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Oldřich se narodil někdy před rokem 1286 – přesné datum není známo – ve vesnici Villanova 

(furlansky Vilegnove), dnes na území města Pordenone ve Furlansku. Oldřichovým otcem byl 

s největší pravděpodobností český voják, který sem byl poslán s vojskem Přemysla Otakara 

II. kvůli „ochraně“ nově dobytého města Pordenone. Matkou byla nejspíš místní žena, která 

syna naučila rétorománsky. Oldřich sám se představoval jako Odoricus Boemus de Foro Julii 

(= z Furlanska), někdy je zmiňován také jako Odoric de Pordenone. Italské prameny ho 

pojmenovávají beato Odorico da Pordenone, furlansky jeho jméno zní Durì di Pordenon. 

 V jedenácti letech vstoupil do františkánského řádu menších bratří, kde mu byla 

poskytnuta klášterní výchova a studium. Po studiích odešel do Provence, kde se jako 

poustevník připravoval na budoucí dráhu misionáře. Po návratu byl vybrán jako společník 

irského misionáře Jakuba na misijní cestu do Asie, Turkestánu čili Džagataje, který byl 

součástí Mongolské říše Čingischánových potomků – chána Oktaje a chána Ülagu. O této 

cestě nevíme nic až na zmínku vikáře severního Tatarska Konráda de Pigana v dopise papeži 

Janu XXII., který chválil Oldřichovy jazykové schopnosti a lehkost, s jakou se učil  místním 

jazykům. Využíval také proto Oldřicha jako svého tlumočníka při pobytu v mongolském 

chanátu Rusce. Oldřich sám nám o této cestě nezanechal žádné zprávy. 

 Díky těmto svým schopnostem a zkušenostem byl Oldřich v roce 1314 nebo 1318 jako 

znalec Mongolů vybrán pro misijní cestu do Persie a Číny, které byly pod mongolskou 

nadvládou. Před cestou byl vysvěcen na kněze.  

 Malá odbočka: Nyní se pohybujeme v době, kdy ztroskotaly naděje z křížových výprav, a 

proto se církev rozhodla šířit křesťanství jiným způsobem – pomocí misionářů. Vzala si vzor 

z minulosti, z antického Říma, což byl stát s obrovskou rozlohou a výbornou organizací, kde 

se dobře fungující dopravou rychle šířily zprávy, a kde se tudíž dobře šířilo i evangelium; za 

římskými vojáky přicházeli křesťanští misionáři. Vzpomeňme si třeba jenom na to, že do 

Anglie proniklo křesťanství o tisíc let dříve než do Čech, a že je to přitom z Říma do Prahy 

podstatně blíž než do Londýna. Londýn totiž, narozdíl od budoucích Čech, byl napojen na 

příhodnou silniční síť na pevnině a po mořích dopravu zajísťovalo početné loďstvo. Tohoto 

faktu se rozhodla využít i církev 14. století a pokusila se christianizovat rozlehlou 

mongolskou říši, jejíž propojenost dokazuje bezvadně fungující rychlou poštou, která uměla 

překlenout tisíce mil. K tomuto účelu se nejlépe hodili misionáři z řádu menších bratří, kteří 



žili z almužen a kromě řeholního oděvu, hole a misky nesměli nic vlastnit = neměli zavazadla, 

a cestování tedy pro ně bylo snazší. Navíc je gesto natažené ruky s prázdnou miskou snadno 

srozumitelné po celém světě. 

 Proto byl Oldřich na začátku 14. stol. papežem Janem XXII. určen jako vedoucí poselství 

k mongolskému dvoru do Pekingu (tehdejší sídelní město vládnoucí dynastie). Jedním 

z důvodů byly jeho zkušenosti získané již předtím v Asii a také znalost asijských jazyků.  

 Nejprve se vypravil k Černému moři, po němž se přeplavil do Trapezuntu, velkého 

obchodního střediska ve východním Černomoří. S karavanou cestoval do Tabrízu v severní 

Persii, také navštívil město Kašán, z něhož, podle legendy, která byla v Oldřichově době 

celkem nová, vyšli tři králové do Betléma. Z perského města Jazdu si Oldřich udělal odbočku 

k nedaleké poušti, pravděpodobně dnešní Dašt-e Lút (Velká písečná poušť), která na něj 

udělala velký dojem. Pro nedostatek výrazů ji však označil jako „Písčité moře“, „Mare 

arenosum“. „Nuže, toto Písčité moře je úžasná věc a převelmi nebezpečná. A nebylo mezi 

námi nikoho, kdo by do tohoto moře chtěl vstoupiti. Neboť jest veskrze suché a bez nejmenší 

vláhy a bez počtu jsou lidé, kteří tímto mořem byli přemoženi a utopeni a pohřbeni v tomto 

písku. Neboť toto Písčité moře se přelévá jako moře v bouři a tvoří kopce hned zde a hned 

onde, jak je vítr žene.“ 

 Z Jazdu se Oldřich 28 dní plavil do země Tana, což je těsně proti Bombaji, kde se mu 

podařilo nalézt a zachránit ostatky svatých mučedníků Tomáše z Tolentina, Jakuba z Padovy, 

Petra ze Sieny a Gruzínce Dimitrije z Tiflisu. Těmto ostatkům potom přisuzuje dva zázraky, 

které mu zachránily život – jednou, když unikl z hořícího domu, a podruhé, když na lodi s 

jedním spolubratrem vyprosili vítr tím, že jednu z kostí hodili do vody. 

 Dále se plavil na jih podél Malabarského pobřeží v Přední Indii, které je proslulé 

vývozem pepře a jiného drahého koření, na nejjižnější cíp Indie Mobar, kde se podle legendy 

nachází hrob apoštola Tomáše. Odtud pokračoval dál na Sumatru. Jako první evropský 

cestovatel udává její jméno – Sumaltra, příp. Simultra i Sumolchra. Odchylky vznikly při 

diktátu nebo při opisování. Zde si všiml, že „země zakryla Severku“ – jako první vlastně 

uvedl důkaz o tom, že Země je kulatá, aniž by si toho kdokoli včetně jeho samotného všiml. U 

domorodých obyvatel se musel setkat s kanibalismem, aniž by to kromě jedné poznámky 

nějak komentoval.  

 Ze Sumatry se přeplavil na ostrov Jáva, kde podle jeho slov stojí „palác bohatší 

a krásnější než kterýkoliv jiný na světě“. Popisuje tu zajímavé praktiky domorodců, kteří si 

naříznou kůži na paži a pod ni vloží „kámen“, který roste na jednom druhu bambusu – potom 

je nemůže zranit žádný kov. Jejich nepřátelé, především námořníci, kteří s nimi přišli do 



styku, se proti tomu bránili tím, že když s nimi bojovali, používali jako zbraní zašpičatělé 

klacky z tvrdého dřeva.  

 Oldřichovou další zastávkou bylo království Zampa v dnešním Vietnamu. Na 

Nikobarských ostrovech se podle svých slov setkal s lidmi, kteří měli psí obličeje. „...Když 

jsem odešel z oné země (království Zampa) a plavil se směrem jižním přes oceánské moře, 

nalezl jsem mnohé ostrovy a země, mezi nimiž jedna zvala se Sacimeram (Nikobarské 

ostrovy). Je to veliký ostrov, mající v obvodu dobrých dva tisíce mil, a muži i ženy mají tam 

obličeje psí. A tito lidé uctívají vola jako boha, pročež neustále nosí na čele vola, vyrobeného 

ze zlata nebo stříbra na znamení, že jest jejich bohem...“ Přes Cejlon se doplavil do jižní 

Číny, kde navštívil město Kanton. O něm tvrdil, že je třikrát větší než Benátky, že má více 

lodí než celá Itálie a že tu jsou nejkrásnější ženy na světě .  

 Odtud pokračoval do města Zayton, které se ještě historikům nepodařilo ztotožnit 

s některým známým čínským městem. Zde odevzdal místním františkánům relikvie světců, 

které získal v Taně. Přes další čínská města se dopravil do hlavního města říše Kambaluk, 

dnešního Pekingu. Zde jako v cíli své cesty strávil tři roky na dvoře mongolského chána 

(v této době, kdy docházelo k častému střídání na trůnu, byl právě u moci císař T'chai Ting, 

svým vlastním mongolským jménem Jenún Timur, který panoval v letech 1325-1328). 

Oldřich pečlivě popsal zvyky u dvora, fungování pošty, kterému se velice obdivoval, i 

velikost a nádheru paláce, který často navštěvoval. Menší bratři totiž měli za povinnost 

docházet na hostiny a udělovat chánovi požehnání. Z této poznámky vyplývá, jak byl 

mongolský chán nábožensky tolerantní. Je to možné doložit ještě na jednom faktu, a to, že 

císařových lékařů byl ustanoven počet na 400 modloslužebníků (= obyvatelé praktikující 

místní tradiční náboženství), osm křesťanů a jednoho Saracéna (= muslima). Bylo to určitě 

zčásti dáno i rozlohou říše – nebylo možné sjednotit ji pod jedním náboženstvím. Oldřich také 

chválil organizaci státu a obdivoval dobré soužití různých asijských národů. 

 Po třech letech zde strávených se Oldřich vrátil přes pevninu na západ do Itálie – jako 

první a na 300 let také poslední Evropan se dostal do Tibetu a jeho hlavního města Lhasy, kde 

popsal nejen krajinu a zajímavosti kolem sebe, ale i místní obyvatele a jejich zvyky. 

Vzhledem k tomu, že Tibeťané nikdy mnoho misionářů nebo obchodníků v zemi netrpěli a 

okolnímu světu se v 18. století kvůli válkám uzavřeli úplně, byl Oldřichův cestopis ze 

14. stol. stěžejním zdrojem informací ještě pro konec 18. stol. 

 Celý cestopis náhle končí vypravováním o děsivém himalájském údolí plném mrtvol, 

zvuků harf a dunění bubnů, kam se bratr Oldřich odvážil. Tento náhlý konec vyprávění se dá 

vysvětlit tak, že Oldřich v Padově přerušil zaznamenávání svých zážitků, aby urychlil svou 



cestu k papeži, kterému měl podat zprávy. 

 Na konci cestopisu je ještě vloženo svědectví františkánského bratra Marchisina de 

Baiadon o Oldřichově pravdomluvnosti. Je u něho připojen příběh, který Oldřich v Padově 

vyprávěl, ale který nedal zapsat – o tom, jak se se svými spolucestovateli setkali s velkým 

chánem, když byl chán na cestách. 

 Místo doslovu je v závěru potvrzení zapisovatele, že vše, co Oldřich nadiktoval jemu, 

bratrovi Guglielmovi, na žádost představeného bratra Guidotta, na vlastní oči viděl nebo 

slyšel od důvěryhodných osob. 

 

 Oldřich z Furlánska se po 14 letech vrátil do Evropy v březnu nebo dubnu roku 1330 jako 

snědý,  chudě oděný stařec, nejspíš těžce nemocný. Přijali ho bez většího zájmu ve 

františkánském klášteře v Pordenone, odkud se po krátkém odpočinku vydal do Avignonu za 

papežem Janem XXII. Kvůli nemoci nebo stáří se však musel zdržet v Padově, což není ani 

třetina cesty. Uchýlil se opět do místního františkánského kláštera, kde na žádost 

provinciálního představeného Guidotta, který chtěl, aby zůstaly zprávy pro budoucí 

misionáře, diktoval své zážitky z cesty po Asii řádovému knězi Guglielmovi di Solagna. Z 

náhlého konce v cestopise se usuzuje, že se nakonec přece rozhodl vrátit se do Furlanska, 

protože chtěl zemřít ve své vlasti. Dokonal ve františkánském klášteře v Udine, tehdy už 

největším městě Furlanska, opět více méně za nezájmu svého okolí.  

 Zvykl si však za ním občas chodit udinský gastaldus (tj. hejtman, který zastupoval 

akvilejského patriarchu ve správě města) Corrado Bernardiggi, který si starého Oldřicha 

oblíbil. Když v pondělí 14. ledna 1331 přišel  gastaldus Oldřicha opět navštívit, bylo mu 

řečeno, že Oldřich toho dne ráno zemřel. Byl už uložen v truhle v kůlně a měl být ještě toho 

dne pohřben. Gastaldus na místě zrušil chudinský pohřeb a místo toho nařídil vystrojit 

zemřelému pohřeb s velkou duchovní a městskou asistencí na útraty furlanské vrchnosti. 

Hrubá truhla byla zaměněna za slušnou rakev a Oldřichovy pozůstatky byly vystaveny v 

klášterním kostele.  

 Zde se udál první zázrak. Šlechtična della Torre, sestra samotného akvilejského 

patriarchy, přiložila svou ochrnutou ruku k tělu nebožtíka Oldřicha a hned se jí do mrtvé ruky 

vrátil cit. V momentě podle oficiálních životopisů světců mrtvému Oldřichovi přítomní věřící 

vytrhali všechny vousy, rozervali roucho a dokonce pod ním byla rozebrána i jeho rakev – 

lidé si to všechno odnesli domů jako relikvie. Byly dokonce vyrobeny další dvě rakve, ale 

teprve ta čtvrtá vydržela. K tomuto šílení po relikviích patří druhý zázrak – jeden 

františkánský mnich, když štípal jednu z rakví, si usekl prst, „tak, že visel jenom na kousku 



kůže,“ jak tvrdí Acta sanctorum. „Ale duchapřítomný mnich přiložil jednu z třísek z rakve 

Blahoslaveného Odorika k prstu a ovázav prst plátnem pílil k ranhojiči. Když byl obvaz sňat, 

prst byl shledán neporušený a beze stopy zranění.“  Zázraků se nakonec objevilo na 

sedmdesát, město dokonce ustanovilo tříčlennou komisi, aby zázraky sepsala. Oldřich Čech z 

Furlanska byl s velkou slávou pohřben ve zdobné alabastrové rakvi, díle Filippa De Santis, v 

Udine v květnu roku 1332, v té době už obecně považován za svatého.  

 Blahořečen byl ale až 3. 7. 1755 papežem Benediktem XIV., proces jeho svatořečení byl 

zahájen před několika lety.  
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