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1190 hřiven stříbra (musílek 2012, 121–122; též Janáček 1972, 892–893; noVý 1974, 383–388, 
407–408). Velflovici se v této době objevují v nejbližším okolí panovníka a příslušníci tohoto 
rodu dokonce zastávali významné zemské úřady. Můžeme totiž předpokládat, že podkomořího 
a pražského měšťana Dětřicha, zmíněného ve formulářové sbírce biskupa Tobiáše z Bechyně, 
lze ztotožnit s Velflovým synem Dětřichem Kamaréřem (musílek 2012, 119). Tři Jakubovi synové 
– Johlin (obr. 2), Bolek a František (Frenclin) – se zabývali peněžitým obchodem a poslední ze 
jmenovaných mezi lety 1327 až 1331 zastával úřad královského podkomoří, kdy patřil k jedněm 
z největších věřitelů krále Jana Lucemburského (Tomek 1892b, 437–438).8

Také Velflův nejspíše třetí syn Mikuláš I., který se psal jako Velflův nebo s přídomkem od Věže, 
patřil k významným pražským finančníkům přelomu 13. a 14. století.9 Nahromaděné bohatství 
mu umožňovalo zasahovat do vysoké politiky na celozemské úrovni. Za bouřlivých časů Jindři-
cha Korutanského ze svého věžového domu čp. 403/I ovládal přilehlou městskou bránu.10 Roku 
1309 byl spolu se svými bratry vyhnán z Prahy, protože vedle dalších pražských a kutnohorských 
patricijů byli hlavními strůjci zajetí českých panů v Sedleckém klášteře a Praze (FRB IV, 131, 158, 
172).11 Přesto se díky svému bohatství a vlivu dokázali vrátit zpátky do města, kde i nadále za-
stávali významné postavení. Nadto se jim také podařilo proniknout i do přízně nového panovníka 
Jana Lucemburského (Beneš minoriTa, 377; též FRB IV, 131, 158–159, 177).

První písemná zmínka o Mikulášovi I. pochází z roku 1288, kdy spolu se svými bratry vystupuje 
jako svědek pořízení milevských premonstrátů (RBM II, č. 1460, 626). Kolem roku 1300 byl spolu 
s dalším pražským měšťanem, Eberlinem od Kamene, nájemcem urbury (sVaToPaVelský formulář, 
č. 70, 68).12 Na počátku 14. století král uschoval u Mikuláše částku 4000 hřiven, určených pro 
německého spojence, který pro něj verboval v říši žoldnéře (šusTa 2001, 67; šusTa 1935, 542; též 
MGH IV/2, č. 1207, 1261–1262; Jan 2006, 95, poznámka 6). Roku 1310 městská obec poskytla 
Mikuláši I. od Věže finanční částku na pořízení střel a závaží k jeho městské bráně „pro sagittis 
et pro una waga ad portam suam“ (liBer VeTusTissimus, 460).13 Spolu se svými bratry se pohyboval 
v nejvyšších patrech pomyslného společenského žebříčku. Pražští podnikatelé typu Mikuláše I. 
od Věže půjčovali značné sumy nejenom královské komoře nebo ostatním měšťanům, ale jak 
již bylo řečeno, i předním zemským šlechticům.14 Například roku 1310 svědčil na listině, kterou 
přední zemský šlechtic Rajmund z Lichtenburka podstupoval jeho bratru Dětřichu Kamaréřovi 
(obr. 3) za nesplacené pohledávky své výnosy ze vsi Vaserad (CDM VI, č. 32, 25–26; RBM II, 
č. 2207, 959; Tomek 1892a, 608).

8 Otištěné rodokmeny si nečiní nárok na komplexní genealogický přehled, ale je nutno je vnímat pouze jako přehledové. 
Jejich hlavním úkolem je zejména umožnit snadnější orientaci v textu. Můžeme předpokládat, že dalším bádáním dojde 
ke zpřesnění, případně doplnění či korektuře některých schematicky nastíněných vazeb a vztahů. V některých případech 
nelze vyloučit ani eventuální doplnění dalších osob. 

9 K němu podrobně Jan (2006, 95–97, poznámka 67). Cf. nejstarší biografii rodu (raaB 1904, 447–464).
10 „vero de exercita portam urbis annexam domui Nicolai de Turri aggrediuntur“ (FRB IV, 172).
11 K zajetí českých pánů nejnověji musílek (2009, 139–163).
12 Ve Svatopavelském formuláři vystupuje ještě jednou. Stává se jedním z pěti zástavních držitelů domu měšťana Ebrama 

(Eberamus; ibidem, č. 52, 59–60).
13 Cf. zápis datovaný do rozmezí let 1321 až 1329, kdy Mikuláš od Věže odvedl městu poplatek 1 kopy grošů na jeho 

obranu (liBer VeTusTissimus, 274).
14 Jenom Jindřich z Lipé a Rajmund z Lichtenburka si podle formulářových zápisů u pražských měšťanů půjčili celkem 

339 hřiven (musílek 2012, 121–122).

Obr. 2. Pečeť Johlina Jakubova 
z roku 1330 má v pečetním poli 
trilob se špičkami mezi obloučky, 
uvnitř šikmý štít s příčným břevnem. 
Potomci Jakuba Velflova užívali 
jako klenot ne paví kytu jako synové 
Dětřicha Velflova, ale rohy. Zbytek 
pečetní plochy je vyplněn rozvilina-
mi. Znamení je doplněno opisem 
„S. IOHANNIS IACOBI WOLVELINI“ 
(NA ŘK, inv. č. 181, překreslil autor, 
2013).
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Obr. 3. Pečeť Jindřicha Dětřichova 
z roku 1341. Na pečeti můžeme 
spatřit šikmo šrafované břevno 
a v klenotu paví kytu – charak-
teristický znak Kamaréřů, jedné 
z větví rozrodu Velfloviců (NA ŘK, 
inv. č. 227, překreslil autor, 2013).
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jako o synovi měšťana Vel-
fla (FRB IV, 131; též Tomek 
1892a, 609). Naopak o Lu-
toldovi (1287–1296) nebo 
Betlemovi de Turri (1301–
1314) se nezmiňuje, přesto-
že oba dva měšťané zasedali 
na přelomu 13. a 14. století 
několikrát v  městské radě 
(Tomek 1892a, 608–609; 
Teige 1910, 543; raaB 1904, 
454). Podle dalšího formu-
lářového zápisu měl mít Lu-
told de Turri syna Gotfrieda 
(Gotfridus de Turri). Nety-
pické jméno v českém (po-
tažmo pražském) prostředí 
by mohlo být dalším dokla-
dem potvrzení zahraničního 
(francouzského?) původu 
rodiny. Dozvídáme se o něm 
z formulářového zápisu, v němž se Lutold dostal do sporu se svojí snachou Alžbětou od Věže 
(Elizabeth de Turri) o výši vyplaceného věna (sVaToPaVelský formulář, č. 73, 70). Pokud je správná 
domněnka, že jakýsi Betlem, zasedající roku 1310 v městské radě, je totožný s Betlemem de 
Turri, vystupoval by v městské radě společně s Mikulášem, který se však na rozdíl od něj uvádí 
s  přídomkem Velflův. Nicméně na základě dochovaných písemných pramenů nemusíme po-
chybovat o tom, že Lutold i Betlem s ostatními pražskými měšťany udržovali čilé kontakty (liBer 
VeTusTissimus, 225).

Z výše řečeného je zřejmé, že jak Lutold, tak Betlem zastávali uvnitř městské společnosti vý-
znamné postavení a můžeme je oprávněně řadit k městským elitám. Přitom se zdá, že v rámci 
staroměstského prostředí bylo běžné užívat pro druhou generaci Velfloviců jméno jejich zaklada-
tele (buďto Wolflini nebo filius quondam Wolflini). Ostatně jako „čeleď Velflova“ nebo „Velflovici“ 
byli označováni již soudobými autory.24 To platí i pro Mikuláše s tou výhradou, že se již od roku 
1310 jako jediný Velflův syn tituluje také od Věže (de Turri).25 Prozatím nelze rozhodnout, zda 
pojmenování Mikuláše a jeho potomků od Věže pocházelo od domu čp. 403/I v dnešní Rytířské 

24 Například tzv. Beneš Minorita hovoří v souvislosti s událostmi kolem roku 1309 o „congregatio Volflini“ (Beneš minoriTa, 
377). Jako Velflovici jsou označováni také v kronice tak řečeného Dalimila (dalimil, 515).

25 Cf. například také zápis „Th. et. Nycol. dictus in Turri et Io., filii quondam Wolflini, cum filiis nostris“ ve Staroměstském 
formuláři (Teige 1910b, 5). 

Obr. 7. Pečeť Václava Rokycanské-
ho z roku 1343. V erbovním poli lze 
spatřit rodové znamení Rokczanerů, 
jež tvořilo kosmé dělení štítu lome-
ným pilovitým řezem – hřebenem. 
Tato rodinná větev, jejímž zaklada-
telem byl právě zmiňovaný Václav, 
užívala jako odlišení od dalších 
rodových větví charakteristický 
klenot, který představovalo křídlo 
kosmo dělené lomeným pilovitým 
řezem (NA AZK, inv. č. 858, foto 
autor, 2013).

?

Champonois
1229– † před r. 1253

královnin komorník a podkomoří

Lambin
1233–1260

královnin rytíř

Ota
1233–1264

mělnický probošt

Dominik
1279

vyšehradský kanovník

Lutold de Turi
1287–1296

Betlem de Turi
1301–1314

Gotfried de Turi
konec 13. století

m. Alžběta

RODOKMEN PRAŽSKÉ MĚŠŤANSKÉ RODINY DE TURI (POTOMCI CHAMPONOISE A LAMBINA)

?




