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Právní institut rukojemství existoval ve středověku a raném 
novověku snad ve všech zemích latinského světa (srov.  
česky rukojmí, německy die Geisel nebo Einlager, anglicky 
hostage, francouzsky otage).

Rukojmím se rozuměla třetí osoba, jež pod peněžním 
základem smluvně garantuje zdárný průběh určité dohody. 
Někdy se – zvláště v zahraniční terminologii – nesprávně 
zaměňuje za zajatce. Od něj se však liší svým dobrovolným 
souhlasem ručit. Samotný proces ručení zahrnoval 
specifické fáze, které se spouštěly, pokud rukojmí nebyl 
schopen či nechtěl svým závazkům dostát.1 Institut 
rukojemství na jednu stranu ubezpečoval věřitele a 
dopřával časový oddych zaručené osobě, na druhou však 
oddaloval splnění závazku a ve výsledku vytvářel další tlak 
na osobu, za niž se rukojmí zaručil.2

Tento poster vychází z diplomové práce, která si klade za 
cíl analyzovat institut rukojemství na příkladu šlechtické
klientely kolem Oldřicha II. z Rožmberka (*1403 – †1462). 
Má rovněž vysledovat vzájemné ručení mezi Oldřichem a 
okolními šlechtici, a tímto způsobem pak na základě 
konkrétních kauz především z Listáře a listináře Oldřicha z 
Rožmberka vytvořit a popsat klientský okruh.

• ležení – smluvně dohodnuté místo, jež se na čas mělo 
stát rukojmímu nuceným pobytem; vše, co zde projedl a 
propil, se následně přičítalo k celkovému dluhu

• ležák – osoba, která právě leží, tj. je ve výkonu ležení

• jistec – dlužník, ale někdy také vlastník/majitel/věřitel

• vyvadit (koho) – vykoupit rukojmího z ručení, osvobodit 
ho od závazků

Z dochované korespondence a dalších zápisů lze 
usuzovat, že Oldřich z Rožmberka využíval ručitelských 
služeb svých služebníků v rukojemství velmi často. Jako 
rukojmí (pánů a králů) vystupuje sám Oldřich pouze 
dvakrát, což můžeme odvodit příslušností k panskému 
stavu.
Rožmberský magnát tedy sice neručí za svou klientelu a 
služebníky jako rukojmí, avšak poměrně často
prostředkuje v jejich kauzách či přímo kladně vyřizuje 
jejich žádosti.

Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka pokrývá velmi 
dlouhé období. Můžeme díky tomu říci, že vztahy mezi 
Rožmberky a jejich klienty fungovaly nejen v období, 
kdy máme doložen přímý služebný poměr, ale i po jeho 
ukončení. 3

Výzkumné otázky

• Z Rožmberka, Oldřich. Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka: 
1418-1462. ed. Rynešová, Blanka, sv. 1–4.

• Archiv český, čili, Staré písemné památky české i moravské, 
sebrané z archivů domácích i cizích.

• Kniha Rožmberská. 
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• Kdo ručí za Oldřicha II. z Rožmberka?
• Za koho ze šlechticů ručí naopak Oldřich II.?
• Pro koho z okolních šlechticů Oldřich II. 

prostředkuje?
• Čí žádosti a prosby Oldřich II. vyřizuje kladně?

Tabulka: Rukojemské vztahy Oldřicha II. z Rožmberka a 
okolních šlechticů

• Pokud lze soudit dle Listáře, Oldřich z Rožmberka 
využíval svou klientelu jako rukojmí především v 1. 
polovině své vlády a v jejím závěru, když potřeboval 
získat peníze utracené za války. V této poslední fázi 
se však spoléhal jen na velmi úzký okruh služebníků.

• Zajímavým aspektem je klesající důležitost klientů 
jako rukojmích. V dalším výzkumu je třeba prověřit, 
zda je nahrazují města. 


