehdejšího knížete Karla Eusebia z Lichtenštejna.36 Měšťané si v tomto ohledu 
často brali za vzor šlechtu, kterou se snažili napodobovat.37

Také v rámci jednotlivých desetiletí docházelo k výkyvům v počtu založených nadací 
(tab. 1). V případě 17. století jako takového mohla četnost nadací ovlivňovat komplikovaná 
hospodářská a finanční situace města a jeho obyvatel zapříčiněná válečnými událostmi, 
a válečné a politické události jako takové. Přesto mezi lety 1649 a 1670 byly při minoritském 
konventu založeny čtyři nadace místních obyvatel, které měly vliv také na vnitřní podobu 
jeho kostela, jelikož v nich fundátoři žádali vybudování hrobek a oltářů.38 Minorité 
zaznamenali vyšší počet nadací ve 30. letech 18. století, kdy evidujeme nejvyšší počet 
nadací. Všechny tyto dary a fundace spadají do období, kdy procházely budovy minoritského 
konventu a jeho kostela stavebními úpravami či se k nim v té době schylovalo.39 Zejména 
v případě na druhém místě zmíněných nadací ze 30. let se mohlo jednat o určitý výsledek 
jistého vnějšího tlaku na fundátory, aby pomohli minoritům z důvodů obecních potřeb, 
jak tomu bylo například v Chrudimi na počátku 16. století,40 či se fundátoři mohli snažit 
naplňovat určité společenské představy a očekávání. V 18. století pak byl s minority spojen 
pouze jeden nově vybudovaný oltář v roce 1764, kdy opět probíhaly úpravy na konventním 
kostele a současně také na Cvilíně.41 Zda tomu bylo obdobně také v případě farního kostela 
v průběhu 20. let a později 60. let 18. století nelze vzhledem ke stavu bádání o jeho historii 
s určitostí říci. Nicméně v případě 20. let 18. století nelze tuto možnost zcela vyloučit.

Farní kostel naopak častěji figuroval v nadacích spojených s akty milosrdenství a charity, 
které v tomto případě zahrnovaly pomoc zemřelým a lze je považovat za typ almužny.42 
Tyto nadace byly založeny v 18. století, kdy postupně docházelo k proměnám vztahu 
ke zbožným nadacím pod vlivem osvícenství, avšak postoj k almužnám se nezměnil.43 
V rozmezí několika desetiletí vznikly dvě nadace spojené se zvoněním za právě zemřelé.44 
V průběhu 60. a 80. let tohoto století pak byly dvě nadace určeny na udržování „věčného 

36 ZAO, fond Hejtmanský úřad knížectví opavsko-krnovského, část Hejtmanský úřad knížectví opavského, 
inv. č. 71, kart. 7. Zde se dochovalo několik listin věnujících se především samotnému přesunu ostatků z Opavy 
do Krnova. Odtud měly pokračovat dále až do knížecí hrobky ve Vranově.
37 MALÝ, T.: „Mentalita“, s. 44.
38 V prvním případě se jednalo o nadaci Michaela Straucha a jeho manželky z 2. března 1649 (ZAO, fond MK, 
inv. č. 1, sign. III). Dvě nadace spojené se stavebními zásahy založil Kristián Jäckel, a to v roce 1661 (spolu se 
svou manželkou, Tamtéž, inv. č. 2, sign. 7) a následně pak v roce 1670 (Tamtéž, inv. č. 3, sign. 8). Také Tobiáš 
František Prokeš žádal za svůj dar konventu vybudování hrobky v jedné z kostelních kaplí – opis původní listiny 
se nachází např. in: Tamtéž, inv. č. 33, fol. 14v-15r).
39 LYČKOVÁ, T.: Minoritský řád, s. 31–32.
40 MALÝ, T.: Smrt a spása, s. 190.
41 Jednalo se o nadaci Marie Magdaleny Gillerové. ZAO, fond MK, inv. č. 109, sign. c, nefol., 17. 4. 1764.
42 MALÝ, T.: Smrt a spása, s. 186.
43 Tamtéž, s. 188.
44 První byl v roce 1701 Matyáš Künner, následně pak v roce 1764 Valentin Phal. SOkA Bruntál, fond FÚ Krnov, 
inv. č. 86, sign. IV/b, p. 41–42, 127–128, 133–134.
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světla“, z toho jednou při nově vzniklé soše Panny Marie.45 Ve stejném období byly založeny 
také dvě nadace, které poskytovaly prostředky na ornáty a mešní víno. Obdobně zaměřené 
nadace spojené s almužnami se naopak ve spojitosti s minoritským konventem nevyskytují. 
Při konventu ale zaznamenáváme ve 20. a 30. letech 18. století nadace spojené s prostředky 
poskytnutými na hudbu a svíce pro poutní kostel na Cvilíně. V této době procházel původní 
malý poutní kostel zásadní přestavbou a zájem o poutě k místnímu obrazu Panny Marie 
Sedmibolestné byl téměř na svém vrcholu.46

Jak při farním kostele, tak při minoritském konventu fundátoři žádali přibližně stejné 
množství bohoslužeb. V prvním případě se jednalo o jednu až 35 mší za rok, ve druhém pak 
o jednu až 52 za rok. Vyskytovaly se i výjimky žádající vyšší počet mší a bohoslužeb, těch 
však bylo pouze několik. U farního kostela téměř všechny nadace vznikly během prvních 
čtyř desetiletí 18. století (s výjimkou jedné z roku 1773), při konventu pak byly zakládány 
během celého sledovaného období (1661, 1718, 1756 a 1763).

Z finančního hlediska byly minoritům určeny částky zpravidla v rozmezí od sta až po 
několik tisíc tolarů, menší částky se v záznamech objevují spíše sporadicky a to po celé 
sledované období. Nejvyšší finanční obnosy se pak vyskytují opět v období 20. a 30. let 
18. století, kdy docházelo k rozvoji cvilínského poutního místa. To by potvrzovalo výše 
uvedenou myšlenku, že zbožné fundace mohly vznikat pod dojmem určitých vnějších vlivů 
či mohly být míněny jako konkrétní podpora fundátora vybrané církevní instituci.47 Pro 
farní kostel sv. Martina toto tvrzení nelze doložit, ale také ne zcela vyvrátit. Ve farních 
nadacích odkazovali fundátoři menší částky než v případě minoritů, zpravidla mezi 20 
a 350 tolary, vyšší částky se vyskytovaly pouze výjimečně (1735, 1749, 1773).

Je také nutno zmínit, kde všude měly být v darech a nadacích žádané mše slouženy. 
Ve spojení s minoritským konventem již bylo zmíněno poutní místo s kostelem na Cvilíně 
ležícím v těsné blízkosti Krnova. O obnovení místní poutní tradice se zasadili v poslední 
třetině 17. století právě krnovští minorité. V nadacích figuruje poprvé v roce 1702 a četnost 
jeho výskytu od roku 1725 roste, především ve spojitosti s jeho výše zmíněnou přestavbou 
a rozvojem jeho poutní tradice.48 Ve farních nadacích pak vedle farního kostela sv. Martina 
figuruje také kaple sv. Václava, od roku 1714 také hřbitovní kaple. Jednou zde figuruje také 
špitál sv. Ducha49 a výše zmíněná socha Panny Marie.

Krnovští fundátoři

V rámci studia zbožných nadací nelze opomenout také problematiku jejich fundátorů. 
Z celkového počtu 77 nadací bylo 45 založeno muži, 24 ženami, pět manželskými páry, jed-

45 Zřejmě se jednalo o sochu Panny Marie Immaculaty, která se dnes nachází vedle severní zdi farního kostela, 
a která tam byla přemístěna ze svého původního místa na Dolním náměstí ve 20. století.
46 Více k přestavbě poutního kostela LYČKOVÁ, T.: Minoritský řád, s. 81–86.
47 Z nadací plynuly za plnění podmínek v nadacích každoroční výnosy, které tvořily část příjmů kostelů, klášterů 
a dalších. ČAPSKÁ, Veronika: Představy společenství a strategie sebeprezentace, Řád servitů v habsburské 
monarchii (1613–1780). Praha 2011, s. 171.
48 Více o cvilínském poutním místě in: LYČKOVÁ, T.: Minoritský řád, s. 78–91.
49 A to v rámci rozsáhlejší nadace založené krnovským magistrátem v roce 1763. SOkA Bruntál, fond FÚ Krnov, 
inv. č. 86, sign. IV/b, p. 35–38, 125–127.
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na nadace nebyla pojmenována50 a dvě pocházely od jiných původců.51 Dohromady se založit 
nadaci či poskytnout dar rozhodlo 72 krnovských obyvatel, včetně pěti manželských párů 
(tab. 2).

Tab. 2: Přehled počtu nadací a jejich fundátorů

Nadace Fundátoři

Muži 45 45

Ženy 24 22

Manželské páry 5 5

Jiné 3 3

Celkem 77 75

Nadpoloviční většina z nich se pro založení nadace rozhodla v průběhu 18. století. V této 
době docházelo k již zmiňovanému největšímu rozvoji barokní zbožnosti, čehož byly zbožné 
nadace součástí. Ve srovnání s předchozím stoletím se jednalo o dosti značný nárůst. Tento 
citelně nižší počet darů a nadací založených v 17. století mohl být následkem nejen mnoha 
válečných let v tomto století a z toho vyplývající poměrně obtížné celkové situace města, ale 
také toho, že katolická víra se v Krnově v té době stále ještě etablovala a místní obyvatelé ji 
museli teprve plnohodnotně přijmout. Nicméně zůstává otázkou, do jaké míry obyvatelé 
Krnova katolickou víru později upřímně přijali za svou, případně v jakém rozsahu se jednalo 
o přijetí nové konfese pouze navenek (oficiálně) s tím, že za zavřenými dveřmi v různé 
míře přežívaly projevy a prvky protestantismu. Nárůst v počtu nadací a jejich fundátorů 
v 18. století oproti stavu ze 17. století je však jasný a znatelný (tab. 3).

Tab. 3: Přehled počtu fundátorů v 17. a 18. století

17. století 18. století

Muži 10 35

Ženy 3 19

Manželské páry 3 2

Jiné 0 3

Celkem 16 59

Krnov ve sledované době nepatřil k velkým městům. Tudíž by bylo možné předpokládat, 
že jeho obyvatelé, aby si zajistili spásu duše, přinášeli dary a zakládali nadace jak při farním 
kostele, tak při minoritském konventu, jak to bylo běžné v jiných městech.52 Přesto v Krnově 
nacházíme v záznamech pouze šest osob, které tak učinily. Jednou se tak stalo v 17. století, 
ve zbývajících pěti případech pak v 18. století. Jednalo se o pět mužů a jednu ženu.53 Při 
současném stavu bádání není zcela jasné, proč krnovští obyvatelé nenásledovali příkladu 

50 Jedná se o nadaci spojenou s farním kostelem, která je datována rokem 1705. Tamtéž, p. 3, 94-95. Tyto nadace 
pak všechny vznikly v průběhu 18. století.
51 Jedná se o zmíněnou nadaci založenou krnovským magistrátem v roce 1763 a pak nadaci označenou jako 
„od dobrodinců“ z roku 1767.
52 MALÝ, T.: „Mentalita“, s. 42.
53 Ta tak učinila ve druhé polovině 70. a na počátku 80. let 18. století.
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jejich protějšků z jiných měst a nadace u obou sledovaných církevních institucí nezakládali 
častěji. Mohlo se snad jednat o nějaký zvyk v krnovské městské společnosti či o jiný faktor, 
který mohl mít na takové chování a jednání vliv.

Co však lze v rámci krnovských fundátorů a jejich darů a nadací sledovat, je určité 
společenské rozvrstvení kolem obou institucí. Lépe lze tuto situaci sledovat v případě 
konventu, kdy se o zdejších fundátorech dozvídáme a jsme v současné době schopni získat 
více informací. Značná část těchto osob pocházela z řad městské a v 17. století také knížecí 
správy, místního měšťanstva, a nalezneme zde také několik řemeslníků. O fundátorech 
farních nadací máme bohužel méně informací. Nacházíme zde tehdejšího starostu, několik 
měšťanů a měšťanek.54 Také vzhledem k výši nadačních částek lze snad předpokládat, že 
se mohlo jednat také o některé z krnovských řemeslníků. Farní kostel tedy zřejmě v tomto 
ohledu poutal pozornost především právě měšťanského stavu a řemeslníků. Na základě 
těchto poznatků se minoritský konvent jeví jako v jisté míře prestižnější místo v rámci 
krnovského církevního trhu. Vliv na tento stav mohla mít jak dříve zmíněná podpora 
lichtenštejnského knížecího rodu, tak rovněž již připomínané prominentní postavení 
minoritského řádu v rámci této problematiky na celé Moravě.

Tab. 4: Zastoupení mužů a žen mezi krnovskými fundátory v 17. a 18. století

17. století 18. století

Muži 10 25

Ženy 3 19

Manželé 3 2

Nelze opomenout také zastoupení můžu a především žen mezi krnovskými fundátory. 
Opět lze i zde sledovat v 18. století viditelný nárůst ve srovnání se stoletím předchozím 
(tab. 4). Ženy se jako fundátorky objevují v 17. století pouze ve spojení s minoritským 
konventem, naopak v 18. století je jejich počet v rámci farních nadací dokonce vyšší než 
v případě nadací spojených s minority (tab. 5). Celkový nárůst žen-fundátorek v 18. sto-
letí lze dát do spojitosti s rozvojem barokní zbožnosti a s tím spojeným rozvojem počtu 
možností, kterými mohly dát ženy svou zbožnost najevo navenek.55 Obdobný nárůst 
ženských nadací či legátů lze sledovat také například v rámci Brna,56 naopak v případě 
Prahy nastal naopak pokles zbožných nadací žen v testamentech.57 V případě krnovských 
ženských fundátorek nelze jejich nadační aktivitu a její nárůst v 18. století bezpečně spojit 
například s probíhajícími válečnými událostmi, a tedy snahou zabezpečit spásu duše vlastní 
i duší svých blízkých. Ženy své nadace zakládaly v průběhu celého 18. století bez výraznější 
koncentrace kolem významnějších časových úseků spojených s takovým děním. V případě 
žen, které figurují v nadacích explicitně po boku svých manželů, se jedná o jejich jediné 

54 Celkem 11 jmen je možné přiřadit ke jménům figurujícím v nejstarší dochované krnovské městské knize. Je 
však otázkou, zda se opravdu jednalo o dané osoby. SOkA Bruntál, fond Archiv města Krnov, inv. č. 35. Ediční 
zpracování seznamu MICHL-BERNARD, Alexandr – KORBELÁŘOVÁ, Irena: Přijímání k měšťanskému právu 
v Krnově (1522–1742). Opava 2014.
55 MALÝ, T.: Smrt a spása, s. 239.
56 V rámci Brna byly poměry mezi ženskými a mužskými legáty dosti výrazné a určitý náskok nad muži si ženy 
udržely až do konce 70. let 18. století. Tamtéž, s. 238–239.
57 FEJTOVÁ, O.: „Já věřím a vyznávám…“, s. 213.
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nadace. Tyto ženy se pak následně nerozhodly založit zbožnou nadaci samostatně, případně 
se nám o tom nedochovaly do dnešních dní záznamy.

Tab. 5: Ženy mezi fundátory farního kostela sv. Martina a minoritského konventu

Farní kostel sv. Martina Minoritský konvent

17. století 0 3

18. století 11 8

Pro Krnov se nám bohužel nedochovaly zejména pro 17. století téměř žádné prameny 
zachycující výši počtu jeho obyvatel. Víme, že ve 20. letech tohoto století došlo k jistému 
poklesu obyvatel, jistě v důsledku válečných událostí třicetileté války, kdy se mělo v Krnově 
nacházet 568 obydlených domů.58 Pevně doloženým číslem je pak údaj vztahující se k roku 
1675, kdy se mělo v Krnově nacházet 2 351 osob.59 V 18. století počet obyvatel dále rostl, 
v první polovině 20. let tohoto století mělo v Krnově žít až 3 500 obyvatel, ve druhé polovině 
40. let pak téměř 5 000.60 Dárci a fundátoři tak tvořili pouze zlomek z celkového počtu 
obyvatel Krnova v těchto dvou stoletích.

Závěr

Pramenů zachycujících dary a nadace založené krnovskými obyvateli se pro období 
17. a 18. století nedochovalo velké množství, zejména v porovnání například se zmiňovanou 
Chrudimí či Brnem. Tato situace mohla být zapříčiněna řadou faktorů, které byly zmíněny 
výše v rámci problematiky pramenů. Přesto i na základě studia tohoto omezeného počtu 
záznamů lze sledovat řadu proměn.

Na první pohled nejviditelnější je rozdíl v počtu nadací mezi oběma sledovanými 
institucemi v 17. století, kdy farní kostel v pramenech figuruje pouze dvakrát v druhé polovině 
tohoto století. Bylo rozvedeno několik vlivů, které se mohly na této situaci podepsat. Ať již 
hrála roli knížecí podpora či celkově prominentní role minoritského řádu v oblasti Moravy 
či to, že až zhruba do konce 60. let 17. století měli minorité zastávat také funkci krnovského 
faráře a děkana, v tomto století hrál na krnovském nadačním trhu hlavní roli minoritský 
konvent. Při srovnání nadací obou institucí také vystupuje možné společenské rozdělení 
krnovských obyvatel kolem každé z nich. Minoritské nadace naznačují možné spojení se 
středními a vyššími vrstvami krnovského obyvatelstva, farní nadace pak naopak více se 
středními a zřejmě také nižšími vrstvami místní společnosti.

Znatelný nárůst počtu nadací v 18. století oproti století předcházejícímu lze spojit 
s rozvojem katolické barokní zbožnosti, stejně jako jejich znatelné zvýšení ve 20. a 30. letech 
18. století, kdy projevy zbožnosti dosahovaly v Krnově téměř svého vrcholu. Naopak jejich 
pokles směrem ke konci století sledoval obecný vývoj spojený s josefínskými reformami 
a dalšími státními nařízeními a změnami. S rozvojem barokní zbožnosti a s možností dát 

58 Z původního počtu 620. MICHL-BERNARD, Alexander – KORBELÁŘOVÁ, Irena: Krnov za vlády 
Hohenzollernů. In: BŘÍZA, S. et al.: Krnov, s. 41.
59 Tato informace se objevuje v korespondenci mezi o. Korneliem Ottweilerem, kvardiánem minoritského 
konventu a bývalým děkanem, a knížetem z Lichtenštejna – Hausarchiev der regierenden Fürsten von 
Liechtenstein, Vídeň, H 927 – Religionsreformation Jägerndorf, nefol., dopis z 25. 6. 1675 – příloha.
60 Celkový počet se měl pohybovat mezi 4 000 a 4 700 obyvateli. MICHL-BERNARD, A. – KORBELÁŘOVÁ, 
I.: Osudy, s. 49–50.
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svou zbožnost najevo lze spojit také nárůst počtu nadací založených ženami v 18. století, 
jak bylo řečeno výše. Jedním z projevů této zbožnosti byl rozvoj poutního místa na Cvilíně, 
kdy je dobu jeho přestavby a velkého rozvoje možné spojit s obdobím nejvyššího počtu 
dochovaných nadací minoritského konventu.

Zůstává otázkou, zda a do jaké míry mohly mít na nadační politiku krnovských obyvatel 
vliv místní náboženská bratrstva, jelikož o nich máme dosud pouze minimální či žádné 
informace.61 Obdobná situace nastává také ve spojení s odpustkovými oltáři, o nichž 
dosud rovněž nemáme podrobnější informace. Snad jediné dosud konkrétně zmíněné 
odpustkové privilegium je spojeno se cvilínským kostelem z roku 1735,62 které dozajista 
hrálo roli v souvislosti s nadacemi určenými pro Cvilínský kostel samotný – z těchto nadací 
těžil konvent jako takový. Odpustkové oltáře a privilegia jistě hrály spolu s náboženskými 
bratrstvy v nadační politice krnovských obyvatel roli, nicméně při současném stavu bádání 
je prakticky nemožné v této věci činit jakékoliv závěry.63

V rámci tohoto příspěvku pak byla pozornost věnována pouze těm darům a nadacím, 
které pocházely od krnovských obyvatel či osob zde v dané době působících a které byly 
spojeny s církevními institucemi v rámci krnovských městských hradeb, jimiž byly v době 
raného novověku farní kostel sv. Martina a minoritský konvent. Dochovaly se také záznamy 
spojené s osobami žijícími mimo Krnov, avšak cílem příspěvku bylo poskytnout první vhled 
do problematiky náboženského života a jeho projevů u obyvatel Krnova v rámci jejich 
uzavřené společnosti. Dalším směrem ve studiu katolické zbožnosti místních obyvatel bude 
sledování zbožných nadací spojených s místy ležícími mimo Krnov. Tato problematika si 
zaslouží podrobnější badatelský zájem, stejně jako celková problematika náboženského 
života Krnova raného novověku.

Summary

Devout donations and foundations and their donators in Krnov in the 17th and 18th century
Tereza Lyčková

During the 17th and 18th century, Catholic devotion underwent a development which is often, together 
with its result, described as the Baroque piety. This piety consisted of many different aspects, one of them 
being devout foundations to various church institutions. This part of the Baroque piety also blossomed 
in Krnov, which was a Lutheran town between 1523 and approximately 1622. For the time period 
examined in the article, the surviving foundation records are connected with the St. Martin’s parish 
church and with the Minorite convent. Within these records, attention was paid to those established 
by people who lived or worked in Krnov at the time.
Firstly, the article focuses on the transformation of the foundations and their donators of one of the 
each given church institutions. Attention is paid to the number of foundations in each of the examined 
centuries, granted finances, and also to the donors themselves. What they asked for in the foundations 
and where these obligations were supposed to be fulfilled is examined as well.

61 V Krnově máme doloženu existenci tří bratrstev. Bratrstvo Božího Těla vzniklo v roce 1679 při farním kostele 
sv. Martina; zakládací listina bratrstva in: SOkA Bruntál, fond FÚ Krnov, inv. č. 247. Více informací o něm 
v současné době nemáme. Další dvě bratrstva fungovala při minoritském konventu, a to Opaskové bratrstvo 
sv. Františka a pak třetí řád. Podrobně LYČKOVÁ, T.: Minoritský řád, s. 72–77.
62 V tomto roce kostel získal papežské breve udělující pravomocné odpustky každému, kdo se vydá na Cvilín 
na pouť. ZAO, fond MK, inv. č. 12.
63 Příklad role náboženských bratrstev v rámci zbožných legátů rozebírá na příkladu Brna MALÝ, T.: Smrt 
a spása, s. 211–218.
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The foundators of both the parish church and the convent are studied later in the text. Including 
questions such as the ration of the donors and the foundation records, proportion of male and female 
donors, and their social status. A certain possible division of Krnov’s inhabitants was shown around 
each of the given institutions, according to their social status. 
Finally, all the foundations and their transformations as such are studied together. Here, certain 
differences occurred. Although both instiutions worked in Krnov since the renewal of the Catholic 
confession, the parish foundations records basically start at the beginning of the 18th century. Also, 
the number of foundation records themselves differs with each of the institutions. Also, the division of 
the donors according to their social status was compared. It seems that poorer inhabitants were more 
connected with the parish church as opposed to the middle and higher classes, which were more connected 
with the Minorite convent. We also cannot overlook a possible influence of local confraternities, whose 
research is yet to be started, cannot be overlooked. However, it is complicated to affirm any definite 
statements, since research on this topic with connection to Krnov is only just beginning.


