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Inventáře klášterních dvorů

Vzato obecně, inventáře hospodářských usedlostí jsou poměrně vzácné, v jistém smyslu nenahraditelné a proto důležité prameny, ze kterých získáváme informace například o druzích  počtu chovaných zvířat, nářadí, výrobních zařízeních, o zásobách, a podobně.
Soupis všech dochovaných inventárních zápisů provedl v r. 1957 František Graus, z nichž však na klášterní dvory připadá z celkových asi 250 zápisů jen 25. z toho nemůžeme ještě vždy počítat s pravými inventáři ve smyslu soupisů veškerého movitého majetku, ale i s jakýmisi inventárními zápisy ve zcela jiných pramenech (listinách apod.).
Z dochovaných klášterních inventářů mají největší vypovídací hodnotu ty, které se týkají břevnovského panství. V odvětví dobytkářství jej co do kvality dohání i vyšebrodský klášter se svým vizitačním protokolem z roku 1373.
Důvody, které vedly k pořizování inventářů byly jednak pronájmy dvorů, pak taky vizitace nadřízeným opatem, či taky jako soupis majetku při změně faráře – reprezentanta kláštera. Pozornost se při těchto zápisech věnovala zejména dobytkářství z důvodu vysoké ceny hospodářských zvířat, na druhém místě by stály soupisy nářadí, hlavně dražších typů jako pluhy, vozy a až na 3. místě obilnářství.
V další části  si naznačíme, jak se jeví klášterní hospodaření ve světle těchto inventářů.
Základní činností bylo pochopitelně obilnářství. Obvykle se pěstovaly pšenice a žito jako ozim a jako jařiny se pěstovaly oves a ječmen, který byl vhodný i k zimnímu výsevu. K tomu přistupovaly plodiny jako hrách. Od počátku 14. století se setkáváme s hnojením. Jednak přímou zmínkou a jednak nepřímo jsou doloženy vozy pro přepravu hnoje. K orbě se používal pluh, často tzv. záhonový s kolečky. Jen v jednom případě se setkáváme s plazovým rádlem. V tomto případě se dá soudit o použití vola jako tažné síly, v případech těžšího pluhu se používal kůň. K obilnářsví můžeme přiřadit také luční hospodaření, vinice jsou doloženy pouze nepřímo, a to viničním nářadím. Obvykle byla vymlácena jen část obilí k přímé spotřebě a zbytek dle potřeby průběžně. Co se týče personálu, byly klášterní dvory obhospodařovány čeledí a sezónně i robotníky a námezdními dělníky. Z inventářů je znám jeden strahovský a několik břevnovských dvorů, které ukládaly robotní povinnosti. 
Druhým zásadním odvětvím byl chov dobytka a hospodářských zvířat vůbec. Doložen je kůň, hovězí dobytek, prasata, ovce, drůbež a v jednom případě dvora Kostelec i včelařství. Základem byl chov hovězího pro jeho všestrannost. Poměr koní a hovězího se většinou lišil dvůr od dvora, což bylo způsobeno finanční situací a krajovou odlišností. Personál tvořila opět čeleď, jen pro nárazovou práci – mytí, stříhání ovcí – i robotníci, ještě víc i podsedci, jejichž robotní povinnost činila někdy i jeden den z týdne.
Přejděme nyní k řemeslné výrobě. Zde vznikl u inventárních zápisů problém, protože zápisy břevnovského kláštera, které jsou nejčastější, se netýkají jen klášterních dvorů, ale i dvorů, patřících farám, ke klášteru přidružených, kostelů. Tyto mají nejen specifickou strukturu dvora, ale i jiné potřeby, což se v důsledku odráží i ve složení výroby. Začleňuji je zde ale proto, že po výrobní stránce se nepředpokládá až natolik veliká odlišnost. Nejčastěji zmiňované je pivovarnictví – doloženo existencí tzv. braxatoria, pánvemi na vaření piva, pivními sudy a skladováním sladu. Dále s jistotou předpokládáme mléčné výrobky a řeznickou činnost. Někde je doložen lov, rybolov a čižba.
Z textilních řemesel prameny zmiňují zpracování lnu a vlny (doloženo speciálními nůžkami) a zpracování kůží. Inventáře mluví i o pracích spojených se dřevem – kácení stromů, tesařské činnosti a snad i truhlářství. Naproti tomu se nikde nemluví o zpracování kovu.
Mluví-li se o nářadí, pak je zarážející, že v pramenech chybí sklizňové nářadí. Snad je to zapříčiněno tím, žena tyto práce si dvory pozývaly robotníky, kteří si své nářadí přinášeli s sebou. Fyzicky to nářadí na dvorech pravděpodobně přítomno bylo, ale do inventáře se zkrátka nedostalo. Běžně se však mluví o orebním náčiní.
Obecně lze říci, že se řemeslně zpracovávala sama produkce dvora. Bylo to silně propojeno i s jeho spotřebou. Pozorujeme zde absenci specializovaného řemesla, které by bylo určeno výhradně pro trh. V tomto se klášterní dvory odlišovaly od venkovských farních dvorů, kde se výroba pro trh provozovala běžně.
Inventáře jsou díky záznamům o skladování dobrým zdrojem informací o středověkých měrách a vahách. Máslo se měřilo například na hrnce; ocet, krupice, mák na věrtele nebo čtvrtě. Pestrá je typologie dřevěných nádob. Nejmenší je tuna (na sůl), větší tina (obilí, zelenina), dolium (pivo) a největší je vas (pivo, voda, mouka).

Závěrem bych snad ještě dodal, že víceméně tradiční klášterní hospodářství se lišilo od dvorů třeba německých rytířů, které provozovaly vysloveně velkovýrobu. U cisterciáckých klášterů zase předpokládáme ve 14. století produkci vyloženě k tržním účelům, jejich inventáře však neznáme.
Přesto nám inventáře obecně, jako pramen, poskytují, byť nepřímou, ale detailní výpověď o hospodářském životě středověkého dvora.

