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anská 402. Rozbroje mezi Starým a Novým městem Praž
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znění se Čechův a Polákův; hádaní v Krakově 419. Svolání
sboru Basilejského 420; kardinál Julian Cesarini 422. Smrt
Martina V; Eugenius IV nový papež 423. Sněmííšský v Norm
berce 423. Počátky sboru Basilejského 424. Sněmy v Če
chách; nová vláda zemská 425; hádaní v Praze 426. Sjezd
Chebský 427. Manifest kardinala Juliana 430; české odpo
vědi 431. Zpozdilost výpravy říšské 432. Prokop Veliký v Pl-



[Zde kotící »Dílu III. částka 2., od r. 1420 do I43l« i začíná »Dílu III.

částka 3., od r. 1431 do 143Q; Cechy a sbor Basilejský, Sigmund a AI-

ČI. l. Jednání přípravná. (R. 1431 Sept. — 1432 Dec.) 439 -471

ČI. 2. Čechové v Basileji. (R. 1432—1433 Apr.) 471—495

zensku 432. Poslední marné vyjednávaní a ustoupení Če
chův 432. Albrecht Rakouský v Moravě 435. Kardinál a kní
žata vtrhli do Čech 434. Veliký den u Domažlic 436. Ouplné
vítězství české 437.

Důraz husitských vítězství v dějinstvu 439; nesvornost če
ská 442. Kněz Prokop Veliký 443 a kardinál Julian 444.
První psaní sboru Basilejského k Čechům 445. Sigmund
v Itálii 446. Porážky u Býdova i v Uhřích 447. List Táborský
k Němcům 449. Kolotání se Sirotkův 451. Sněm v Praze 451.

Eugen IV usiluje o rozvedení sboru Basilejského 452. Psaní
kardinala Juliana ku papeži 453. Jednání sjezdu Chebského 459.
Druhé psaní sboru k Čechům 463. Nové jízdy husitské ve
Braniborsku a ve Slezsku 464; vzetí Trnavy 467. Smlouva
mezi Čechy a Poláky 466. Veliká povodeň v Praze 468.
Sněm na Kutné hoře; voleni poslové ke sboru 468. Mikuláš

Humpolecký a Jan Zatecký na přezvědech v Basileji 469
Nové potržky s Rakušany 470.

Přípravy u sboru činěné 471. Poslové čeští 472; příchod jejich
do Basileje a vítání 473. Nesnáze o služby boží 475. První
veřejné slyšení 476. Kardinál Julian a kněz Prokop 478. Po
čátek disputací 479. Rokycana 479, Biskupec 480, Oldřich
Znojemský, Payne 481. 28 článkův 482. Jan Stojkovic a bouře
jím vzbuzené 483; Karlier, Kalteisen a Palomar 485. Roky
canova replika 486. Prostředkování knížete Viléma; Mikuláš
z Kusy 486. Zjednání užšího výboru 488. Další repliky 488.
Kněz Prokop o mnišstvu 489. Poslové sboru do Čech 490.
Poselství Burgundské 491. Loučení se od sboru; řeči Roky
canova 491, Prokopova 492 i Julianova 493. Srdečnosti a zá

vazky 494. Příjezd poslův obojích do Prahy 495.

Čechy a sbor Basilejský. Sigmund a Albrecht.
Od r. 1431 do 1439.

brecht« ve 2. a 3. vydáni.]
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ČI. 3

ČI. 4. Kompaktáty. (R. 1434 m. Jun. — 1436 Aug.) 528 —559

ČI. 5. sigmund. (R. 1436 m. Aug. — 1437 Dec.) 560—592

První námluvy Pražské; porážka Táborů. (R. 1433 Apr.
do 1434 Jun.) 495—528

Poměry k Polsku 496; Čechové v Uhřích 496. Sigmund cí

sař, prostředek mezi papežem a sborem 497, První posel
ství Basilejské v Praze 499. Prokop Veliký o válkách 500;
legatové a šlechta česká 501. Žádosti české u sboru 504.
Obležení Plzně 506; porážka v Bavořích; Prokop opouští
vojsko 509. Jízda Sirotčí až k moři 509. Druhé poselství Ba

silejské v Praze 510; první kompaktáty Pražské 511. Roz
strk mezi stranami 513. Menhart ze Hradce a šlechta 513;
Aleš Vřešťovský z Risenburka zprávce zemský 515. Neshoda
se sborem 516. Martin Lupáč zase v Basileji 518. Plzeň chrá
něna od koncilium i od šlechty 519. Jednota panská proti
rotám polním 521. Prokop Veliký zase velitelem 521. Nové
město Pražské dobyto; Plzeň osvobozena 522. Další strojení
se k válce 523. Bitva u Lipan; smrt obou Prokopův a ko
nec rot polních 525. Čapek na Kolíně; námluvy 527.

Proměna ve stavu věcí 528; M. Jan Rokycana 529. Sněm
Svatojanský 530; sbor Svatojakubský 531. Jednání na sjezdu
Rezenském 531. Sněm Svatohavelský v Praze a žádosti po
dané do Chebu 533. Porady Táborské 534; postupování
zámkův a měst zahraničných 535; Ostromeč a Kolín 536.

Prokopa Plzeňského psaní veřejné 537. Žádosti sněmu Svato
valentinského 538. Noví legatové a jednání na sjezdu Br

něnském 539. Věci Polské 545 a smrt Korybutova 546.
Sněm o sv. Matouši 546; Rokycana volen na arcibiskup
ství 547. Rozbroje domácí 548. Sjezd v uherském Běle
hradě 548. Sněm Jihlavský 551. Konečné stvrzení a slavné
ohlášení kompaktát 553. Sigmund přijat za krále 558.

Vítězení reakce 560. Slavný vjezd císařův do Prahy; obsazení
ouřadův městských i zemských 561. Filibert a Rokycana 562.
Smíření Táborův s císařem 565; odpor ve Hradci Krá
lové 567. Obnova řádův kostelních v Praze 568. Sněm Praž

ský: spor o sedání v lavicích 570; osazení soudu zem
ského 572; Hory Kutny obnoveny 573; veliká berně a ná

sledky její 574; korunování císařovny Barbory 576. Hradec
poddal se 576. Ratifikace kompaktatův 577; mnichové zase
v Praze; den svátosti 578. Rokycana pronásledován, opouští
Prahu 579. Sněm Pražský 580 a Chebský 581. Spory mezi
sborem Basilejským a papežem Eugeniem IV 582. Marné je
dnání poslův českých v Basileji 584. Roháč na Sioně dobyt
a oběšen 586. Nové nepokoje v zemi 588. Sigmund nemocen
opouští Čechy 589. Smrt jeho ve Znojmě 591. Obraz jeho
osobnosti 592.



ČI. 6. Albrecht. (R. 1437 Dec. — 1439 m. Oct.) 593—619
Nesnáze a odpory při volení Albrechta 593. Strany rakouská
i národní na sněmu Pražském 597; Albrecht volen pod vý
minkami 598. Pan Ptáček přilnul ke straně polské 600. Ro
stoucí rozbroje 601. Aleš ze Šternberka ve Vídni 602. Kazi
mír přijat od některých za krále 603. Albrecht přijel do
Prahy 604 a korunován 606. Boje před Táborem neroz
hodné 608. Porážka u Želenic 611. Král Polský ve Slez
sku 611. Albrecht ve Vratislavi a rok s Poláky 612. Anarchie
v Čechách 613. Národní ustrky a nesnáze v Uhřích 615.
Pád Smedereva 616. Albrecht u Petrovaradína vrací se ne
mocen 616. Smrt jeho 616. Mor v Čechách a proměny
hojné 617. Závěrečné úvahy 618.



DĚJINY ČESKÉ
r. 1403 — 1439.





Význam dějin nových. Vznik a příčiny roztržek církevních. Waldenští a mni
chové žebraví. Kacířství ve starých Cechách. Třenice mezi kněžstvem svět
ským a mnichy žebravými. Arcibiskup Arnošt z Pardubic a císař Karel IV.
Předchůdcové reformace v Ce.chách: Kunrat Waldhauser, Milic z Kroměříže,
Matěj z Janova. Počátky utraquismu. Retraktace Matěje z Janova. Universita
Pražská a české školy. Třenice národní a Téma Štítný. Učení Wiklefovo a

jeho uvedení do Cech. M. Jan Plus a Jeroným Pražský. Zápověd učení Wi-

Na počátku XV století znamenat! jest důležitý obrat v ději
nách, jak křesťanstva vůbec, tak i národu Českého zvláště. Duch
a směr k tomu, co za naší doby nazývají jedni opravami (re
formou), jiní převratem (revolucí), počal jeviti se v pospolitosti
větší silou, nežli kdy dříve; poprvé počal lid křesťanský hromadně
a dovedně pokoušet! se, aby vymanil se ze zásady pouhé auto
rity, čili z duchovního poručnictví představených i vůdcův svých,
i aby postavil se sám do popředí dějin, co hlavní jejich činitel.

Známa jest idea středověká o dvojím meči, duchovním
i světském, a dvou hlavách křesťanstva, papeži a císaři. Onomu
svěřeno prý bylo shůry slovo spasitelné, aby učil víře i vědomí,
vyměřoval povinnosti a práva, odplaty a tresty: tento stál mu po
boku co hájitel slova spasitelného, jemužto zjednati měl mezi ná

rody průchod a poslušenství. Považovániť oba jako bohem usta-

Kniha XI. Husitství pod králem Václavem
od r. 1403 do 1419,

Článek i. Počátky nepokojův církevních v Čechách.

klefova na universitě Pražské. Bonifacius IX a porušený stav církve.

(Rok 1403.)
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novem pastýřové člověčenstva, by vodili je po všech stezkách ži
vota jak soukromého, tak i pospolitého, státního i církevního.
Pomocí podřízeného sobě kněžství a panství (sacerdotium et im

périum) konali úřad svůj tu hromadně, ve sborech a sjezdech
zákonodárných, tu porůznu, rozsudky a dekrety jednotlivými. Byliť
jmíni za naprosto potřebné poručníky lidstva ještě vesměs nezleti
lého: pročež autorita slov a skutkův jejich panovala myslem
lidským bezvýminečně, a předpokládáno, že člověčenstvo nemohlo,
leč jejich vedením, dojiti cíle svého. Proto konečně zejmena úsud
kové a nálezové hierarchie Římské nabývali, co zjevení vůle Sa

mého ducha svátého, platnosti nejvyšší i absolutní, a každé po

chybování o pravdě a spasitelnosti jejich pokládáno za hřích, každé
uchýlení od nich za kacířství a za zločin.

A však za porušitelností všech věcí pozemských neušli poru
šení ani dotčení poručníci národův a náměstkové boží na zemi.
Netoliko papežství, ale i císařství kleslo na počátku XV století
hluboce jak rozdvojením se a nesvorností, tak i nezprávností a ne

hodným se chováním hlavních svých representantův. Rozstoupiloť
se bylo křesťanstvo již mezi dvojí papeže a dvojí císaře čili krále
Římské, ježto brojili proti sobě vespolek; někteří národové ctili
Bonifacia IX v Římě, jiní Benedikta XIII v Avinionu, co pravé
papeže a duchovní hlavy křesťanstva; někteří uznávali krále Vá
clava Českého, jiní Ruprechta Klema Bavorského za hlavy světské.
V běhu roku 1403, kterýmžto počíná vypravování naše, byli nadto
zvláště v Cechách přerváni a převráceni všickni jak církevní tak
i státní úvazkové a řádové spůsobem neslýchaným. Arcibiskupa
nebylo, a král Václav chován byl v cizině u vězení; bratr jeho,
král Sigmund Uherský, jenž osoboval sobě po něm vrchní moc a
vládu v zemi, musel potýkati se o ni s bratrancem svým Joštem,
markrabím Moravským, a s pány českými. Bonifacius IX, kteréhož
Cechové měli za pravého papeže, nechtěl uznávati ani Václava za
krále Římského, ani Sigmunda za krále Uherského: začež tento,
co vladař Český, zapovídal poslouchat! jeho aneb přijímat! od něho
jakékoli bully a rozkazy. Toto vzájemné podrývání autority a moci
hlav křesťanských mezi sebou, a vedle něho nadobyčejná mravní
kleslost jak duchovenstva vůbec, tak i hierarchie Římské zvláště,
dávaly již hojné příčiny ku pochybování, bylyli mocnosti tyto ve

deny skutečné duchem svátým?
V takovémto stavu věcí tratily se náhle samy ty prameny,

ze kterýchžto zásada středověké autority prýštila se a nabývala



byla v myslech lidských moci větší a větší. V době, kde tak po
vážlivě zvikláni byli sami základové přesvědčení lidského,
jeli div, že mužové důmyslní a osvícení, jakovýchž na universitě
Pražské zvláště národ Český hojně počítal, roztoužili se po jiných
pramenech jistoty, po základu pravdy bezpečnějším a stá

lejším, nežli byla vrátká nálezův a zákonův lidských autorita?
Stalet’ se přirozeně, že hledali a nacházeli základ takový v písmě
svátém, co slovu božím, a v rozumu svém, co vykladači jeho;
vedly je k tomu jak dávné učení několikera spisovatelův domácích
i zahraničných, tak i nové důmysly Angličana M. Jana Wiklefa,
jehožto knihy theologické, byvše do Prahy přinešeny a tu rozšířeny,
spůsobily mezi učenci českými veliké myslí pohnutí.

Nový směr ten k vymanění se ducha z pod pouhé autority
vzal na se hned od počátku ráz výhradně církevní a nábo
ženský, opřev se popředně jen proti papeži a hierarchii Římské,
nikoli také proti panovníkům světským. Přihodilo se to z příčiny
té, že politického absolutismu doba ona ještě vůbec ani neznala.

Ovšem že odpor proti středověkým naukám a řádům církev
ním, založený na slovích písma svátého a na právu lidského roz

umu, nebyl sám v sobě nic nového: církev Římská zápasila s jedno
tlivými odpory takovými hned od počátku a po vše věky téměř
bez přestání. Nové ale bylo to, že odpor nyní počavší nejen jevil
se větší silou a vytrvalostí, ale že nabyl také poměrův mnohem

rozsáhlejších, nežli kdykoliv dříve, že z chýší učencův a ze škol

ských síní přenešen byl a vniknul do života celého národu, a že

osvědčiv se konečně býti nepřemožitelným, odjal církvi středověké
absolutní vládu nad duchem lidským, donutil ji k uznání moci jiné
a vyšší mimo sebe, a zjednal národům poprvé možnost, vkládat!
se do rozhodnutí osudův světových vlastním a samostatným hlasem
svým. Spor a zápas tu počavší trvá i podnes; bylť sice pozděj
šími zjevy na dějišti světovém i obnovován a množen, i dušen a
mořen zdarem nestejným, ale až podnes nebylo lze ani cele udu
sit! ho, ani zjednati mu celého vítězství.

Ve valném shromáždění university Pražské dne 28 máje 1403
čteno k žádosti arcibiskupova officiala i kapituly Pražské 45 člán
kův věroučných, vyňatých ze kněh anglického spisovatele Jana
Wiklefa, a po bouřlivém jednání vynešen nález většinou hlasův,



aby žádný oud university Pražské neučil článkům těm, aniž jich
rozšiřoval, pod pokutou křivé přísahy.

Byltě to první skutek veřejný, kterým vystoupila na jevo ne
shoda o víře a správě křesťanské, rodivší se v myslech lidských
již drahně času, a kterým usilováno spolu odstraniti ji. Od té doby
neshoda ta, obrátivši k sobě pozor všeobecný, vzrůstala čím dále
tím rychleji v ouplnou roztržku. Proudem událostí památných a

ještě nevídaných zmocnil se tento nový živel veškerého života ná
rodního v Cechách a v Moravě, upozadil v něm všecky jiné du

ševně i materiální snahy, a dotýkav se mocným působením svým
netoliko zemí sousedních, ale i celého křesťanstva, vedl konečně
k bouřem a k válkám neslýchaným, které zatřásše několikráte po
sobě veškerou Europou, napojily vlast naši krví a pokryly ji suti
nami. Náramná důležitost osudné této v dějinách našich doby
ukládá nám povinnost, vyslediti a vylíčiti první vznik a rozvinutí

její v největší, co možná, pravdě, jasnosti a jadrnosti.
Otázka, o kterou veškeren věku tohoto spor veden, byla ve

směs tato: Křesťanství v církvi západní srovnávaloli se ještě ouplně
s oumyslem božského někdy původce a prvních jeho apoštolův?
či snad uchýlilo se v některých věcech a mělo tudíž navráceno býti
do první koleje své ? — Otázka ta dotýkala se i theorie i praxi
křesťanské, to jest i věrouky, i správy a řádův církevních. —

Nato vesměs odpovídali jedni: Církev nikoli neuchýlila se od
ducha spasitelova, protože duch tento, spočívaje v ní samé co bez

prostředné živé dědictví po zakladateli jejím, vládne jí a ustrojuje
ji uvnitř po vše věky. Cokoli tedy církev věří a čemukoli učí, to

jest pravá víra křesťanská; kromě ní není a nemůže býti pravého
křesťanství již z té příčiny, poněvadž jen ona (v ouhrnku ji berouc)
sama jediná rozeznávati má i může, co pravdou i co nepravdou
jest. Oudové její mohou sice odpadnouti od ní a zablouditi do
bezcestí v životě i v učení svém: ona však sama tím nikoli se ne

mění, zůstávajíc jedna a táž na věky věkův, aniž brány pekelné
jí odolají!

Jiní namítali proti tomu, že marné bylo chlubiti se dědictvím
ducha svátého, jestliže skutkové svědčili snad naopak; pravé a je
diné dědictví církve Kristovy že jsou knihy písma svátého vůbec
i nového zákona zvláště; a tyto budouc rozumně vykládány i uží

vány, že mají považovány býti za jediné spasitelné pravidlo víry a
života křesťanského. Cokoli tedy v církvi neplyne prostředně nebo

bezprostředně z naučení písma svátého, to vše že sluší a potřebí



jest, co výmyslek lidský, bud lehce vážiti, buď i ovšem tupiti a za

vrhovat!, jak mile totiž písmu až i v odpor se staví.
Tudíž na snadě jest, že ve sporu tomto zjevily se protivy

katolictví a protestantství, ježto po drahné časy spolu zá

pasíce, i dnes ještě ujednotit! se nedají; pročež že tu činiti máme
s dvojicí ve křesťanstvu, která hlouběji zasahuje a v následcích

svých dále se nese, nežli zrakem běžným stihnouti lze. Kristus sám

podal a zůstavil nauku svou člověčenstvu jen slovem živým, nikoli
také písmem; ti ale, kdo slova jeho byli slyšeli, pocítili záhy po
třebu, zaznamenati je co slovo boží, co písmo svaté, co nejdražší
závět (testamentům), aby utkvělo věrné v paměti potomstva i ne

podléhalo ni zapomenutí, ani zjinačení. Proto spůsob učení kře
sťanského jest obojí oprávněn; i ústním podáním, i učením se v písmě
svátém. První spoléhá více na autoritě učícího, druhý více na
samočinnosti učícího se; onen hoví povaze přirozené většiny lidí,
potřebujících návodu jak vůbec, tak i zvláště ve víře, tento svědčí
více duchům toužícím po samostatnosti a svobodě. Spor a boj
z rozdílu takového povstalý zachvátil již od několika století netoliko
všecky národy, ale i všecky osoby ve křesťanstvu více neb méně
patrně do víru svého. Zatím ale, co strany odporné, vášněmi tytýž
zaslepené, obviňují se navzájem, že prý zpronevěřily se bohu a

víře, — zapomínajíce při tom bohužel obě až příliš, kterak Kri
stus sám prohlásil jen milování boha i bližního svého za přední
a hlavní známku všech věrných následovníkův svých; — uznává
i velebí soudný zpytatel i ve sporu jejich jen působení ruky páně,
která pro zachování života i rovnováhy všehomíra, založivši v něm
všude síly dvojité a proti sobě působící, postavila pokoj proti ruchu
a odstrkavost proti přitahavosti, stvořila člověka mužem i ženou,
ba i ducha zavázala zákonem polarity, pokudkoli moc jeho ve
světě smyslném se jeví, a konečně uznala i bouře za potřebné
mezi živly, aby síla jejich se vždy zotavovala. Netoliko tělo, i duch
také sílí a zmáhá se zápasem; a že nyní Europa osvětou a vzdě
laností ducha nad jiné světa díly předčí a jimi vládne, za to věru
přede vším děkovati má zápasu tomuto duchovnímu po mnohá
století prodlouženému; ba i skutek učí každodenní, že ducho
venstvo samo vyniká vesměs mravností a vzdělaností tam, kde mu
zápasiti bývá se smýšlením odporným. Ačkoli pak věrnému zvě
stovateli událostí těchto nebude stejno, jakékoli formy osobí sobě
cit a potřeba náboženství, ano člověku bez nich ku posvěcení
svému obejiti se nelze: nicméně snažiti se bude, aby neoučastnil



se vášní strany kterékoli, alebrž zůstavil rozeznání nad nimi soudu
vyššímu, věda dobře, že víra nikdež není vědomím, kteréhožby lze

bylo nabyti vlastním úsilím, ale že jest skutek duševný sám sebou

nevyhnutelný, čili dar boží; a protož držeti se bude slov spasitelo
vých: Nezatracujte a nebudete zatraceni. Jen kde náruživosti lidské,
co živlové cizí, ve spor tento se vměšují, kde sobectví a ctižádost,
panovačnost a zištnost, pýcha i nenávist o to se zjevně zasazují,
aby pokrytsky užívaly k účelům svým za prostředek i toho, co

nejsvětějšího jest: tam mravní cit nesmí nikoli zamlčeti se; neb
tento dualismus náleží v obor jiný, kde o pravdě nebo klamu,
o právu a bezpráví, sporu není a býti nemůže. A jen takovýmto
duchem psán jsa dějepis, může bohdá dosáhnouti vznešeného oučele

svého; má-li historie nám býti učitelkyní, nesmíme dělati z ní

sobě — děvky!

Mylné byloby domnění, že církev křesťanská, a zvláště

západní, od počátku svého nepodléhala změnám časovým, jak ve

věroučné stránce, tak i v ústrojí a v řádech svých; neboť zákon

pokroku, dalšího rozvinutí a oprav jevil se v ní po všecky věky
tak dobře, jako ve kterémkoli jiném oboru působení lidského. Ci

jest neznámo, jak rozdílný byl spůsob živobytí křesťanského před
císařem Konstantinem a po něm ? jaké proměny udály se v moci
a postavení hierarchie Římské jen od papeže Řehoře Velikého do
Řehoře VII a do Bonifacia VIII? jak množil se a bohatnul v po
drobnosti obsah věrouky čili dogmatiky křesťanské každým sto
letím ? Křesťané nemohli od jakživa nepřemýšleti o cestě, která
vedla ke spasení; a čím méně bylo důkladných známostí a světla,
tím větší povstávala hojnost domněnek různých. Ze starých jader
v podání křesťanském pučily a rozvíjely se důmyslem otcův církevních

vždy nové ducha květy a plody, a nejedny nábožné více pocity
nežli pomysly vzrůstaly a odívaly se poznenáhlu v určité vědomí,
ba*i v zásady a soustavy naučné; hierarchii Římské čili papežům
a sborům kněžským bylo bdíti, aby proměny ty dály se pokaždé
v duchu právě křesťanském, aby novými důmysly neutrpělo snad

pravověří čili orthodoxie církve. Nelze zapírati, že po celý téměř
středověk papežové vůbec vyznamenávali se a svítili rozumem i roz
hledem vyšším, ačkoli ve sporu rozumu a citu dávali také oni

obyčejně přednost citu nábožnému. Takto pod autoritou církevních



otcův počalo záhy vzdělávat! se ku př. anthropomorfické předsta
vení o bohu co nějakém mocnáři nebeském, který na spůsob po

zemských sedí na trůnu na nebesích, otočen jsa kůry andělskými
a hojným svátých i světic dvořanstvem. Bůh takový dle okolností
i hněvá i smilovává se, dávaje se přímluvami svých milých oblomiti
a věsti ve svých rozhodnutích. Proto podstata náboženství zaklá
dána více a více netoliko na modlitbách k bohu, ale i na vzývaní
svátých, jimž tudíž přičítáno účastenství božské všudypřítomnosti
a vševědoucnosti atd. V okolnostech takových neuznáváno ani
šetřeno práva osobního přesvědčení: kdo dle svého rozumu dával
věcem výklady jiné a zastával je urputně, odsuzován býval co bludař
a kacíř. Zásada pouhé autority panovala naprosto veškerému světu
křesťanskému. Hierarchie Římská, rozhodujíc o pravdě a bludu,
chránila tím a udržovala spolu jednotu církve; i musíť uznáno

býti za štěstí pro národy, že v jednotě té ujímal a živil se pocit
jejich společného příbuzenství, co jedné veliké rodiny, podrobené
jedné a též autoritě a stejným zákonům. Kéžby jen tvořící se theo
kratie církevní byla uměla lépe uvarovati se staré panovačnosti
Římské a cest při moci světské obyčejných!

Příčiny roztržek a neposlušenství v církvi bývaly obyčejně dvojí;
jedny brávaly původ více z učení, druhé více z chování se hierarchie
Římské. Nevšickni věřící hověli stejně zásadě pokroku; zvláště na

východu církev Řecká udávala to za hlavní příčinu roztržky své
s Římem, že považovala všeliká zdání a učení církve Římské za

novoty škodlivé a nebezpečné. Národové západní zase odtrhovali
se nejvíce proto, že brali pohoršení z praktické stránky křesťanství,
ježto v Římě odstupovala prý hojně od učení a příkladu apoštol
ského. Mezi sektami z takové příčiny již ve hluboké středověkosti
povstalými poutá pozor náš zvláště sekta Waldenská, ježto
s událostmi v Cechách měla hojné podobnosti a styky.

Původcem sekty té byl zámožný někdy měšťan a kupec Lyonský
ve Francii, řečený Waldo neboli Petr Waldus, v létech 1170
až 1180. Obrátiv se k náboženství cele, a dav sobě přeložiti do
mluvy domácí nový zákon i jiné knihy písma svátého, rozdal jmění
své mezi chudé, a následuje příkladu Kristova i apoštolův, jal se
i s učenníky svými kázati evangelium lidu obecnému, napomínati ku
pokání, chváliti chudobu a život pobožný i varovati před žádostmi
tělesnými. Byltě s počátku tak vzdálen myšlenky, odtrhnout! se od
církve Římské, že r. 1170 podal papeži Alexandrovi III spůsob
a řád svůj ke schválení a potvrzení; teprv Lucius III, na sboru



církevním ve Veroně v listopadu 1184 držaném, vynesl kletbu vedle

jiných sekt, spolu také na Waldenskou, protože každému laikovi

schopnému přisuzovala povinnost i právo, hlásati lidu slovo boží,
bez ohledu na ordinaci biskupskou. Následovníci Waldovi, kteří
mimo jiná jména nejvíce co »chudí Lyonští« (pauperes de Lugduno)
prosluli, utvořili teprv postupem času své zvláštní a určité vyznání
čili učení, kterým dělili se jak od církve Římské, tak i od ostatních
sekt souvěkých, (jakoví byli Katarové Albigenští, Patareni, Bogo
milové a jiní,) a byvše vypuzeni z krajiny Lyonské, osedli hlavně
v oudolích mezi vysokými Alpami někdejšího Delfinatu a sousedně

jemu Itálie. Poněvadž jeden článek jejich vyznání ukládal jim po

vinnost, dle nového zákona kázati slovo boží, není se diviti, že

učení jejich záhy počalo šířiti se do všelikých krajin, a jsouc úsilně

potlačováno všude, předce hojně vkořenilo se v srdcích obecného
lidu. Hlavní jeho známky, kromě povinnosti kazatelské, byly ty, že

obmezujíc se na písmo svaté, co jediný pramen a pravidlo víry,
mělo na zřeteli více praxis nežli theorii křesťanství, a to dle pří
kladu a ducha prvověké církve; že nepřiznávalo papežům ani hier
archii Římské moci výhradně klíčův apoštolských, že spasitelnost
církevních svátostí činilo závislou od mravní zásluhy osob jimi při
sluhujících, že zamítalo vzývaní svátých a očistec, a pokládalo každou
přísahu i každé prolití krve lidské, ba i trest smrti, za hříchy
smrtelné. Byvše pronásledováni, jako jiní kacíři, Waldenští, kromě
nedostupných oudolí alpských, drželi se na mnohých místech co

společnosti tajné, a činili se na oko poslušný církve Římské, i účastny
svátostí jejích: ale za příčinou tajných schůzek svých upadali také
hojně v podezření neřádův a neplech, které se jmenem »jamníci«
spojovány bývaly. Také uchylovali a dělili se nezřídka mezi sebou
v podrobnostech, z nedostatku důkladné známosti své věrouky řídíce
se, jako tak zvaní »pikharti» (beghardi) a »bekyně« (beguinae, be

guttae), více temným citem nábožným, nežli rozumem a vědomím
jasným.

Povstání sekty Waldenské nezůstalo beze vlivu i na samu církev
Římskou hned od počátku. Hlavní zásadě její, následování příkladu
apoštolského v chudobě a v pilném kázaní slova božího, nemohli
ani osvícení papežové, jako Innocentius III, ani vroucí křesťané,
jako František z Assisi a Dominik, nepřiznávati pravdy a oprávněnosti:
a předce kněžstvo jejich věku bylo, i dle jejich uznání, uchýlilo se
od ní velice, oddavši se příliš valně pohodlí, nádheře a rozkošem

světským; neb mezi faráři byl již tehdáž rozmohl se obyčej, poží-



váti svých beneficií podál svěřeného sobě stáda, a odbývati pastýřské
povinnosti své skrze najaté střídníky (vikáře), špatně placené a často
hrubě nevzdělané; nehoda ta bývala za oné doby hlavní příčinou
prospěchu sektářův. Proto založeny brzy po sobě nové dvě řeholy,
tak řečených mnichův žebravých: byli to Minoritě (fratres
Minores, bosáci) skrze Františka z Assisi r. 1207, a Domini kán i,

čili řád kazatelský, (fratres Praedicatores) r. 1216 skrze Dominika,
někdy kanovníka Osmenského v Hispanii zřízení, ježto pak brzy
roztřídily se i na všeliké řeholy menší. Noví mnichové jali se záhy
předstihati samé Waldenské, jak v dobrovolné chudobě, tak i v hor
livém a pilném kázaní slova božího lidu obecnému a v jiných
ctnostech křesťanských. Činíce pak to vše v dokonalém souhlasu
a poslušenství církve Římské, nabyli skutečnými zásluhami svými
rychle veliké přízně a znamenitých prospěchův ve všech zemích

křesťanských, jak na panovničích dvorech, tak i v chýších chudiny.
Staliť se záhy přední hájitelé Římského pravověří, přední nástrojové
k obrácení všelikých sekt opět do lůna církve, a hlavní podporo
vatelé centrální moci papežské ve křesťanstvu, podléhajíce všude
kázni církevní ne tak diecesanův svých, jako raději dvoru Římského

bezprostředně. A však sám ten neobyčejný prospěch, sama ta hojná
přízeň a láska, které všude požívali, zdá se že přispíšily také u nich

porušení, dovolujíce jim ochabovati více a více v prvotné přísnosti
řehol svých; neb sotva minulo století od založení jejich, a již slyšeti
bylo i na ně nářky hojné a spravedlivé, — jakož o tom dále vy

pravovati budeme.
Častá starých Čechův chlouba, že od svého pokřesťanění

stáli vždy nepohnutě v poslušenství stolice Římské, musí po bedli

vějším uvážení poněkud umírniti se. Ovšem že oni celkem nikdy
od Říma neodtrhli se: ale částečných odporův bývalo, jako jinde,
tak i u nich vždy dosti. Již první obrácení jejich na víru křesťanskou
stalo se bylo se dvou stran, a ne cele svorně. Obřad slovanský,
uvedený od bratří Cyrilla i Methodia, zapustil u nich hned na

počátku kořeny hlubší, nežli myslilo se donedávna;
1 a když národ

český žádal za jeho schválení, a papež Řehoř VII, známou bullou
ze dne 2 ledna 1080, netoliko nesvolil k němu, ale i poroučel
konečné jeho zavržení a zrušení, neuposlechli ho ani král Vratislav,
ani národ sám. Nesluší ovšem uzavírati zase odtud, žeby s obřadem

slovanským také články víry řecké, pokud rozdílné byly od latin

ských, byly došly mezi Čechy jakési zvláštní obliby; nepodstatné
zdá se býti zejmena domnění, žeby obyčej přijírnati svátost oltářní



pod obojí spůsobou byl udržel se v Čechách podtají od věku Me

thodiova skrze všecka století pozdější:
2 ale tolik aspoň jisté jest,

z toho i z jiných důvodův, že nalézali se v Čechách po věky lidé,
kteří nedávali se voditi pouhou autoritou stolice Římské.

Pamětihodný toho důkaz podává bulla papeže Innocentia IV,
dána v Lyoně dne 19 srpna 1244 ku prelátům Českým i Uherským,
o kacířství té doby v Čechách povstalém. Praví se v ní, že mezi

Čechy kacířská nepravost takové nabyla síly, že popuzovala již
k boji proti matce církvi netoliko lid obecný, ale i velmože a pány,
a v přívažčivé nešlechetnosti že volila sobě jakéhosi arcikacíře i za

papeže, kteréhož i s učenníky jeho ve velikém množství v úctě

majíc, napájela se jedem učení jeho. Protož aby duchomorný neduh

takový nezmáhal se dále, vynesl papež kletbu »na arcikacíře, kteréhož
Čechové papežem nazývali, a na učenníky jeho i na přívržence
a ochránce obojího pohlaví*, a přikazoval prelátům jak Českým
tak i Uherským netoliko rozhlásiti ji, ale přičinit! se také při svých
králích, aby kacířové ti skutečně potrestáni byli.

3

Pro chudobu dějinných pramenův našich nelze zvěděti, co
s tím samozvaným papežem českým a s jeho přívrženci dále stalo
se. Víme toliko, že i král Přemysl Otakar II ku potlačení kacířství
v Čechách vyžádal sobě pomoci od papežské stolice, kterouž mu
Alexander IV také udělil, ustanoviv bullou dne 17 dubna 1257
dva Brněnské minority, Bartoloměje Čecha a Lamberta Němce, za

první nám dle jména známé inquisitory v Čechách. 4 Ale ani o té
události nezachovaly se nižádné podrobnější a určité zprávy. Teprv
ze žaloby, kterou r. 1318 náruživý probošt Fridrich ze Sumburka
osočil biskupa svého Jana z Dražic u papeže Jana XXII, jakoby
hověl byl kacířství v Cechách, dovídáme se, ale spůsobem velmi

nespolehlivým a nejistým, jakoví byli někdejší kacíři čeští. Poklá
dali prý oni každou přísahu, jakkoli pravou, za hřích, a dle učení

jejich laikové tak dobře jako kněží mohli zpovídat! a rozhřešení
udělovati, ba i řádně pokřtění mohli zase křtěni býti; zapírali prý
z mrtvých vstání a jednotu božské podstaty; Kristus pán, pravili,
že nadán byl tělem ne lidským, ale jakýmsi fantastickým, a Luciper
že zase kralovati bude na zemi. Kacířův takových bylo prý tolik
v městě a v biskupství Pražském, že měli svého arcibiskupa i sedm
biskupův, a každému biskupovi že podřízeno bylo po třech stech
kacířův, ježto prý nočními časy scházeli se v jamách ke slyšení
kázaní a ku páchaní hříchův tajných, A takové nešlechetníky biskup
Jan pokládal prý za hodné lidi, a když k doléhaní krále Jana



i Pražanův postaveni byli před inquisitory a 14 jich odsouzeno
řádně co kacíři, (zejmena jeden mezi nimi lékař, jmenem Richard,
kterýž i písmem prý hájil byl kacířství svého,) k rozkazu biskupovu
úředníci jeho násilím prý propustili odsouzence na svobodu. 5 I ačkoli
dotčená žaloba líčením svým patrně nadsazujícím ukazovati se zdá
více na Katary, (ode kterýchž i slovo »kacíř« má původ svůj,)
může předce býti pravdě podobnějším, co naskytuje o té věci sou

věký pramen jiný,
6 že podstata žaloby vztahovala se vlastně k jaké

musi sboru Waldenskému. Tolik aspoň jisté jest, že pozdější stopy
smýšlení kacířského v národu českém vedou vždy více k učení
Waldenskému, nežli k jiné kterékoli sektě.

A však neméně jisté jest, že ono veliké hnutí duchův, ony
nepokoje a bouře náboženské, které v XV století činí hlavní obsah
dějin a proměnily podstatně veškeru tvárnost věcí českých, nebraly
původu svého z nižádné sekty středověké, ani Waldenské, ani Ka

tarské, ale že povstaly a rozvinuly se ze vlastních příčin a zárodkův,
s počátku na oko nepatrných, ale nabývajících čím dále tím větší

opravdovosti a důležitosti. Bylať to idea života křesťanského
ve sporu a zápasu s protivou života skutečného, která nedajíc ukojení
hluboce nábožnému srdci starých Čechův, vedla je vždy ku po
kusům novým o uskutečnění její ve společnosti lidské. Mělť ovšem
život celého národu a všech jeho tříd uspůsoben býti dle oné idey;
především ale měli svítiti příkladem vzorným křesťanského života
ti, kteří stavem svým povoláni byli hlásati lidu slovo boží a vésti

jej ku pobožnému živobytí na zemi i ke spasení na věčnosti. Tu
ale záhy stali se prvním kamenem úrazu právě ti, kteří nedávno
předtím ještě považováni byli za přední představitele a šiřitele pra
vého křesťanství. Přičinlivosti Minoritův a Dominikanův podařilo se

bylo přivesti všeliké bludaře zase do lůna církve a očistiti národ
český téměř cele od příhany kacířství; horlivost jejich, co kazatelův,
zjednávala jim vždy větší a větší lásku a důvěru v lidu, kterýž pak
namnoze nejen jim raději nežli farářům svým zpovídat! se, ale
i svátostmi církevními od nich sobě posluhovati dáti chtěl, v jich
kostelích a klášteřích pohřeby sobě volil a záduší hojná u nich
sobě zakládal. Úspěchy takové zbudily u kněží a prelátův i veške
rého duchovenstva světského záhy jakési řevnění a větší opravdovost
i pilnost u vykonávaní svého pastýřského úřadu. Přičiněním zvláště



biskupa Jana z Dražic již i faráři počali hojné vyznamenávali
se příkladným živobytím, kdežto mnichové žebraví, opojeni tuším
zdarem svým, klesali více a více. Dávánoť těmto již skutečně za

vinu, že život jejich druhdy apoštolský a příkladná kázeň ochabo

valy tím více, čím více zmáhala se moc řehol jejich; že prvo
počátečná pokora i dobrovolná chudoba ustupovaly více a více

vypínavosti a lakotě nenasytné, a že oni provozovali moc svou v lidu
více pro vyhovení vášněm svým, nežli pro rozmnožení pravé kře
sťanské pobožnosti. Zvláště pak když Minoritě Litoměřičtí nešetřili
církevních zápovědí, jež biskup Jan z Dražic ovšem příliš často

ukládal, vinili je oťficialové biskupští zjevně, že rušíce církevní kázeň,
činili to z pouhé lakoty; a když dokonce Minoritě Zatečtí opovážili
se pochovati slavně pana Sulislava ze Pnětluk, roku 1313 pro škody
na církevních statcích spáchané v biskupově kletbě zemřelého, dal

je i samé týž biskup do kletby dotud, dokudby neučinili náležitého

pokání.
7

Naproti tomu neopominuli také oni viniti jeho z přílišné
shovívavosti ku kacířům, jakož nahoře již dotčeno, ano jisté jest,
že on vlídněji soudil o pietistech svého věku, tak řečených »beg
hardech* čili pikhartech a »bekyních« čili ženách kajících, nežli
schvalovala zelotická orthodoxie; ač proto nechceme jistiti, žeby
vždy a ve všem choval se byl bez ouhony. Rozbroje a roztržky
mezi ním a mezi řeholníky jeho diecese jsou skutek stvrzený mnoho

letým jeho bezděčným v Avinionu přebýváním (1318—1329), ačkoli

podrobnosti o tom zakryty jsou nepamětí. Také třenice mezi kněž
stvem světským a řeholami žebravými dostoupily za jeho biskupo
vání povážlivé prudkosti a výše. Farářové Pražští dobyli sobě
u papežské stolice bully na ochranu práv svých, do kterýchž jim
žebraví mnichové sahati neměli: když ale tito nezměnili předce
obyčejův svých, vyhlášena ve všech hlavních kostelích Pražských
dne 24 července 1334 kletba na ně. Přišlo k bouřím i až ku krve
prolití v městě, ježto laikové dělili se a brojili na obě strany; mnozí
farářové i mnichové ztýráni všelijak, nežli podařilo se biskupovi,
upokojiti a smířiti zase mysli rozdrážděné, 8

Rozbroje takovéto v lůně církve české nepřestaly ani pod
prvním arcibiskupem Arnoštem z Pardubic (1343—1364), ale

stávaly se časem ještě povážlivějšími. Kterak Arnošt o to horlivě
se snažil, aby kněžstvo diecese jeho prospívalo skutečně ve vzděla
nosti a v čistotě mravův, a kterak prostředky, jež k tomu obral,
byly vhodné a dílem i přísné, o tom mluvili sme na jiném místě

obšírněji. Učeností, známostí světa i lidí, též dary tvorčími a organiso-



vacími rovnal se Arnošt svému příteli a pánu Karlovi IV, a jsa
při tom prost jeho vad i křehkostí všelikých. Jakož byl Karel
r. 1348 takořka znovu založil říši Českou, zavázav ji řády novými,
na podobný spůsob vydal také Arnošt na provinciální synodě dne
12 listopadu 1349 duchovenstvu českému nové zákony kázně, ježto
pod názvem »Statuta Arnesti« vůbec vyhlášeny byvše, zachovaly
moc a platnost svou po mnohá století. 9 Známo jest, kterak
i Karel IV horlivě usiloval o reformu duchovenstva; 10

spojenému sna
žení císařovu i arcibiskupovu podařilo se, že kněží čeští toho času co
do vzdělanosti a mravův vynikali aspoň nad německé skutečně.
Podstatně pomáhalo k tomu vysoké učení Pražské, založené
roku 1348, o jehožto zkvetání oba, císař i arcibiskup, stejně laskavou
i snažnou péči vedli.

Tím vším stalo se, že zanedlouho netoliko mnichové žebraví
ztratili v očích lidu českého někdejší svou ve ctnostech apoštolských
přednost, ale že kněží světští, aspoň mnozí, ba i laikové někteří,
počali jak učeností a osvíceností, tak i duchem apoštolským vyni
kat! nad ně vysoce. U valné části národu vzbuzeny tím spolu větší

opravdovost a bystřejší smysl co do rozeznávaní pravého a lichého
křesťanství vůbec.

Jaký duch vládnul tehdáž hlavou i světskou i duchovní v Čechách,
vysvítá znamenitě také z povolání bratra řeholy sv. Augustina,
Kunrata Waldhauser a, z Rakous do Čech,

11 a z několika
letého působení jeho v Praze; téhož Kunrata, jehož někteří histori
kové církevní pod nepravým příjmením »ze Štěkna« za předchůdce
M. Jana Husa v Čechách pokládat! byli zvykli. Kazatel tento,
učeností a rázností charakteru slovutný, obrátil byl na se pozor
Karla IV, i vzbudil v něm žádost, získat! tak znamenitého muže

pro své milé Čechy. I dal císař o to jednat! skrze pány z Rosen
berka tak, že Kunrat přišed skutečně (jak se podobá r. 1360) do
Prahy, stal se kazatelem v kostele sv. Havla. Důrazná jeho kázaní,
ve kterýchž, nešetře nikoho, bez milosti káral pýchu, lakotu a roz
mařilost Pražanův,

12
potkala se v krátkém čase s účinkem potud

neslýchaným. Neb nejen přivábila posluchačův množství takové, že

jim již ani kostel nestačil, a Kunrat obyčejně před kostelem pod
šírým nebem kázati musel, ale i ve smýšlení a ve mravích lidu

spůsobila změnu patrnou. Ženy Pražské, odkládajíce znenáhla oblí
bené své šperky, drahé závoje, zlatém a stříbrem vyšívaná roucha,
počaly odívat! se prostě; lichva pomíjela, i nejeden hříšník tohoto
druhu nabízel se sám, že chtěl nahraditi, komu prvé byl uškodil;



známí v městě záletníci, v Praze tehdáž po němečku »helmbrechti«

zvaní, před jichž dotíravostí cudná dcerka městská ani v kostele
ukryti se nemohla, činili pokání, dávajíce v pobožnosti dobrý příklad
jiným a t. d. Sám Kunrat s podivením ptal se: »Cím to jest, že

lid má tolik ke mně lásky a přítulnosti, kdežto já ho kárati nepře
stávám? Mnichové žebraví počínají sobě naopak, pochlebujíce lidu,
a hle! v jejich kostelích je prázdno!* A vzbuzoval-li již tento
oučinek sám o sobě nepřízeň a závist, musely vášně ty ještě zvýšiti
se, jak mile Kunrat (v prosinci 1363) horliti počal také proti svato

kupectví duchovních, a zvláště mnichův žebravých; svatokupectvím
pak nazýval i to, když ku př. novice ženská nepřijímána do kláštera,
leč s věnem dostatečným. Arcibiskup Arnošt, když mu takovéto
případy Kunratem oznamovány, aby jim přítrž učinil, omlouval se

tím, že řeholy žebravé, majíce své zvláštní starší, nepodléhaly jeho
duchovní zprávě.

13 Dominikáni ale, když generál jejich přijel do
Prahy co papežský legat na počátku roku 1364, chopivše se příleži
tosti této, pohnali nenáviděného kazatele k soudu před arcibiskupa
pro dva články kacířské, kterým prý učil. Kunrat podal bez me

škání písemnou svou obranu proti nim: nicméně Arnošt uznal za

dobré, ohlášením veřejným ustanoviti den a hodinu, aby každý,
kdoby na Waldhausera co žalovati měl, postavil se před ním se
svou žalobou. I nepostavil se nikdo. Tím nabyl ostrý kazatel, jak
se zdá, nad to více smělosti; v máji 1364, když Rudolf kníže

Rakouský byl v Praze, chtěl kázati veřejně o své rozepři s mnichy:
a však vystříhán jsa od svých vyšších, aby toho nečinil, uposlechl
konečně, nechtěje prý lidu, i bez toho na mnichy popuzeného, roz
drážditi ještě více. 14 Kníže Rudolf, poznav tuším nyní teprv cenu
muže takového, vábil ho sliby nad míru vnadnými k navrácení se
do vlasti. Kunrat ale odpíral, pravě, že vděčnost, kterou císaři za
tolikerá dobrodiní zavázán byl, jemu Cechy opustiti nedovolovala.
Později povstali proti němu opět Dominikáni s 18, Augustini pak
se 6 články; tito vinili jej také obzvláště z apostasie, protože byl
opustil řeholu jejich. Na to sepsal opět apologii obšírnou, jejížto
slova, někdy velmi důtklivá i prostořeká, poznati dávají povahu
kázaní jeho vůbec. Praví pak v ní mimo jiné, že mnichové prý již
tak velice uchýlili se ve všem od prvních předkův svých, že kdyby
svati zakladatelé řehol jejich náhle zase octli se mezi nimi, učenníci

jejich nejen nepoznali a nepřijali by jich, alebrž i ukamenovali by
je; tak prý jim proti mysli byla všeliká výtka zkažených mravův

jejich. Leč v jednom že se konečné přece polepšili až ku podivu:



jindy prý hašteřívali se bez ustání mezi sebou, a o mrtvoly bohatých
pro své kostely rvali se často jako hladoví dravci o mrchu;

15
nyní

ale že byli smířeni a svorní mezi sebou všickni za jednoho — proti
němu, společnému svému odpůrci. Celá však ta rozepře, kteráž se
až i do zemí sousedních rozhlásila, týkala se jen věcí méně pod
statných o kázni církevní. Zvláštní záštitou smělého kazatele ne

přestával býti císař Karel IV, jakož se to i v tom poznává, že

později Kunrat dosazen byl na nejpřednější faru v Praze, totiž na

Týnskou, kdež také dne 8 Dec. 1369 zemřev pochován jest,
10

k velikému Pražanův zármutku.
Příklad Kunratův, jemuž co kazateli tak slavně se dařilo, stal

se tuším pohnútkou muži stejného sice smýšlení, ale ducha jina
kého, že vzdav se své vyšší hodnosti církevní, jal se pracovati na
témž poli o závod. Byl to Pražský kanovník Milič z Kromě
říže, 17

jenž dvořiv po mnohá léta u císaře Karla IV, provázel jej
co podkancléří ještě r. 1360—62 na cestách po říši Německé. Po

žívaje spolu statku Tmaně, mohlť dobře spokojiti se ve stavu
svém: ale na podzim 1363 prohlásil se nenadále, že chtěl všech

důstojenství a příjmův církevních odříci se, jen aby mohl v ouplné
chudobě sloužiti Kristu a jeho evangelium. Nerad pohřešoval arci

biskup Arnošt muže tak pobožného i učeného ve své kapitule:
»což pak můžete lepšího činiti, nežli pomáhati ubohému svému

arcipastýři u vedení svěřeného jemu stáda ?« tak domlouval jemu.
Ale Milič ve snivém ducha nadšení nedal se odvrátiti od úmyslu
svého; ušed z Prahy do Horšova Týna, jal se kaplaniti u taměj
šího faráře, aby se přiučil péči pastýřské a zvláště kázaní. Po půl
létě vrátil se zase do Prahy, a počal kázati nejprvé u sv. Mikuláše
na Malé straně, potom pak u sv. Jiljí ve Starém městě. Nový
tento reformátor, ačkoli měl stejný účel i stejné smýšlení jako pře
dešlý, lišil se však podstatně od něho v řečech svých. Kunrat jsa
Němec, vzdělávat! mohl ovšem jen německou část obyvatelův
Pražských, Milič pak obrátil se především k obyvatelstvu pouze
českému; moc a síla onoho jevila se zvláště rozumem, jasností, a

dojímavou nelíčenou přírodností, tento pak působil raději pobuzením
citu a obraznosti, barvou mystickou a řečí hojně protkanou obrazy
apokalyptickými. S počátku nemíval než málo posluchačův, a i ti
dovolovali prý sobě někdy přetřásat! řeč jeho

18 ousměšně; ale zne
náhla množil se počet jejich, a vzrostl konečně tak, že Milič, chtěje
na všech stranách vyhovět! žádostem, musel často za den kázati
třikráte v místech rozličných, ano jednoho dne i pětkráte. A jako
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lid nadšením jeho nábožným jímána se cítil, tak učení obdivovali
se neobyčejné plodnosti, živosti a pružnosti ducha jeho."’

Mnohým hloubáním ve svátém písmě, zvláště v prorocích a

v apokalyps!, navykl duch Miličův těmže myšlenkám i obrazům.

Zápasiv každodenně s porušeností mravní všech stavův věku svého,
a prohlédaje, čím by sobě pojistiti mohl vítězství, zdálo se mu na

jednou, že dosáhl nálezu vědeckého, hrozného a důležitého: srovnav
totiž a vyloživ nevšední učeností biblickou a zvláštní svou ostro

vtipností všecka v biblí místa 20 mluvící o příchodu Antikristovu na
konci světa, našel v nich ten smysl, že předpověděná doba hrůzy
připadala právě v léta 1365—1367 počtu našeho. I sepsal o tom
zvláštní učené pojednání

21 a ohlašoval novinu svou slovy dojíma
vými také s kazatelny. Tu pak nebylo stavu žádného, ani věku a

poměru, v němžby byl nenalézal spůsobův i nástrojův antikristových
a neuměl jich vylíčiti; vše to, co v životě lidském nesrovnávalo se
s čistou láskou křesťanskou, s pokorou a pobožností, pravil býti
antikristovým. Před jinými nalézal zvláště v duchovenstvu, počna
od arcibiskupa až po mnichy žebravé, příležitosti hojné ku kárání;
a však ani knížat a pánův světských neminul přísný jeho soud,
rovněž jako lidu sprostého. Když ale se osmělil ve shromáždění
jakémsi říci také císaři Karlovi IV veřejně do očí, že on sám byl
prý veliký antikrist, uznal arcibiskup Očko z Vlašimě za potřebí,
potrestati jej za takovou opovážlivost několikadenním vězením.22

A však císař, kterýž horlivce toho vždy miloval a sobě vážil, ne

odjal jemu ani po tomto skutku přízně své; neb když theologové
Pražští doléhali naň pro jeho naučný článek, a Milič odvolav se

proto ku papeži Urbanovi V, léta 1367 sám osobně do Říma se

odebral, dal jemu Karel IV na cesty listy poručovací co nejchval
nější.

Milič čekal v Římě dlouho na slíbený papežův příchod, a ne
moha se dočkati, umínil jemu jiti vstříc do Avinionu, prvé ale
ještě oznámiti Římanům veliký svůj nálezek. I ohlásil listem při
bitým na dveřích kostela svatopetrského oumysl svůj, zvěstovat!
u veřejném kázaní, kterak Antikrist na zemi již se usadil, a při
pojit! k tomu příhodná napomínaní.

23 Ale jak mile rozhlásilo se

přibití listu toho, hned inquisitor Římský, řeholy Dominikánské, jal
se stíhati nábožného blouznivce, a dal ho zatknouti ve samém ko
stele sv. Petra; neb již prvé byli jemu dali o něm věděti řeholní
jeho bratří z Prahy. Mnoho neděl držán byl nyní bídně Milič
u Minoritův v Araceli a tovaryš jeho Dětřich u Dominikánův



v tuhém vězení. S velikou radostí hlásali v Praze mniši žebraví

posluchačům svým s kazatelny, že prý kacíř ten již brzy bude
upálen.

24
Když ale Urban V přijel konečně do Říma (16 Okt. 1367),

obrátily se věci jinak: Milič požívaje ochrany Karla IV, netoliko

propuštěn byl z vězení a obsypán poctami rozličnými, zvláště od
kardinala z Albano, ale brzy dostala se mu i příležitost ku konání
ctnosti právě křesťanské: když totiž nepřátelé jeho k odpovídaní
vzati sou, on sám za ně se přimlouval. Jaké měl s papežem roz

mluvy, neví se; ale patrné jest, že od té doby v učení svém o pří
chodu Antikristovu, ačkoli neustal docela, však více a více se

tajil.
Po návratu svém do vlasti, maje svědomí upokojené a jsa

práv před očima svých věrných, jal se ještě horlivěji bojovati proti
nepravostem všelikého spůsobu. »0 s jakou vroucností kázal šle

chetný Milič u sv. Jiljí v Praze! tu plápolal silný duch z něho
v boží milosti, a mnoho vydával ohnivých slovU — tak svědčí
o něm jeden z učenníkův a přátelův jeho, šlechetný Tóma ze
Štítného. Aby pak i německým obyvatelům v Praze prospět! mohl,
učil se, ač byl věku již šedého, ještě také německy a počal po
němečku kázati;

20 ano zdá se, že po smrti Waldhauserově uvázal
se řádně v ouřad kazatelský kostela Týnského. Ale horlivost jeho
neměla dosti na kázaní; tisíceru lidu byl spolu zpovědníkem a
rádcem duchovním, rozhodujícím často v nejtěžších důležitostech
jejich; a dostávaje darův přes vůli svou, jichžto sobě podržeti ne

mohl, protože nad míru střídmě živ byl, i vyhledával sám lidi
nouzi trpící, aby jim pomáhal. Nejvíce však pečoval o vychování
dobrého kazatelstva; každodenně scházelo se na sta žákův čili
klerikův k němu, zapisovat sobě jeho přednášky, on pak obětoval

jim, cokoli mu času zbývalo. Při vší té přísnosti mravův zůstával
však jeho duch bodrým a jarým; a kdokoli měl činiti s mužem
tím neobyčejným, odcházeje pocítil se vždy na duchu svém rozči
lena, povznešena i potěšena.

26 I měla také skutečně horlivost jeho
účinek nevídaný pro život náboženský v Cechách; nejpatrnější
důkaz toho jest, že příbytkové smilstva, staropověstné tak řečené
Benátky (Venetiae), čili řada domův pro veřejné nevěstky v Praze,
zpustly docela.2

' Když toto sídlo neplechy vyprázdněno léta 1372,
daroval je císař Karel IV Miličovi; tento pak dal je pobořiti, a

přikoupiv k němu některá blízká městiště, vystavěl tam s pomocí
pobožných měšťanův Pražských dům veliký pro své kající ženy a

pro kněžstvo spolu s kaplou sv. Marie Magdaleny, i nazval nový



tento příbytek »Jerusalémem«. Ale že zároveň pečovat! chtěl
i o časné opatření těch, jež polepšil, a peněžitého základu nemaje,
bez ustání živiti musel 200 až i 300 osob, nemohl ani při vší dobré
vůli ctitelův svých vyhnout! se tytýž rozpakům, a musel často sná
šeti těžké urážky a potupy, když mu bylo požádati leckterého
boháče o půjčku na krátký čas.

S mnichy žebravými octnul se Milič ve sporech ještě větších
než jeho předchůdce Kunrat; ano nenávist jejich k němu vzrostla

tak, že prý nebyl ani svým životem bezpečen.'
28 Poněvadž ale

zjevná přízeň císaře Karla IV jej chránila,
29

nepřátelé jeho, nemo
houce v Praze ubližovati jemu bezpečně, snesli se na tom, aby jej
na dvoře papežském obžalovali co bludaře. Vinili pak jej ze dva
nácti článkův: 1) pro jeho učení o příchodu Antikristově, 2) a 3)
pro přílišné rozprostranění smyslu slova lichvy, 4) a 5) že schva
loval příliš časté požívaní svátosti oltářní, 6) že kajícím svým ženám
uložil jako nějakou řeholu klášterní, a je s jedné strany příliš
tvrdě choval, s druhé pak příliš vychvaloval, 7) že veškero ducho
venstvo tupil a hanil, počna od papeže až do mnichův, 8) že málo
vážil pokuty vyobcování církevního, 9) že pokládal za hřích, když
se kdo oddal svobodným uměním, 10) ženám že nechtěl žádného
i sebe slušnějšího šperku povoliti, 11) že byl hrdého ducha, a pro
tu svou hrdost, aby měla posilu, že štval moc světskou na du

chovní, a konečně 12) že dovoliti nechtěl duchovním, aby co měli
svého vlastního. 80

Pražský mistr Jan Klonkot, přebývaje na dvoře
papežském v Avinionu, propůjčil se žalobcům svou pomocí, a ob
držel na Řehoři XI dne 10 Januar. 1374 několik bul k císaři
Karlu IV, ku Pražskému arcibiskupovi, a k biskupům Litomyšl
skému, Olomuckému, Vratislavskému i Krakovskému, — což do

kazuje, že učení Miličovo vnikalo až i v tyto diecese, — jimižto
papež ostře pokárav nejen ony články, ale i biskupy, kteří neza
mezili jejich rozšiřování v diecesích svých, nařídil přísné o té věci

vyšetřování.
31

Starý arcibiskup Očko, chránivší vždy potud Miliče

proti nepřátelům jeho, když obdržel ty bully, tak zmalomyslněl,
že i Milič sám musel těšiti jeho. Ale když inquisitor Pražský počal
konati ouřad svůj, Milič odvolav se opět ku papeži samému, vydal
se v postě r. 1374 na cestu do Avinionu. Tam přijat jsa i chován
zase čestně od starého příznivce svého, kardinála Albánského, za

pudil brzy všeliké pochyby o pravověrnosti své: ale sklíčen byv
nemocí těžkou, zemřel v den sv. Petra 1374, prvé nežli rozepře
jeho dospěla rozsudku konečného.32 Karel IV daroval potom ře-



čený »Jerusalem* řádu Cistercienskému, ku prospěchu jak učitelův
tak i studujících theologův řádu toho na vysokém učení Pražském.

Popisujíce skutky muže tohoto, zdrželi sme se něco déle,

protože zjevení se jeho, upomínavši mnohého věřícího na první zvě
stovatele křesťanství, 33

provozovalo v národu Českém moc velikou
a trvalou. V osobě jeho zajisté byla se takořka vtělila ona jarota
citu i obraznosti, ona hluboká nábožnost, ale poněkud bolemyslná,
ona čilá jemnost i urputná odhodlanost, jimiž národ řečený od jak
živa se vyznamenával; a protož on to byl, jenž podporován jsa
přízní nejvyšších ouřadův světských i duchovních, hnul tímto duchem
národním až ve samé hloubi jeho a uvedl jej ponejprv do ševelení

onoho, podobného vlnám mořským, z něhož, když se přimísili ještě
živlové jiní, vyvinula se později bouře neslýchaná. Moc jeho jevila
se zvláště důraznými slovy a bezprostředními skutky; naproti tomu

spisové jeho, nesouce na sobě patrné známky kvapu, nemají do
sebe té ráznosti a jadrnosti, málo míst vyjímajíc, kteráby jediná
jim pojistiti mohla stálou důležitost.

Čeho se nedostávalo Miličovi, co spisovateli, nahradil brzy
plnou měrou jeden z jeho nadšených žákův, Matěj, syn českého

rytíře Václava z Janova, náleževší do počtu oněch duchovních,
kteří za svých studií na universitě Pražské byli se co nej vřeleji
přivinuli k Miličovi v posledních létech. 34 A však ještě za živobytí
jeho, chtěje prospívati ve studiích dále, šel do Paříže, a ztráviv tam
šest let, dal se povýšiti na důstojenství mistrovské, pro kteréž potom
v Čechách nazýván byl zejmena mistrem Pařížským (magister
Parisiensis). Také v Římě i v Normberce přebýval některý čas,
snaže se nejen o učenost nevšední, ale i o hojnou zkušenost a roz
hledlost ve světě. Papež Urban VI dal jemu dne 1 dubna 1381

přípověd apoštolskou ku kanovnictví při hlavním kostele Pražském,
jak mile které uprázdněno bude; po čemž dne 12 října téhož léta
stal se skutečně kanovníkem u sv. Víta. Od arcibiskupa Jana z Jen
šteina, jeho někdy tovaryše ve studiích Pařížských, vykázána mu
za úkol zpovědnice, aniž mu kdy odjata přízeň, ačkoli Matěj ve

sporu arcibiskupově s M. Vojtěchem Rankonis z Ericino, tehdáž
scholastikem Pražským a někdy rektorem university Pařížské, více
chýlil se ku kollegovi svému, ano i obydlí s ním společné sobě
vybral. Ouřad zpovědníka při hlavním kostele nepřestal zastávati
až do své smrti,

36 kteráž jej překvapila v nejlepším jeho věku již
dne 30. prosince 1394.



Popis tento jeho zevnějšího živobytí jest ovšem chudičký
velmi; tím bujněji však rozvinul se květ jeho života vnitřního, po

hybujícího se v říši myšlének. Nevystoupilť sice u veřejnost, aby
slovem i skutkem působil v lidu, jako někdy Kunrat i Milic; maje
zajisté i náklonnost i povolání k životu a k působení tiššímu, ne

pečoval ústním vyučováním než o spasení těch duší, ježto se byli
upřímo svěřili duchovní jeho správě. Také zdá se, že vedl ouřad
kazatelský s nevalným prospěchem. Za to ale vynesl na jevo po

klady neocenitelné ušlechtilého ducha svého v dlouhé řadě spisův
theologických, jež později sebrav u veliký celek, opatřil nápisem
»0 pravidlech starého i nového zákona* (De regulis
veteris et novi testamenti), ačkoli dle jejich obsahu vhodněji mohlyby
se nazvati »skoumánírn o křesťanství pravém a lichém*. Toto vzácné
dílo 36 náleží ke spisům nejvýtečnějším, ježto z péra českého po vše
století kdy vyplynuli; byla také doba, kde mělo účinek nad míru

znamenitý, ačkoli později, jak mile totiž křesťanstvo se skutečně
rozdvojilo, spis ten již za nevhodný považován, ba i konečně do

zapomenutí dán jest. Jedné zajisté straně byl spisovatel v učení
a v zásadách svých postoupil až příliš daleko, druhé naopak zase
nedosti daleko. Odhaliv směle a důvtipně vady a nedostatky církevní
ve všelikých poměrech věku svého, vzbudil proti sobě nedůvěru
všech, kdokoli sobě libovali v zachování starého řádu: ale držev
se přitom vždy podstatného základu církevní tradicie, a poslušenství
ku představeným církve nejen učiv ale i sám obvykav, nemohl
ovšem důležité váhy míti u těch, kteří poslušenství toho z oumysla
se byli vzdali.

Ve předmluvě, teprv po dokonání celého díla sepsané, osvěd
čoval spisovatel, že cokoli psal, to bral skrze modlitbu ze čtení
bible a z pilného rozjímaní toho, co se za jeho času dálo, srovná

vaje s tím časy bývalé.
3

' A poněvadž bible sama o sobě poskytuje
dosti naučení a světla o všech podstatných článcích náboženství
a víry, z té příčiny že sobě méně všímal spisův otcův církevních. :iM

Přede vším že umínil sobě odděliti věci podstatné ve křesťanství
od méně podstatných, a objeviti tudíž základní jeho pravidla, i pře
kaziti, aby pro veliké množství pozdějších nařízení a výmyslův
lidských nezapomínalo se na ně. 39 Základní tato pravidla (regulae),
jichžto 4 vyňal ze starého, 8 z nového zákona, týkají se méně učení,
nežli raději skutkův křesťanských, směřujíce ku plnění všech kře
sťanských ctností, jmenovitě lásky k bohu a bližnímu, pokory a za

píraní sebe samého, slovem, učí následovat! Krista, jehožto život



sloužil jemu právě za pravidlo nejvyšší a všeobecné. Idea křesťanství,
kterouž přednášel, byla tedy pojata cele a výhradně z písma svátého.
Těmito hlavními zásadami zkoušel veškeren život křesťanský věku

svého, horlil velice na pokrytce a licoměrníky každého spůsobu,
kteří měli Krista jen na jazyku a v srdci nic, haněl každé mecha
nické odbývání služeb božích, i hořekoval na zaslepenost, která
mněla skutky a obřady zevnitřními nahraditi nedostatek ducha
i pravdy. Nezavrhoval sice skutkův a obřadův těch samých v sobě,
ale napomínal, aby pro pouhé prostředky nezapomínalo se na oučel;
nebo to že právě jest Antikristova hlavní zbraň a stálý jeho směr,
aby křesťanům ke ctění a snažení podstrkoval a předkládal, na
místě nejvyšších a nebeských, věci pozemské a nízké a t. d.

M. Matěj Pařížský byl přední sice, a však nikoli jediný onoho
věku horlitel o důkladnou opravu všech věcí křesťanských. Zdá se,
že počet mužův učením a příkladem Miličovým k činnosti reforma
torské povzbuzených byl mnohem větší, nežli my nyní zejmena
udati umíme. Snahy školy této (smíli se tak nazvati,) nesly se hned
od počátku, vedle horlení proti porušenosti hierarchie a církve vůbec,
také směrem svérodým a zvláštním, kterým dělily se od podobných
souvěkých pokusův v Anglii a v Němcích: bralyť nejpilnější zřetel
ke svátosti večeře páně, jakožto ke hlavnímu prostředku po
svěcení se duše křesťanské. Křesťané zajisté, požívajíce v té svátosti,
dle víry, samé skutečné tělo a krev Krista pána, i vstupujíce tudíž

jakoby v bezprostředné obcování s božstvím, sílili se, dle učení oné

školy, a prospívali tím co nejvíce v lásce k bohu: a poněvadž láska
ta jest nejčistším a nejmocnějším podnětem pravé pobožnosti, bylo
jim a slulo přijímaní a požívaní takové svrchovaným pramenem
a studnicí všech ctností křesťanských. Proto chtěli aby netoliko

kněží, ale i laikové přijímali svátost tu, jestli ne každodenně, aspoň
co nejčastěji. Požadavek takový usnadňoval a podporoval se v myslích
českých také národní jejich povahou. Zásady rozdílův stavovských
a ducha kastového byly, přes vše usilování posledních panovníkův,
ještě nevštípily se dosti hluboce a neobdržely vrchu v životě národu:
a protož ani dávný směr kněžstva, různiti se od nekněží a ohraditi
se co stav zvláštní, nedošel byl v Cechách ještě takového prospěchu,
jako jinde. Jestliže tedy kněz mohl na mši svaté každodenně poží
vati svátosti oltářní, smysl obecný v Cechách neviděl příčiny a ne

porozumíval tomu, pročby totéž nemělo volno oýti každému po
božnému křesťanu. A však netoliko lid obecný, ale i přední někteří

učenci, jako scholastikus Pražský M. Vojtěch Rankonis z Ericino



a jiní, přiznávali se k učení o spasitelnosti častého přistupování ke

svátosti oltářní.

Jak záhy a jak mnohostranně učení Čechové obraceli pozor
svůj ke svátosti té, o tom znamenité dává svědectví také ten skutek,
že již za Miličova živobytí, aneb aspoň před rokem 1380, tudíž
i před M. Matějem z Janova, farář v kostele Matky boží na Louži
Starého města Pražského, Mikuláš Mnich (f 1380), naléhal vý
slovně na potřebu, rozdávati ji také obecnému lidu pod obojí
spůsobou, chleba totiž a vína, tudíž že osudný pro dějiny české

utraquismus měl starší počátky, nežli do nedávná myslilo se. 40

Skoda jen, že kromě holého skutku, nic nám více o podrobných
okolnostech jeho není známo. Tím méně pak diviti se jest, že

i M. Matěj, jenž ve knihách svých obšírněji a důkladněji, nežli kdo
koli před ním, pojednával o večeři páně v ohledu jak dějepravném,
tak i věroučném a duševědném, zamýšlel také rozdávati svátost tu

pod obojí spůsobou. Plynuloť to přirozeně z onoho ducha, který
byl mezi knězem a neknězem ještě nezvykl činiti a uznávati rozdíl

podstatný před bohem i před lidmi.

A však jakkoli hojný byl tehdáž počet mužův ducha Miličova,
byl předce menšinou: zásady odporné, panovavší v Římě a na zá

padě vesměs, obdržely také v Praze převahu. Nevíme v podrob
nosti, co vše přihodilo se: to však jisté jest, že vedeny mezi stra
nami tuhé hádky a spory po mnohá léta,

41
i že ti, kdo káráni byli

pro nezprávnost života, dělali se naopak horlivci pro zprávnost
věrouky, a odplacovali svým káratelům stíháním a podezříváním
jich co bludařův a kacířův. Positivně, jak řády a předpisy, tak
i dekrety věroučné, nabývaly v církvi vždy větší vážnosti, a kněží
oddělováni od laikův více a více. Na synodě provinciální v Praze
roku 1388 o sv. Lukáši držané vynešen dne 19 října ten nález, aby
laikovi žádnému nebylo povoleno požívati svátosti oltářní častěji,
nežli nejvýš jednou za měsíc. 42 A neměvše na vítězství tom dosti
protivníci Matějovi, vedli k tomu, že o rok později, na synodě
sv. Lukáše (18 Oct.) roku 1389, musel co bludař odvolat! ve

řejně některé své kusy naučné a podrobiti se trestu pro ně. S ním
spolu činili odvolání dva jinak cele neznámí jeho přívrženci, kněží

Jakub a Ondřej, z nichžto první, tuším kazatel u sv. Mikuláše
na Starém městě Pražském, byl se postavil učení panujícímu ještě
prudčeji na odpor, nežli M. Matěj sám. Odvolání ta jsou pro cha
rakteristiku věku tak významná i poučná, že obsah jejich celý zde



ve krátkosti opakovati sluší. M. Matěj pravil: »Vyznávám, že
některé věci kázal sem ne tak pravě, zdrželivě a opatrně, jak sem
činiti měl, a tudíž dal sem aneb dáti mohl sem některým příčinu
ku poblouzení a ku pohoršení. Pročež k odvrácení toho a k ob

jevení pravdy, aby věrní věděli, co mají o tom věřiti, pravím:
1) že obrazy Kristovy a svátých nedávají příčiny k modloslužbě,
aniž mají proto, aby se jich zle neužívalo, páleny neb ničeny býti;
nýbrž obrazové takoví mají dle nařízení svaté matky církve, ke cti

těch, kteréž představují, vzýváni a ve hluboké úctě jmíni býti, a
i já chci je vzývati (adorare) a v úctě míti (venerari), před nimi
klekati a svíce rozžaté přilípati; o zázracích, kteří ctitelům obrazův
se udávají, věřiti sluší pobožnou myslí, že dějí se mocí boží.

2) O svátých na zemi (in via) i na nebi (in patria) takto věřím a vě
řiti se má, že tito a reliquie jejich mají v úctě jmíni býti, a že oni
zásluhami a přímluvami svými více nám prospívají a prospěti
mohou, nežli svati na zemi. 3) Lidé a zvláště laikové, nemají po
noukáni býti ku každodennímu požívaní svátosti oltářní, aniž každý
káti se počínající má hned ku přijímaní jejímu veden býti a t. d.«
Kněz Jakub vyznával, že kázal byl věci některé kacířské, ně
které kacířstvím páchnoucí (quae sapiunt haeresim), a jiné bludné
a pohoršivé. Kacířské prý byly tři: 1) žeby Marie panna nemohla
u pána boha nám býti na pomoc; 2) že svati na nebi nic nám

prospěti nemohou; 3) že modlitby a oběti (suffragia) za mrtvé nic

jim neprospívají. Kacířstvím že páchlo patero kusův: 1) že panna
Marie nemůže věrným milosti činiti; 2) že člověk, kdykoli chce,
může i proti vůli kněze přijímati tělo boží; 3) že reliquie svátých
nemají ozdobovány a vysoce ctěny, ale mohou spáleny aneb no

hama šlapány býti; 4) že člověk nemá postiti se k svátým; 5) že
bůh jen proto povýšil matku svou, poněvadž byla tichá, pokorná
i sloužila jemu. Bludných a pohoršivých kusův bylo šest: 1) že

slovům doktorův svátých nemá více nežli živému obrazu věřeno
býti; 2) že arcibiskup nedobře učinil, dávaje odpustky těm, kdo
uctili obraz matky boží; 3) že znamenati se znamením svátého
kříže zlým lidem nic neprospívá; 4) že kněz lépe činí, když studuje
neb káže, nežliby odříkával hodiny kanonické; 5) že matka boží
není plna milosti jinak, nežli nádoba plná nápoje aneb člověk plný
jídla neb pití; 6) že nemá se klekati před obrazy svátých. Kněz
Ondřej vinen byl jen neuctěním obrazův svátých. Všickni tři,
M. Matěj a kněží Jakub i Ondřej, učinili odvolání to a nové vy
znání ve slavném a hlučném posezení synodálním v kostele sv. Víta;



na pokání suspendováni jsou od úřadu kazatelského M. Matěj na

půl léta, kněz Jakub na deset let. 43

O rozdávání svátosti oltářní pod obojí spůsobou nečinila se
v odvolání tom ani zmínka: M. Matěj byl o potřebě jeho nikde
v knihách svých upřímo nemluvil, a praxis jeho, ačkoli dávno
z obyčeje vyšlá, nebyla také nikde upřímo zatracena neb zapově
zena, tudíž ani nevedla ještě ke sporům a ke stranění. Není však

pochyby, že M. Matěj, podrobiv se předpisům církevním i ve věcech,
které v očích jeho ještě větší měly důležitost, také v této upo
slechnul napomínaní svých vyšších, a upustil od rozdávaní kalicha
laikům. 44

Bylť zajisté hned od počátku pilen osvědčovati se zřejmě
a hlasitě, že v celém svém učení, mnění a jednání podroboval se

svým církevním představeným, jejichžto vyššího soudu po vždy
poslušen býti chtěl. 40

Odsouzení a odvolání M. Matěje a společníkův jeho bylo na
dráze pokroku jak nauky, tak i vnitřních řádův církve křesťanské
skutek nad míru významný a vážný, ba téměř rozhodný a osudný.
Na sklonku středověku, když bádavý duch lidský počínal rozhlédati
se na poli nauky a vědy čím dále, tím hojněji a bystřeji, byl
M. Matěj z Janova první i nejpřednější myslitel a učitel,
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jenž bi

blickou idei křesťanství, pojatou ze hlubokého skoumání
písem svátých, blahomyslně srovnati a smířiti hleděl s útvary a
tradicemi církve positivnými, tak aby nábožné řády a obyčeje
středověké zase pronikány a vedeny byly více duchem evangelia
i apoštolským, nežli důmysly někdy až příliš anthropomorfickými
pozdějších věkův; chtěl tedy vštípiti do církve zásadu reformy
tak, aby na pouti života křesťanského za hvězdu vodící a rozho

dující uznáno bylo písmo svaté čili slovo boží a příklad Krista

pána i apoštolův jeho, k nimž, jako ke středu svému, vše co kře
sťanského bylo, zření své míti a dle nich říditi i opravovati se mělo.

Kdyby církev byla šla za touto myšlenkou, která nikoli nebyla na

odpor zásadám jejím, byloby uvarovalo se rozdvojení její na západu,
a dějiny křesťanstva bylyby od pěti století vzaly cele jinou tvárnost
na sebe; o Husovi ani Lutherovi nebyloby snad ani řeči. Když
ale hierarchie neosvojila sobě myšlenky takové a nejen oné biblické
idei nepodrobila útvarův a řádův svých, anobrž postavila tyto co

rovnoprávné, ba i rozhodující, vedle ní a nad ni: nebylo možné
uvarovati, aby neshoda ve věcech podstatných tak vážná neroz
mohla se časem ještě více a nevypukla ve spor a odpor zřejmý
i trvalý. Pokrok časový napotom bral se cestou od M. Matěje na-



značenou, a katolictví, hájíc traditionalní charakter svůj, muselo za

stavit! a tak říkaje zamraziti se na tom stupni positivného vývinu,
kterého dokročilo bylo počátkem XV století, zvláště když později
často i hlučně žádaná i slibovaná reforma církve (ve hlavě i v oudech)
konečně vždy předce zmařena bývala. Byloť jen potřebí, aby mu

žové méně podajní a smělejší, nežli byl M. Matěj, přivlastnili sobě
myšlenky jeho; a takoví té doby již konali studia svá, snad i pod
osobním jeho vlivem, na vysokých školách Pražských. Bylyť zajisté
školy ty, působením důrazu pošlého ještě od prvního jejich za

kladatele, Karla IV, staly se záhy jakoby ohništěm snah a pokusův
reformatorských co do církve.

Tehdejší stav university Pražské, co do počtu jejích
oudův a vlivu jejího učení, nesmí se vůbec měřiti měrou nynějšího
věku. Známo jest, že hned od počátku rozdělena byla ve čtyry
národy, český, bavorský, saský a polský; ode dne 23 dubna r. 1372
fakulta právnická, oddělivši se od celku, činila pro sebe zvláštní
tělo čili učení, tak že od té doby mluvívalo se i o dvou univer
sitách v Praze. O počtu mistrův a studentův Pražských máme ze
starožitnosti podání neouřední sice ale souvěká, k víře skutečně
nepodobná: nebo jest-li jim věřiti, počítalo se okolo r. 1408 v Praze
neméně nežli asi 200 doktorův a mistrův, asi 500 bakalářův a výše
30.000 studentův.47

Všecky nauky za onoho času obyčejné před
nášeny také v Praze; každý mistr měl právo, voliti sobě sám,
čemu chtěl učiti veřejně nebo soukromí, oznámiv však vždy dříve

oumysl svůj děkanovi fakulty své, jenž o to pečovat! měl, aby více
tří professorův nečítalo stejnou dobou o témže předmětu. Dokto
rové a mistři mohli přednášeti dle vlastních spisův, nikoli ale baka

lářové, jimž uloženo bylo držeti se ve přednáškách svých jen spisův
proslulých mistrův Pražských, Pařížských aneb Oxfordských. Každý
student mohl slyšeti co a od koho se mu líbilo; bohatší platívali
za to určité taxy, chudým odpouštěny jsou. Jen ti, kteří chtěli
povýšeni býti na bakalářství nebo mistrovství, podrobovali se pře
depsaným zkouškám a disputacem veřejným. Z této ouplné svo

body učení, a z hojných privilegií, jichžto požívali všickni immatri

kulovaní, dá se větším dílem pochopiti, proč tolik lidí onoho věku
ke studiem se hrnulo.48

Bylo předepsáno choditi ku každému ve

řejnému jednání ve zvláštním akademickém oděvu a kroji; kdokoli
to zanedbal, nesměl hlasovati s jinými. Co se týče vnitřní ceny
toho, co přednášeno, nesmíme o ní arci vysoce smýšlet!. Ačkoli
užíváno ku přednáškám kněh mužův nejvýřečnějších ze starožitnosti,



jako Aristotelových, Galeriových a jiných, však nacházelo se vždy
pořídku těch, kteříby byli alespoň poněkud pronikali do ducha

jejich; převeliká většina učili se jim jen mechanicky z paměti, a

disputovali pak o nich tím hlučněji, čím méně se byli zmocnili

jádra i podstaty věcí. Nicméně nesmíme ani příliš lehce vážiti
těchto počátkův vědeckého skoumání, jakkoli ubohých a slabých.
Nedá se zapírati, že všecka vědoucnost, i za našeho věku, jest jen
relativná, rozvinující se vždy dále v nekonečném pokroku: a protož
nesluší ani onano nedokonalá cvičení moci myslné považovat! za

nepotřebný článek velikého řetězu; ba v skutku i onomu věku
nenedostávalo se ovšem mužův takových, kterýmž dáno bylo takořka
mimořádným darem s hůry souditi právě a spravedlivě o ducho
vních úkazech, jevících se v obchodu člověka s člověkem. Takéť
veřejná Karlova bibliotéka, o jejíž obohacení císař někdy sám byl
péči vedl, poskytovala každému možnost, dostati se aspoň na vý
šinu vědy věku svého.

Universita, činivší Prahu středem osvěty pro velikou Europy
částku, prospívala v Cechách již tehdáž na potřebném základu
prvotného učení a škol prostonárodních. Nechceme ani mnoho
chváliti, že s každým kollegiatním kostelem i klášterem spojeny
bývaly od jakživa školy, protože učení v nich nevztahovalo se tuším
než k žákovstvu kollegiatnímu nebo řeholnímu. Většího pozoru za

sluhují školy městské a farní, rozšířené tehdáž pod vrchním do
hledem a zprávou university po veškeré zemi. Z častého, ačkoli
jen náhodného v souvěkých památkách připomínaní o učitelích
školních,

49

domyslit! jest se skutečně, že nejen všecka města česká,
ale i mnohé farní vesnice měly své zvláštní školy, a že tudíž pří
ležitosti ke vzdělání sebe dle potřeby věku tehdáž bohatým i chudým
nemnohém méně se naskytovalo, nežli za nynější doby. Kdokoli
zajisté dosáhl na universitě bakalářství svobodných umění, byl
zákonem zavázán, obírati se dvě léta vyučováním prostonárodním,
nežli mu dovoleno bylo vystoupit! na stupeň mistrovství. 50

Silný nával cizozemcův, a zvláště Němcův, skrze celé XIV sto
letí, jak do Prahy a do Cech vůbec, tak i do university Pražské
zvláště, nemohl neuvodit! za sebou také třenice a půtky ná
rodní, ježto později nabyly působnosti veliké a téměř rozhodné;
a protož nelze i této stránky pominout! zde mlčením. Politika po
sledních panovníkův Českých, jak Přemyslovcův tak i domu Lu

cemburského, nepřestávala vábiti cizincův do země, udělováním jim
svobod a výhod rozličných, aby mohla opírati se o ně v zápasu



se šlechtou čím dále tím více se zmáhající; příchozí pak ti nejen
nechtěli srovnati, smísiti a sčeledniti se s obyvatelstvem domácím,
alebrž vypínavostí často urážlivou hledali sobě jak přednosti, tak
i nadvlády. Také na universitě Pražské, majíce co do počtu pře
vahu, podělovali sebe vespolek čestnými místy a požitky s nimi

spojenými tak, že Cechové podobali se mezi nimi sami jen hostům
a cizincům ve vlasti své od milosti jejich závislým. Nesrovnalosti
takové vedly již r. 1384 k výstupům bouřlivým, které král Václav
a arcibiskup Jan z Jenšteina, po dlouhém vyjednávaní, jen tím uklidili,
že v kollejích císaře Karla IV a krále Václava v každé mezi 12

kollegiaty poiištěno Cechům napotom aspoň 5 míst naprosto a šesté

pod výminkami, tedy ani celá polovice. Jakkoli pak chudé zacho

valy se zprávy o tehdejší řevnivosti národní, o její však opravdo
vosti a dlouhém trvání dávají svědectví události všeliké. Tak ku př.
často dotčený přední věku svého učenec český, M. Vojtěch Ran
konis z Ericino, v posledním pořízení svém dne 2 dubna 1388
všecko své jmění odkázav na založení stipendií pro Cechy, ježtoby
studovati chtěli v Paříži aneb v Oxfordě, zvláštní pilností ohradil
je tak, aby toto dobrodiní jen rodilým Cechům se dostávalo. 51

A neméně významný skutek bylo založení proslulé později káply
Betlémské. Dva horliví národovci, králův dvořenín a milec Jan
z Milheimu, rodilý z Pardubic, a měšťan Pražský nad jiné zámožný
a vzdělaný, jmenem Kříž kramář (Crux institor), spojili se r. 1391
k dílu tomu s výslovným úmyslem, aby v Starém městě
tehdáž ještě velice poněmčilém, slovo boží v jazyku českém lidu
obecnému pořádně a svobodně napotom kázáno bylo. Také zřízena

jest za těchto časův pro studující Cechy zvláštní kollej česká
(Collegium nationis Bohemicae) při Pražské universitě, ačkoli neví
se určitě kdy a od koho. 52

A jakož tito skutkové již sami o sobě dávají důkaz zjevný,
kterak Cechové té doby opravdově starali se o vzdělání ducha
svého, aby na dráze civilisace mohli s předními národy jiti o závod:
tak svědčí o tom neméně také všecky pozůstatky a památky tehdej
šího literního a uměleckého snažení v Cechách. Květ litera
tury a děl uměleckých bývá všude hlavním měřítkem vzdělanosti
toho kterého národu a té které doby. Oboje stihla sice ve vlasti
České pohroma nad obyčej krutá i nad míru žalostná: fanatismus
šílený a vždy nelítostný pálil a ničil napořád s jedné strany díla
krásoumná, jakožto podněty prý k modloslužbě, s druhé strany
zase plody literární všeliké, jakožto návody ke bludům a ku kacířství,



A však i ty trosky a trochy z nich, které náhodou aneb božím

dopuštěním ušly všeobecné záhuby, svědčí ještě o nematné výši,
ku které se byly povznesly. A i tu pozoru hodné jest a pozname
nali sluší, kterak Němci v Cechách, ačkoli jak na universitě tak
i ve všech téměř městech královských přední byli sobě osobili

místa, předce co do literární činnosti a plodnosti daleko pozadu
zůstali za Cechy slovanskými. Ovšem že každý, kdo učeným byl
aneb slouti chtěl, psával tehdáž téměř výhradně jazykem latinským,
jímžto vůbec nauky středověké se vzdělávaly: a však i v řadě
takovýchto spisovatelův, aspoň ve druhé polovici XIV století, počet
rozených Čechův daleko předčil nad počet Němcův českých. Co

do národní literatury pak neví se naprosto nic o nějakém
toho času vynikajícím spisovateli německém, kterýby z Cech byl
pocházel, kdežto literatura českoslovanská počtem jejich dosti hojným
honosí se. Již souvěké německé překlady dvou znamenitých českých
plodův, kroniky Dalemilovy a tak řečeného Tkadlečka (der Acker
mann aus Beheim), dávají svědectví znamenité o přednosti české
činnosti literární té doby, ježto neví se o příkladu opačném. Nelze
mluviti zde ani o všech, ani o mnohých spisovatelích českých: jen
k jednomu z nich musí obrácen býti pozor tím větší, čím důleži
tější bylo také jeho působení co do reformace české. Byl to šle

chetný vládyka Tóma Štítný ze Štítného, jenž již za živobytí
Karla IV, vlivem a vedením horlivého kněze Miliče z Kroměříže,
nastoupil byl dráhu spisovatelskou.

63 Studovav zajisté za mládí na

universitě Pražské, přilnul byl celou duší k němu právě tak, jako
M. Matěj z Janova, i požíval také zvláštní přízně M. Vojtěcha Ran

konis z Ericino, jemuž již r. 1374 připsal jednu z nejvýtečnčjších
knih svých. Ačkoli pak nepřijal učeného gradu, byl předce zběhlý
ve všech naukách, které věku jeho příručny byly, a měl spolu
zvláštní dar, vykládat! je lidu slohem jadrným, jasným a příjemným.
Ve všech jeho spisech hojných a obšírných převládá sice duch
a směr náboženský ve smyslu českých reformátorův: to však ne

překáželo, zabírat! se tytýž i do rozjímaní o věcech učených, zvláště
z oboru filosofie prostonárodní;

54 aniž dal se Štítný odstrašit! častým
reptáním a nevražením učencův školních, domnívavších se, že věci
učené nenáležely před soud obecného lidu. Podivu hodným mi

strovstvím užívaje veškerého bohatství jazyka českého, uspůsobil
jej i k sebe důmyslnějším rozpravám; a národ český, čítávaje se
zalíbením i prospěchem spisy jeho, přivykal jimi pojímati také delší

pásma myšlének odtažených.



Z úvahy všech známých událostí a z dosavadního jich líčení

plynou bez odporu pravdy následující: 1) že již za věku císaře
Karla IV i Arnošta z Pardubic, jestli ne dříve, počal jeviti se
v Čechách, co do věcí církevních, duch jakýsi reformatorský, na

bývavší čím dále tím větší síly; 2) že duch tento směřoval od po
čátku vždy více ku praxi nežli k theorii křesťanství, čili že pečoval
více o uskutečnění křesťanské idey apoštolské v živobytí lidském,
nežli o nápravu věrouky čili dogmatiky; 3) že pokrok ducha tohoto

jevil se, neli výhradně, aspoň popředně a s patrnou živostí, ve slo
vanské části obyvatelstva, jak na universitě Pražské, tak i v národu
vůbec. Kunrat Němec byl sice předešel Miliče příkladem působení
svého: ale símě jeho neujalo se u posluchačův tak, aby neslo také
po jeho smrti ovoce. Mezi tehdejšími professory Pražskými známi

jsou jen dva Němci, M. Matouš z Kroková, Pomořan, a M. Albrecht

Engelschalk, ze Strubiny v Bavořích, kteří osvědčili ducha reforma
torského ve spisech latinských po nich zůstalých aspoň v té míře,
že horlili také proti porušenému stavu církve: v Českém národu,
ačkoli méně četném, naskytlo se jich mnohem více; bohužel že

spisy jejich, někdy proslulé, zahynuly v pozdější reakci téměř vesměs.
Tak ku př. hned první kazatel káply Betlémské, Jan Protiva
z Novévsi, pozůstavil po sobě drahně knih českých, ze kterýchž
později Petr Chelčický hojné bral naučení; také druhý kazatel té
káply, mnich Cistercianský, M. Jan ze Štěkna (1393), vyznamenával
se horlením ve smyslu Miličově; Jan z Boru, doktor práv, sepsal
dílo nyní neznámé proti mnichům žebravým; M. Václav Rohle,
farář u sv. Martina v Starém městě Pražském, horlil r. 1393 proti
odpustkům; 55 o drahně jiných mladších promluvíme hned obšírněji.

Ze zákonu nahoře již připomenutého, kterým dovoleno bylo
i pouhým bakalářům přednášet! na universitě Pražské svobodně
spisy školní všech známých mistrův Pařížských i Oxfordských,

58

snadno jest pochopiti, kterak nejedno dílo professora Oxfordského
tehdáž velmi slavného, Jana z W i k 1 e f u čili W i k 1 e f a (vlastně
»Wycliffe«), dostalo se záhy do Prahy, zvláště an obchod mezi

Anglií a Čechami skrze provdání kněžny české Anny za krále Angli
ckého (r. 1381) stal se byl živějším, nežli kdy dříve. Wiklef v Anglii,
jako Waldhauser a Milič v Čechách, měl nej prvé spory s mnichy
žebravými (1360); když ale král Eduard III r. 1366 zastavil placení
papeži tak řečeného peníze svatopetrského a také jinými spůsoby
obmezil moc a vládu dvoru Římského v zemi Anglické, Wiklef od
váživ se hájiti a chváliti skutky ty písmem a důvody učenými, octnul



se tím hned na stanovišti takovém, kteréhoby papežská oddanost
Karla IV nikdy byla Pražskému mistru nedopřála. R. 1377 nařídil
Řehoř XI právě tak přísné vyšetřování proti smělému reformátoru
Anglickému, jakové byl o tři léta dříve proti Miličovi zavedl; ale
bouře ta neuškodila Wiklefovi, protože lordové Angličtí, zvláště

pak tehdejší regent království, vévoda Lankasterský, byli naň laskavi
a chránili ho. Po velikém rozdvojení papežství (1378) počínal sobě

ještě směleji; přeloživ biblí (r. 1380 a sl.) do angličiny, jal se r. 1381

vystupovali také proti učení církve, a nejprvé proti nauce o trans
substanciaci. V tom hned jevil se rozdíl mezi ním a reformátory
Českými, kteří dosavad byli nesahali dále, nežli do věcí týkajících
se toliko řízení a kázně církevní i pravé pobožnosti. Wiklefovo nové
učení nalézalo mnoho přízně, zvláště u vyšších stavův, ale také

odpor hojný a důkladný; r. 1382 sbor prelátův anglických do Lon

dýna svolaný, 13 biskupův a 30 mistrův theologie pod arcibiskupem
Kanterburským co předsedou, odsoudil 24 článkův Wiklefových za

kacířské, aneb aspoň za bludné. Wiklef sám musel přestati učiti
v Oxfordu a ustoupili do fary své Lutterworthské, kdežto požívaje
pokoje, vykládal a zastával učení své celou řadou spisův nových
až do smrti (| dne 31 prosince 1384).

Theologické knihy Wiklefovy donešeny, dle věrohodného svě
dectví,

67 mnohem později do Prahy nežli filosofické, a sice teprv
na počátku XV století; i spůsobily mezi mistry brzy veliké kvašení

myslí. Slova jeho neméně důmyslná, nežli horlivá, proti porušenosti
všelikých řádův církevních, padala v Čechách na půdu již dávno

připravenou, a zvláště mladší jak mistři tak i studenti u velikém

počtu naslouchali se zřejmým zalíbením učení jeho: ale změny,
které uvodil do věrouky křesťanské, odváživ se zvláště zapírati
učení o transsubstanciaci, (čili o přepodstatnění se chleba i vína ve
svátosti oltářní v tělo a krev Krista pána,) spůsobila u mnohých
veliké rozpaky, ba vedla i ke sporům a rozbrojům novým. Někteří
dosavadní horlivci čeští, jako Jan Protiva i Jan ze Štěkna, oba
někdy kazatelé káply Betlémské, ulekše se propasti, ku které, dle

přesvědčení jejich, vedlo učení nové a zásady reformační vůbec, od
vrátili se záhy od nich a postavili se rázně na odpor; větší však
počet nepřestávali libovati sobě ve knihách Wiklefových a chváliti

je, pozůstavujíce sobě na vůli, nesouhlasiti s některými články jeho
učení, aneb dávati jim vv klady nezávadné. Co takoví připomínají
se zejmena mezi staršími mistry Mikuláš z Litomyšle, bývalý již
r. 1386 rektor university, Stanislav ze Znojma, Štěpán Paleč a Křištan



z Prachatic; mezi mladšími zvláště M. Jan Hus z Husince
a M. Jeroným Pražský.

M. Jan Hus narozen byl r. 1369 v Husinci, městečku náleževším
tehdáž dílem službou ku královskému hradu Husi, dílem upřímo
ku komoře královské,

68
z rodičův stavu obecného sice, a však vždy

poněkud zámožnějších. V Praze studovav, stal se tam v září 1393,

tedy ještě za živobytí M. Matěje z Janova, bakalářem svobodných
umění, 1394 bakalářem theologie, pak 1396 v měsíci lednu mistrem

svobodných umění. Jméno jeho jevívá se v počtu graduovaných
pokaždé asi u prostřed; zdá se tedy, že ve škole nebyl považován
za hlavu zvláště výtečnou. Počaltě však již r. 1398 professorovati
na universitě, a nedlouho potom pohádal se ponejprv s kollegami
svými, zastávaje některé Wiklefovy články v disputaci, kteráž držána

byla ve faře svatomíchalské, na Starém městě. 09 Nicméně volen

jest již 15 října 1401 k důležitému ouřadu děkanství fakulty filo

sofské, a presentován co takový za kazatele v kaple Betlémské od
králova milce Jana z Milheimu. Vikář arcibiskupský ustanovil ho
k ouřadu tomu listem obyčejným dne 14 března 1402 vydaným.

60

A hned na to, v měsíci říjnu, povýšen jest Hus již i k nejvyššímu
důstojenství akademickému, k rektorátu Pražské university, jímž
i vládnul až ku konci měsíce dubna 1403.“'

M. Jeroným Pražský pocházel z rodu vládyckého v Praze,
62

a byl o několik let mladší nežli Jan Hus, k němuž již za mládí

přivinul se přátelstvím nejvroucnějším. Rovnaje se jemu výtečnými
dary ducha, ostrovtipností a výmluvností, lišil se předce od onoho

přísně opravdového a pevného charakteru větší jarotou mysli a jakousi
neustavičností i zevnitř se jevící. Neb když Hus ani z Prahy a z Cech

nevycházel, zdálo se, že Jeronýmovi horlivému Europa celá nesta
čila uhasiti žízeň jeho po vědách. Již co student 63 odešed do Anglie
na universitu Oxfordskou, přinesl prý odtud do Prahy několik ještě
neznámých spisův Wiklefových. V září 1398 stal se bakalářem
svobodných umění a obdržel o pět měsícův později, přičiněním
přítele svého, dvouletou dispensací od university Pražské. 64 Pak bral
se opět do ciziny, na university Kolínskou a Heidelberskou v Němcích,
konečně i do Paříže, kdežto dosáhl důstojenství mistrovského, kteréž
jemu v Praze teprv později také uděleno bylo.

65 A však ani na
tom dosti neměv, byl již r. 1403 dal se na cesty až do Palestiny
a Jeruzaléma',

66
i navštívil později také jiné krajiny, brzy co rytíř

a dvořenín, brzy co učenec si počínaje, ale pro náchylnost svou
Palacký, Dějiny české III., vyd. 4. 3



k Wiklefovi také se mnohými protivenstvími se potýkaje, jakož
o tom dále na svém místě vypravovat! budeme.

Tito byli nejvýtečnější dva mužové, kteří pojavše do sebe símě

nespokojenosti se stavem církve, v Cechách od dávna troušené,
vedli je vlastní ducha mocí k dalšímu rozvíjení. K nim družil se

zástup celý mužův nematných, jakoví byli M. Jakoubek ze Stříbra,
M. Jan z Jesenice, M. Prokop z Plzně, M. Jan z Příbrami, a jiní,
o jejichž působení dole místněji bude mluveno.

Arcibiskup Pražský Wolbram ze Škvorce umřel byl dne
2 máje 1402. I poněvadž král Václav té doby co vězeň nalézal se
v moci bratra svého, dána jest mučenému někdy od něho Mikulá
šovi Puchníkovi vůle k vysokému důstojenství tomu od Sigmunda
krále; ale i Puchník umřel (19 září 1402), dříve nežli ho došlo

papežské stvrzení. 07 Potom chtěl Sigmund povýšiti na to místo

Jana Železného, Litomyšlského biskupa, sobě velmi oddaného; ale

poněvadž mezi tím octnul se sám u veliké nevoli proti papeži
Bonifaciovi IX, stolice arcibiskupství Pražského zůstala uprázdněna,

68

až na ni dosedl ku konci léta 1403 probošt Mělnický, Zbyněk
Zajíc, rodu panského z Hasenburka v Čechách.

Wolbramova nevláda i dlouhé po jeho smrti uprázdnění arci
biskupství hověly nemálo zmáhání se Wiklefismu na učení
Pražském, zvláště že dva nejhorlivější jeho hájitelé, Mikuláš z Lito
myšle a Jan Hus, zastávali v létech 1401 —1403 nejdůležitější ouřady
při universitě, jeden co místokancléř, druhý nejprv co děkan fakulty
filosofské, potom co rektor celého učení vůbec. 69 Oba tito mužové

byli z národu českého. Když tedy ouřadové jejich dostali se po
řádkem svým k národům jiným, stalo se tím přirozeněji, že nastala
reakce a že odpor proti nim činěný bral na sebe také barvu
národnosti. Akta sboru Londýnského od r. 1382 vzata jsou v Praze
v uvažování; ke 24 článkům Wiklefovým tam již zatraceným přidal
Pražský mistr Jan Hůbner, rodem Slezák, jiných 21 nově ze spisův
jeho vybraných, a předložil je kapitule Pražské. K žádosti pak
přednešené ve jménu celé kapituly ode dvou kanovníkův, Jana
Kbela, tehdejšího officiala arcibiskupství, a Václava arcijahna Be

chyňského, svolal Husův nástupce v rektorátu, M. Walter Harrasser,



z národu bavorského, celou universitu do Karolína ke dni 28 máje 1403

po poledni, aby všeobecným usnešením stal se nějaký nález o 45

článcích učení Wiklefova. Když ale u přítomnosti obou kanovníkův
co žalobcův dal články ty čisti, Wiklefovci méně snažili se zastá
vat! pravdu jejich, nežli dokazovat! raději, že ve slovích těch, jak
proneseni byli, nebyli článkové dle vlastního Wiklefova smyslu,
Mikuláš z Litomyšle rozhorlil se proto velice proti Hůbnerovi, an

prý se opovážil, podstrčit! Wiklefovi věty a články naprosto nepravé
a lživé; a Hus připomenuv, kterak nedávno před tím v Praze dva
lidé k smrti odsouzeni a spáleni byli, proto že byli zfalšovali šafran,
ptal se celého shromáždění, zdali ti, kteří falšovali učení, nebyli
trestu hodnější, nežli kteří falšovali šafran? 70

Jen Stanislav ze Znojma
hájil oněch 45 článkův spůsobem pro mnohé posluchače tak urážlivým,
že někteří mistrové starší, nemohše toho déle snášeti, z posezení
vystoupili.

71 Většina však mistrův nedala se zmýliti odporem tím;
po dlouhém hádaní vynešen konečně většinou hlasův (secundum
pluralitatem vocum) nález takový, že žádný oud university neměl
nikterého z těch 45 článkův ani veřejně ani podtají vyznávati, ani

rozšiřovat!, chtěl-li zachovati poslušenství universitě přisahané a ne

upadnout} v pokutu na křivopřísežníka slušící. 72

Byltě to, jakož sme již na počátku podotkli, první větší skutek
veřejný, jímžto spor ve smýšlení onoho věku o křesťanské církvi
a nauce hluboce zakořeněný nejen zřejmě se objevil, ale i odstra
nit! se měl. Ti však, kteří se tuším nadějí kojili, že přísná tato zá

pověd postačí zameziti učení ještě nevelmi rozšířené, zmýlili se velice;
nevčděliť ubozí, že právě tou zápovědí obrácen teprv širší pozor
k věci a vstoupila spolu do života rozepře, která přišla rušit pokoj
a pohodlí jejich, a kteréž konce žádný z nich více dočkati se

neměl!
73 Neboť neduh ten, jenž vyvedl na jevo úkaz Wiklefismu,

vězel hlouběji a byl se rozmohl v těle církve povšechněji, nežli

hojením symptomatickým sebe silnějším uléčiti lze bylo.

Ačkoli zajisté o počátcích rozbroje tohoto zachovaly se po
tomstvu zprávy jen velmi chudé a nedostatečné: není pochyby, že
on záhy potáhl do víru svého mysli obyvatelstva u valném počtu,
zbuzuje tu příhlas živý, tu trapné rozpaky, tu odpor odhodlaný,
a dávaje příčinu ke tvoření se stran nových. Nejstarší Miličův
učenník, té doby ještě na živě byvší, Téma ze Štítného, pronesl se,
jak se zdá, nedlouho před nálezem universitním r. 1403, o věci té
v ta slova; »Aj, již mi jde léto sedmdesáté, a však ještě sú mnú



někteří mistři pohnuli, tak že neumělbych na jisto povědieti, jest-li
ve svátosti oltářní ještě chléb, pod nímžby bylo také tělo boží, čili

tu již zhyne chléb býti, a obrátí se v tělo boží?« Volilť nechati
otázku tu nerozhodnutou, ana církev prý byla o ní ještě se ne
ustanovila. Někteří mistři, jako, Stanislav ze Znojma, zasazovali se
horlivě o smysl Wiklefův; jiní, jako Jan ze Štěkna, postavili se
neméně horlivě na odpor. Hádky však takové na universitě vedeny
napotom, jak se zdá, výhradně v národu českém; Němci vesměs
čím dále tím patrněji a valněji odříkali se všeho Wiklefismu.

Do tohoto kvašení myslí českých uvrhla podnět nový a velmi

oučinný krále Sigmundova zápověd, dne 9 srpna 1402 k náměst
níkům českým

74
daná, aby papeže Bonifacia IX poslušní nebyli.

Ačkoli ouřadové duchovní v zemi nechvátali bezpochyby ohlásiti
rozkaz zákonům církevním odporný: však jisté jest, že našlo se

spůsobův a prostředkův dosti k rozšíření králova dekretu po všech

krajích a ke zjednání jemu platnosti slovem i skutkem. Nespoko
jenost se stavem církve od dávna mnohonásobně podpalovaná na

byla tím určitějšího směru, octnuvši se do patrné opposice proti
hlavě církve; k pobuzení jejímu spojily se nyní Sigmundovy roz

kazy se smělým učením Wiklefovým; žeby opposice proti hlavě
mohla brzy vésti také k opposici proti tělu celému, toho se Sig
mund nedomněl, nikdy hlubokomyslným nebývav. Chceme-li ale
souditi spravedlivě, potřebí jest vážiti, že BonifaciusIX dal nejen
králům Sigmundovi a Václavovi, ale i všem dobromyslným kře
sťanům vůbec příčin k nespokojenosti a k žalobám až nazbyt. Jeho
chování se proti oběma hlavám domu Lucemburského daloby se
snad ještě omluviti politickými ohledy a poměry, kterýmiž co pa
novník vázán byl: nikoli však jeho naskrze neapoštolské po
čínaní sobě ve věcech církevních vůbec. Jest již obecně známo,
kterak za něho a skrze něho neřádové často hanění, jmenovitě
prodejnost církevních ouřadův a důstojenství, též
odpustkův a dispensací všelikých, dosáhli vrchu svého.
Předkové jeho již od časův Jana XXII byli skrze tak řečené apo
štolské reservace a provise potahovali k sobě osazování ouřadův
církevních vyšších i nižších ve všech zemích křesťanských čím dále
tím hojněji, nic sobě nevšímavše stížností o to vedených ode všech
panovníkův, i od samého pobožného císaře Karla IV;

75 tak ku př.
Urban VI udělil hned ve prvním létě pontifikátu svého plných
dvacatero provisí na budoucí místa kanovnická v kostele sv. Víta



na hradě Pražském, tak že kapitule nezbývalo nic, než budťo při
jmouti všecky jmenované, jednoho po druhém, aneb postaviti se

ve zřejmý odpor proti papeži. Urban VI sice varoval se při tom
vší simonie velmi přísně; naproti tomu ale Bonifacius IX oddal se

jí v míře potud neslýchané, čímž pak církev nezadlouho uvedena

jest do stavu tak bohaprázdného, že i těžko jest si to před
stavit!. Pomyslíme-li, že tehdáž každé výnosnější beneficium církevní,
často i před uprázdněním svým, od kohokoli, jen kdo za ně více

podával, koupiti,
76 a byla-li duchovní pastýřská péče s ním spojena,

ta střídníkem špatně placeným a tudíž obyčejně sprostým odbývati
se dala; že penězi a dobrou řečí lze bylo zjednati sobě dispensaci
od každého nelibého zákona, i odpustky za každý hřích, někdy
ještě dříve, nežli spáchán byl;" že pak nacházeli se mužové, ježto
i schvalovali takovéto jednání, jelikož prý papež, co hlava církve,
nade všecky církevní zákony povýšen, nikoli pak sám jimi vázán

byl:
78

povážíme-li, pravím, toto všecko, nelze bude nedomysliti se,

jak náramná porušenost hierarchie ve všech jejích stup
ních musila z toho následovati, i nebudeme se moci diviti, že du

chovenstvo, do jehožto řad vtírali se i sebe nepovolanější lidé, ne
bažící než po bohatství, svobodách, lahodách i slávě stavu toho,
kleslo ouhrnkem ve mravnosti své až i pod stav světský,

70 tak že
konečně touha po »reformací církve ve hlavě i v oudech«
(reformatio ecclesiae in capite et membris) stala se známkou i heslem
všech poctivých a rozumných lidí onoho věku, a každé horlení

proti nemravnosti takové i příčinám jejím u všech pobožných mužův
i žen (jichžto poměr tehdáž v Cechách snad větší b}d, nežli jinde
kdekoli,

80
) za právě křesťanské jmíno, chváleno a podporováno

bylo.



Krále Václavovo nové panování; válka s králem Sigmundem; mocné pro
středky pro pokoj domácí; opětné dobývaní hodnosti královské v říši. Ro

zepře mezi králem a papežem Řehořem XII. Prospěch Wiklefismu v Čechách.
M. Hus kazatelem v Betlémě. Schisma i neutralnost; oba papežové od kardi
nálův opuštěni. Nové odpory proti Wiklefismu v Čechách. Král Václav, sbor
kardinálův a Pražská universita. Spor o tři hlasy; Mikuláš z Lobkovic. Vy-

Král Václav, vrátiv se konečně z Vídeňského zajetí do Čech,
nalezl znamenitou proměnu ve stavu věcí a ve smýšlení národu,
ačkoli nepřítomnost jeho byla trvala jen půldruhá léta. Násilná
vláda Sigmundova i náměstníkův jeho, neměvši v původu svém do
statku práva, dala příčinu k neposlušenství a k rozbrojům bez

počtu, i zavinila sama takořka bezvládí v zemi, ve kterémž lid boje
a loupeže chtivý, zemané i nezemané, stali se pravou boží pře
pustou netoliko pro Cechy a Moravu, ale i pro země okolní. I při
vítaní sice Cechové starého krále svého s radostí, a přísahali mu,
až na několik osob, dobrovolně opět věrnost a poslušenství; neboť
po tíži daní a poplatkův, kterými je Sigmund byl skličoval, poznali
byli právě ze skutečnosti, oč jim Václav byl od dávna panovníkem
dobrotivějším. Také někdejší milci shromáždili se opět okolo
krále a pána svého, jehožto panování, po zrušení náměstnictví Sig
mundova, uhodilo brzy zase do staré koleje: ale do života národu
celého byl se mezi tím vštípil živel nový, jenž obracev napotom
nade vše jiné pozor veřejný k sobě, sílil a zmáhal se rok co rok
více. Král neuměl ani opodál poznati a oceniti všecku jeho důle
žitost. Netuše, že z něho vyvíjelo se nové pásmo dějin, ježto
i v nejlepším pádu nenechalo králi než zvůli pouhého diváka,
pouštěl jemu tím dobromyslněji uzdu, čím více, jsa od Bonifacia IX
smrtelně uražen, souhlasil sám s obecným ve věci této mněním.

Ostatně nelze nepozorovati, že škola neštěstí, do které Václav
vlastní vinou byl upadl, dojavši mysli jeho hluboce a blahočinně,
pozvedla ducha jeho k větší poněkud samostatnosti, opatrnosti a
činnosti. Vrátiv se na trůn, dal se již méně voditi oumysly cizími,
a nebyl více ani tak rozpačným, ani svéhlavým, jako dříve; patrně

Článek 2. Třetí kralování Václavovo. Pokrok sporu
církevního.

stěhování se professorův a studentův německých z Prahy.

(Léta 1403—1409.)



bylo viděli, že prospěl byl ve předním a nejpotřebnějším u pano
vníka přímětu, ve známosti lidí. Od té doby brával s větší roz
vahou žezlo vlády sám do rukou svých, i ačkoli v ničem nekvapil,
uměl přece také i doraziti, kdekoli potřeba kázala. Kéžby hned
od počátku byl tak sobě počínal: kolikerých příkoří bylby uvaroval
sám sebe, kolikerých zádav říši svou!

První jeho péče měřila k tomu cíli, aby vyhladil všeliká zna

mení bývalé bratrovy vlády v Cechách, a nazískal sobě spojencův,
předvídaje, že mu nastane s ním válka. Nej prvé povolal k sobě
z Berlína bratrance svého, markrabě Jošta; mohlť jemu již důvěřiti,
an i Jošt byl neméně nežli on se Sigmundem na štíru; také mar
krabě Prokop přišed, vstoupil do jednoty. Na nejvyšší ouřady
zemské dosazeni jsou [1403] mužové schopní a věrní: na místě pana Jin
dřicha z Rosenberka, jenž nesměl ukázati se více na dvoře krá

lově, ustanoven jest pan Jan Krušina z Lichtenburka za nejvyššího
purkrabího Pražského i za hofmistra zemského pospolu;

81
nejvyšší

komornictví zemské obdržel pan Aleš Škopek z Dubé na Dražících,
syn někdy Jindřicha (f 1395) králi nad jiné české pány milého.

Důležitý ouřad kancléřský zastával jako i prvé Antiochenský pa
triarcha, Václav Králík z Buřenic, muž nám téměř docela neznámý,
jenž ale po vše časy panování Václava požíval bez proměny
svrchované jeho důvěry. Nejvyšším sudím zemským byl jako po
savad Hynek Berka z Dubé a z Hohenšteina, sudím dvorským
Břeněk Švihovský z Risenberka na Skále, oba někdy jednotníci
panští, nyní ale, jakož i nový písař zemský Boček z Kunstatu a
z Poděbrad, Sigmundovi odpovědníci. Podkomořím zemským stal
se, pokud Sigmund Huler držán ve Vídeňské vazbě, měšťan Pražský
Mikuláš z Okoře, rodu Rokycanských. Mezi všemi těmito ouřad
níky nacházíme tedy sotva jediného vládyku, ačkoli nelze pochy
bovat! o pravdě toho, co jeden ze spisovatelův souvěkých zazna

menal, že totiž Václav po navrácení se z druhého zajetí měl pány
vůbec ještě u větší a neodolatelnější nenávisti, nežli dříve.

Když došla krále Sigmunda zpráva o prchnutí bratra jeho
z Vídně, rozhněval se na knížata Rakouská tak náramně, že kdyby
překrutá zima byla jemu nevkročila v cestu, bylby pospíchal po
trestat jich válkou krvavou za domnělou zradu. Jim však poda
řilo se dokázati jemu nevinu svou, i zakázali se mu znamenitou
pomocí ve válce, kterou proti bratrovi a bratrancům svým ob

mýšlel. V létě r. 1404 vytáhl kníže Albrecht osobně se Sigmundem
do pole do Moravy; na počátku měsíce července obleženo jest od



velikého vojska uherského a rakouského pevné město Znojmo,
v němž nad posádkou vládli tehdáž dva služebníci královi a mar

krabův,
83

pan Hynek z Kunstatu a z Jevišovic příjmím Suchý Čert,
a Jan z Lamberka, příjmím Sokol, oba pro časté loupežné jízdy
v Moravě a v Rakousích spáchané zlopověstní a strašní. Skrze
plných šest neděl pokoušeno se nadarmo všemi prostředky, které
koli tehdejší válečné umění poskytovalo k dobytí města, jehož oby
vatelé nad to na posádku svou nikoli laskavi nebyli. Obleženci ve
smělém výpadu pokazili rozpálenou smolou a sirou všecky proti
nim postavené stroje, praky, berany a hady; střelba pak z děl pro
chatrnost tehdejšího střeliva neměla žádného oučinku. Naděje i od

vaha dobyvatelův klesaly ještě více, když nemoc ouplavičná ve

vojsku jejich rozmáhati se počala, která tuším dojala i Sigmunda
i Albrechta, ačkoli vůbec se pravilo, že od obležencův otráveni

byli.
83 Z té příčiny puštěno jest od obležení dalšího na konci mě

síce srpna 1404; zpráva, že necháno přitom dvou prakův a tří

pušek na místě,
84 slouží za důkaz, že odtržení podobalo se outěku.

Vojsko se rozešlo, pole bylo skončeno.80 Král Sigmund ozdravěl
brzy opět; kníže Albrecht ale dostonal se smrti dne 14 září 1404.

Král Václav, nenadáv se, žeby válka proti bratrovi tak brzký
a šťastný konec vžiti měla, byl mezitím zajel do Vratislavi, chtěje
s Vladislavem králem Polským, u velikém komonstvu také tam při
šlým, vstoupiti v jednotu brannou. Vladislav byl Cechům od jak
živa soused pokojný a přátelský. Za jeho pomoc proti Sigmundovi
podával mu Václav některé krajiny ve Slezsku,

88
kterýchž ale páni

Polští přijmouti neradili, považujíce je za příčinu budoucích ústrkův
a válek s Čechami. Smlouva tedy uzavřena bez ujmy koruny tím

spíše, že polské pomoci po odtržení spojených vojsk ode Znojma
již ani potřebí nebylo. K dorážení zajisté na Sigmunda za hrani
cemi českými nedostačilo ani krále Václavovo srdce, ani válečné
zřízení české. Naproti tomu ale potýkáno se ještě dlouho pérem
i písmem; a poněvadž Sigmund nepřestával psáti se vladařem krá
lovství Českého, nezdálo se ovšem neslušné, že Václav žádal na

něm, aby jemu co pánu vydal také počet ze vladařství svého. 87

S knížaty ale Rakouskými smířil se Václav již v běhu r. 1404

opět.
Když tyto věci s cizinou se dály, nemeškáno také u vnitř

země České starati se o navrácení pokoje již dávno pohřešovaného.
Mezi kořistnými zemany, ježto nadužívajíce zemského bezvládí na
bíhali se zbrojnými houfy na sousedy a na kupce po silnicích, byl



rytíř Mikeš Zúl z Ostředka ten nejmocnější a nejstrašnější, an
zmocniv se několika pevných zámkův nad Sázavou, mnohé s nich

zádavy činil po krajích. Václav vypravil proti němu celé vojsko
pod arcibiskupem Pražským Zbyňkem Zajícem z Hasenburka, jenž
co vůdce polní věc svou tak dobře zřídil, že nejen zdobýval všecky
zámky Zúlovy, ale i jeho samého s padesáti druhy jav do Prahy
přivedl. Nejvyšší zemský soud odsoudil loupežného rytíře k smrti

loupežnické; i oběšen jest [9 července] na Pražském popravišti
s tovaryši svými, nepožívaje jiné přednosti, leda že šibenice jeho
byla všech jiných vyšší. Dojem v lidu, spravedlivou přísností touto
zbuzený, zvýšen ještě úkazem neobyčejným, že oblíbený kazatel
v Betlémě, M. Jan Hus, připravovav nešlechetníka k smrti, navedl
ho na to, že obrátiv se k lidu řekl: »Svatá obci, prosímť vás,
proste za mě pána bohaU 88 Také jiní méně pověstní hříšníci druhu
toho ve všelikých krajích českých neušli zaslouženému trestu,
zvláště přičiněním nejv. purkrabího Jana Krušiny z Lichtenburka;
nejvyšší pak soud zemský, k dovršení potřebných děsidel, vyřknul
konečně dne 20 prosince 1404 až i trest smrti na kupování věcí
»válkou anebo lapkováním braných.«

80 A když brzy potom král
Václav dne 5 ledna 1405, dle nálezu sněmovního, ustanoviv ve
každém ze dvanácti krajův země České jednoho neb více popravcův,
rozšířil moc i působení jejich a kázal jim spolu pomáhat! sobě
vespolek, mohl pokoj zemský napotom za pojištěný jmín býti. Na
řízení o popravčích můžeme považovat! za první počátek zřízení

krajského v Cechách, jehožto potřeba, po dokonalém zrušení ně
kdejší oustavy župní, brzy opět ve praxi pocítiti se dala. 00

Ještě památnější nežli poprava nad Zúlem, byl trest, kterým
král Václav nedlouho potom přikročil také k jednomu z prvních
a nejslovutnějších milcův svých. Někdejší měšťan Pražský, Sigmund
Huler, z Chebu rodilý, vládnul byl co podkomoří zemský již na
osmnácté léto všemi královskými městy v Čechách k rukoum pána
svého, měv také znamenitou moc nejen nade všemi panstvími krá

lovými, ale i nade statky klášterními, pokud tito také za částku
komory královské považováni bývali. Požívav od dávna zvláštní

přízně královy, stal se byl i pánem královského hradu Orlíku nad
Vltavou i ©účastníkem zajetí králova ve Vídni; odkudž vyváznuv
i s jinými tovaryši svými teprv rok po králi, dosazen jest opět na

dávný ouřad svůj Nyní ale upadl náhle v tak náramnou nemilost,
že dne 23 června 1405 z rozkazu králova na radnici Pražské, kdež
tak dlouho byl panoval až i hlava mu sťata. Příčina toho nikde



výslovně se neudává, není však těžko dopídit! se jí. Karel IV byl
někdy knížatům Opolským zastavil v Cechách město Jaroměř a

hrady Potenštein i Kostelec; král Václav chtěje r. 1389 zástavu
tuto ssouti, zavázal se k placení knížatům 8000 kop gr. Pražských
po lhůtách. Kvitance knížat těch odevzdávány králi každého času
řádně: oni pak upomínali krále vždy ještě z dluhu. Václav konečně
v rozepři té podvolil se rozsudku krále Polského, jenž pak vynesl
jej dne 18 června 1405 v ten smysl, že Václav peníze ty ještě
dlužen byl. I poněvadž celé to jednání šlo bylo skrze ruce pod
komořího královského, spojitost časová dne 18 a 23 června nedá
nám pochybovali, že Huler šantročením a podvrhováním falešných
kvitancí vinen nalezen byl.

91 Trest tak rychlý a přísný nad zlo
čincem na vzácném místě postiženým nemohl chybiti se s velikým
a blahočinným důrazem na mysli obecného lidu.

Prokop markrabě Moravský umřel bezdětek dne 24 září 1405.
Musí se vyznati, že smrt jeho posloužila k utvrzení pokoje, ana
učinila konec všem rozbrojům v rodině královské ode 20 let málo

kdy a to vždy jen na chvíli zaniklým. Potom dne 21 prosince
učinil Václav smlouvu 92 s Joštem, jediným bratrancem svým ještě
na živě jsoucím, dle níž postoupiv jemu doživotně všech někdy
zemí a statkův Prokopových, přijal od něho závazek věrné pomoci
v každé potřebě, — nezrušený od té doby, pokud vědomí naše
stačí.

Tímto spůsobem upevněn jsa Václav doma 93 v panování svém,
mohl obrátiti konečně zřetel svůj zase za hranice. Válka pohra
ničná proti hlavnímu jeho nepříteli, králi Ruprechtovi v Němcích,
byla vlastně až posavad ani nepřestala, ačkoli krajové i města česká
na hranicích bavorských, jen k ochraně své ji vedše, několikero

příměří byli mezitím uzavřeli. Léta 1406 ustanovil konečně Václav
obořiti se u větší síle na Bavory. Vypraviv nemalé vojsko do pole,
dal je pod zprávu dvou bojovných prelátův, arcibiskupa Zbyňka
Zajíce i probošta Chotěšovského Sulka ze Hrádku. Tito vpadše
do Bavor, plenili zemi široko daleko, za škody od Bavorův po
dobnými vpády do Cech činěné vrchovatě se odplacujíce. O do

bytí však zase měst Falckých, před pěti léty proti Ruprechtovi
ztracených, zdá se že ani se nepokusili.

94

Nicméně Václav opravdové jal se činiti přípravy k dosednutí
opět na trůn říše Římské. Mnohé okolnosti zdály se tomu býti
příznivý. Od mocnářův sousedních, Franského, Polského i Uher
ského, uznáván byl Václav ještě vždy za krále Římského; mezi



kurfirsty vládl dům Lucemburský sám dvěma hlasy, a třetí velitel,
Rudolf kníže Saský, klonil se také k Václavově straně; v Lom
bardii posloucháno jeho až posavad; knížata Rakouští již od 3 listo
padu 1404, kdežto dědičná Karlova smlouva mezi Čechami a Ra

kousy obnovena jest, také byli na jeho straně; sám bavorský kníže
Arnošt přidržel se ne strýce falckraběte, ale svaka svého Václava;
nápodobně i některá města říšská, ku př. Cáchy, Luttich, Řezno,
Rothenburg a j. v. Ale ještě znamenitější změna poměrův mnohých
připravovala se skrze spolek uzavřený v Marbachu. Ruprecht totiž,
jakkoli nikdo neupíral statečnosti osoby jeho, potkal se přece
s tímže bez mála osudem, do kterého byl před šesti léty krále
svého sám uvalil: znechutil se zajisté sám u knížat své vlastní
strany, jak mile věci nařizovati se jal, které sice u každé řádné a

spravedlivé vlády samy sebou se rozumějí, ale jejich sobeckým
oučelům nikoli se nehodily. Tentýž ošemetný kurťirst Mohucký
Jan Nasovský, jenž přede všemi jinými o Václavovo ssazení a Ru

prechtovo povýšení se byl přičinil, vstoupil v Marbachu dne 14 září
1405 s Wirtemberskem, Badenskem a mnohými švábskými městy
v závazek, dle kteréhož měli sobě pomáhati vespolek bez meškání,
kdykoliby kdo z nich od kohokoli trpěl jakou zádavu v právech
a svobodách svých. Ačkoli Ruprecht ve smlouvě té výslovně vyňat
byl, věděl však tak dobře jako celý svět, že závazkem tím směřo
valo se předně proti němu, i nadarmo bylo vše jeho usilování,
zrušiti jej opět.

Pokud nám vědomo, král Václav ani se nepokusil přichýliti
k sobě jednotu Marbašskou; naproti tomu ale snažil se navěsti
kurii Římskou, aby odvolala své uznání Ruprechta za krále. Boni
facius byl umřel již 1 října 1404, a na jeho místo nastoupil hned
dne 17 října Innocencius VII, muž dobromyslný a právem vysoce
vážený, jenž ale již po dvou létech uprázdnil stolici papežskou
smrtí svou (f 6 Nov. 1406) zase, a sice pro Řehoře XII. K tomuto
tedy Řehoři obrátiv se Václav [1407], přivodil mu k paměti zásluhy
otce svého i své vlastní o dvůr Římský, jmenovitě nezištným i ne

ohroženým hájením Urbana VI i nástupcův jeho, stěžoval si do
Bonifacia IX, který ukvapiv se proti své cti ublížil jemu, ačkoli

později sám toho prý pykal,
9" a žádal konečně, aby v papežské

kanceláři bulla ona, kterou Ruprecht uznán byl, pořádně zrušena,
jemu pak tituly a cti Římskému králi náležité opět navráceny byly.
Také mezi knížaty říšskými hledal získati sobě nových přívržencův;
vnadidlem k tomu bylo zasnubování synovkyně královy, Alžběty



čili Elišky kněžny Zhořelské, dorostající již k věku panenskému,
a již také synovi vévody Orleanského zasnoubené; nicméně dávána
také ještě brzy markrabím Míšeňským, brzy Bavorskému knížeti
Ludvíkovi naděje, dosáhnouti ruky její a s ní dědičného práva
k nejedné zemi domu Lucemburského. Václav zdá se, že již ani

nepochyboval o zdaření se oumyslův svých v Němcích, slibovav

tamějším přátelům brzkou pomoc i odměnu za věrnost jejich. Tím
větší byla bolest jeho, když se dověděl, že Řehoř XII nedbav jeho
žádosti, přichýlil se k straně Ruprechtově. Od té doby zanevřev na

papeže hluboce, zapověděl arcibiskupovi Pražskému a vikářům jeho
přijímati od Řehoře aneb šetřiti jakýchkoliv zápisův na uprázdněná
církevní místa v Cechách, pokud nenapraví toho, co proti králově
cti a důstojenství provinil.

96
Naděje pak a úsilí o dosažení zase

panství v Němcích tím opět na čas odloženy jsou.
Hněv Václavův proti Řehoři XII nemohl neposloužiti ku pro

spěchu snažení a učení protipapežskému i reformatorskému
v zemích jeho. Co sme nahoře vypravovali o zápovědi kněh a učení

Wiklefových na universitě Pražské, mělo účinek tak netrvalý, že již
r. 1405 papež Innocencius VII, vybídnut jsa mnohými o tom stíž
nostmi z Cech, napomínal arcibiskupa Pražského, aby ve vyskou
mání a potrestání bludův Wiklefových pilným a bedlivým se ukázal. 97

Byloť ovšem potřebí stanovití a vytknouti určitěji, co pod jmenem
bludův Wiklefových rozuměti se mělo. V jedné stránce učení
svého Wiklef shodoval se byl cele s mistrem Matějem z Janova
i přátely jeho: byloť to horlení proti těm církevním řádům, kteří
zdáli se míti za účel více zvelebení hierarchie, nežli právě křesťan
skou pobožnost a víru; v tom nebylo rozdílu, leda že Wiklef po
čínal sobě vůbec s větším důrazem a menší šetrností, nežli dávní
reformátorové čeští. Takové horlení, netýkavší se věrouky upřímo,
dalo se v Cechách tím méně stihati z bludův, čím hojněji od dávna
vídáno bylo u mužův nejosvícenějších a nejpobožnějších, z nichž
někteří povstávali nyní sami proti Wiklefovi co bludaři u víře. Takž
již r. 1405 jeden z domnělých předchůdcův Husových, starý cister
ciák M. Jan ze Štěkna, podal byl arcibiskupu Zbyňkovi žalobu na
M. Stanislava ze Znojma, co hájitele učení Wiklefova o nepřepod
statnění se chleba i vína ve svátosti oltářní. 98

Arcibiskup tedy na

obyčejné provinciální synodě v měsíci červnu r. 1406 přikázal ohlašo
vat! všemu lidu na kázáních, aby věřeno bylo, že ve svátosti té,
jak mile kněz na mši pronese slova posvátná, podstata chleba i vína
mění se v pravé tělo a pravou krev Krista pána; kdokoliby mluvil



a věřil jinak, měl pod uvarováním kletby co kacíř jemu oznámen
a udán býti.

99 Mnozí duchovní i světští pohnáni jsou tudíž k soudu
arcibiskupovu a vyslýcháni tam: však poněvadž nestáli na učení

Wiklefově, zvláště o večeři páně, propuštěni sou brzy zase. 100 Bez

pochyby mírné to s nimi nakládaní pocházelo ze zvláštního při
činění se o to M. Jana Husa, kazatele Betlémského, poživavšího
tehdáž přízně znamenité u arcibiskupa jako u krále a národu.

Mnoholeté působení tohoto skutečně výtečného kazatele v kapli
Betlémské na Starém městě Pražském náleží mezi nejdůležitější
zjevy věku svého. Byv méně hrubým v řečech nežli někdy Kunrat
Waldhauser, a méně blouznivým v myšlénkách nežli Milič, neroz
buřoval také posluchačův v té míře, jako tito jeho předchůdcové:
za to ale oučinek jeho kázaní byl trvalejším. Mluvívalť zajisté přede
vším k rozumu, vodil ku přemýšlení, a poučiv i přesvědčiv dříve,
teprv užívával také slov dojímavých a pronikavých. Bystrota i jasnost
mysli jeho, spůsobilost zvláštní, uhoditi všude do jádra věci a roz
vinouti je před očima jednoho každého, neobyčejná zběhlost ve
knihách vůbec a zvláště v písmě svátém, rázné a důsledné hájení
celé soustavy článkův učebních, — to vše dávalo mu patrnou pře
vahu nade druhy a vrstevníky jeho. K tomu pojila se přísná
opravdovost ve všem jednání, mysl nábožná, víra živá i pevná, obco
vání i dle soudu nepřátel bezouhonné, cit něžný ku přátelům, horlivá
snaha o ušlechtění národu a opravení všeho, co v církvi tehdáž
porušeného bylo, ale spolu také neobyčejná smělost, neústupnost
a nešetrnost proti nepřátelům, do oka padající chtivost po lásce
u lidu a po cti a slávě, ale slávě takové, která vrch svůj nalézá
v koruně mučennické. 101 Pobožné horlení jeho, směřující zjevně jen
k nápravě mravův a ke zrušení mnohých opravdu mrzkých neřádův,
získalo jemu nejen velikou lásku v obyvatelstvu Pražském, ale
i zvláštní vážnost u tiché a pobožné královny Sofie, která i zvolila
sobě jeho za zpovědníka. Tím dán mu přístup a vliv u dvrora, jak
koli Václav málo dbal o články učení jeho a o rozdíl, jestli který
vyskytoval se mezi nimi a učením církve obecné. A však i arci

biskup Zbyněk, muž ve zbrani sice zběhlejší nežli v učení theo

logickém, ale nicméně dosti rozumný a dobromyslný, ba s počátku
i reformatorským snahám poněkud příznivý, vážil ho sobě a dů
věřoval mu více nežli jiným. Hned při nastoupení arcibiskupského
ouřadu svého uložil byl Plusovi za povinnost, aby nemeškal ozná
mit! jemu osobně, kdykoli najde ve zprávě církevní arcibiskupství
jeho jakékoli nedostatky aneb úchylky od práva.

10" Také při sborech



kněžských arcibiskupství svého, ročně den sv. Víta i sv. Lukáše
odbývaných, ustanovil jej byl již r. 1404 kazatelem synodálním.
A že skutečně ochoten byl přijímati naučení a návrhy jeho, na to
důkazem jest nám ku př. vyšetřování o Wilsnaku a jiných podobných
zázračných místech. Kostel Wilsnacký ve Braniborsku, nedaleko
stoku Labe a Haboly, honosil se tehdáž divotvornou reliquií krve

Kristovy; pověst její rozhlásila se byla již od více než třiceti let
tak velice, že i z dalekých zemí, jako ku př. z Uher a ze Sedmi

hradska, lidé houfriě tam putovati počínali. Když i v Cechách proud
takový zmáhati se chtěl, arcibiskup Zbyněk, dle rady Husovy, zřídil
komissí tří mistrův, mezi nimiž i Hus byl, k vyšetřování té věci;
a když ti doskoumali se, že domnělí ti zázrakové zakládali se na
hrubém klamu a mamu, zapověděl dekretem synodálním, a to pod
kletbou, aby žádný z diecesánův jeho neputoval více do Wilsnaku. 103

Podobným spůsobem zjednáno jest i to, že v Cechách nepovstala
také místa zázračná. 104 Toto nezávadné a upřímé srozumění Husovo
s arcibiskupem trvalo až ku konci r. 1407; ještě zajisté dne 18 října
roku téhož dopřáno bylo Husovi míti kázaní synodální k ducho
venstvu Pražské diecese ve dvoře arcibiskupově, kteréžto kázaní,
ačkoli s velikým důrazem horlilo proti porušenosti mravův u kněžstva,
předce s pochvalou přijato jest.

100
Brzy ale potom zkalila se oba

polná láska událostmi, ježto nepodléhajíce osobní vůli jejich, vy

prýštily se z proudu veškerého dějinstva souvěkého.
Od času ssazení a zajetí krále Václavova dvůr královský ve

F ranč i i, opustiv dosavadní cestu kompromissu k ujednocení církve,
r. 1403 vrátil se byl opět k obediencí Benedikta XIII; kterýžto
však přitom zavázati se musel, že složí s sebe důstojenství papežské,
jak mile stolice Římská odstoupením, smrtí aneb ssazením soupeře
jeho také uprázdněna bude. Poněvadž ale jeden z tehdejších dvou
králův Římských, Ruprecht, papeži Římskému naprosto byl oddán,
druhý pak Václav nepožíval ani moci ani vážnosti: byloť opět
Francii pečovati o to, aby v Římě nastalo konečně žádoucí ono

uprázdnění. Zvolení jak Innocencia VII, tak i Řehoře XII prohlá
šeno bylo nejen od voličův, ale i od volencův samých za dočasné
toliko; jmenovitě Řehoř přísahal při povýšení svém (30 Nov. 1406),
že se odřekne důstojenství svého, jak mile soupeř jeho k témuž
hotov bude; i podával se také Benediktovi, že chtěl jednati s ním
o odstoupení jejich obapolném, aniž pak povýšiti koho více na
kardinalství od té doby; měli zajisté kardinálové obou stran, po
ustoupení papežův, sjíti se v rovném počtu dohromady, a společným



vyvolením jediného pravého papeže ukončili dávné rozdvojení
církve. Jelikož v posledních létech bylo mnění to získalo sobě váhu,
že násilné nucení papežův, co hlav církve, nemohlo míti následku

právně platného: proto tím více naléháno na ně, aby sami z oumyslu
vlastního nastoupili cestu smíření a pokoje, a Francouzové prohlá
sili se na sboru svém církevním v měsíci lednu 1407, že odeprou
se znova poslušenství papežského, nebude-li dobrovolným ustou

pením do roku obnovena jednota církve; důkazem jejich opravdo
vosti bylo i svolení výslovné, že budoucí pravý papež neměl sídliti
více v Avinionu, ale v Římě. Umluveno tedy jmenem obou papežův
v Massilii dne 24 dubna 1407, že měli oba sejiti se osobně v Savoně
v měsíci září 1407. Když rok ten se blížil, šel tam Benedikt XIII
skutečně; Řehoř XII ale, dříve tak horlivý, předstíral na sta příčin
k zahalení zrušeného slova: brzy nesměl prý opustiti Římu za pří
činou nebezpečí od krále Ladislava Neapolského; brzy nedostávalo
se mu jmění a nákladu k zapravení outrat cesty takové, ačkoliv

byl dříve sliboval vydati se na ni třeba pěšky a s holí v rukou;
brzy zdálo se mu, že Savona nebyla místo dosti bezpečné a t. d.
A však puzen jsa od vlastních kardinálův, přišel roku následujícího
11408] konečně až do Lukky, odkudž jal se vyjednávali o jiné
místo ke sjezdu. Ačkoli pak Benedikt vyjel jemu vstříc až do

Spezzie, přece nesjednáno konečně o sjezdu samém ničeho z té
příčiny, že ani Řehoř k mořskému břehu se přiblížiti, ani Benedikt
od něho vzdálili se nechtěl. 10b Mezitím ale kardinálové obojí strany,
byvše místně sebe tak blízcí, počali vyjednávat! mezi sebou skrze
francouzské vyslance; a když Řehoř, tím znepokojený, zakázal byl
svým dne 4 máje 1408, pod přísným trestem, aby bez jeho zvlášt
ního povolení ani nevycházeli z Lukky, ani jakou radu mezi sebou
aneb se stranou Benediktovou brali; když proti výslovné vůli svého

kollegium, i proti svým vlastním slibům, dne 9 máje najednou
jmenoval čtyry nové kardinály, aby mu byli podporou: tu starší
kardinálové všickni, odstoupivše od něho dne 11 máje, opustili
město .Lukku s velikým tytýž hrdla svého nebezpečím, a spojivše
se pod ochranou Florentinských zase v Pise, vydali tam dne
14 máje manifest ke všem knížatům křesťanským o příčinách od

padnutí svého od Řehoře XII.
Tímto rozhodným kardinálův krokem otázka o sjednocení církve

nabyla váhy znamenité, a stala se na chvíli v Europě skutkem
takořka dějevládným; také české záležitosti politické i církevní octly
se skrze ni v novém a určitějším směru. Žádost o svolání vše-



obecného sboru církevního stala se brzy heslem nejen všech

přátel unie ve všech zemích křesťanských, ale i obou kollegií kardi

nalských; sboru, jenžto ssadě Řehoře i Benedikta, i zvole konečně
jediného pravého papeže, měl učiniti konec dlouhému rozdvojení
církve, a po zrušení této přední neřesti, odstraniti také jiné závady
v církvi, považované obecně jen za pouhý následek rozdvojení
papežův. Toto domnění zmohlo se všude tím více, že i Benediktovi
kardinálové opustili pána svého, a pak obě kollegia sestoupivše se

dohromady v Livorně, vydali odtud v měsíci červenci 1408 pro
hlášení k celému křesťanstvu, jímž i skutečně rozepsali všeobecný
sbor ke dni 25 března 1409 do Pisy. Francie osvědčovala se

napřed, že chtěla k oběma papežům neutrálně se míti a přidržet!
se kardinálův samojediných. Příklad odhodlanosti její provozoval
moc neobyčejnou v myslech lidských a potkával se s pochvalou
mnohonásobnou v Europě.

Blížící se tímto spůsobem krisis ve věcech církevních musela

nepochybně potáhnout! za sebou také rozhodnutí otázky: kdo byl
pravým králem Římským, tudíž vlastně nejvyšším opravcem církve
a spolu ochráncem nastávajícího sboru? To záhy předvídav král

Václav, přičiňoval se tím snažněji, aby sklonil věc tu ku prospěchu
svému, čím více pohádala ho k tomu osobní spolu proti Řehořovi
nenávist. Ale netajil se také, že pověst přičiněním přátel Ruprech
tových po několika zemích rozšířená, kterak jeho shovíváním aneb
nedbalostí Wiklefovo kacířství v Cechách vždy více se ujímalo,
musela státi se závadou proti uznání jeho co vrchního opravce
církve. Protož nejen podporoval, ale i sám zavodil nejedno nařízení
k oučelu tomu, aby odvrácena byla od země České urážlivá pověst
i se vším, cokoli k ní příčinu dávati mohlo.

Prvním takovýmto nařízením byla obnovená zápověd článkův
Wiklefových na universitě Pražské; poněvadž ale Wiklefismus
u ostatních tří národův, bavorského, saského a polského nenacházel
krom toho žádných vyznavačův, obmezovalo se jednání o této věci
tenkráte jen v národu českém. Dne 20 máje

107 1408 shromáždili
se oudové národu tohoto v kolleji své, jenž byl dům u Černé Růže
na příkopech,

108 ve velikém počtu: 64 doktorův a mistrův, 150 baka
lářův i asi tisíc studentův,

100 mezi nimiž tehdejší rektor university
M. Klemens ze Mnichovic, professorové theologie Dr. Helias, M. Petr
a Stanislav ze Znojma, Dr. Ondřej ze Brodu, M. Jan Hus, M. Štěpán
Paleč, M. Jakoubek ze Stříbra a jiní. I tenkráte čteni jsou nejprvé
článkové v počtu 45 před pěti léty od celé university zatracení,



a zapovězeni znova; poněvadž ale Jan Hus a přátelé jeho protivili
se zatracení jejich ouhrnkem, pravíce, že mnozí článkové, vezmouce

je v dobrém smyslu, nebyli ovšem křivi, proto vyřčena jest zápověď
tu slovy následujícími: aby žádný oud národu českého, pod pokutou
vyobcování, neopovážil se držeti, učiti aneb hájiti který z oněch
článkův ve smyslu jejich kacířském, aneb bludném, neb pohoršivém.

110

Potom obmezena jest dosavadní svoboda učení na universitě v ten
spůsob, že od té doby žádný bakalář již neměl míti veřejného čtení
o některém ze tří traktatův Wiklefových, Dialogus, Trialogus a De
eucharistia nazvaných, ani také nikdo nesměl obírati sobě za předmět
veřejné disputace jakýkoli článek ze kněh Wiklefových vybraný.

Podobnými příčinami hnut jsa také arcibiskupův generální vikář

Jan ze Kbel, pohnal před sebe několik kazatelův českých, o kterýchžto
šla pověst, že nebyli naskrze pravověrni. Přední mezi nimi byl
kazatel u sv. Ducha v Praze, Mikuláš ze Velenovic, příjmím Abraham;
pak M. Matěj Pater ze Knína, bakalář Sigmund z Jistebnice a jiní.
Abraham postaviv se před vikářem dne 30 června 1408, když ve

výslechu svém projevil smýšlení bludné,
111 odevzdán jest inquisitorovi

Pražskému Jaroslavovi z řádu Minoritův, titularnímu biskupovi Sa

reptskému, jenž jej do žaláře uvrhnout! kázal. M. Hus usiloval pří
mluvami svými nadarmo vybaviti ho z vazby; ale když arcibiskup
po několika dnech jej i z diecese své vypověděl, kárán byl od Husa
za to, že dávaje prý ouplnou svobodu všem lenivým a hříšným,
vyháněl právě ty nejpilnější pastýře stáda svého. 112 To pak byl
první krok k rozdvojení arcibiskupa i Husa mezi sebou, po němž
následovali brzy jiní.

Když takto diecese Pražská dle obecného mnění očištěna byla
ode vší nákazy kacířské, arcibiskup Zbyněk svolav duchovenstvo
své ku provinciální synodě dne 17 července 1408, ohlásil sice dle
vůle královy veřejně, že po bedlivém skoumání od náležitých ouřadův
nepostižen v celém jeho arcibiskupství nikdo ani ve bludné víře

ani v kacířství;
113

pro uvarování však toho také na budoucí čas

přikázal všem kazatelům, aby víru církve obecné o transsubstanciaci
vykládali svému lidu se zvláštní pilností, žádaje při tom, aby všickni

ti, co měli Wiklefovy knihy, vydali mu je ku prohledání a zkoušení. 114

Doktorové Jiří z Boru, Ondřej z Brodu a Helias, též kanovník
Adam z Nežetic, byli prý hlavní původové, že žádáno jest vydávaní
knih. 116 Měl-li ale tím. navrácen býti pokoj, tož skutek sám ne

meškal dokázat! převrácenost rady takové, ačkoli Wiklefovci Pražští
s počátku nic více před se nebrali, nežli že odvolavše se proti tomu

Palacký, Dějiny české III., vyd. 4. 4



ku papeži Řehořovi XII, uprostranili spolu hněvu svému na arci

biskupa i rady jeho spisy hanlivými, přibitými na veřejných místech

[5 srpna].
116

Král Václav veřejným Pražské synody svědectvím o nebytí
kacířstva v Čechách na mysli své upokojen jsa, podával se k dal
šímu s kollejí kardinalskou a dvorem Franským vyjednávaní s dů
věrou čím dále tím větší, že skrze to uznán bude opět za krále
Římského. Ještě v běhu r. 1408 střídala se mezi hořejší Itálií, Če
chami a Francií mnohá poselství, o jichžto oučelu a pořízení zde

podrobně vypravovati nemůžeme.117 Poněvadž ve Francii za pří
činou královy často se vracující choromyslnosti vláda říše větším
dílem bývala v rukou Jana vévody Burgundského, jehožto bratr
Antonín po smrti Johanny vdovy někdy Václava vévody Lucem
burského stal se byl dle smlouvy dědicem zemí Brabantské i Lim
burské : král Václav dal se tím ochotněji nakloniti k zasnoubení
tomuto Antonínovi synovkyně své kněžny Elišky Zhořelské, když
smlouva o to v Gentu dne 20 července 1408 uzavřená odjistila
jemu spolu pomoc 2000 kopinníkův od obou bratří Burgundských
proti Ruprechtovi Falckému. A však s dokonáním smlouvy sva
tební protáhlo se až do léta následujícího.

118 Ku kardinálům pak
osvědčil se Václav ze Vratislavi dne 24 listopadu, že dle jejich
žádosti chtěl v zemích svých odepříti poslušenství Řehořovi XII a

vyslati znamenité poselství ke sboru církevnímu do Pisy, ač pod
volí-li se kardinálové, přijmouti vyslance jeho co plnomocníky pra
vého krále Římského a chovati se k nim náležitě. 119

I dal sobě Václav skutečně na tom záležeti, aby poddaní jeho
vystoupíce z poslušenství Řehoře XII, chovali se neutrálně na

proti oběma papežům, ažby sbor Pisanský věc tu rozhodl. Při
kázal nejprv prelátům, aby sejdouce se, přikročili za příkladem
duchovenstva Francouzského k osvědčení neutralnosti své; potom
pak požádal i od university Pražské uzavření nějaké v tomto
smyslu. Odpor ale, s kterým se potkal v této věci u velikého
počtu poddaných svých, popudil ho tím více, čím nenadálejší byl,
a vedl konečně k radám a prostředkům, kterýchž účinkové nikoli

předvídati se nedali. Arcibiskup zajisté i jeho kněží omlouvali se,
že nemohli zrušiti poslušenství Řehořovi XII slíbeného; a když
rektor university M. Heník z Baltenhagen, svolav oudy její všecky,
žádal, aby ustanovili se dle královy vůle, tu národ český jediný
projevil svou k tomu ochotnost, ostatní pak tři národové odporo-



váli určitě, tak že rektor rozpustil raději hromadu beze všeho uza

vření, nežliby krále popudil výnosem odporným.
120

Setkali’ se v tomto případu dvojí onoho věku proud refor
mační, jeden pocházející s hůry a nesený zásadou autority, druhý
vzniklý s dola i opírající se o právo svobodného rozumu; onen
směřoval především k opravě hlavy církve, za to maje, že potom
všeliké neduhy v těle přestanou jako samy sebou, tento přičiňoval
se hned o shojení neduhův těchto upřímo. Jakkoli rozdílné byly
obou i východiště i cíle, neváhali předce spojití se dohromady a

podporovati se navzájem. Ovšem ale podpora ta obmezovala se

jen na tu část národu českého, která již od věku Miličova k opra
vám církevním vůbec náchylná byla. Němci v Cechách a ti Ce

chové, kteří neschvalovali takových směrův, tudíž i arcibiskup a

celé jeho kněžstvo, nejen nepřidávali se ke straně sboru kardinal
ského a mistrův českých, ale nacházeli v té příčině i nový podnět
ke sporům a rozbrojům ještě živějším, nežli posavad.

Působení M. Jana Husa počalo v této době, roku 1408, sta
viti se do popředí dějin českých; stalť se muž ten předním hla
satelem reformace, jak jí rozuměli a chtěli netoliko učitelé

čeští, ale v ten čas i kardinálové strany obojí a král Václav.
Octnul se takto mimo vůli svou s arcibiskupem Zbyňkem i s ve
škerou hierarchií českou ve sporu, o kterém nedalo se předvídati,
kam povede konečně; první půtky nastaly mu s obecným kněž
stvem Pražským. Pokud co synodální kazatel líčil byl živými bar
vami, s jedné strany vysoké povolání a důstojenství kněze v idei,
s druhé přílišnou mravní kleslost jeho ve skutečnosti, odpůrcové
jeho museli bezděky tajiti hněvy své nad neobyčejným důrazem,
který kladl na stránku poslední:

121 ale když arcibiskup přestal mu

býti přítelem, nerozmýšleli se dlouho vystoupiti co žalobníci proti
němu. Na podzim roku 1408, když nastaly byly spolu roztržky
o poslouchání neb neposlouchání papeže Řehoře XII, podali faráři
Pražští arcibiskupu Zbyňkovi důtklivou žalobu na pohoršivá kázaní
v kapli Betlémské, kterýmiž prý Hus podvracoval úctu k ducho
venstvu ; neb kaceřoval prý naprosto každého, kdo dával sobě

platiti za přisluhování svátostmi, zatracoval všecky, kteří požívali
mnohonásobných beneficií a nestyděl se říci veřejně, žeby si přál,
aby duše jeho někdy tam se octla, kde byla i Wiklefova. 122 Po

zoru hodné jest, že v první této a dosti obšírné žalobě ještě ne

vytýkalo se Husovi žádné uchýlení se od věrouky církevní k nauce
Wiklefově. V odpovědi dlouhé a důkladné Plus nezapíral řečí



svých, ale vykládal nezávadný smysl jejich podrobně, i zamítal roz
hodně od sebe nárok, žeby podvracovati chtěl vesměs úctu kněžím

povinnou; něco tak ohromného že prý nikdy mu netanulo ani na
mysli, tím méně na jazyku; vždyť znal prý sám mnohé faráře,
kterýmž necítil se býti hoden rozvázati obuvi, a jimž i paty rádby
líbal za příčinou svátého jejich obcování. 123

Arcibiskup na to ná
lezem veřejně na dvéře několika předních kostelův přibitým vy
hlásil všecky ty, kteří dle králova přání odstoupili od papeže Ře
hoře XII, za neposlušné syny církve, a zvláště Husovi, který prý
k odstoupení takovému před jinými byl radil, zapovídal další ve

dení a konání jakýchkoli funkcí kněžských; čímž nepřímo vyřízena
byla i žádost farářův Pražských o zastavení pohoršivých jeho ká
zaní. Proto psaním ještě jednou k arcibiskupovi daným Hus vy
týkal mu jeho unáhlení v soudu, osvědčovav se, že nikoli nepřestal
poslušen býti nařízení papežových i arcibiskupových, pokud na zá

koně božím zakládala se, ale když Řehoř XII zrušil přísahu před
tváří veškerého křesťanstva učiněnou, v tom že jemu nikoli stra
niti nemohl, a protož umínil neutrálním býti ve sporu, kterýž pa
pežové oba vedli proti sobě vespolek; i prosil arcibiskupa konečně,
aby nevěřil jeho nepřátelům, leda po vyskoumání pravdy, a nedal
se popuzovat! od nich; však nalezne-li se při něm vina nějaká, že

neodpíral podniknout! trest zasloužený.
124

Když tyto věci v Praze se dály, král Václav nebyl dvorem
v Cechách, ale meškal od měsíce září až ku konci r. 1408 v Lu
žici a ve Slezsku, kdežto prostředky přísnými, tytýž i krvavými,
urovnal mnohé tamější spory a sváry, jmenovitě rozbroje mezi

magistráty a obyvatelstvem měst Budišína, Zhořelce i Vratislavi.
Z Vratislavi, jakož již dotčeno, dal se byl do vyjednávaní se sborem
kardinalským o neutralitě, t. j. o neuznávaní v zemích svých ani
Řehoře XII, ani Benedikta XIII za papeže. Na počátku r. 1409,
když usadil se byl dvorem na Kutnéhoře na delší čas, přišlo k němu
slavné poselství od krále Franského a university Pařížské, aby za

mýšlené neutralitě dopomohlo k žádoucímu konci; neboť vidouce
král onen i universita, že ani jeden ani druhý papež neměli oprav
dového úmyslu dostát! přísahám svým a ukončiti schisma ustou

pením dobrovolným, pracovali byli již od několika let úsilně, aby
křesťanstvo celé odtrhlo se od nich od obou a ve spojení se
sborem kardinalským aby považovalo stolici papežskou za uprázd
něnou. Král Václav byl s návrhy takovými, slibovavšími zjednati
jemu opět uznání ve křesťanstvu co krále Římského, cele srozuměn,



a protož i ochoten ku provedení jejich ve své říši; nebyli mu v tom
na závadě nežli arcibiskup Zbyněk se svým duchovenstvem a Němci
na universitě Pražské.

V otázce takto nastalé, komu mělo vyhovět! se, zdali králi
Václavovi ve spojení s kardinály a s národy íránským i českým
na universitách, — aneb oběma papežům a kněžstvu jim oddanému
ve spojení s králem Ruprechtem a národem německým? — setká

valy a soustředily se najednou ty nej rozličnější interessy duchovní
i hmotné, církevní a světské, vysoké i nízké; měloť rozhodnuto
býti nejen o zásadě pokroku neb nehybnosti v životě křesťanstva
vůbec, ale také dávné touhy a snahy reformátorův českých měly
buď obdržeti vrch a nabyti větší síly, aneb octnouti se v konečném
zamítnutí; ba i národní třenice mezi Cechy a Němci na universitě
měly dojiti rozřešení svého. I jest na snadě, proč Husovi více nežli
komukoli záleželo na příznivém jejím rozhodnutí. Již drahně času
vzali sobě byli němečtí professoři a studenti za obyčej, dotýkati se
urážlivě kollegův svých českých, spíiajíce jim podezřelých u víře
a kacířův,

125 a Cechové ne bez bolesti a hněvu viděli se přinuceny
přijímat! za vděk učitelstvím po městečkách a vesnicích, kdežto
zatím »cizinci* podělovali se nejvíce mezi sebou sami o místa bo

hatěji nadaná i čestná ve hlavním městě. 126 Po nezdařilém pak po
kusu rektora Baltenhagena, naklonit! krajany své, aby dle přání
králova universita celá přihlásila se k neutralitě, zdá se že dávné
mezi národy kyselosti událostmi nám již neznámými

127
obnovily a

zjitřily se tak, že i takoví mistrové čeští, kteří vzdalovali se Wikle
fismu a snah reformačních, jako professoři Jan Eliášův a Ondřej
z Brodu, připojili se k M. Husovi, jehožto vlastenectví a vliv u dvora
králova dávaly jim naději příznivé pro národ jejich proměny. Od
té doby zajisté, co universita Pražská byla založena, poměry počtu
národův na ní značně se byly změnily, ano zákládaním universit

nových ve Vídni, Heidelberku, Reyně-Kolíně, Erfurtě a Krakově
ubývalo třem národům cizozemským studentův více a více, a ne

spravedlivost poměru právního mezi národy bila tím více do očí,
čím více Němci, dle svědectví souvěkého letopisce, i na universitě
»nad Cechy se zpínali a utiskali jazyk český*.

128

Co činil král Václav, aby zlomil odpor duchovenstva českého
hned s počátku, neobjevují chudé z té doby nás došlé zprávy;
jen co s universitou se stalo, známo jest, ač ne obšírně, alespoň
určitě. V naději, že ona slovem jeho a příkladem university Pa
řížské dá se nakloniti k žádoucímu kroku, povolal král k sobě do



Kutnéhory sám valnou deputaci všech čtyř národův; mezi přišlými
Čechy byli Jan Eliášův, Ondřej z Brodu a Hus; jména Němcův
kromě rektora Baltenhagena nejsou známa. Němci přijati jsou od
krále s počátku přívětivě a slibována jim ochrana řádův i práv
jejich; naproti tomu spatřiv Husa Václav, osupil se hněvivě naň

pro podezření kacířství, do kterého i s přítelem svým Jeronýmem
uvrhl prý zemi a působil jemu mrzutosti v cizině; i hrozil, nepo
starají-li se jiní, aby věc ta napravena byla, že hotov byl sám
ohněm přihlédati k ní. 129

Když ale přišlo ke hlasování o neutralitě,
tři národové němečtí, a tudíž většina university, ukázali se opět
nepovolnými, a jen Čechové pochválili králův návrh. Odpor takový
nemohl nedotýkat! se Václava co nejživěji, zahanbiv ho před posly
Franskými, že neměl ani té moci, aby navedl své poddané ku kroku
jak pro jednotu a spásu křesťanstva, tak i pro jeho vlastní pový
šení nevyhnutelně potřebnému; a hněvu jeho přibývalo, když uvo

díno na pamět, že němečtí mistři i studenti v Praze byli s většího
dílu přívrženci dávného soka jeho, Ruprechta Klema Bavorského.
Nastala tu doba kritická pro směry jak reformační, tak i národní;
spupnost, panovačnost a převahu Němcův zrušiti v Praze možné
bylo buďto nyní, pomocí krále rozlíceného, aneb nikdy více. Protož
Hus, nemoha jednati sám a byv od Ondřeje z Brodu i ode všech

kollegův svých českých k tomu pobízen,
130 dříve než opustil Kutnou

horu, získal jednoho z předních tehdáž rad králových pro věc svou
a národu svého; a vrátiv se do Prahy, upadl brzy v nemoc tak
těžkou, že mu sotva tušeno. Tehdejší písař urbury královské na
Horách Kutných, později nejvyšší písař zemský v Čechách, M i
kuláš z Lobkovic,131 muž ve knihách i ve zbrani dobře znalý,
a mezi milostníky královými jeden z předních, ujal se krajanův
svých, a našel v poslech ze Francie přišlých podporu neméně
účinnou nežli ochotnou. Václav zajisté uslyšev, že převaha ná
rodův německých nezakládala se na zákonu, ale jen na obyčeji,
dal se tím snáze navěsti k obrácení poměru toho mocí královskou
naopak, když ho ujistili poslové university Pařížské, že u nich právě
opačný poměr panoval, jelikož Francouzi, Pikardi a Normani v Pa
říži byli co do jazyka vždy jen jedním národem domácím, a Karel IV
při zakládaní university Pražské ohlásil byl, že chtěl, aby ona zří
zena byla na spůsob Pařížské. Přikázal tedy dekretem na Horách
Kutných dne 18 ledna 1409 vydaným, že dle příkladu Pařížské a

italských universit, také v Praze od té chvíle při všech veřejných
poradách, soudech, volbách a usnešeních vůbec domácí národ



český měl užívati napotom tří hlasův, ostatní pak národové přes
polní jen jednoho.

13" Patrné jest, že Václavovi hlavně jen na tom
záleželo, aby přemohl a odstranil odpor, stavivší se jak proti žá

dosti sboru kardinalského a poslův Franských, tak i proti vlastnímu

jeho povýšení. Tento význam kroku jeho stvrzuje se také násle
dovavším hned na to, dne 22 ledna, rozkazem přísným rozeslaným
po celé říši, aby od té chvíle pod těžkou pokutou nikdo více Ře
hoře XII ani za papeže neměl, aniž jeho co papeže poslušen byl.
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Když dekret královský o třech hlasích dne 26 ledna shro
mážděným oudům všech čtyř národův na Pražské universitě slavně
ohlášen byl, počali Němci náramně se bouřiti. Takové nespravedli
vosti a hanbě, pravili, že nikdy se nepodrobí, raději že až do po
sledního všichni opustí navždy universitu i zemi. Aby pak pohrůžka
ta nabyla důrazu, kolovalo hned mezi nimi písemné vyjádření,
kterýmžto každý mistr, bakalář i student zavazoval se pod pokutou
křivé přísahy, pod kletbou, pode ctí a věrou a pod přepadením
100 kop gr. Pražských, že nepřivolí, aby posavadní spůsob hlaso
vání jakkoli proměněn byl, alebrž neprospěje-li všecko snažné úsilí

při králi a jeho radách o zrušení té novoty, že chtějí vystěhovati
se z Prahy, aniž tam kdy více ke studiem navracovati se. 134 Na

proti tomu Hus, poozdravěv zase, velebil veřejně na kázaní lásku
královu k národu, napomínaje posluchačův svých, aby také panu
Mikulášovi z Lobkovic, jenž tak horlivě prý krajanův svých se

ujal, vděčni se prokázali.
135

Tři národové neopominuli ničeho, čímkoli namluviti mohli
krále i rady jeho, aby dekret osudný opět zrušen byl; vyjednávaní
o té věci trvalo několik měsícův. 136 Král a páni podvolovali se ko
nečně v ten spůsob, že chtěli, aby mezi domácími a cizinci pano
vala ouplná rovnost, tak aby ve všech veřejných funkcech i ouřa
dech pokaždé Cech střídal se s Němcem kteréhokoli národu, a

jmenovitě aby rektor a děkanové v jednom polouletí bývali Ce

chové a v druhém Němci;
137 k dalším koncessím ale nechtěli pro

půjčit! se. Poněvadž pak mezi tím pro nepokoje tyto zastaveny
byly na universitě všecky obyčejné práce, tak že ani volení nového
rektora i děkana fakulty filosofské, ježto v měsíci dubnu díti se

mělo, předsevzato není: král konečně vloživ se za prostředek,
jmenoval tenkráte mocí královskou sám sekretáře svého, M. Zdeňka
z Labouně, za rektora university,

138 M. Simona z Tišnova pak za
děkana filosofské fakult}’, a žádal poslušenství. Dne 9 máje přišel
s rozkazy těmito pan Mikuláš z Lobkovic do Karolína, kamž také



oudové university všichni povoláni byli; za ním šli všichni konšele
Staroměstští a nemalý zástup oděncův. Po slavném tu ohlášení
vůle královy osvědčil jediný národ český ochotnost svou k poslu
šenství; ostatní odpírali jako až posavad. Na to vynutiv pan Mikuláš
od starého rektora M. Heníka z Baltenhagen klenoty universitní,

139

jmenovitě pečet, matriku a klíče od knihovny a kassy, vzal tyto
předběžně pod opatření své. Jakkoli vášnivě mluveno při tom
s obou stran, nikdo předce ruky na druhého nevztáhl: ale hned
na to počavše mistři a studenti němečtí plniti závazek svůj, opou
štěli Prahu pěšky, jezdecky i po vozích houfně. V jednom dni vyšlo
jich přes dva tisíce, později zase ke třem tisícům ; počet ale všech
vystěhovalých udává se rozličně. 140

Brzy nezůstalo jiných professorův a studentův německých více
v Praze, nežli několik oudův fakulty právnické, ježto s ostatní uni
versitou nebyvší spojena v jedno tělo, sporem o tři hlasy ani do

jímána nebyla.
141

Toto pouhou náruživostí počaté a vykonané stěhování něme
ckých professorův a studentův z Prahy

142 mělo v dějinách předůle
žité následky. Z Prahy dělalo se již od věku Karla IV takořka
hlavní město veškeré říše Německé, a to za dvojí příčinou, totiž
že tam byl i dvůr císařův i universita; tato pak měla v ohledu tom

ještě tuším větší váhu, nežli onen Ačkoli Němce počítaly tehdáž
již několikero vysokých škol, nebylo však mezi nimi žádných, které
co do počtu a vlivu bylyby Pražským rovnati se mohly. Již od

půl století prýštil se z Prahy hlavní pramen vzdělanosti a umění
na vše strany, zvláště ale do severních Němec i až do Skandinávie;

143

a nejen vědecký ale i krásoumný duch prospíval příkladem a po
buzováním odsud vycházejícím; anobrž i kupectví zmáhalo se ško
lami Pražskými více a více, jelikož nejeden student cizozemský
obíral se také kupčením, čili ať řekneme určitěji, mnozí kupci
Němečtí dali se byli v Praze immatrikulovati, aby privilegií stu

dentských osobně oučastni se státi mohli. To vše přestalo nyní
jedním rázem; Praha pozbyla přednosti své mezi městy německými
již proto, že větší počet Němcův neměli více zřetele k ní co sídlu
krále svého. Německé university nabyly skrze Pražské vystěhovalce
nové síly, také založena těmito nová universita v Lipsku a otevřena

již v běhu téhož léta 1409; vědecký duch u Němcův, nejsa veden
vlivem města hlavního, počal se rozvíjeti samostatněji a všestranněji.
Ještě důležitější ale byly následky stěhování toho pro Cechy.
Německá národnost u nich utrpěla jím první těžkou ránu, po níž



když jich následovalo v témže směru ještě více, živel německý ne
mohl skrze několikero století zotaviti se v Cechách zase. Ale nej
bližší a nejmohútnější důraz šel ze skutku toho na další rozvíjení
se ideí reformatorských u Čechův. Ustoupením professorův a stu
dentův německých z Prahy probořila se nejsilnější hráz, stavivší se

potud ideám takovým na odpor; vítězství jejich bylo napotom ne

pochybné, tak že rozproudily se v zemi na vše strany téměř bez

překážky. A již tak velice ujemněny byly mysli obyvatelstva k nim,
že nevole oněch, kteří počítali ztrátu ovšem čitelnou v obchodu
vezdejším, nenacházela soucitu ve spoustě lidu obecného, a škoda,
kterouž utrpěli hospodáři Pražští ubytím činže a výdělku, sotva
hlasitého reptání příčinou se stala.

Král Václav a koncilium Pisanské. Trojice papežův. Odpor duchovenstva
Českého. Bulla Alexandra V. Wiklefovy knihy spáleny v Praze. M. Hus po
hnán před papeže. Trojice králův Římských. Smrt Joštova i nápad Moravy.
Smíření mezi Václavem a Sigmundem. Narovnání mezi arcibiskupem Praž

ským a M. Husem. Bouře Pražské pro odpustky. Hus a Stepán Palec. Hus
ve kletbě papežově, musí opustiti Prahu. Arcibiskupové Albík a Kunrat.
Synoda Pražská. Katoličtí professoři vypovězeni z Čech. Hus na venkově.
Jeho zásluhy o řeč a literaturu českou. Cesty M. Jeronýma Pražského. Po

měry mezi Čechami a Polskem. Rozepsání sboru Konstantského. Hus uvo-

Král Václav dal se byl, jakož sme již vyložili, záhy do vy

jednávaní s kardinály od obou papežův odpadlými, zvláště pro
středkem starého známého svého, kardinala arcibiskupa Milánského,
aby objistil sobě kralování Římské, budoucímu pak sboru Pisan
skému potřebnou říšskou pomoc i ochranu; proto také ještě před
koncem roku 1408 slavným poselstvím vyzval byl kardinály upřímo>
aby obrátíce se k němu, jakožto pravému králi říšskému, přednesli
jemu, čeho potřebovali a žádali. 144 Kardinálové varovali se dlouho
stranit! buď Václavovi, buď Ruprechtovi; když ale blížil se den

určený ke sboru Pisanskému, museli konečně rozhodnouti se. I po
slali kardinala arcibiskupa Barského, Landulfa Maramaura, do Němec,

Článek 3. Vzdělání a rozšíření nauky Husovy.
(Od r. 1409 do 1414.)

luje se jiti tam.



nejprv na sněm rozepsaný do Frankfurta ke dni 6 ledna 1409,
potom ku králi Václavovi. Na sněm říšský brzy po Landulfovi
přišel také synovec Řehoře XII, aby utvrdil knížata v poslušenství
strýce svého. Po mnohém jednání prohlásila se většina, a s ní také
Mohucký arcibiskup, pro neutralnost a pro sbor Pisanský: Ruprecht
ale zůstav při Řehoři XII, umínil za příčinou jeho až i protiviti se
sboru. Takovéto počínaní přinutilo kardinály konečně přilnouti
k Václavovi a zasazovati se o prospěch jeho, jako i on již o pro
spěch jejich se zasazoval. Kardinál Landulf přišed do Prahy s plnou
mocí od nich ode všech, vstoupil jménem jejich dne 16 února 1409
s Václavem ve smlouvu, kterouž obě strany zavázaly se uznávati
se a pomáhat! sobě vespolek;

145 na to dne 15 března vypravil
Václav rady své, nejv. kancléře Václava patriarchu Antiochenského,
Tiemu z Kojdic, biskupa Míšeňského, pana Beneše z Choustníka,
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i doktory Jeronýma ze Seidenberka a Jana Náza, co plnomocníky
své ku koncilium, ustanoviv první tři spolu také za náměstky říšské
pro Itálii. 14

' Počátek sboru stal se, jak určeno bylo, v Pise dne
25 března; přítomni byli 22 kardinálové, 4 patriarchové, 12 arci

biskupův osobně a 14 skrze posly, biskupův 80 také osobně a 102

skrze posly, 87 opatův, velicí mistrové všech řádňv neboli řeholí,
31 poslancův od universit a ke 300 doktorův; nad to plnomocníci
krále Václava Římského, pak králův Franského, Anglického, Pol
ského, Portugalského, Sicilského a Cyprského, mimo mnohé jiné
knížata i pány. Přišli tam také poslanci ode vzdorokrále Ruprechta,
ne však aby napomáhali, alebrž aby překáželi sboru pokud možná;
což když se jim nedařilo, uklouzli již dne 21 dubna, zůstavivše po
sobě protestaci, v nížto prohlásili sbor Pisanský za pouhé »con
ciliabulum« a odvolávali se ve jménu pána svého k budoucímu sboru
prý ©ekumenickému. Proto rozepřeli se shromáždění otcové již na

prosto s »Ruprechtem vévodou Bavorským*, a všech 22 kardinálův
podepsali a zapečetili vlastnoručně zápis, kterýmž se zavazovali
starati se o uznání Václava co krále Římského skrze veškeré kře
sťanstvo i skrze budoucího pravojediného papeže;

148 takéť dána
skutečně poslancům jeho přednost přede všemi jinými.
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Ti dva mužové, kteří od patnácti let před jinými se byli po
koušeli o uvedení jednoty a opravy církve, Petr z Alliaku (Ailly),
biskup Kameracký (Cambray) a Jan Gerson, kancléř university
Pařížské, byvše také přítomni na sboru Pisanském, snažili se i zde

zjednat! průchod ideám svým, již ve tolikeru krajinách pochvalně
přijatým. Pročež po ohlášeném ode sboru dne 5 června ssazení



obou papežův, Řehoře XII a Benedikta XIII, jakožto schismatikův,
když nastala potřeba zvoliti nového papeže, kardinálové všichni za
vázali se slavnou přísahou dne 10 června, že kdokoli z nich volen
bude, nesmí dáti rozpustit! sboru dříve, nežli až uvedena i doko
nána bude skrze něho, pomocí sboru, všeobecně žádaná náležitá
oprava církve ve hlavě i v oudech. 150 Dne 15 června vstou
pivše kardinálové do konklave, po jedenáctidenních poradách vy
volili dne 26 června jednohlasně často jmenovaného kardinala arci

biskupa Milánského, Petra Filarga z Kandie, za papeže, jenž dal
sobě jméno Alexander V. Byv někdy mnichem řeholy Minoritské
a studovav v Oxfordu i v Paříži, stal se potom professorem na
universitě Pařížské, a z lásky té zvláštní, kterou Jan Galeazzo Vis
konti měl k učeným mužům, povýšen byl na biskupské stolice ve
Vicencii a Novaře, až i konečně na Milánské arcibiskupství; takéť
byl předsedal dlouhý čas ve Viskontské státní radě, vyjednav někdy
u krále Václava povýšení pánův svých za vévody Milánské. Nyní
byl již starec 701etý, mravův bezouhonných a oumyslňv nejlepších,
a však, neuměje nikomu ani jen prosby odepříti, nevelmi za refor
mátora se hodil. Nadělal zajisté brzy po svém povýšení více dů
stojníkův a ouředníkův, nežli bylo před rukama důstojenství a ouřadův,
a propůjčoval se zvláště někdejším řeholním bratřím svým štědřeji,
nežli za slušné jmíno; pročež neumenšil, alebrž přimnožil ještě ne

spůsobův, dav se téměř ve všem voditi od muže ošemetného
a vládychtivého, Balthasara Kossy, kardinala legata Bononského.
Nadarmo dotíral na něho v okolnostech takových Gerson otázkou
biblickou: »Pane, v tomto-li času napravíš království Israelské?«
Poněvadž ozývali se také hlasové, ne-li četnější, alespoň nezbednější,
proti všem proměnám, papež uloživ ku potřebě reformace církevní
nové koncilium k měsíci dubnu 1412, rozpustil sbor Pisanský, s jeho
přivolením, již zase dne 7 srpna 1409.

Tímto spůsobem sklamal sbor Pisanský, co do církevní opravy,
i ty nejskromnější naděje, a i samo dlouhověké schisma novým
papežem neodstraněno, alebrž ještě rozmnoženo jest; ani zajisté
Řehoř XII, ani Benedikt XIII nedali sebou hnouti k abdikaci,
ztrativše, ač mnoho, však ne všecky ctitele své, tak že od té doby
na místě dvou, počítáno až i tři papeže, Benedikt XIII ještě
uznáván byl ve Spanielích a ve Skotsku, Řehoř XII v Neapoli,
několika drobných státech italských a v německých biskupstvích
Treverském, Spírském i Wurmuském; ostatní křesťanstvo celé při
lnulo k Alexandrovi V, an i král Sigmund Uherský, neobeslavší



sboru Pisanského tuším jen z nevole proti bratrovi svému, nedlouho
Řehoře XII se přidržel.

Dle mnění onoho věku bylo nyní Římskému králi pečovati
0 to, aby vyhlášená ona jednota církve stala se pravdou, a papež
nově volený jediný aby dosáhl uznání a poslušenství u celého kře
sťanstva. Král Václav, znaje povinnost tuto, dal sobě mnoho na

vykonání jejím záležeti: ale jakž mohl ubrániti se hlubokého citu

hanby, vida, že mu nebylo lze ani vlastní země své, ani vlastních

svých poddaných uvesti Alexandrovi V v poslušenství! Arcibiskup
zajisté Pražský a většina duchovenstva Českého přidrželi se i po
sboru Pisanském vždy ještě Řehoře XII, nic sobě nevšímajíce opěto
vaných rozkazův králových. Příčiny odporu tak urputného nejsou
nám tak dobře známy, jako jeho následky. Václav, nebyv od jak
živa na duchovenstvo příliš laskav, popuzen jest tím, i se všemi

dvořany svými, k hořké nenávisti proti arcibiskupu Zbyňkovi a proti
kněžstvu českému vůbec. Když v měsíci červenci 1409 došla Prahy
pověst o volení Alexandra V, vypuklo proto veřejné záští mezi
duchovenstvem a dvorem královským v Čechách; a kněží mnozí,
jako i arcibiskup sám, nedočkavše na sebe zádavy, dali se na outěk;
a však co vše událo se, není nám v podrobnosti známo. 161 Ne

mohouce nadlouho setrvati v odporu proti králi, papeži a většině
lidu českého pospolu, arcibiskup Zbyněk i se suffraganem svým
Kunratem z Vechty biskupem Olomuckým, odřekli se konečně
Řehoře XII, a dne 2 září 1409 přistoupili veřejně k Alexandrovi V.

Neobyčejné radovánky, slavené z této příčiny v Praze, svědčí o vy
sokém stupni dosavadní všeobecné strasti nade sporem moci světské
1 duchovní ve vlasti. Zpíváno Te deum laudamus ve všech kostelích,
zvoněno všemi zvony několikrát po sobě a uvečer osvíceno město,
an ouřad městský projížděl ve slavné a skvostné processí s trubači
všecky ulice až pozdě do noci. Illuminace města tehdáž záležela
v tom, že zapáleno jest asi 600 ohňův radostných před domy.

152

Přiznáním se duchovenstva Českého k novému papeži utrpělo
postavení Husovo vůbec změnu důležitou. Pokud zajisté Hus hájil
byl zásady reformace společně se sborem kardinalským a s králem
Václavem, nabýval tím rychleji přízně u Alexandra V, čím urput
nější jevil se byl odpor prelátův církve české. Ukázalo se to bylo
patrně ve při již r. 1408 počaté o knihy Wiklefovy; neb Hus, od
volav se i s přátely svými k nově zvolenému papeži, obdržel bez
nesnáze půhon na arcibiskupa Zbyňka, aby tento přišel ospravedlnit
se z křivého nařčení strany Husovy, jakoby rozsévala bludy kacířské



vybírané z knih Wiklefových; neb té doby hlas obecný mezi lidmi

učenými, jak na universitě Bononské, tak i na dvoře Římském vůbec,
nezatracoval byl Wiklefa ještě tak ouplně a rozhodně, jako v Anglii
a v Praze. Půhon ten proti arcibiskupovi prohlášen byl v Praze
dne 8 prosince 1409;

168 ale preláti čeští, přihlásivše se k Alexan
drovi V, neopomenuli byli upozornili tohoto především na zhoubné
účinky, jež učení Wiklefovo uvodilo za sebou v celé hierarchii
křesťanské. Pražský inquisitor Jaroslav biskup Sareptanský, řeholy
Bosácké, poslán jest hned po uznání nového papeže, aby ho zpravil
o nebezpečí, které hrozilo církvi české ze zmáhaní a šíření se

Wiklefismu, a naléhal na to zvláště, aby odjata byla Husovi příle
žitost, dotýkáním nespůsobův kněžských s veřejné kazatelny, pod
rývali a lehčiti v lidu povinnou duchovenstva úctu. Byliť zajisté
v běhu léta 1409 farářové Pražští podali arcibiskupu Zbyňkovi
novou žalobu na kazatele Betlémského; a přední mezi žalobci byl
nyní tentýž Jan Protiva, farář u sv. Klementa na Poříčí, který někdy
co první kazatel Betlémský sám horlíval byl proti porušenému stavu
církve. Tu nejen obnoveny nářky loňské, ale přidáno již také ně
kolik článkův uvodících v pochybu i pravověrnost Husovu, ač ještě
ne co do nauky o transsubstanciaci; hlavní pak váha kladena na

to, že lehčil autoritu církve Římské vůbec a plodil sváry mezi
lidmi. 1,4

Objevením takovým na dvoře nového papeže zrušen náhle
a navždy souhlas jen nahodilý a dočasný mezi ním a reformátorem
českým, a nebylo potřebí ani darův skvostných, ani mnohého pře
mlouvání, aby Alexander V dal se popuditi proti nevhodnému
kazateli Betlémskému. Zrušeny tudíž všecky proti arcibiskupovi za
vedené processy, a bullou vydanou v Pistoji dne 20 prosince 1409
nařízeno arcibiskupovi i dána mu plná moc, aby přijma k sobě
čtyry doktory theologie a dva doktory práv, vykořenil všecky bludy
a kacířstva v arcibiskupství svém, zapověděl pod kletbou všeliké
učení Wiklefské, odjal věřícím knihy Wiklefovy a nedovolil kázati

více, kromě kollegiatních, farních a klášterních kostelův, na žádném
jiném jakkoli privilegovaném místě. 150 Netřeba dokládati, že zápověd
poslední směřovala upřímo proti Husovi a kapli Betlémské.

Ku podivu jest, že osudná bulla tato nedostala se z Pistoje do

Prahy rychleji, nežli v plných desíti nedělích, a že tudíž teprv dne
9 března 1410 od arcibiskupa veřejně ohlášena jest.

180
Zbyněk by]

se nadál, že rozhodný krok papeže králi spřízněného dotkne se
blahodárně mysli Václavovy a naučí jeho učiniti konec rejdům
Wiklefistským: ale zmýlila ho naděje. Nejen dvořané všichni, ale



i někteří nejvyšší ouředníci zemští, jako pan Lacek z Kravař, byvše
horliví přátelé Husovi, ujímali se věci jeho jako své vlastní. Ba za

příčinou bully té líčen jest Zbyněk u krále i jako nějaký zrádce
vlasti, an prý sám potakoval slovům od vystěhovalých Němcův
v cizině rozhlašovaným, že v Cechách se zmáhalo kacířství; žádáno
na něm, aby dokázal, kdo byli ti kacíři a kde? Ano našli se i ti,
kteří tvrdili, že bulla nebyla ani pravá, nýbrž podvržena, koupena
byvši prý za velikou summu peněz u některého ouředníka kance
láře apoštolské. Takéť Hus přičinil se o udušení moci a působení
bully, odvolav se bez meškání od papeže zle zpraveného k majícímu
lépe zpravenu býti.

157
Arcibiskup ale nedal se již vším tím mýliti

více; anobrž obnoviv nyní z vůle a moci papežovy processy již

před dvěma léty počaté, pohrozil veřejným ediktem každému kletbou,
kdokoliby v určité době nevydal jemu všech knih Wiklefových,
jichžto majitelem byl. Hus přišed na to se svými knihami sám,
odevzdal je arcibiskupovi s tou hrdou prosbou, aby je proskoumav,
vytknul jemu ty bludy, které v nich najde, jelikož i on (Hus) že

hotov byl postaviti se v odpor proti nim a vystříhati před nimi
každého člověka. Příkladu jeho následovali také jiní, a snešeno jest
v ouhrnku asi 200 svazkův, mezi nimiž také několik exemplárův
skvostných; jen čtyři mistři a studenti odepřeli dokonce odříci se
své zásoby knih Wiklefských. Výpadek vyšetřování od šesti dok
torův zavedeného zněl, jak předvídat! bylo: že všecky Wiklefovy
knihy obsahovaly v sobě zjevná kacířství a bludy všeliké. Úsudek
ten vyhlášen jest na synodě provinciální u prostřed měsíce června
1410 držané; na čež potom arcibiskup vydal dne 16 června rozkaz,
že měly všecky ohněm spáleny býti. Stejným časem zapověděl také
všecko kázaní v kaplách a na jiných místech kromě kollegiatních,
farních i klášterních kostelův, a ohlásiv z moci apoštolské, že všecka
tomu na odpor stojící privilegia byla neplatná, hrozil kletbou církevní
každému, kdokoliby v šesti nedělích ku poslušenství se nevrátil. I5S

Toto počínaní, zbudivši všeobecnou pozornost, dojímalo všech
myslí hluboce. Universita, shromáždivši se již den před tím (15 června)
pod zprávou rektora svého, Dr. Jana Ondřejovce Šindela, a prote
stovavši jednohlasně proti spálení knih, uvedla také protestaci svou
hned arcibiskupovi ve známost skrze prokurátora svého M. Marka
z Králové Hradce. Líčeno v ní se zvláštním důrazem, že jakož
svědčila privilegia císařská i apoštolská, propůjčená Pražské uni

versitě, arcibiskupovi nepříslušela nad ní právomocnost nižádná; že

jmění a požívaní knih vůbec nenáleželo pod právo církevní, alebrž



pod občanské; dále že rozkaz papežův sám v sobě již vyprázdněn
byl nastalou mezi tím (dne 3 máje) smrtí Alexandra V; že byla
věc nerozumná, páliti knihy o logice, filosofii, morálce, mathema
tice a t. d., které s naukou církevní ničeho činiti neměly; že i ten

kráte, kdyby skutečně bludy v nich se nacházely, zničení jejich
byloby neslušné, jelikožby sice také všecky knihy filosofův pohan
ských, jichžto učení s křesťanstvím často se potýká, ze škol vy

mítány býti musely a t. d. 159
Spolu také vzala universita outočiště

své ku králi, prosíc jeho, aby nedal dekretu o spálení knih uvesti
ve skutek; jakož pak Václav skutečně poslal napomenutí k arci
biskupovi, aby posečkal s tou věcí až do příští do Prahy markrabě

Jošta Moravského, jenž ji měl rozsoudit! konečně. 19" Markrabě za

jisté jmín byl za učeného knížete, byv milovníkem knih od dávna;
také spisy Wiklefovy nemohly jemu býti neznámy, an mu byl Hus
sám poslal opis trialogu, jej také do češtiny přeloživ.

161 Proto vy
konání ortele odročeno jest od Zbyňka na některý čas. Mezitím
rozeslala universita dne 21 června ohlášení veřejné po Cechách i po
Moravě, že se ohradila slavně proti pálení knih Wiklefových, a Hus
i sedm jiných oudův university utekli se dne 25 června s novou

appellací k nově volenému papeži Janovi XXIII. Poněvadž ale
s příštím markrabovým dlilo se až příliš, Zbyněk umíniv nečekati
déle, svolal dne 16 července preláty a kněží do dvoru svého malo

stranského, jejž i branným lidem osaditi dal, a když knihy všecky
na hromadu složeny byly u prostřed dvoru, podpáleny jsou jeho
kázáním se hlučným Te deum laudamus. Hlahol zvonův rozzvo

něných po celé téměř Praze ohlašoval obyvatelstvu vážný ten
příběh.

162 Třetí den na to, 18 července, vynešena s podobnou slav
ností kletba na M. Husa i přátely jeho, a poručeno ji ohlašovat!
slavně po všech kostelích diecese Pražské. 183

Přísné toto jednání nemělo pohříchu takových oučinkův, jakových
arcibiskup sobě přál a očekával: co dle jeho oumyslu mělo lid

odstrašit!, podráždilo jej ještě více, a rozbouřilo mysli již prvé pod
nícené v takové míře, že i lid obecný dal se uchvátit! proudem
náruživostí. 104 Celé město Pražské rozdvojilo se skrze to, a obě ne
rovné strany popuzovaly se obapolně hádkami i řečmi i písněmi
hanlivými

10"
tak, že nezadlouho lidé i skutky počali potýkati se.

Neboť již dne 22 července, když arcibiskup ve chrámě, maje okolo
sebe asi 40 kněží a žákův, obnoviti chtěl slavnou kletbu, přinucen
jest prchnouti zjevným lidu zbouřením; a téhož dne také kazatel
jeden u sv. Stěpana na Novém městě, z téže příčiny přepaden jsa



od osmi ozbrojených mužův, bez mála byl zabit. 160
I druhá strana

neobmeškala opláceti se za to stejnou měrou: žáci zajisté kůrní
u sv. Víta na hradě, (jichžto počet byl tehdáž veliký,) kdykoli
někdo ze známých Husitův octnul se na blízku, přivlekouce ho
mezi se do obecnice, mrskali ho metlami nemilostivě. 167 Pročež král

Václav, ačkoli rozhořčen byl neméně nežli dvořané jeho proti
arcibiskupovi a kanovníkům, však uznávaje potřebu, aby důrazem
mocným přičinil se o uvarování něčeho ještě horšího, zapověděl
pod trestáním na hrdle každé další dráždění se s obou stran a zvláště

zpívaní písní hanlivých;
168 ale chtěl přitom také, aby kletba církevní

zůstala bez oučinku a poručil arcibiskupovi, aby nahradil škodu
majetníkům spálením knih učiněnou. Když se to nečinilo, vyšel od
krále rozkaz, aby zastavili se důchodové jak arcibiskupovi tak i jiným
kněžím, kteří při pálení knih a kletbě radni a pomocní byli.’" 1' Vedle
konšelův všech tří měst Pražských propůjčili se zvláště dva královi
milcové, Vok příjmím Voksa z Waldšteina i Racek, příjmím Kobyla,
z Janovic, Vyšehradský purkrabě, ku provedení těch dekretův. 17l>

Veřejné přednášky na universitě, kterýmiž Plus a přátelé jeho
na konci měsíce července brániti se jali spisy Wiklefovy proti úkoru
kacířství, hájíce zejména traktáty, on De trinitate, M. Jakoubek ze
Stříbra Dialogus, M. Prokop Plzeňský De ideis, M. Zdislav z Warten
berka i ze Zvířetic (panského rodu toho jména) De universalibus
realibus, M. Simon z Tišnova De probatione propositionum, M. Jan
z Jičína De materia et forma a t. d., byly bez oučinku pro další
běh a směr dějin tehdejších.

171

V těchže dnech přišedše v poselství od papeže dva doktorové
z Bononie do Prahy, přinesli králi a universitě psaní od Jana XXIII,
v nichž oznámil jim povýšení své, dav spolu poslům moc, jednati
0 některých záležitostech církevních. K nim tedy obrátili se král,
královna i mnozí páni čeští s prosbou, aby často řečená bulla
Alexandra V odvolána i zrušena byla. Když dne 16 září nastupo
vali cestu svou nazpět, dal jim král nejen průvod bezpečný, ale
1 vlastnoruční psaní ku papeži a ku kardinálům, vedoucí stížnost
slovy dosti důtklivými nad zápovědí, aby kromě chrámův kolle

giatních a farních nikde více kázáno nebylo.
172 Také královna Sofie

přimlouvala se horlivě o zachování výsad káply Betlémské;
1

'
3

nej
vyšší pak purkrabí Lacek z Kravař dotýkal ve psaní svém zvláště,
jak mnoho zlého by z toho povstalo, kdyby podle té bully již na
žádném hradě ani ve vojenském ležení více kázati se nesmělo.
A poněvadž i jiní pánové mnozí i ouřadové všech tří měst Pražských



přednášeli papeži tutéž prosbu, nepochybováno téměř ani o vysly
šení jejím.

174

Ale všecka tato úsilí zmařena jsou od arcibiskupa napřed, an
hned po appellaci Husově, ku konci měsíce června, vypraviv opět
posly své zvláštní k Janovi XXIII do Bononie, dal jej byl již zpra
viti o stavu věcí a poučiti o tom, že appelant sám byl vlastně pří
činou i původcem vší té neřesti. Papež poručil vyšetření o rozsouzení
pře této kardinálovi Otovi z Kolonny (pozdějšímu papeži Marti
novi V,) a tento vynesl nález svůj, (ačkoli universita Bononská po
hanila byla také spálení knih Wiklefových,)

1,5
již dne 25 srpna

v ten smysl, že jednání arcibiskupovo ve věci té schváleno, jemu
i dále tak pokračovat! poručeno, a M. Husovi přikázáno bylo, aby
v určité lhůtě přišel osobně ke dvoru papežovu ospravedlnit sebe.

Když zpráva o rozhodnutí tomto do Prahy se dostávši, do
dala srdce arcibiskupovi, že přikročil dne 24 září k aggravací nálezu

trestného, přibylo tím ještě rozkvašenosti a rozhořčenosti v národu.
Četní přátelé Husovi nechtěli ani slyšeti o jeho jízdě ku papeži.
Jmenovitě královna Sofie zastávala horlivě ctěného zpovědníka svého,
aby zbaven byl povinnosti k osobnímu se dostavení; krajané zajisté
jeho, znajíce nenávist ve mnohých německých zemích proti němu

zbuzenou, obávali se, že na cestě upadna v moc rozjitřených ne

přátel, nedostalby se za živa do Bononie. I král Václav sám cítil
se uražena novým tímto pohaněním zemí jeho. I napsav dne 30 září
sám osobně psaní ku papeži, jevil nad tím své podivení a svou ne

libost, žádaje spolu zrušení celého toho processu, any všecky žaloby
0 domnělém kacířství v Čechách byly prý nejen nedůvodné ale
1 utrhačné; spor o spálené knihy že sám chtěl ukliditi, ale že žádal,
aby práva káply Betlémské zůstala neporušena, i aby odvolána byla
osobní citace M. Jana Husa, proto že říši jeho se nehodilo vydati
kazatele tak blahodárně působícího v nebezpečenství nepřátelům
a zkormoutit! skrze to celý národ; měl-li kdo co žalovat! na něho,
ať prý to učiní před universitou Pražskou aneb před jiným nále

žitým soudcem u vnitř země České. 178 Poslav s tímto psaním Dr.

Jana Náza i M. Jana Kardinala z Reinšteina k Janovi XXIII, po
ručil také snažiti se, aby pro uklizení všech různic přišel do Čech
na outraty královy některý legat papežský. Dr. Náz, papeži osobně
známý, dostal spolu rozkaz, říci jemu, že král jen z úcty k němu
zdržoval se, aby nepotrestal sám dle zásluhy popuditelův i osočo
vatelův národu svého. Pak psal také kardinálovi Otovi z Kolonny,
zva jeho do Prahy, aby tu přesvědčil se vlastní zkušeností o spů-

Palaclcý, Dějiny české III., vyd. 4. 5



sobu a stavu věcí. 177 Mistr pak Hus vypravil stejnou dobou pro
kurátory své ke dvoru papežskému, M. Jana z Jesenice svého přítele,
i dva jiné theology, aby ho zastoupili u vedení pře.

Důraz výjevův těchto, počátkův-to i předchůdcův zápasu velikého
a ještě nezvyklého v záležitostech duchovních a myslných, upozadil
takořka i zakryl byl již tehdáž ve veřejném životě národu českého

všecky souvěké události politické. Za příčinou hádek církevních
a učených všímáno sobě v Praze nemnoho té otázky, která po
smrti vzdorokrále Ruprechta (j 18 máje 1410) zaměstnávala volitele

říšské, zdali a kdo na jeho místo voliti se měl. O tom, že jen někdo
z domu Lucemburského měl býti králem Římským, snášeli se nyní
v Němcích všichni hlasové. Takových mužův bylo tehdáž již jen
tré, a to posledních rodu svého: král Václav, král Sigmund Uherský,
a Jošt markrabě Moravský; a hle! než doběhl r. 1410, honosil se

již každý z nich tituly Caesarovými!
V Čechách, Brambořích a Saších, kdežto Ruprecht nikdy za

krále uznán nebyl, nemohla býti ani řeč o uprázdnění říše a volení
nového krále; ostatní pak čtyři volitelé byli již proto nesvorní, že

Falce a Trevery ještě vždy se přidržely Řehoře XII, kdežto Mohuč
a Reyn-Kolín přihlásili se byli ke sboru Pisanskému a k papežům
jeho. I poněvadž té doby Sigmund ještě také byl stál po straně
Řehořově, podávali jemu první dva volitelé své hlasy; načež druzí
dva, nebyloli jim libo vrátiti se ku poslušenství Václavovu, nemohli
než kloniti se k markrabí Joštovi. Oba, Jošt i Sigmund, nabízeli se
velitelům sami, oba hádali se spolu o hlas Braniborský. Král Václav,

jak mile srozuměl, že nové volení překaziti se nedalo, umluviv se

s markrabím, sliboval dáti jemu také vlastní svůj hlas pod tou vý

minkou, aby pak Jošt uznával jeho za »staršího krále Římského
a budoucího císaře.* Jošt podvoliv se tomu, získal se hlasem Českým
spolu i hlas Saský. Po dlouhém pletichání strana Sigmundova,
ustanovivši předejiti protivníky své, zvolila kandidata svého na
hřbitově kostela Frankfurtského dne 20 září 1410 jen třemi hlasy,
an i Sigmund skrze plnomocníka svého purkrabí Normberského
sám sobě dal dáti hlas Braniborský. Potom pak dne 1 října hlasy
všech ostatních velitelův volen jest ve Frankfurtě markrabě Jošt
za krále Římského.

Takovýmto spůsobem dočkal se věk tehdejší nevídaného ani

předtím ani potom podívaní na trojí Římské papeže i trojí
Římské krále pospolu! Až v této potvornosti musela octnouti
se plodná někdy Karla Velikého idea o dvouvládě papežově a císa-



řově v křesťanech, — idea-to základní celého křesťanstva středo
věkého, — aby zbavila se konečně i poslední vnady své a pře
svědčila svět, že se nehodila do života více a že, jakož vůbec
porušení toho, co se přežilo, dává příčinu znikům novým, tak i zde

pokroky ducha časového vymáhaly ústavy nové! Opravdu, hlouběji
než tehdáž nemohly již naprosto klesnouti vážnost, moc a důstojenství
dotčených křesťanstva náčelníkův!

Dlouhoť arci netrvala dvojnásobná trojice tato, an Jošt umřel
na hradě Spilberku již dne 17 ledna 1411, půl čtvrtá měsíce po
volení svém, nevsadiv ani koruny na hlavu. Pravilo se, že mu po
dáno bylo jedu v kaši, a nešťastník, kteréhož tím zločinem vinili,
potom v Českém Brodě mučen i za živa čtvrcen jest u přítomnosti
mnoha královských purkrabí a poslův z měst českých.

178

Zprávy
však určitější a podrobné o nenadálé oné smrti nezachovaly se

potomstvu. Jošt umřel bezdětek: proto bratrancům jeho Václavovi
a Sigmundovi dostalo se nápadem celé hojné dědictví jeho. Zdali
oba králové bratří, trvajíce posavad v nevoli proti sobě, nesnadili
se o ně, není nám známo; protože spisovatelé věku toho, nevšímavše
sobě než hádek církevních, nezaznamenali nám o příbězích těchto
ničeho. Silou však věcí donuceni jsou oba králové, že museli, vy
stoupíce z dosavadní postavy, odhodlati se ke skutečnému proti
sobě buď přátelství buď nepřátelství. Poněvadž ale jednomu z nich
nedostávalo se potřebné k záští odvahy, a druhý si více troufal
získati cestou pokoje, proto konečně oba podali sobě ruce ke
smíření. Země Joštovy rozděleny na ten spůsob, že Branibory do

staly se Sigmundovi, Lužice pak dolní a Morava králi Václavovi
a k Čechám. Sigmund zastavil Branibory tudíž, s dovolením Václa

vovým, Fridrichovi purkrabí Normberskému. Zemi Lucemburskou
podržel v zástavě, co manství koruny České, manžel kněžny Elišky
Zhořelské, Antonín vévoda Brabantský z rodu Burgundského.

Jošt byl poslední z historie nám známý skutečný markrabě
Moravský; smrtí jeho skončila se řada panovníkův těchto zvláštních,
a králové Čeští potahovali od té doby k sobě sami jak vládu, tak
i titul markrabství Moravského až podnes. Hned na počátku měsíce
února 1411 přišli páni Moravští, Lacek z Kravař, Hanuš z Lichten
šteina, Vilém z Pernšteina, Heralt Skalský z Kunstatu, Heralt Kun

statský odtudž, Jan Lipnický a Petr Strážnický z Kravař a jiní,
přikázat se králi jmenem země své, co pánu svému přirozenému;
načež tento majestátem dne 16 února vydaným potvrdil všech pri
vilegií země Moravské, a dal jí za nejvyššího hejtmana pana Lacka



z Kravař, tam zvláště oblíbeného, jenž ale od r. 1408 byl zastával
v Cechách ouřad nejv. purkrabství a hofmistrství zemského pospolu.
Potom dne 22 února ubezpečil Václav také stavy Dolnolužické
zvláštním zápisem, že napotom nikdy více od koruny České oddě
leni, aniž pak komu jinému, leč samému králi poddáni býti měli.

Nový zemský hejtman Moravský, pan Lacek z Kravař, byl od
dávna zvláštní Husův přítel a horlivý podporovatel učení jeho.
Takéť Morava, co do národnosti od Čech nerozdílná, viděla smysly
husitské již drahně času šířiti se v lidu; panem Lackem z Kravař
a bratrem jeho Petrem Strážnickým ale získána jest jim nejen
láska u šlechty Moravské, nýbrž i v národu celém (vyjímaje přední
města, jimižto Němci vládli) převaha taková, že Moravané horli
vostí husitskou brzy Čechy samé předcházeli.

Opětovaná snažnost krále Václavova, by na Janovi XXIII vy
mohl zrušení processu proti Husovi vedeného, neměla dosavad
jiného oučinku, než že papež, vzav tu při z rukou Kolonnových,

17*

svěřil ji kardinálům jiným. Psáno tehdáž z Bononie do Prahy, že
noví poslové arcibiskupovi vynaložili veliké poklady na to, aby ne
sešlo nikoli s osobního Husova pohnání.

180 Litovati jest, že žádosti
králově, aby některý kardinál s plnou mocí papežovou k uklizení

sporu církevního do Čech poslán byl, vyhověno není. Kdyby po
volání takové bylo asi dostalo se Františkovi Zabarellovi, šlechet
nému i osvícenému kardinálovi Florentinskému, mohla ještě býti
naděje, že počínající roztržení církve snad opět se zacelí. On a kar
dinál Ludvík Brankas byli čelní oudové nové kommisse, která měla
Husovu při vyšetřiti a rozsouditi. Zabarella v ní velmi opatrně
a mírně si počínal: ale najednou, neví se z jaké příčiny, odjata jest
i jemu všecka moc u věci té a odevzdána kardinálovi Brankasovi
samojedinému, jenž jakkoli prokurátorové Husovi naň doléhali,
nechal celou při ležeti půl druha léta, Kolonnova nálezu ani ne
zrušiv ani nepotvrdiv.

181

Tím se státi mohlo, že následkem toho nálezu v Praze ještě
dne 15 března [1411] ve všech kostelích kletba na M. Husa ohlá
šena jest, čehož jen farář u sv. Michala M. Křištan z Prachatic
a tehdejší dvorský farář u sv. Benedikta ve svých kostelích se ode
přeli.

182 Poněvadž ale kletby takové od Pražanův málo si všímáno,
a důchodové i statkové, arcibiskupovi a kněžím z rozkazu králova
odjatí, od ouřadův Pražských nenavracováni, jakkoli pilně o to na

pomínáno bylo: proto arcibiskup, dle vůle duchovních rad svých,



zastavil konečně (2 Máje) služby boží a přisluhování svátostmi v celém
městě Pražském. 183

Tato důsledná i neoblomná přísnost dala se snad ze zákonův
církevních dostatečně ospravedlniti: ale za vhodnou a opatrnou ji
pokládati nemůžeme již proto, poněvadž se nedostávalo moci ku

provedení takových nálezův, a jak tehdáž věci stály, svár církevní
tím neukrocen, alebrž ještě rozmnožen a rozhořčen. Zjevný boj
mezi mocí světskou a duchovní v Cechách byl toho následkem.
Král Václav cítiv se osobně uražena, počal ještě náruživěji naklá
dat! s arcibiskupem a faráři Pražskými; mnozí z těchto vypovězeni
jsou z města i ze země, jiní vydrancováni.

184 Dne 6 máje přišel
z nenadání král sám do kostela sv. Víta, i svolav kanovníky k sobě,
dal si od nich ukázati všecky církevní poklady, a kázal purkrabí
Karlštejnskému Kunšovi z Olbramovic i pánům Pražským odvezti

je na Karlštein, — bezpochyby proto, aby arcibiskup, zmocniv se

jich, neschoval jich opět na zámku svém Roudnickém, jako v po
dobném rozbroji přede dvěma léty byl učinil. 180

Jak opravdově
Václav na těchto věcech sobě záležeti dal,, viděti bylo také ze
vzácného skutku toho, že předsedav dne 5 června opět jednou
osobně v nejvyšším soudu zemském, dal vynesti od pánův hojně
shromážděných ten zákon, že o zemskou věc nikdo naprosto neměl

pohánět! před soud duchovní; kdoby to ale předce učinil, tomu
že ouředníci královi a purkrabí měli se uvázati v jeho obroky
a zboží, a ty tak dlouho držeti, až by pohnanému za škody i za

náklady dosti se odestalo; a též že mělo se státi tomu, kdožby
učinil postoupení pře.

186 Zvláštní příčina zákonu tohoto není nám
známa.

V letní době r. 1411 zdálo se konečně, že truchlivý stav církve
České povyjasní se poněkud opět: arcibiskup zajisté, vida, že ani
interdikt jeho nic naplat nebyl, byv ode kněží husitských beztrestně
tisíckráte rušen, ani že u papeže Jana XXIII nelze bylo dovolat!
se podpory a moci, stal se již povolnějším. Bylyť arci příčiny mnohé
na jevě, které tuším donutily papeže shovívati králi Václavovi.
K nim náležela předně jistota, že po smrti Joštově Sigmund stane
se jediným králem Římským; tentýž Sigmund, který ještě dne
5 srpna 1410 byl se zapsal Řehořovi XII ku poslušenství.

187 Třebas
Jan ani nebál se, že rozdvojí-Ii se s Václavem za příčinou pře
Husovy, tento král proto zase k Řehořovi XII odstoupí: vždy předce
uznávat! musel, jak důležité mu bylo získat! Sigmunda ku poslu
šenství svému, a jak velice mu Václav k tomu nápomocen býti



mohl. Nelze pochybovali, že v počatém tehdáž vyjednávání míru
mezi Václavem a Sigmundem řeč byla také o poslušenství tomto
papežském, povážíme-H, že i Sigmund staral se spolu o urovnání
rozbroje církevního v Cechách; ano jisté jest, že Václav smířen

jest současně a prostředkováním týchže osob i s bratrem svým,
i s arcibiskupem a kněžstvem říše své. Proto také volno jest do

mýšlet! se, že i Jan XXIII sám dal arcibiskupovi příčinu k větší
povolnosti.

188

Ouplné a konečné to smíření obou královských bratří domu
Lucemburského vydařilo se v Praze teprv ku konci měsíce června169

1411, zvláště přičiněním statečného vévody Sedmihradského, hra
běte Stibora ze Stibořic. Král Václav slíbil dáti bratrovi hlas svůj
k říši na tentýž spůsob, jako předtím Joštovi; začež Sigmund se

podvolil pomáhat! Václavovi ku koruně císařské a nestáti sám o ni
za jeho živobytí; oba pak bratří zavázali se pečovati o to, aby
ostatní kurfirstové pochválili smlouvy té, ovšem pak aby vláda
v říši z domu jejich nevyšla. Mimo to sliboval ještě Sigmund dě
liti s Václavem důchody a nápady říšské, nechati jemu říšské svá
tosti a klenoty až do smrti, aniž mýliti jeho kdy v držení koruny
České a zemí k ní náležitých, Lucemburka, Moravy, Slezska i Lu
žice horní a dolní a t. d. Na to Sigmund dne 21 července 1411

opět ve Frankfurtě nad Mohanem jednohlasně na království Římské
volen byv, přiznával se již k obediencí papeže Jana XXIII.

Po smíření Václavově s bratrem šlo v patách, jakž sme již
dotkli, smíření také s ouřady církevními, an již dne 3 července
s jedné strany arcibiskup a duchovenstvo, s druhé M. Hus a přátelé
jeho přestali mocně a bez výminky na králi a radách jeho, též na

Rudolfu, kurfirstu Saském, hraběti Stiboru ze Stibořic a panu
Lackovi z Kravař. Ode tří posléze jmenovaných pánův, kteří
tehdáž se v Praze zdržovali, a následujících rad králových: Václava

patriarchy Antiochenského, Kunrata biskupa Olomuckého, Sulka
probošta Chotěšovského, Václava z Donína, Bohuše kommendora
zemského v Manětíně, Petra Zmrzlíka ze Svojšína na Orlíku král.
mincmistra a Mikuláše z Okoře na Vožici, stal se dne 6 července
tento výnos:

1
'
10

»arcibiskup pokoř se králi jako pánu svému a hledej
milosti jeho; piš také a oznam papeži, že nezná žádných bludův
a kacířství v zemi České,

101 než což se mistři s ním zavadili, o to
že přišed mocně na krále a rady jeho, již ouplně smířen jest, a

protož že všickni u dvora papežova počatí soudové měli minouti
a kletby všecky zrušeny býti; naproti tomu král, přijma k sobě



biskupy, doktory, mistry, preláty, knížata, pány i jiné své zemany,
vyčisť a pomsti všecky bludy a neřády, jestli kteří mezi duchov
ními nebo světskými nalezeni budou; dej také postoupiti zase a

navrátiti, cokoli obrokův odjato bylo kněžím, a propustit! všecky
jaté na svobodu; dále všecky dosavadní ústrky, sváry a kyselosti
miňte s obou stran a zapomenuty buďte, i panujž napotom celý
pokoj a svornost bez přerušení; konečně ostaňte i kněžstvo i uni
versita i páni zemští při svých starodávních právích a svobodách,
aniž sahejte jedni na druhé právy nově vymyšlenými.* Arcibiskup
uznávaje mocí tohoto výnosu povinnost svou, ucházel se bez me

škání o milost u krále: psaní však ku papeži zdržel ještě při sobě,
ažby vyplněny viděl také ostatní kusy umluvené.

Smlouva tato byla bezpochyby příčinou, že M. Jan Hus ve
velikém shromáždění university v Karolíně dne 1 září 1411 vydal
tak říkaje veřejný počet z víry své, prose při tom papeže psaním
zvláštním, aby ho zbavil povinnosti dostavit! se osobně na dvoře
Římském. Osvědčoval se zejmena slavně, že mnozí vinili ho ze

článkův nepravých, jimž nikdy neučil,
102 a že i stíhali ho ze skutkův,

kterýmiž naprosto vinen nebyl; vykládal také příčiny, proč tak se

choval, ujišťuje spolu, že hotov byl stolici apoštolské ku poslu
šenství.

Naproti tomu zdálo se arcibiskupovi nezadlouho, že měv příčin
dostatek žalovati na neplnění jemu smlouvy, nebyl také povinen
poslati papeži psaní umluveného. Nezískav sobě u krále ani větší

přízně skrze smíření, umínil obrátit! se ku králi Sigmundovi a pro
šiti o prostředkování jeho. Psal o to králi Václavovi dne 5 září
z Litomyšle psaní, v němž vykládal i žaloby své i příčiny svého
chování. »Pět nedělí (dí,) ležel sem dvorem svým v Praze, stoje
o to vší silou, abych mohl míti u Tvé Milosti slyšení, kdežto pro
tivníci moji mívají je pokaždé bez nesnáze, kdykoli jim ho třeba.
Chtěl sem rozmluvit! s Tvou Milostí o nedostatky své, ana mi ta
smlouva netoliko není konána, ale i mnohými kusy bývá rušena;
neb již opět někteří kněží zjevně vedou a káží bludy a porouhání
proti svaté církvi, a mně se brání, abych svého řádu nemohl vésti

proti nim; tak když sem probošta Pražského 193
pro jeho neřády

před se pohnal, tu sebravše se lidé s některými z Tvé Milosti če
ledi v odění a s samostřely, postavili se s hrdostí a brannou rukou

proti tomu; kněžím, kteří v poslušenství vedle mne stáli, požitky
jejich ještě jsou staveny, mnohým i zboží jejich opět pobráno a
někteří jsou i z země vypověděni; listy velmi šeredné a nepočestné



jsou na mne opět bity a metány, a když sem toho Tvé Milosti

toužil, nestalo se k tomu nic; také řídký den, což sem tu v Praze

byl, by moji protivníci na mě před Tvou Milostí některakých fa

lešných klamův nevznesli; i vybíjeli sou listy falešné, pravíce by to

byl papežův interdikt na celou zemi a bych já je kázal vybíjeti,
a Tvá Milost věříc jim, častokrát se na mne o to bouřila. Též mi
kázal Tvá Milost psáti listy Otci svátému, i také jiné listy na se

dáti o kletby, že sou ti nezhřešili, kteříž v interdiktu sou sloužili;
a kdybych to byl učinil, to by proti mé duši i proti mé cti bylo.
Protož nemaje jiné pomoci, a nejsa sebou bezpečen, mušími ke
bratru Tvé Milosti do Uher jeti a prošiti Jeho Milosti, aby se
ráčil za mne přimluviti před Tvou Milostí. A vždy prosím Tvé
Milosti, aby se ještě ráčil milostivě rozpomenouti, a ostavíc mne

při duchovním řádu, jakož jest za nebožce císaře šťastné paměti
bylo, aby ráčil můj a mého žákovstva milostivý obránce býti,
aťbych mohl i s svým žákovstvem za Tvou Milost tím snažněji pána
boha prošiti a toho Tvé milosti tím robotněji zasluhovati po vše

časy.«
194

Psav tyto stížnosti Zbyněk sotva tušil, že mu nebylo dáno na
lezti pomoci ještě na tomto světě. Neboť již na cestě v Moravě
onemocněv těžce, skonal běh života svého v Prešpurce dne 28 září

1411, dříve nežli dvoru Sigmundova byl dojeti mohl. Tělo jeho
přivezeno do Prahy a tu pochováno na hradě s velikou poctivostí
a s žalostí. A v skutku smrt jeho zbudila větší oučastenství, nežli
očekávati bylo; i protivníci zajisté dávali o něm svědectví, že byl
muž dobrý a bezouhonný v chování svém; Hus sám netajil nikdy
své osobní úcty k němu, litovav toliko že nebyl učenějším a zna

lejším, aby sám uměje rozeznati sporné otázky, nemusel byl říditi
se zdáním jiných méně ctihodných nežli on byl rádcův. 195

Zbyňkovým nástupcem na stolici arcibiskupské stal se Albík
z Uničova, doktor práv i lékařství a mistr svobodných umění, krále
Václavův osobní lékař a spisovatel lékařský muž již tehdáž letitý.
Neb ačkoli Jan XXIII potahoval sám k sobě opatření arcibiskup
ství Pražského po Zbyňkově smrti, kapitula nicméně předsevzala
volení, papež pak dal se potom také sklonití, že je 25 ledna 1412
i potvrdil. Pravili někteří, že Albík vkoupil se v arcibiskupství,
měv prý mnoho peněz: a však o pravdě toho sluší pochybovat!,
aspoň co do kapituly Pražské, kteréžto jestliže potřebí bylo míti

arcibiskupa u krále dobře náviděného, nikdo lépe nad Albíka ho
diti se nemohl, ačkoli do té doby jen nižší svěcení byl měl; Albík



pak dal toho dostatečný důkaz, že nebažil tuze po vysokém důsto
jenství v církvi. V sešlém zajisté věku zbaven jsa pohodlí soukro
mého života, i v oboru neobvyklém zmítána se vida vlnobitím času
až do dna zbouřeného, měl arci dosti příčin roztoužili se brzy opět
po někdejším klidném živobytí svém.

Sotva zajisté že uvázal se Albík v arcibiskupství, již opět strhla
se v Praze bouře ještě ukrutnější nežli kdy dříve. Posavadní růz
nice a nepokoje bylyby ještě snad daly se uchlácholili, aby ne

vedly ke zjevné a trvalé roztržce; jelikož Hus ani přátelé jeho byli
ještě nezprotivili se upřímo ani věrouce ani moci papežské, mohly
úsilím jak krále Václava, tak i arcibiskupa jemu oddaného bouře
ty obmezeny zůstali na domácnost českou a utlumeny býti tu opa
trným s hůry mírněním a shovíváním, tu kázní poněkud opravdo
vější. Ale nenadálé nařízení z Říma zničilo všecky takové vyhlídky
a naděje. Příliš neapoštolské vedení nejvyšší moci hierarchické
zavinilo v Cechách r. 1412 totéž, co v Němcích o století později.
Známo jest, že Jan XXIII mezi všemi lidmi snad nejméně hoden
byl seděti na stolici apoštolské. Pravilo se o něm, že byv kardi
nálem legatem Bononským nejen vodil Alexandra V po vůli své,
ale otráviv ho konečně, že potom v konklave sám se kardinálům
vnutil za papeže překvapením a násilím. Jisté aspoň jest, že byv
někdy loupežníkem na moři a dosáhnuv povýšení svého u Boni
facia IX jen uměním svatokupeckým, mezi všemi smrtelníky nej
méně se hodil ku provedení reformy církevní ve hlavě i v oudech,
jakovéž celé křesťanstvo toužebně očekávalo. Tím přičinlivějším
ukázal se býti, co světský kníže, ve zmatku záležitostí Italských,
zvláště aby překazil hrdé plány Ladislava krále Neapolského, kte

rýžto zabaživ se již po vládě nad celou Itálií, byl nad to nejmoc
nější podporou ssazeného Řehoře XII. Dvěma bullami, dne 9 září
a 2 prosince 1411 ohlášenými,

100
vydal Jan XXIII kříž na Ladi

slava ve všech zemích poslušenství svého, slibuje všem věřícím,
kteří buďto sami osobně do boje potáhnou, aneb oděnce za sebe

vypraví, aneb aspoň peníze na vedení války proti němu nakládati
budou, ty samé odpustky, kterých oučastni bývali od dávna ti,

ježto k osvobození hrobu Kristova kříž na se brali. Papežův legat,
Pasovský děkan Václav Tiem, přinesl do Prahy bully tyto spolu
s pallium pro arcibiskupa Albíka, v měsíci máji 1412. Ani král,
ani arcibiskup nespatřovali v nařízení takovém nic neslušného, a

protož svolili bez rozpakův, aby bully ohlášeny a peníze k dotče
nému cíli sbírány byly. Lllasatelé tedy kříže i odpustkův, vystu-



pujíce veřejně na trhy pokaždé s bubnováním, napomínali lid ku

přínosu buďto peněz aneb zboží; byly také tři truhly postaveny,
aby lidé do nich peníze kladli, z nichž jedna byla přikována na
hradě v kostele u S. Václava, druhá na Vyšehradě a třetí u matky
boží v Týně.
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Výběrčím v Praze byl Václav Tiem s úředníky

svými sám; vybíraní po venkovských dekanatech pronajímal těm

kněžím, kteří podávali za to summy největší.
Tedy pravé trhy na odpustky! Milost’ u boha i spravedlivost

před lidmi prohlašovány za zboží prodajné! — Až do takové po
tvornosti zabřednout! musila vrchní správa církve křesťanské, aby
vrazila konečně na odpor neoblomný u lidí neméně odhodlaných
nežli pobožných. Dosavadní snahy reformátorův českých všecky
buďto byly pouhými bublinami v povětří, aneb jádro jejich muselo
nyní osvědčiti se co živé a plodné. Není pochyby, že v této teprv
době reformace česká vzala na se nejen tvárnost odboje proti Římu,
ale i skutečnou povahu tu, která neuchranně vedla k roztržce
s církví katolickou. Jakkoli silným vlnobitím zmítány byly mysli
duchovenstva českého, až do měsíce máje 1412 bylo vždy ještě
možné jejich znenáhlé a neškodné ulehnutí a upokojení: ale nový
podnět ten vyvrátil na dobro a navždy všecky takové čáky a uvedl
ve skutek to, co za naší doby mnozí nazývají »zásadou revoluční*
v církvi. Také tím značilo se nové stadium v rozvoji těchto věcí,
že Hus na dráze své opuštěn byl této chvíle od několika přátel,
kteří byvše potud jeho hlavní pomocníci, nezadlouho proměnili se
v nejkrutější odpůrce a nepřátely. Přední mezi nimi byli mistři

Štěpán Paleč, té doby děkan fakulty theologické,
198 a Stanislav ze

Znojma, někdy Husův učitel. Škoda, že o velikých půtkách i bou

řech, které následovaly, zachovaly se potomstvu zprávy jen chudé
a nedostatečné.

Tak nedostává se zvěstí určitých a jasných hned o veliké té
doby disputaci na universitě, (řečené quodlibet,) ve které obnoveno
bylo zdání někdy Miličovo, že Antikrist, jenž dle učení církve
zjeviti se má na konci věkův, již prý tehdáž skutečně zjevil se byl
a předsedal v církvi na místě papežově,

199 čímž naráženo zjevně na
neblahé chování se Jana XXIII. Hus neměv na tom dosti, že na
kázáních svých v Betlémě každou neděli vyhlašoval nové odpustky
za pouhý klam a mam, rozepsal také intimace, podle obyčeje
mistrovského, téměř po všech dveřích kostelních a klášterních v Praze
i všude, kudyž nejvíce lidu chodilo, pozývaje všech vůbec a každého
zvláště k disputaci o věci té tuším na den 17 června do veliké



síně Karolínské. 200 Nadarmo protestovali proti tomu dotčení oudové
fakulty theologické, dovozujíce, že věřícím nenáleželo dělati se

soudci nad stolicí apoštolskou, ale že měli poslušní býti nařízení

jejích tím ochotněji, když i král i arcibiskup k nim přidávali vůli

svou; nadarmo vyslali také ze sebe deputaci k arcibiskupu Albí
kovi s prosbou, aby co kancléř university nedovolil aktu tak po
horšivého. Hus volán byv k arcibiskupovi, sliboval ovšem poslušen
býti přikázaní »apošto!ských«, ale doložil hned trpce, že v prodá
vaní odpustkův neshledával nic »apoštolského.* Tuším že k jeho
domlouvaní teprv vydal arcibiskup té chvíle zvláštní nařízení ke

zpovědníkům, aby varovali se ukládati taxy lidu zpovídajícímu se. 201

Disputace nicméně sešla se, a to ve shromáždění velmi hlučném
professorův, mistrův i studentův, též doktorův theologie, pod M.
Markem z Králové Hradce, rektorem university. Jakož předvídat!
bylo, stala se velmi bouřlivou. Hus ohradiv se nejprv, že nechtěl
ani straniti králi Ladislavovi aneb Řehoři XII, aniž také zasazovat!
se proti moci propůjčené papeži od boha vůbec, nýbrž že jen
žádal protiviti se nadužívaní jejímu, jal se probírati ostrou kritikou
všecky průpovědi v bullách křížových; i dokazoval, že odpustky
takové, neměvše základu v písmě svátém, nemohly míti žádné plat
nosti; připomínal zvláště, jaká to byla ukrutnost, popouzeti ku pro
lévaní krve takových bratří křesťanských, kteří jiné viny neměli,
nežli že krále svého (Ladislava) poslušní byli; uváděl také příklad
Krista spasitele, zapověděvšího učenníkům svým tasiti meč k obraně
vlastní osoby své, čím více tedy k obraně statku svých náměstkův.
Oudové fakulty theologické činili jemu odpor tuhý, dovodíce, že
staré zvyklosti v církvi, ačby které ani přímého základu v písmě
svátém neměli, proto ne hned všecky rušeny býti měly. M. Jeroným
Pražský ale přispěl příteli svému ku pomoci ohnivou a dlouhou
řečí, dojímav zvláště citu mladších posluchačův, a spůsobil mezi
nimi tak živé pohnutí, že rektorovi universitnímu sotva lze bylo
utišit! je zase. Proto také studenti přiznali čest vítězovou toho dne
ne Husovi rozumujícímu s povahou, ale řečníkovi ohnivému, osvědču
jíce to průvodem takořka triumfu podobným až k obydlí jeho.

202

Však i protivníci Husovi v dobách těchto nezůstávali nečin
nými. Poněvadž jádro university, fakulta svobodných umění (nyní
filosofická) jakož i rektor tehdejší M. Marek z Králové Hradce,
chýlili se většinou k zásadám Plusovým, fakulta theologická s dě
kanem svým Štěpánem Palečem, souhlasíc s konšely Starého města
Prahy, tehdáž ještě většinou Němci, odbývala porady své na rad-



nici staroměstské. O hádkách a půtkách vedených mezi Karolínem
a dotčenou radnicí, od polovice měsíce června do počátku července,
nezbývá paměti určité. Jen to jest jisté, že strana protihusitská
v těchto dnech těšila se z přízně a ochrany královských ouřadův,
an král Václav, přebývav tehdáž nejvíce na hradech Žebráku a To

čníku, dal byl svou vůli ke sbíraní peněz za odpustky. Užilať ona
této příležitosti, aby reformační snahy Husovy stotožnila v obecném
domnění cele s Wiklefismem, již aspoň od církve v Anglii a v Cechách
za kacířství prohlášeným; brojíc zajisté proti učení v duchu z ciziny
do Cech přinešeném, nadála se tím snadnějšího úspěchu v národě
českém. Fakulta theologická vynesla byla ty dni na radnici nový
nález, kterým nejen zápověd 45 článkův učení Wiklefova od r. 1403
a 1408 byla obnovena, ale zatracováno také nové učení o Anti

kristu, o zamítaní všeho toho v církvi, co nezakládalo se v písmě
svátém, o nectění reliquií svátých, o neplatnosti odpustkův vůbec
a zvláště sbíraných na prolévaní krve mezi křesťany. Spis její o tom

přednešen jest v tajné radě krále Václavově před konšely Pražskými
na hradě Žebráku v neděli dne 10 července popoledni, a přední
králův po vše časy důvěrník i kancléř Václav Králík z Buřenic,

Antiochenský patriarcha, i Kunrat z Vechty biskup Olomucký a té
doby ještě spolu podkomoří královský v Cechách, přičinili se o to,
že král dal své svolení ku prohlášení článkův jejích.

203

Mezitím ale udály se v Praze téhož dne (10 července) zjevy
povážlivé. Když kazatelé někteří, schvalujíce a velebíce odpustky,
kázali prý, »že papež jest bůh zemský a může komu chce dáti

odpuštění hříchův i muk, a že má mečem železným bojovati, jako
král světský*,

204 našli se mezi posluchači i takoví, kteří veřejně
a nahlas odmlouvali, že to byla nepravda. Staloť se to současně
ve třech kostelích, na hradě Pražském, u Tejna i v klášteře sv.

Jakuba, od osob z lidu obecného ještě mladých, jichžto jména byla
Martin, Jan a Stašek. Byvše mladíci ti pro takové rušení pořádku
a pokoje zjímáni a do šatlavy staroměstské uvrženi, nedali se na
kloniti ani ku pokání, ani k odvolání. Konšelé tedy odsoudili je co

veřejné buřiče k smrti, a chtějíce příkladem trestu jejich odstrašiti
lid, nazejtří v pondělí dne 11 července dali svolati velikou obec,
aby přítomna byla stínaní jejich. Uslyšev to Hus, šel s mistry mno

hými do radnice, doprovázen asi dvěma tisíci studentův, a po dlouhém
namáhaní teprv puštěn byv před konšely, prosil je, aby ušetřili
mladíkův, an jsa původem viny jejich, sám prý ji na se vžiti a za
ně trpěti chtěl. Poněvadž ale mezitím po celém městě veliký nastal



byl nepokoj, konšelé uznávajíce potřebu, aby uchlácholili bouři
v lidu každým okamžením rostoucí, dávali dobré řeči mistrovi,
a prosili ho, aby nejen sám šel pokojně domův, ale také jiné aby
ku pokoji a k rozejití se napomenul. O několik hodin později ale,

když již lidé se byli rozešli, přikázáno neprodlené vykonání nálezu
smrti. Tři ti mládenci tedy vyvedeni jsou u veliké těsni oděncův
německých
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z radnice přes náměstí sv. Havla ku příkopům, majíce

na popravišti Novoměstském stínáni býti. Ale dříve nežli průvod
se tam dostati mohl, vzrostl sběh a dav lidu se všech stran tak
náramně, že chtějíce páni předejiti náhodu snad nemilou, kázali

postínati mládence hned u vchodu s můstku na příkopy. Bylať to

první krev prolitá ve příčině husitství. Přítomní však v tom davu
neměli oumyslu protiviti se právu; anobrž, když biřic volal, »kdoby
se téhož dopustil, žeby se jemu mělo též státi,« mnozí odmlouva

jíce na místě, že též i činiti i trpěti hotovi byli, dali se zjímati bez

odporu. Jedna paní přinesla tři prostěradla bílá, aby mrtvá těla

jimi přikryta byla. I hned přichvátal M. Jan z Jičína s hojným
zástupem mistrův, a vzav těla, začal velikým hlasem spívati; »lsti
šunt sancti,« jakož o svátých mučennících se spívává, i nesl mu

čenníky své směle, radostně a slavně do Betléma, ano na to všichni
oděnci hleděli i konšelé. Dostav pak je Hus do káply své, po
choval je tam s takovou nábožností, že potom protivníci jeho kaple
Betlémské ausměškem »u tří svátých« spílali.

200 Potřebí bylo ně
kolik dní, a velmi opatrné mírnosti od ouřadův, aby bouřlivé po
hnutí lidu obecného zase utišilo se. Konšelé od té doby zdrželi se
vší přísnosti, ano dali vyhnati na svobodu i bezděky všecky ty,
kteří zjímáni byvše v posledním rozbroji, nadáli se byli také tak
slavného mučennictví.

A však i ve vzdělanějších a výše postavených třídách lidu

pozorovati bylo delší čas náramné kvašení myslí. Král Václav, když
uslyšel o událostech Pražských, dal se unesti prudkostí hněvu;
»nepostačí-Ii domácí katané ku potlačení zpoury, že jich dá přivesti
z ciziny s dostatek,« tak mluvil, 207 Ale to bylo jen okamžité vzplanutí
náruživosti; když nejen většina rad a milcův, nýbrž i manželka jeho
sama, byli Husovi přátelé a ctitelé, nebylo ani velikého namáhaní

potřebí, aby přivedli jej ke smyslům mírnějším. Následovala mnohá

vyjednávaní mezi Prahou a Žebrákem, o kterýchž nestává zpráv
určitých. Jednou sročen byl Hus s osmi protivníky svými před
radu královu na Žebrák. Tu když ho vinili, že nepodal článkův

svých písemně děkanovi theologickému, jakkoli o to často napo-



mínán jsa, odpověděl, že neučiv nikdy podtají, ale vždy veřejně,
nemohl stíhán býti, jakoby učení své ukrývati chtěl; že však hotov

byl, podati články své i písemně, budou-li protivníci jeho, ježto jej
z kacířství vinili, chtíti se zavázati k dostatečnému průvodu žaloby
své, a to pod pokutou odvetu (poena talionis), totiž pod upálením,
jakovéž na kacíře slušelo. Zaražení nad návrhem takovým doktorové
odpověděli po krátké poradě, že chtěli vydati k tomu jednoho ze

sebe; když ale Hus na tom stál, že nepřátelé jeho, užívajíce ruky
společné v obviňování, měli také v pokutě nevytrhovati se z ní,
králova rada učinila hádce té konec napomínáním jalovým, aby
hleděli srovnati se mezi sebou v pokoji.

908 Nicméně k rozkazu
královu prohlášena jest na radnici staroměstské v Praze dne 16 čer
vence zápověd učení Wiklefova dle návrhu fakulty theologické,

209

ačkoli tuším naprázdno, ano skutku toho ve všeobecném rozčilení
málo si všímáno.

O neobyčejné výši, které dostoupily stranně náruživosti té
doby, svědčí nejzřejměji skutek málo známý, ale výmluvný, že Hus
sám odhodlal se opustiti Prahu dne 15 července. O příčinách i okol
nostech toho nevíme nic více, nežli co udal sám, že prý hledáno
bylo bezživotí jeho, a protož že k radě mnohých lidí, kteréž vysoce
ctil, uhnul se nepřátelům s cesty. A však již dne 6 srpna vrátil se
do Betléma zase, a to ve slavném a četném průvodu českých rytířův
i panošův, a počal opět kázati, jako dříve. 210 Důkaz to, že již třídy
národu valné a přední dávaly se unášeti proudem nového věku.

Neméně zjevné svědectví o vášnivosti ruchu tehdejšího dával

satyrický průvod po Praze ku pohanění papeže, ustrojený od

jednoho z milcův králových pana Voka příjmím Voksy z Wald
šteina,

211 snad s pomocí Jeronýma Pražského a jiných mistrův.
Student jeden za veřejnou nevěstku přistrojený posazen byl na vůz
ozdobný, navěšeny mu na krk a na prsa bully papežské, a vezen
v průvodu šaškův i oděncův, divné posuňky a kejkly prováděje,
nejprv ke dvoru arcibiskupovu na Malou stranu, pak mostem a celým
Starým městem, vedle dvoru králova, na příkopy města nového.
Tu pod pranéřem snešena hranice, na ni naloženy bully a pod
páleny, — parodie to na spálení knih Wiklefových před dvěma
léty, — vše u velikém davu divákův a s rozmanitým osvědčováním
citův i hlasův té scéně přiměřených.

212 Pravdě jest podobno, že

výjev tento udál se v nepřítomnosti králově i Husově v Praze.
Ačkoli není pochyby, že byl králi proti mysli, nepohnul ho

předce ani ku potrestání jeho strůjcův; pan Vok z Waldšteina



zůstal i napotom jeho milcem a čeledínem (familiaris), a Husova
kázaní v kaple Betlémské navštěvována také později od královny
Sofie samé.

Těmito a takovými skutky roztržka v Čechách nejen utužila
se, ale i nezacelitelnou se stala. Hus a jeho přátelé, horlíce o církevní

opravu, jali se již stavětí na základu, který je vymykal z oboru
církve Rímsko-katolické. Snažíce se zajisté obmeziti celé oustrojí
církve této měřídkem pouhého písma svátého, a odpírajíce platnosti
všem pozdějším vývinům i ústavům nehodícím se k míře této, octli
se již skutkem samým v oboru protestantismu. Pravdu toho pocí
tili a poznali byli již tehdáž někteří mužové strany Husovy tak
zřejmě a živě, že, jakož již nahoře dotkli sme, odloučivše se od
něho v době této, stali se mu brzy hlavními odpůrci a nepřátely.
Ale i farářové měst Pražských odvážili se nové práce a péče o to,
aby konečně zhostili se protivníka nenáviděného. Nemajíce důvěry
k novému arcibiskupovi pro jeho slabost, obrátili se přímo ku
papeži Janovi XXIII skrze prokurátora svého v Římě, Michala
z Německého Brodu,'
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i žalovali slovy náruživými na Husa, kterak

prý tento syn nešlechetnosti (iniquitatis filius), pohrdaje veškerou
mocí církevní, již přes dvě léta v kletbě trval, i nepřestával ani

hájiti učení arcikacíře Wiklefa často již odsouzeného, ani povzbuzo
vati k nenávisti proti kněžstvu vůbec; nověji že se také opovážil
veřejně štěkati (oblatrare) proti bullám a odpustkům od Jeho Sva
tosti ohlášeným a jedovaté spisy své o tom do všelikých krajin
Českých, Moravských, Polských i Uherských rozesílati, tak že již
množství duší křesťanských jimi nakaženo bylo; protož že byl již
čas svrchovaný, aby papež povstana přihlédnul k věci opravdově
a chránil ovčince před vlkem hltavým. Michal neostýchal se již
viniti Husa, žeby kázal byl, mimo jiné bludy, také Wiklefovo učení
o transsubstantiaci. S jiné strany prošen byl také Jan XXÍÍI, aby
pro uvarování duchovních i tělesných nebezpečí v Čechách pohnal
ke dvoru svému osobně několik dvořanův královských, jmenovitě
pana Voka z Waldšteina, pana Jindřicha Lefla z Lažan, Jana
příjmím Sádlo ze Smilkova i jiných, jichžto zavilá ku kacířům ná

chylnost vůbec byla známa.

Nebylo tuším u Jana XXIII ani tolik dráždidel proti Husovi
třeba. Sotva zajisté uslyšev, co se stalo, ihned vzal process jeho
z rukou Brankasových také, zapověděl slyšeti ještě dále zástupce
kacířovy, a kázal kardinálu Petrovi sv. Angela přikročit! hned
k vrchu práva proti němu. Když pak Husovi zástupcové i proti



tomu odvolávali se na budoucí obecné koncilium, někteří z nich

žalařováni, a M. Jan z Jesenice, jenž do Cech ušel, naléháním Michala
de Causis sám také do kletby dán. 214 Kardinál Petr pustil na Husa
kletbu spůsobu nejděsnějšího, kázav ohlásiti ve všech kostelích
Pražských, že již od té doby žádný věrný křesťan nesměl míti
s ním nižádného obcování, a setrvá-li Hus v neposlušenství ještě
dvacet dní po vyhlášení toho nálezu, že měl ve dni nedělní a sváteční
ve všech kostelích při slavném zvonění a hašení rozžatých pochodní
veřejně klát býti; pak že již nikdo, pod upadnutím ve stejnou
kletbu, nesměl poskytovat! jemu pokrmu neb nápoje aneb pří
bytku ; kdekoli pobude, kamkoli se obrátí, všude staveny buďte
služby boží veřejné; zemře-li, nesmí od církve pochován býti a t. d. 2I “

Jinými dekrety potom také nařízeno jest, aby věrní zmocníce se

osoby M. Husa, vydali jej arcibiskupovi Pražskému aneb biskupu
Litomyšlskému, kaplu Betlémskou pak aby zbořili až na dno, aby
tam prý kacíři více hnízditi se nemohli. 216

Král Václav neprotivil se ohlášení kletby papežské v říši své,

jakkoli mu byla proti mysli; a hovění takové dodalo smělosti proti
vníkům Husovým. Konšelé staroměstští byli tehdáž ještě s většího
dílu Němci, husitismu nepřízniví; s jejich vědomím sebralo se
o Pražském posvícení, ještě před ohlášením interdiktu, drahně mě
šťanův Německých ve zbroji, kteřížto vedeni jsouce od Čecha,
jménem Bernarta Chotka, táhli ku kaple Betlémské, an Hus v ní

kázal, chtějíce násilím rozehnati posluchače a chytiti kazatele. Poně
vadž ale posluchači postavili se srdnatě k odporu, oni nesmějíce
v kostele samém dáti se do prolévaní krve, ustoupili s nepořízenou
zase. Potom ustanoveno jest na radnici, vykonati aspoň rozkaz

Římský o zboření kaple Betlémské, a opět našli se i Čechové, kteří
schvalovali takový oumysl: ale když se to rozhlásilo, povstal takový
nepokoj a chystal se takový odpor v Praze, že konečně i od toho
pustiti musili. 217 Tím přísněji tedy počínali sobě větší počet farářův
Pražských při zachovávaní interdiktu mezitím ohlášeného. Téměř ve
všech kostelích staveny jsou služby boží, novorozenci zůstávali bez

křestu, mrtví bez pohřebil kostelního, i neposlouženo svátostmi na

prosto nikomu, pokud Hus se v Praze zdržoval. To krále brzy
omrzelo: ale jeho neposloucháno. S nevětším prospěchem potkalo
se odvolání Husovo, kterýmž od papeže táhl se ku Kristu, co pravé
hlavě církve; aniž lépe se zdařilo právnickému líčení, kterým učený
jeho prokurátor M. Jan z Jesenice na universitě dne 18 prosince
dovoditi se snažil, že kletba ta nemajíc základu ve právě, neplatila



byla.
218

Zmáhající se proto v lidu nepokoj byl příčinou, že konečně
král sám dal oznámiti Husovi přání své, aby na některý čas opustil
Prahu, slibujíc, že se postará o smíření jeho s kněžstvem, aby dnův

jeho vyhnanství ukráceno bylo. Této králově žádosti neprotivě se

déle,
219

opustil Hus konečně Prahu (na počátku měsíce prosince 1412),
ačkoli nekojil se zároveň králi nadějí, žeby pře jeho tak brzy
urovnána býti mohla.

O chování se arcibiskupa Albíka při výjevech takovýchto není
nám více známo, nežli že nic opravdového před se nebral proti
Husovi a přátelům jeho; zdá se, že snažil se jen uchlácholiti obě
strany prostředky jalovými, a že tím upadl v nevoli u papeže
a kněžstva právě tak, jako u hojných služebníkův svých skrze ne
ztravné své živobytí. Nechtěje zajisté dle obyčeje předkův svých
chovati dvoru nádherného, a míti za sebou celé zástupy rytířův
a panoší, pomlouván byl co lakomec, jenž nikomu prý nechtěl dáti
se užiti. To vše tak mu znechutilo důstojenství jeho, že ještě před
koncem r. 1412 hleděl zbaviti se ho. Smluvou tedy s biskupem
Olomuckým Kunratem z Věch ty učiněnou postoupil jemu arci
biskupství, a odevzdal ihned vládu nade všemi statky arcibiskup
skými, ani papežova k tomu svolení nedočkav. 220 Kunrat ten z West
falska rodilý požíval od dávna zvláštní přízně u krále Václava, na

jehožto dvoře zastával ouřady nejv. mincmistra r. 1403—5 a pod
komořího zemského 1405 —12, ačkoli král byl jemu dopomohl již
r. 1395 k biskupství Werdenskému, r. 1408 pak k Olomuckému.
Poněvadž ale s novým jeho povýšením spojeny byly směny mnoho
násobné v nejvyšších důstojenstvích církve České na ten spůsob,
že často jmenovaný královský přední rada i kancléř, Václav An

tiochenský patriarcha, byv spolu proboštem Vyšehradským, měl
obdržet! do kommendy biskupství Olomucké a postoupit! za to
proboštství Vyšehradského arcibiskupu Albíkovi: proto na papežské
potvrzení všech těchto směn dlouho čekati se musilo, a Kunrat
teprv dne 17 července 1413 na arcibiskupství skutečně nastolen.
Albík od té doby až do smrti (f 1427) nazýván byl arcibiskupem
Caesarienským a kommendatarem proboštství Vyšehradského.

Bouřením se lidu za příčinou interdiktu a vypuzením M. Husa
z Prahy nabyl spor církevní takové důležitosti ve veřejném životě,
že i nejvyšší moc vládní v Čechách, totiž kollegium nejv. ouředníkův
a kmetův neboli soudcův zemských, museli jeho si povšimnout!
a obírat! se s ním ouředně. Pánové tito, sšedše se v Praze o suchých

Palacký, Dějiny české III., vyd. 4. 6



dnech vánočních, jak obyčejně, radili se dle žádosti a vůle královy
o té otázce: kterakby lze bylo staviti hádky mezi kněžími ode
dávna vzniklé, vyhladit! zlou pověst kolující v cizině o Cechách,
a zjednati zemi opět pokoj a jednotu. Uzavřeno, že pod zprávou
biskupův měla držeti se provinciální synoda, i že tam mělo

jednáno býti o rozhodnutí hádek kněžských a o upokojení země.
Král Václav pochváliv toho, dal rozeslati dne 3 ledna 1413 patenty
k veškerému duchovenstvu koruny České, aby sešli se k nadřeče
nému cíli do Českého Brodu na den hromnic (2 února) nejprvé
příští; a podobné ohlášení vyšlo také od biskupa Kunrata co ad
ministrátora Pražského arcibiskupství.

221 Zdá se, že proto voleno

jest malé ono, tehdáž arcibiskupovi poddané, město pro synodu,
aby M. Hus také tam přítomen býti mohl, nedávaje interdiktem
k osobě jeho vázaným přílišného v lidu pohoršení.

I sešla se pak dotčená synoda skutečně, a však ne v Brodu,
ale v Praze, ve dvoře arcibiskupově, dne 6 února; aniž přítomni
byli osobně buďto Hus, buď biskup Litomyšlský; prvního zastupoval
jeho prokurátor M. Jan z Jesenice. O spůsobu, kterak rokováno,
nemáme žádné vědomosti; zachovali se zajisté jen sporní spisové,
z nichžto činí se pravdě podobno, že ani dovoleno nebylo vésti

hádky ústně v plném shromáždění. 222 Dle králova rozkazu podali
nejprv obě strany písemně svá zdání, kterakby pokoj v zemi opět
navrácen býti mohl. Doktorové katoličtí, v jichžto čele stáli nyní
Štěpán Paleč a Stanislav ze Znojma, vyjádřili se především o pů
vodu a příčinách sporu. Nalézali pak je v uchýlení se několika kněží

českých od zásad církve všeobecné ve trojích hlavních punktech:
1) ohledem na dogma o sedmi svátostech, o moci klíčův církevních,
0 posvátných obřadech, o reliquiích a odpustcích a t. d.; neboť
jedni že srovnávali se v tom s učením církve Římské, jejížto hlava

jest papež, tělo pak kardinálové, druzí pak že odporovali, držíce
se raději učení Wiklefova již řádně odsouzeného; 2) ohledem na

pravidlo víry; jedni zajisté tvrdili, že ve všech věcech víry křesťanské
se týkajících sluší přestávati naprosto na výpovědech stolice apo
štolské a Římské církve, an papež co hlava, kardinálové pak co
tělo církve této, jsouce praví a jediní možní nástupcové Petra
1 apoštolův,

223 také sami jediní mohou soudy jak náleží platné o nich

vynášeti; jiní pak přičítali moc ve věcech takových ne papeži ani

kardinálům, ale jedinému písmu svátému, vykládajíce písmo to dle
vlastního zdání svého; 3) ohledem na kázeň církevní; kdežto za

jisté jedni učili, že sluší naprosto poslušnu býti stolice apoštolské,



církve Římské i představených církevních, kdykoli se nepřikazuje
pouhé zlé aniž pouhé dobré se zapovídá, tam že jiní snažili se pod
vrátit! v lidu všelikou poslušnost a úctu k papeži, k biskupům
a kněžím vůbec. Porada tedy, jakby spor ukončen a někdejší ne

poskvrněnost jména Českého zase navrácena býti mohla, že byla
i snadná i neomylná; ať vyjde rozkaz, aby ohledem na tři dotčené
punkty jedenkaždý Cech srovnal se s učením církve všeobecné,
a kdokoli naprosto poslouchat! nechce, ať se vypoví ze vlasti. 224

Prostředky, které navrhovala proti tomu strana Husova, byly ná

sledující: Úmluva, kteráž se stala mezi arcibiskupem Zbyňkem
a universitou Pražskou i M. Husem dne 6 července 1411, budiž
opět uvedena ve platnost; Cechové požívejte, co do všeobecné
církve, těchže práv i obyčejův, jako jiní národové;

225 M. Husovi
budiž dovoleno, přijíti k synodě a očistiti se z nářku kacířského;
budiž oznámeno, aby všichni ti, kteří ho vinili z kacířství, přijdouce
také, zavázali se ku provedení nářku toho pod pokutou odvetu;
nepřijde-li nikdo, ať se vyzvou ti, kteří obžalovali Cechy u papeže
z kacířství, aby udali, kdo jsou ti kacíři; nepřizná-li se však nikdo
k žalobě takové, budiž sepsáno veřejné o tom vysvědčení, král
i arcibiskup zapověďtež každé kaceřování pod přísnou pokutou,
a na outraty kněžstva vypraveno budiž poselství ke dvoru Římskému
k očištění země; aniž více dovoleno buď vydávati za příčinou M.
Husa interdikty.

226
Jen M. Jakoubek ze Stříbra podal zvláštní své

zdání v ten smysl, že při navracování pokoje v lidu napřed věděti
se mělo, který a jaký pokoj navrátiti se měl, světský-li aneb boží;
poslední tento že záleží na zachovávaní přikázaní božích. Spor
v Cechách pocházel prý odtud, že snažení některých kněží, upev
niti pokoj ten, potkalo se u kollegův jejich s odporem i vášnivým
i ošemetným, kdežto předce pokoj onen světský nemá bez božího
a křesťanského ani jistoty ani ceny. Král tedy obrať zřetel svůj
prvé k tomuto, potom že přijde mu onen sám od sebe a t. d. 22

‘

Praktičnější a důraznější byly návrhy zaslané dne 10 února od Jana
Železného biskupa Litomyšlského: žádaltě aby ustanoven byl na
universitě místokancléř s mocí policejní, aby zapověděno bylo kázati
lidu o věcech, které jen pro vysoké školy se hodí, aby M. Husovi
a přátelům jeho nebylo již vůbec dovoleno kázati, a knihy všecky
v jazyku českém od nich sepsané aby potupeny a zničeny byly a t. p.

228

Otázka sama, návrhy tak rozdílnými ještě více spletena byvši, pře
mítána potom mezi čelními osobami, mistry totiž Palečem i Stani
slavem s jedné a Husem i Jesenicem s druhé strany, v replikách



i v duplikách bez konce; 229

synoda pak Pražská rozešla se zase
bez vidomého oučinku.

Nezdařením pokusu toho král nedal se odstrašili, aby nevážil
sobě ještě jednoho. Ustanoviv kommissi čtyř oudův, ježto byli
arcibiskup Albík, M. Zdeněk z Labouně probošt u Všech Svatých,
Jakub děkan Vyšehradský a M. Křištan z Prachatic rektor uni

versity, dal jim plnou moc, aby hleděli všemi spůsoby přivesti
strany opět ke svornosti a k pokoji. Tato kommisse dovedla nej
prvé toho, že strany obě slíbily přestátí mocně na výpovědi její,
a to pod pokutou tisíci kop grošův Pražských a pod vypovězením
ze vlasti. Potom jala se vyjednávali s nimi skrze několikero dní
v obydlí M. Křištana ve faře svatomichalské na Starém městě;
M. Zdeněk byl předsedou. Ale hned při textování první věty,
kterak obě strany vyjádřiti se měly, že totiž »obě strany srovná

valy se u víře o svátostech a moci církevní s věrou církve,* na

skytly se nesnáze nepřekonatelné. Nejprvé zajisté protestoval M.
Palec proti jménu »strana«, aby o něm a o těch, kteří s ním stáli,
užíváno nebylo; potom chtěl, aby slovo »církev« postavilo se urči
těji takto: »svatá Římská církev, jejížto hlava nyní jest papež
Jan XXIII, tělo pak kardinálové.* Po dlouhém zdráhaní podvolil
se tomu konečně M. Jesenic, ale žádal zase, aby přidáno bylo, že
on i se svými »chová se k nálezům a k výrokům té církve tak,
jakž na každého pravého a věrného křesťana sluší.* Kommissi
zdálo se, že i tento přídavek slušný byl a bezelstný: Paleč ale
i Stanislav protivili se tomu všemožně. To, pravili, byl jen ouskok,
jen zástěra pro svévoli a neposlušenství. Dva dni hádali se bez

prospěchu o nesnázi této; třetí den ani Paleč ani doktorové ne

přišli více k roku, viníce kommissi ze slabosti a strannosti. Král
Václav ale rozhněval se proto náramně; i ssadiv všecky čtyry pro
fessory theologie na universitě s ouřadův, vypověděl je veřejným
dekretem navždy ze vlasti.230 M. Stanislav ze Znojma umřel brzy
potom v Jindřichově Hradci, kdežto pan Jan mladší ze Hradce byl
se mu propůjčil ochranou: Štěpán Paleč ale nesměv od té doby
spatřit! vlasti své více, teprv na Konstantském sboru opět veřejně
se zjevil.

Vypovězením čtyř čelných professorův svých utrpěla strana
katolická v Praze ztrátu nenahraditelnou; a po ní v zápětí šla také
ztráta jiná, neméně citelná. Národnost německá převládala byla na
radnici Staroměstské v Praze od druhé polovice XIII století až po
tu dobu,

231 ačkoli Cechové již od věku Karla IV čím dále tím více



si na to stěžovali. Většina konšelův byli Němci, tudíž nepřátelé
husitství; nejznamenitější mezi nimi byl v posledních létech jistý
Jan Oertel. Ale dne 21 října 1413 učinil král Václav změnu tu,
že poručil napotom navrhovat! sobě pokaždé po 25 Ceších i 25

Němcích, z nichž pak 18, totiž z každého národu po devíti, za

konšely usazovati aneb potvrzovat! chtěl. 232
Brzy na to, dne 2 listo

padu, dal na radnici stíti Jana Oertla i jakéhosi soukeníka jménem
Čeňka, 233 Vlastní příčiny, proč se obé stalo, nejsou nám známy;
to ale nepochybné jest, že obé napomáhalo také k zemdlení kato
licismu v Čechách.

Pokoj v Praze, vzdálením náčelníkův obojí strany, byl na oko
arci obnoven, ale nikoli do budoucnosti pojištěn. Jak tehdáž věci

stály, samo vyhnanství Husovo nemohlo než napomáhati ke vzdě
lání a rozšíření nauky jeho. Zabrav se nejprvé pod ochranu pana
Jana staršího z Oustí, jehožto paní Anna z Mochova byla mu
zvláště příznivá, trávil čas svůj nejvíce na hrádku Kozím nedaleko
Sezimova Oustí. 234 V nabyté tam prázdni sepsal nemalý počet
svých nej lepších knih v jazyku latinském i českém: tam zajisté
povstali jeho »Tractatus de ecclesia« se spisy proti Palečovi a

Stanislavovi, tam Postihá česká i Spis o svatokupectví, a mnohé
jiné traktáty; z blízkého Oustí psáno bylo krátké naučení kře
sťanské, jež k dobrému bývalých svých posluchačův dal napsati na
stěnách káply Betlémské, ve kteréžto zatím, oblíbený jeho učenník
Havlík zastával ouřad jeho. Takéť dopisoval odtud pilně přátelům,
zvláště pokud ještě v Praze o urovnání stran jednáno bylo ; psaní
jeho té doby k universitnímu rektoru M. Křištanovi z Prachatic
daná mohou nad jiné sloužiti za zrcadlo jeho smýšlení a chara
kteru. 235 Také nedali sobě brániti, ani on, aby nekázal lidu z okolí
často k němu se scházejícímu, ani lid, aby ho neposlouchal.

231

’

Dlouhé jeho pobytí v okolí nynějšího města Tábora dalo bez po

chyby přední příčinu k tomu, že i tam vzniklo nové samostatné
ohniště husitismu, a v něm zárodek zvláštní sekty (Táborské totiž),
jakož to z dalšího vypravování našeho samo se vyjeví.

Zdá se býti na místě, abychom obrátili pozor i na Husovo
snažení o vyšší vzdělání řeči a literatury české. Reforma
torská nebo-li (chceli kdo tak mluviti) revoluční činnost jeho v církvi

předčila ovšem vysoce, ale podporována byla také vlastnostmi
v jiném ohledu znamenitými. Vynikaltě mezi kollegami svými nejen
silou charakteru, ale i rozsáhlou zběhlostí v oboru všech nauk sou

věkých. Podivu hodná byla jeho známost netoliko všech starých



otcův církevních, ale i klassikův řeckých a římských, pokud věku

jeho vůbec přístupni byli;
23

' znal se i ve vědách přírodních a v hi
storii výtečně, ano i v několika nevšedních jazycích starých i nových,
jakož svědčí jeho pojednání »o pravopisu českém*, ve kterémž po
dobnou genialností, jako někdy slovanský apoštol Cyrill řecké, on
latinské písmo přispůsobil ku potřebám jazyka českoslovanského.238

Pravidla diakritická, původně od něho navržená, jednoduchostí,
určitostí a důsledností svou tak se poroučela, že přijata byvše nej
prv od Táborův, potom od Bratří českých, počala již ve XVI sto
letí panovati v tisku knih českých vůbec, a panují tu až podnes;
ba za našeho věku již i jiní národové mnozí, kteří užívají liter la

tinských, a to netoliko Slované, jali se užívati jich. Jeho zásluhy
o jazyk český netoliko na tom se zakládají, že hájil národ svůj ve
známé při o tři hlasy na universitě Pražské, a hrubá nepravda jest,
co nejnověji někteří spisovatelé němečtí vymyslili, žeby Hus byl
Němce vůbec nenáviděl; ale vlastenectví své dokázal hlavně péčí
o vzdělání a ušlechtění národu a o zachování čistoty jazyka če
ského. Horliltě zejmena proti porušení jeho v ústech Pražanův

samých, nedbavších prý staré jeho přesnoty a čistoty, a míchavších

jazyky německý s českým zhusta dohromady, odkudž prý pochá
zela také dvojitost i nedůslednost v duchovní povaze a smýšlení
jejich.

239
Byl tedy co spisovatel český pilen purismu, a snažil se

také vázati jazyk pravidly určitými a pevnými; pročež zaujímati
bude povždy místo památné v dějinách vzdělání téhož jazyka.
Spisové jeho čeští 240

poznávají se netoliko po slohu jadrném, živém
a tak říkaje samorostlém, ale i po pravopisu zvláštním. Celá bible
svátá byla sice v jednotlivých částkách svých již dávno přeložena
do češtiny od lidí neznámých, a uvedena krátce před koncem
XIV století v jeden ouplný svod opět od někoho nejmenovaného
(jakož my aspoň nepochybujeme, od M. Matěje z Janova): Hus ale
revidoval a opravil celý ten překlad a stal se původcem tak na
zvané jeho druhé recense, jakož dokazují exemplarové za jeho věku
a jeho pravopisem psaní.

241 Pokusil se také skládati jak písně ná

božné, tak i naučné hexametry,
242

oboje však bez vyššího nadání
básnického.

V též době, když Hus musel opustiti Prahu, vzdálil se odtud
také přítel jeho M. Jeroným; bezpochyby ze vlastního oumysla,
chtěje netoliko uprostraniti chuti své do cestování, ale také pomá
hat! pravdám novověreckým do ciziny,

243 ačkoli ho pro lásku k Wi
kleíismu potkávala téměř všude protivenství. Již dříve byl proto



musel prchnout! z Paříže i z Heidelberka; také v Budíně, na dvoře
Sigmunda Uherského krále, stihla ho byla od arcibiskupa Zbyňka
r. 1410 žaloba, pro kterouž skrze arcibiskupa Ostřihomského, s volí

královou, 14 dní u vězení držán byl. Vraceje se odtud zabaven

jest i ve Vídni a zkoušen tam, na žádost university, od officiala

biskupství Pasovského, zdali pravověrným byl; byv přinucen slíbiti,
že z města nevyjde, pokud se neočistí z podezření z kacířství, dal
se předce na outěk, co nejdříve mohl (na počátku září 1410,) a

pak omlouval se tím, že s ním nakládáno ne podlé práva, ale jen
pouhým násilím.244 Na poslední takovou větší cestu vydal se r. 1413
do Polska i do Rus, k žádosti prý krále Vladislava i velikého
knížete Vitolda. Na královském dvoře v Krakově jevil se brzy co

šlechtic, brzy co učenec, a spůsobil za několik dnův svého tam

pobytu větší pobouření myslí vé kněžstvu i v obecném lidu, nežli
od paměti lidské bylo vídáno.245 Potom doprovodiv velikého kní
žete Vitolda do Litvy a do Rus, dal zvláště minoritům Vitepským
veliké pohoršení tím, že vyhlásiv tamější pravoslavné Rusy za dobré
křesťany, navštěvoval církve i zachovával obřady jejich; a téhož
dopustil se také v Pleskově, nic nedbaje napomínaní a výstrah
biskupa Vilenského. Kníže Vitold zdá se že radil se s ním právě
o záležitostech obou církví nesvorných; a však určitější zprávy
o věci této nás nedošly.

246

Důvěrná přízeň a obchod mezi národem Českým i Polským
zdá se že na počátku XV století vůbec dosáhly stupně ani dříve
ani později nevídaného. Drahný počet Čechův stěhovali se do Po

vislí, hledajíce tam lepšího pro sebe opatření, a nemálo Polákův

bydlívalo v Praze, zvláště za příčinou osvěty a umění. Jazyk český
stával se jižjiž netoliko jazykem dvorským u Jagjelovcův, ale i ja
zykem osvěty u římského Slovanstva vůbec, leč že počatý v Če
chách husitismus popuzoval duchovenstvo v Polsku, v Uhřích
i v Chorvatsku, že záhy na pozoru se měvše, bránili od té doby
všemu, co českého bylo, ve vlastech svých.

247
Jak hojné a živé

přízně požívali Poláci u obecného lidu v Čechách, ukázalo se zvláště
ve známé veliké jejich válce s křižovníky Německými v Průších
r. 1410. Za příčinou křižovníkův těch byl se král Václav tehdáž
zpětil proti dávnému příteli svému Vladislavu Jagjelovi, an rozsudku
Václavovu mezi ním a řádem Pruským vynešenému obvyknouti byl
nechtěl. Václav ujal se řádu a zavázal se mu ku pomoci: přece
ale většina poddaných jeho samoděk spěchali pomáhat Polákům
a jestli pozdějším letopiscům věřiti, válečníci čeští, Jan Sokol z Lam-



berka, Jan Žižka z Trocnova i jiní, byli nemalou příčinou, že roz

hodná bitva u Tannenberka dne 15 července 1410 měla konec pro
Prušáky tak nešťastný a krvavý. Král Václav volal proto všecky
poddané své do zbraně, a mluvil ještě na počátku měsíce září
o oumyslu svém, brániti novému »vpádu Tatarskému* osobně v čele

vojska svého: 248 ale Vladislav zmařil hlas jeho, uměv ubezpečiti
Cechy i Moravany, že od něho neměli čeho se obávati. Proto
musel král Sigmund ještě 2 prosince 1411 doléhati na bratra
svého, aby povolal všecky Cechy, Moravany i Slezáky ze služby
krále Polského a potrestal přísně, kdokoli neposlušným se ukáže. 249

Vědouce, že také Hus v těchto létech dopisoval
20" králi Polskému,

a uvažujíce, jak snažně brzy potom pánové Polští reformátora če
ského se ujímali, nemůžeme nedomýšleti se, že i husitství na po
čátku svém přispělo k utužení přátelského mezi Cechy a Poláky
svazku.

Zdá se že Hus z vyhnanství svého několikrát na zapřenou do

Prahy se vrátiv, uhnul se pokaždé zase, jak mile přítomnost jeho
prozrazena byla.

251 Po smrti pana Jana z Oustí, chtěje přátelům
svým býti více na blízku, přijal pozvání králova milce, pana Jin
dřicha Lefla z Lažan, a bydlil napotom na znamenitém hradě Kra
kovci v Rakovnicku.252 »Tu jsa, vyjížděl do městeček, do vsí kázat,
a zvláště kde zvěděl posvícení neb který sňatek, tam jel; a kudyž
se kolivěk obrátil, tam po něm lidé v zástupích šli a jeli a na
vozích se se všech stran k němu vezli.* 253 Takž i samo vyhnanství
napomáhalo k rozšíření nauky jeho po krajích země České.

Na nevalném sboru, jejž držel papež Jan XXIII v Římě na

počátku r. 1413, odsouzeno 45 článkův Wiklefových opět bullou

vydanou dne 2 února, kterouž potom Cechové stíhali kritikou
krátkou sice, ale tím pernější.

254 Dne 31 října 1413 pak umluvil se
král Sigmund ve vsi Vigludu nedaleko Lodi s plnomocníky pape
žovými o svolání všeobecného valného sboru církevního ke dni
1 listopadu 1414 do města Konstancie na jezeře Potamském.256

Vypraviv ihned listy zvací do celého křesťanstva ve jménu svém,
navedl také Jana XXIII, vždy ještě váhajícího, konečně v osobní
s ním schůzce v Lodi, že i on stvrdiv bullu zvací dne 9 prosince
1413, slíbil také přijíti do Konstancie osobně. Když ale s takovou
opravdovostí jal se pečovati Sigmund, aby všeobecně žádanou je
dnotu a opravu církve uvedl ve skutek, nemohly také české cír
kevní rozbroje minouti se s pozorem a rozhodnutím, zvláště že

i ony zakládaly se v nedočkavosti oné opravy. Sigmund jal se



vyjednávali o tom s M. Husem upřímo [1414], a žádaje na něm,
aby dostavil se v Konstancii osobně, sliboval mu nejen bezpečný
průvod, ale i pomoc svou, aby věc jeho došla tam žádoucího
konce. Vyjednávaní takové dálo se skrze dva královské dvořany,
Jindřicha Lefla z Lažan a Mikše Divůčka z Jemništ, oba Husovy
přátely.

256 On pak bez meškání osvědčil se, že hotov byl zacho
vat! se v tom dle královy vůle. Oumysl ten dal nejen nový směr
životu jeho, ale založil také novou řadu dějinnou v Cechách vůbec.

Sbor a jeho oučely; zásluhy při něm krále Sigmundovy. Husovy přípravy
a jízda do Konstancie; jeho tam protivníci a uvěznění. Papež Jan XXIII.
Krále Sigmundův první výstup v Konstancii. Pře Husova. Počátek rozdávaní
pod obojí v Čechách. Jan XXIII utíká z Konstancie. M. Jeroným Pražský
v okovech tam přiveden. Přímluvy za Husa i trojí jeho slyšení. Krále Sig
mundiiv soud o něm. Sbor zapovídá přijímaní pod obojí spůsobou. Nepro-

Všeobecné končili um čili sbor církve v městě Kon
stancii (Kostnici) byl mezi všemi sbory ve středověkosti ten nej
valnější a nejslavnější, a co do důležitosti působení svého také jistě
jeden z nejznamenitějších a nejpamátnějších. Nikdy nevídán pohro
madě tak drahný počet otcův církevních se všech končin světa,
a nikdy nesešlo se tolik knížat a pánův světských, aby nádherou
svou povýšili slávu jejich.

257 I činivše oboji dohromady první v no

vějším dějinstvu známý valný sjezd panovníkův a knížat,
zasedli k soudu nad papeži, králi a národy, rozhodujíce v poslední
instanci rozepře, jimiž křesťanstvo v rozličných zemích rozbouřeno
a tytýž i do krvavých půtek zavedeno bylo. Obraz ouplný, jadrný
a živý všech jednání tohoto sboru, též i všech poměrův, do kterých
se vkládal, naskytovalby nejen věrné zrcadlo veškerého života onoho
věku, ale i důležité přezvědy o duchu a povaze, o vznešenosti
i podlosti, o sporu božství a zvířectví ve přírodě lidské vůbec. Nám
však uloženo jest probírati zde jen jednu stránku obrazu tohoto,
která vztahuje se k dějinám českým; ta pak jest arci jedna z nej
důležitějších a nej zajímavějších.

spěšné naléhaní na Husa, aby odvolal. Odsouzení a upálení jeho.

Článek 4. M. Jan Hus a sbor Konstantský
(R. 1414—1415.)



Hlavní oučelové sboru Konstantského byli: 1) ujednocení církve,
zrušením trojice papežův; 2) oprava církve ve hlavě i v oudech;
3) potlačení nauky Wiklefovy a Husovy, ježto podrývala celou
soustavu hierarchie křesťanské. Nám uvažovati jest působení sboru
se zvláštním ohledem na třetí tento článek. Pravda jest sice, že

i Hus směřoval učením svým vlastně k opravě církve ve hlavě
i v oudech: a protož není se čemu diviti, že s počátku lichotil sobě

nadějí, jakoby najiti měl ve shromáždění veškeré církve hojně mužův
s ním stejně smýšlejících. Bezpochyby nebyl sobě ještě ouplně po
vědom rozdílu podstatného, který jevil se mezi snahami jeho a sboro

vými, a neviděl té propasti, která během času rozevřela se mezi
ním a veškerou hierarchií církevní. Neboť jiné panovalo přesvědčení
v této, a tudíž v celku sborovém, a jiné bylo jeho přesvědčení
osobní. Sbor uznával za pravdu, co pravili, v čem se snášeli a k čemu
se přiznávali církevní učitelé všickni, aneb bez mála všickni, tak
zvaný »consensus omnium« (souhlas všech) byl mu pramenem vší

jistoty. Pravdami a usnešeními takovými upravovány byly ode dávna
zrodilé se v lůně církve rozmanité útvary a formy života křesťan
ského, a nepochybováno, že vše na cestě této dálo se řízením
a vnuknutím samého ducha svátého, ana přítomnost a pomoc jeho
zaslíbena byla církvi Kristově až do skonání věkův. Protož k tomu,
aby ve věcech křesťanských ve všech objevila se a panovala pravda
celá i neomylná, nebylo potřebí nežli úchvaly sboru oekumenického;
autorita tohoto považována za bezvýminečnou a za dostatečnou ke
všemu. Tak i nové shromáždění nezamýšlelo nežli uvesti do pořádku
zase, co v ústrojí církve za doby poslední vyšinulo se bylo ze

starých kolejí; ono chtělo zachovati ovšem i utvrditi opět všecky
positivně tradice věkův minulých, které měly sankci od dotčené
svrchované autority. Hus ale neuznával takovéto autority a nepo
droboval se jí; nevěřil zajisté, žeby církev i za jeho doby vedena
byla duchem svátým bezprostředně, a žeby pouhé usnešení sboru
kteréhokoli dostatečno bylo k ustanovení pravdy. On pravdu bez

výminečnou a neobmezenou spatřoval výhradně jen v ustanoveních
a slovích Krista pána i písma svátého, všem pak pozdějším naukám
a předpisům přičítal platnost a poslušenství jen potud, pokud od
nich nedělily se. Užívaje tedy práva rozumu a svobodné kritiky,
jal se potahovat! k soudu svému všeliké útvary a zjevy v církvi
a tupiti je i zavrhovati, jak mile zdály se mu neshodné býti s učením

písma svátého. Dle zdání tedy shromážděných otcův měla zamý
šlená oprava církve býti přirozeným a jakoby samorostlým plodem



jejím: Hus chtěl ji do ní vštípit! podle jisté idey, totiž písma svátého
a křesťanství prvověkého, církevně ještě nedostatečně ustrojeného.
Reformační snahy sboru byly tedy, jedním slovem říkaje, více

konservativné, Husovy více revoluční a radikální. Věku našemu,
poučenému mnohotvárnými událostmi pozdějšími, rozdíl ten stal se

již jasně a určitě pochopitelným: Hus však a věk jeho zdá se že

pojímali ho ještě více jen citem a instinktem, nežli zřejmým vědomím.
Neníť pochyby, že opravy tak říkaje samorodé, plynoucí tiše a stále
z přirozené touhy ducha po ideách, jsou mnohem blahodárnější
a žádoucnější pro každou společnost, nežli změny uváděné zevnitř,
často jen mocí a násilím, tudíž i bouřlivé i přenáhlené; jen bohužel!
že naproti přirozeným oněm snahám ideálním stavívají se neméně

přirození popudové, ježto hledají ukojení svého v pouhém sobectví,
ve hmotném toliko prospěchu a v panovačnosti. Proto také pro
vést! oumysly reformační v Konstancii nepodařilo se ani sboru, ani
Husovi. Jen ta zásluha i chvála přičítat! se bude povždy sboru
tomuto oekumenickému, že potlačiv konečně hydru trojhlavou,
vrátil církvi dávnou její jednotu zase.

Největší zásluhy o sbor Konstantský získal sobě beze snadu
král Sigmund. Kdyby on s takovou opatrností a setrvalostí byl
se nestaral, sbor i sotva kdy bylby se sešel, i jistě bylby neměl
tak prospěšných oučinkův. Nelze sice zapírati, že Sigmund duchem

svým nikoli nad obyčejnou míru nevynikal; vyšších darův panov
nických, i těch, kterými otec jeho byl slynul, nedostávalo se jemu
právě jako bratru jeho Václavovi: ale předčil tohoto smělostí,
odvahou i přičinlivostí, a rytířským napnutím citu podobal se tytýž
poněkud i dědovi svému králi někdy Janovi; také měl nejen tolik

rozumu, aby pochopil důležitost povolání svého, co Římský král,
ohledem na neřády do církve vniklé, ale i tolik srdce, aby nedbaje
všech menších potřeb, obětoval se povolání tomu s celou duší a ne
bez obezřelosti. Sbor pak Konstantský skví se co pravý vrch slávy
a ©účinnosti v dějinách jeho dlouhého i všelikými pohromami zmíta
ného živobytí.

Takéť Sigmund to byl, jakož sme již podotkli, jenž první po
bídnul byl M. Jana Husa, by k uklizení sporu církevního a k oči
štění pověsti národu Českého jel také do Konstancie, podávaje mu
tam svou ochranu i bezpečný průvod. Hus nebyl ten, kterýby mohl

byl odolati vyzvání takovému; i přiřknuv na místě a bez výminky
jízdu svou, nemeškal činiti potřebné k ní přípravy.



Přede vším měl na péči, aby hned z domova přinesl příznivé
rozhodnutí otázky, pravověrcemli byl, nebo kacířem ? Zvěděv že

arcibiskup Kunrat svolal kněžstvo diecese své do Prahy ke sboru
na den 27 srpna 1414, šel tam také. Již den před tím, 26 srpna,
oznamoval listy na veřejných místech přibitými v jazyku latinském,
českém i německém, že hotov byl státi před arcibiskupem i před
sborem a odpovídati z víry své, i budeli ve bludu postižen, utrpěti
za to náležitou pokutu; pročež vyzýval každého, kdokoli jej z ka
cířství viniti chtěl, aby žalobu svou tam přednesl ve spůsobě práva.
Když ale nazejtří [27 srp.] s přátely svými M. Janem z Jesenice,
Simonem z Tišnova, Prokopem Plzeňským, Janem z Příbrami a jinými
přišed, do arcibiskupova dvoru puštěn býti žádal, maršálek arci

biskupův, rytíř Oldřich Šváb ze Švabenic, odbyl ho u vchodu tím,
že důstojné shromáždění, jednajíc prý o rozkazu královském, ne
smělo rušeno býti. Lépe zdařilo se mu u papežova inquisitora
v Cechách, Mikuláše biskupa Nazaretského, příjmím Condemone,
an se nezpěčoval ve znamenité společnosti u královského mincmistra
Petra Zmrzlíka ze Svojšína

258 dne 30 srpna nejen nahlas vyznati,
že M. Jana Husa znal i o žádné vině kacířské do něho nevěděl,
ale také vydati písemné o tom vysvědčení.

259 K žádosti Husově
potom někteří páni čeští ptali se arcibiskupa Kunrata na veřejném
místě, aby seznal, vinilli mistra z jakého kacířství? an to zapřel,
dokládaje, že M. Hus neměl činiti s ním, ale s papežem. O všech
těchto skutcích zjednal sobě Hus dostatečná vysvědčení, a psal
o tom také dne 1 září králi Sigmundovi, děkuje spolu za milost
královskou jemu prokázanou, a prose o to jediné, aby v Konstancii
nebyl souzen podtají, ale aby u veřejném slyšení skoumán jsa,
mohl tam vyložiti pokojně a bez překážky učení své; doložil, že
sice věděl, jak těžké ho čekalo protivenství od nepřátel, ale že hotov
byl, budeli potřebí, podniknouti také smrt za uznanou pravdu.

260

Jak dlouho Hus tento posledníkrát se v Praze zdržoval, není
nám známo; kněží nevšimnuli sobě přítomnosti jeho, an ze skrom
nosti nekázal více veřejně. Král Václav, královna Sofie i celý dvůr
královský chýlili se nyní více nežli kdy k učení jeho: proto tím
více diviti se jest, že o jejich zachování se k němu v této době
nezůstala nám pamět nižádná. Jen to vědomo jest, že oba bratří
králové, Václav i Sigmund, poručili jej do ochrany třem pánům
českým, ježto starati se měli o bezpečnost osoby jeho jak na cestě
do Konstancie, tak i ve sboru samém. Přední mezi nimi byl pan
Jan ze Chlumu, příjmím Kepka, z rodu slavných později hrabat



Slavatův;
261

druhý byl pan Václav z Dubé a na Leštně, synovec
někdy nejvyššího sudího pana Ondřeje z Dubé, od nás často

jmenovaného;
262 třetí pan Jindřich ze Chlumu na Lacemboku, řečený

tudíž zprosta pan Lacembok. Nicméně konal Hus tu cestu na svůj
vlastní, nikoli na královský neb zemský groš; přispěno mu jen
dobrovolnými pomůckami od přátel a ctitelův, a však v takové
hojnosti, jak si jen sám přáti mohl.

Také Husovi nepřátelé, většina to duchovenstva českého, byli
pilni věci své. Vyzváni zajisté byvše od Husa, by přednesli žaloby
své sboru, nemeškali připravovati, čehokoli k zavedení a k líčení

pře proti němu bylo potřebí. Kdokoli uměl dáti proti novému
kacíři jaké svědectví, byl volán, pod přísahu vzat a výpověd jeho
zapsána do protokolu, na jehožto základě žaloba díti se měla. Při
činěním přátelským obdržel Hus ještě za svého ve vlasti pobytu
připiš protokolu onoho, i měl ještě kdy napsati své odpory a po
znamenání proti němu. 203 Na zapravení outrat při nastávajícím vedení

pře uložilo sobě duchovenstvo české i moravské zvláštní daň, jejížto
celý výnos odevzdán byl Janovi Železnému, biskupovi Litomyšl
skému, beroucímu se osobně do Konstancie. S ním pak jeli tam
také páni Póta z Castolovic, Petr Konopištský ze Šternberka,
Albrecht z Rabšteina, Rubín z Risenburka, M. Štěpán Paleč a ještě
jiní tři doktorové theologie z Cech.

Den před odjezdem svým
26,4 loučil se Hus se všemi posluchači

a přátely svými v Cechách psaním srdečným. Bylť sobě (prý) přál
i umínil, kázati jim ještě před svou jízdou do Konstancie, měv

zejmena jim oznámiti křivé žaloby a svědectví, ježto proti němu

vedeny býti měly, a jež měl všecky popsány, aby, budeli v Kon

stancii odsouzen, nelekali se, vědouce napřed, z jakých příčin a dů
vodův se to stalo. Nyní ale že již sotva kdy je uhlédá; neb již že

vypravil se na cestu, ačkoli ještě bez klejtu,
265 mezi nepřátely své,

jichžto počet že byl větší, nežli někdy proti Kristu vykupiteli;
a mezi nimi že vlastní krajané byli nej horší. Však že doufá k svému

spasiteli, že skrze své zaslíbení a jejich věrnou modlitbu dá mu
moudrost a statečnost ducha svátého, aby nemohli uchýliti jeho na
křivou cestu. »Protož (dí) milí bratří a milé sestry' modlete se

snažně, ať mi ráčí pán bůh dáti setrvání a ostřici mě od poskvrnění;
a jestli k jeho chvále a k našemu prospěchu má smrt, ať mi ji
ráčí dáti beze strachu zlého podstoupit!; pakli jest k našemu lep
šímu, aby mě vám ráčil navrátiti, i tam i zase veda bez poskvrny,
abychom ještě spolu v jeho zákoně se poučili, Antikristových sítí



něco porušili a budoucím bratřím po sobě dobrý příklad ostavili* at. d.

Tutéž dobu oznámil nejmilejšímu svému žákovi Martinovi svou po
slední vůli ve psaní zavřeném, jehož nemělo se otevříti dříve, nežby
došla ouplná jistota o jeho smrti.

Dne 11 října nastoupil konečně cestu, maje v průvodu svém

pány Václava z Dubé a Jana ze Chlumu, pak mistra Jana Kardi
nála z Reinšteina, Petra z Mladenovic 266 a jiné Čechy, ačkoli slíbe
ného dávno průvodčího listu od krále Římského ještě byl neobdržel;
spoléhali se na slovo královo, na ochranu pánův jej sprovodících,
a konečně na bezpečí, ježto pojištěno bylo všem ke sboru jedoucím
ve jménu říše i církve Římské ve psaních svolávacích od císaře
i od papeže. Byv pak všude v Němcích, ač ne po přátelsku, alespoň
pokojně a tytýž i vlídně přijat, nabyl brzy přesvědčení, že králova

klejtu na cestě ani nepotřeboval. Neobyčejná pozornost, kterouž lid,
třebas jen ze zvědavosti, k němu obracel, překvapovala ho, an

právě tu povahu měl do sebe, že dychtil zvláště po lásce u obec
ného lidu. Kdekoli se bavil, nezachováváno interdiktu na žádném
místě, lid pak všude se sbíhal, podívat se na muže proslulého, ba
i kněží mnozí přijímali ho laskavě u sebe; v Normberce pak, kdežto

jeho příchod od kupcův ohlášen byl, stal se vjezd jeho u velikém
davu divákův dne 19 října. Uslyšev z úst mnoha kněží, měšťanův
a učených lidí, že sobě již dávno přáli, rozmlouvati s ním, podvolil
se k tomu sice, ale do tajných rozmluv nechtěl nikoli se dáti.
Z Normberka jel pan Václav z Dubé za králem na Reyn pro
slíbený průvodčí list, Hus pak bral se s panem Chlumem upřímo
ku Konstancii. 267 Na té cestě předcházel ho jeden biskup Německý
o celý den, i dával všude lidu před ním výstrahu; to ale právě
bylo pohnútkou, že tím pozorněji očekávavše příští muže neobyčej
ného, hrnuli se mu vstříc, kamkoli přicházel. I tu honosil se Hus,
že získal pochvaly u všech, s kterými ústně sám mluvil. Když dne
3 listopadu blížil se ku Konstancii, množství zvědavého lidu vysulo
se z města jemu vstříc, a sprovázeli ho v nemalém davu do ho

spody, kterou obdržel v ulici Pavlově u vdovy řečené Fida. Teprv
5 listopadu přinesl pan Václav z Dubé do Konstancie průvodčí
list ve Spíru dne 18 října daný,

268
kterýmž Sigmund M. Husa ke

sboru jedoucího spůsobem v takovýchto listinách obyčejným v ochranu
svou a sv. římské říše přijav, přikazoval všem říšským poddaným,
aby vlídně k němu se majíce, nechali jej v pokoji a bez překážky
jiti i vraceti se. 269

Mezitím Konstancie již počala byla hemžiti se hosty všelikého



stavu a řádu z blízka i z daleka. Papež Jan XXIII byl tam vjel
slavně již dne 28 října s devíti kardinály, mnohými arcibiskupy
i biskupy a s celým dvorem svým. Kormutlivé tušení podjalo duši

jeho, když ponejprv uzřel město, ve kterémžto zaniknout! měla
všecka jeho nádhera i sláva. Starostí soužen jsa, již chtěl odvolat!
vše co pro Konstancii byl učinil, a sezvati sbor do některého města

italského, ale kardinálové překazili oumyslu jeho. Poněvadž pak
dle zdání jeho sbor Konstantský měl považován býti za pouhé
pokračování v Pisanském, a oukol jeho jen v tom se zakládati, že

trojice papežův odstraní se konečným ssazením obou jeho soupeřův,
a oprava církve dosažena bude zatracením i vykořeněním Wikle
fova i Husova kacířství: kojil se vždy ještě nadějí, že se mu podaří
bez poklésky říditi sbor po vůli své a rozpustili opět co nejdříve,
jakkoli často počal teskliv býti, vida přísnou opravdovost otcův
církevních. Slavné otevření sboru mělo se státi dne 1 listopadu, on
ale odložil je nejprv ke dni 3, potom opět k 5 listopadu; praví
se, že k otevření tomu čekal zvláště na příští M. Husa,

2,0
jehožto

při chtěl prý před jinými vžiti do vyjednávaní.
Hned na zejtří po Husově příjezdu, dne 4 listopadu, šli páni

Jan Chlum a Jindřich Lacembok ku papeži, oznámit jemu přítom
nost jeho a prosit o potřebnou ochranu. Ten slíbil, že nedá v ničem
ukřivditi Husovi ani nepokojiti jeho, třebasby prý jemu i vlastního
bratra byl zabil; interdiktu ale naň vydaného zrušiti nechtěl: »jakž
bych to mohl?« dí, »vždyť vašinci sami jsou na odpor!« Slyšev
ale, že král Sigmund vzal M. Husa pod ochranu svou, umínil hned
odročiti process jeho, aby rychlým v této věci důrazem nepopudil
snad krále. Pan Jindřich Lacembok odjel tedy ještě téhož dne ke
dvoru královu do Cách, dav mistrovi tu radu, aby chovaje se tiše,
do příjezdu králova ničeho ve své věci před se nebral. Teprv dne
9 listopadu přišli, od papeže a kardinálův poslaní, soudce síně

papežovy s biskupem Konstantským do Husova příbytku, oznámit

jemu, že ohledem na prosby mnohokrát opětované
271 zdvižena jest

na čas kletba papežova nad ním, pročež že mu volno bylo choditi

po městě a po kostelích; jen u velikých slavností církevních aby
pro uvarování všeliké nelibosti přítomna se nečinil. Hus však ne
užívav dovolení takového, zůstával vždy doma, i připravoval řeči

všeliké, jež před sborem přednášeti zamýšlel.
Podnikavějšími nežli Hus, ukázali se v těchto dnech nepřátelé

jeho. Nejhorlivější mezi nimi byl někdejší farář u sv. Vojtěcha
v Praze, Michal z Německého Brodu, jenž nedávno povýšen byv



od papeže k důležitému ouřadu prokurátora »de causis fidei«,

proto hned od té doby obyčejně Michalem de Causis, u Čechův

někdy také Michalem Soudným nazýván byl. Také přítomen byl
onen Pasovský děkan, nyní probošt, Václav Tiem, jenž r. 1412 co

papežův posel přinesl byl odpustkové bully do Prahy, za čež od
Husa jmenem odpustkového kramáře nazván byl. Nedlouho potom
přišed i M. Štěpán Palec s biskupem Litomyšlským, přinesl s sebou

nejnovější spisy Husovy, skládané za příčinou synodálních jednání
r. 1413. Michal de Causis jal se hned nazejtří po Husově příjezdu
přibíjeli po kostelních dveřích v Konstancii listy, jimiž Hus za
kletého tvrdošíjného kacíře vyhlašován byl.'

2
Později spojivše se

on a Paleč, skládali žaloby na Husa i uvodili je přítomným kardi
nálům ve známost. Oba horlivci byli neunavení v díle svém; a ma

jíce všude volný přístup, bez veliké nesnáze podjali mysli pří
tomných otcův proti nebezpečnému nepříteli hierarchie. Proto také
odvážili se doléhati na uvěznění jeho, aby ani utéci ani ve volném
s lidmi obcování nikoho na stranu svou svésti nemohl. Pověstí

lživou, tehdáž po Konstancii troušenou, jakoby Hus b)d ohlásil

veřejné kázaní a přece z města utéci se pokoušel,
272

nebyli ovšem

nevinni; poněvadž ale vůbec známo bylo, že sloužíval mši svátou
v obydlí svém, a pronášel se o učení svém bez obalu každému,
kdokoli s ním mluviti žádal, dosáhli toho tím snáze, že uzavřeno

bylo nezadlouho, zmocniti se osoby jeho.
Ve středu dne 28 listopadu přišli o polednách biskupové

Augšpurský a Tridentský, purkmistr Konstantský a pan Jan z Baden
do Plusová příbytku, kdež i pan Jan z Chlumu přítomen byl, ohla

šujíce, že posláni jsou od papeže a kardinálův, aby mistra, jenž
tolikráte žádal o svobodné slyšení, přivedli k nim, jelikož již prý ho
tovi byli slyšeti jeho. Pan Chlum, dovtípiv se hned pravého oučelu
návštěvy, znáruživěl proto velice: ne tímto spůsobem, pravil, slušelo

počínati sobě; M. Hus že stál pod ochranou královou a říše

Římské, a on Chlum že odpovídat! měl za bezpečí osoby jeho;
králova že byla vůle, aby před jeho příchodem do Konstancie ni
čeho předsebráno nebylo ve při Husově; on že tedy protestuje
ve jménu Jeho královské Milosti proti jakémukoli ukvapení v této
věci, vystříhaje posly, aby varovali se urážeti čest svaté Římské
říše. Biskup Tridentský odpověděl, že poslové nic zlého neobmý
šleli, že přišli s pokojným úmyslem a rádiby vyhnuli se všelikému
hluku. Tu předstoupiv Hus řekl: »že přišel sice do Konstancie
s tou i žádostí i nadějí, aby mohl vésti věc svou ne před papežem



a kardinály toliko, ale přede vším sborem křesťanským; nicméně
že hotov byl postaviti se i kardinálům k odpovědi, naděje se, že

byť i co zlého jej potkalo, to předce nebude ho moci odvrátiti od

pravdy poznané.* Ochotnost tato hnula posly ke vlídnějšímu s ním

nakládaní, ačkoli mezitím všecky sousední domy osadilo bylo vojsko
městské, aby na odpor ani pomysliti lze nebylo. Scházeje do ná

dvoří potkal se Hus se svou hospodyní, která plačíc loučila se

s ním; tu rozbřesklo se tušení v duši jeho, a s patrným pohnutím
dav jí své požehnání, posadil se na koně, který v průvodu poslův
a pana Chluma nesl ho do bytu papežova.

274

Vstoupiv Hus do shromáždění kardinálův, osloven jest od

předsedajícího: že svátého kollegium došly mnohé a těžké žaloby
na něho, ježto kdyby pravdivé býti měly, nedovolilyby shovívat!

déle; odevšad že rozléhal se hlas, kterak vedl a šířil v Cechách

zjevné a přetěžké bludy proti církvi svaté; proto že povolali jeho
nyní, aby slyšeli z úst jeho vlastních, co v té věci bylo pravdou.
Hus odpověděl: že tak velice v ohavnosti měl bludy všeliké, že

by mnohem raději umříti, nežli jeden jediný, nercili mnohé, vésti
a šířiti chtěl; proto že přišel ke sboru zcela dobrovolně; budeli tu
nalezeno, že předce bloudil, že hotov byl ve vší pokoře dáti se

lépe navěsti a učinit! pokání. Kardinálové přijavše slova ta s po
chvalou, rozešli se brzy ze síně; nezůstalo tam než několik oděn
cův strážných, a mezi nimi M. Hus s panem Chlumem, čekajíce,
co z toho bude.

Brzy na to vloudiv se do síně staroušek řeholy Minoritské,
přimluvil se k mistrovi hlasem nesmělým a pokorným, pravě, že

jest řeholníček sprostý, neumělý a nevzdělaný, ale že rád hledá
příležitosti poučiti se, že slyšel veliké chvály o učenosti mistrově,
ale také o mněních jeho všelicos, čemuž diviti se musil; proto žeby
přál sobě lepší zprávy a naučení od něho. Jmenovitě že mu ře
čeno bylo, jakoby Hus tvrdil, že ve svátosti oltářní nemění se chléb
posvátný v pravé tělo Kristovo; byloli to pravda ? Když Hus ode

přel, že to nebylo pravda, mnich zdál se býti zaražen, a opětoval
otázku tu ještě po dvakrát, až Chlum hněvivě skočiv mu do řeči,
káral ho z té neslušnosti, že muži poctivému nechtěl uvěřiti na
slovo. Mnich omlouvav se svou sprostotou, vedl rozmluvu ke
množství jiných otázek theologických. Když ale jali se mluviti
o jednobytnosti přírody božské i lidské v osobě Kristově, Hus po
zamračiv se, řekl jemu: »bratře, ty se nazýváš sprostým a jedno
duchým (simplex), já pak nalézám tě opravdu dvouduchým (du-

Palacký, Dějiny české III., vyd. 4. 7



plex), proto že jiný jsi v chování, a jiný v řečech svých.* Když
konečně mnich, s velikým za hojné poučení děkováním, odstoupil,
ptali se stráže Husa, vědělli, s kým rozmlouval? To že byl M. Di

dacus, generál řádu Minoritského a nejslavnější doktor theologie
v celé Itálii. »0 kdybych to byl věděl,* — zvolal Hus, teprv se

dovtípiv, že vzat byl do zkoušky, — »tohobych byl tak lacino ne

propustil!* Potom, obrátiv se k panu Chlumovi, těšil se slovy:
»Nu, jsouli všickni rovni tomuto, nemám s boží pomocí jich se co
báti!«

Ve čtyry hodiny s poledne sešli se opět kardinálové v bytu
papežově, aby se o Husovi na něčem ustanovili. Přišli tam i Ce

chové, s jedné strany Paleč, Michal de Causis a bratr Petr kazatel
od sv. Klimenta u mostu Pražského, s druhé Jan Kardinál z Rein

šteina, Petr z Mladenovic a jiní. Onino vynasnaživše se opět ze

vší síly, aby se nic nezpětilo, neuměli ukrotiti své radosti, jak mile

jistoty došli, že zvítězili.275 K večeru přinesl papežův hofmistr panu
Chlumovi rozkaz, aby odešel, M. Hus ale že zůstati měl. Tímto
věcí obratem rozdrážděn jsa pan Chlum, chvátal ku papeži, jehožto
zastihl ještě ve shromáždění; i osupil se naň náruživě, zjevné věro
lomství mu vytýkaje a hroze, že popudí celý svět proti těm, kteří
se opovážili rušiti listy majestátu císařského. Papež ale všecky pří
tomné bral sobě za svědky, že on nikoli nehlasoval pro Husovo

vězení; a později vzav pana Chluma stranou řekl mu: vždyť víte,
jak já s kardinály stojím; oni mně vězně vnutili, já musel přijmout!
jeho.

276 Hus odveden ještě té noci do domu jednoho kanovníka
Konstantského, kdežto hlídán jest celý týden od lidí branných;
potom pak dne 6 prosince přestěhovali jej do kláštera Domini

kánského, ležícího u jezera, i uvrhli tam do temnice vedle stoky
na nečistoty.
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Potřebí tuším povyjasniti to, co papež Jan XXIII vyznal o po
měru svém ku kardinálům. Město samo, kde sbor téměř proti jeho
vůli se scházel, může sloužit! za důkaz, že předtucha nastávajícího
nad ním soudu zmalomyslnila jej, tak že netroufal sobě staviti se

zřejmě na odpor svátému kollegium, naděje se, že opatrným po
volováním a pobočnými prostředky lépe udrží se na vysokém místě.

Nespokojenost ale, která již i před očima jeho jeviti se směla, na

bývala vždy větší síly, čím více oudův církve i ze vzdálených
krajin do Konstancie přicházelo. Mnění to, že sbor Konstantský
nebyl pouhým pokračováním ve sboru Pisanském, ale že měl po
važovat! se za sbor samostatný, a že nutno bylo, pro pokoj a je-



dnotu církve, aby všickni tři papežové pospolu ke složení důsto
jenství svých připlíženi byli, — toto nebezpečné pro něho mnění
nabývalo den co den více odhodlaných přívržencův, zvláště po pří
jezdu do Konstancie otce reformy církevní, velectěného kardinala
Petra z Alliaku. Aby mnění takovému a spojeným s ním návrhům
k opravě tím jistěji zjednán byl průchod, navrženo již dne 12 listo

padu, aby sbor rozdělil se v národy, a hlasoval ve všech důleži
tějších otázkách ne dle počtu osob, ale dle počtu národův. To
sice, jakožto novota, potkalo se s odporem mnohonásobným, ale
konečně (dne 7 února 1415) předce za zákon ustanoveno a přijato
jest. První zjevná opposice proti Janovi XXIII vyskytla se dne
19 listopadu při otázce, mělli poslům Řehoře XII povolit! se titul
a přístup, co poslům papežským. I ačkoli se mu ještě podařilo
udusiti opposici tuto: však pro chování své, zabředající čím dále
tím hlouběji do nehodností, blížil se vždy více a více ku propasti
nezbytné.

Jan ze Chlumu neopominul žádné cesty, kudy by mohl byl
vybaviti svěřence svého z vězení. Žaloval v Konstancii veřejně a
hlasitě na papeže i na kardinály, a ukazoval královský list ochranný
všem přítomným biskupům, hrabatům, pánům a měšťanům Kon

stantským, a však nic naplat; i oznámil co se stalo bez meškání
také králi, jenž tehdáž již byl na cestě ke sboru. Sigmund roz
hněvav se náramně, poslal hned rozkazy do Konstancie, aby pro
pustili Husa na svobodu; připojil k tomu pohrůžku, že nestaneli
se to, dá násilím vypáčiti dvéře žalářní. Poněvadž ale k vykonání
takové pohrůžky nikdo nebral sobě odvahy, všecky takové řeči

nepomáhaly o nic lépe, nežli písemné protestace, které Chlum ve

jménu královu a z rozkazu jeho přibíjel vlastní rukou nejprv dne
15, potom 24 prosince v latinském i německém jazyku na dvéře
hlavního kostela Konstantského.

Konečně o vánocích, dne 25 prosince pozdě po půlnoci, král

Sigmund s chotí svou Barborou Celskou, mnohými knížaty a kněž
nami i s nádherným komonstvem asi tisíci jezdcův, měl slavný
svůj vjezd do Konstancie, ve blesku pochodní a zimě třeskuté.
I popřáv královně a vzácným paním sotva chvíle dosti k ohřáni se
v teplých komnatách a ku přeoblečení se z cesty, bral se ještě
před úsvitem ve slavném průvodu při pochodních do jasně osví

ceného kostela biskupského, kdežto papež ho dočekav, sloužil sám
osobně velikou mši spívanou s neobyčejnou skvostností a nádherou.
Podlé obyčeje starodávného ministroval při tom král Římský u ol-



táře, za jáhna odín jsa, s korunou na hlavě, a spíval hlasem vy

sokým evangelium: »vyšlo jest vyrčení od císaře.* Po skonání
mše odevzdal mu papež meč svěcený s doložením, aby ho užíval
k ochraně církve: což Sigmund s radostnou ochotností učiniti
slíbil.

První vyjednávaní Sigmundova s otci ke sboru shromážděnými
nebyla ovšem ani laskavá ani utěšitelná, týkajíce se Husova vězení.
Král zajisté cítil hluboce urážku důstojenství svého, která se stala
zrušením ochranného listu jeho; také obával se, že skutek ten

spůsobí všude v říši a zvláště v zemích koruny České, jichžto dě
dicem státi se doufal, velikou nelibost. Poněvadž pak papež svodil
vinu toho se sebe před ním, jako dříve před panem Chlumem, měl

Sigmund o to činiti jen se samými kardinály, preláty a doktory
shromážděnými. Poslední schůzky a konference r. 1414 dály se
hlavně ve věci této; a když otcové proti právu jeho, propůjčili
poddanému ochrany, stavili právo své, nakládati s obviněným z ka
cířství podlé zákonův církevních, on několikráte zhurta i u velikém
hněvu vyšel ze shromáždění jejich. Přišlo až k tomu, že chtěl do
konce opustiti sbor a nestarat! se oň více; k dokázaní opravdo
vosti své, odjel z Konstancie tuším nedlouho po příjezdu svém, na
konci prosince r. 1414. Poslána za ním deputace, oznámit jemu,
že sbor rozejde se na místě, budeli král překážet! zákonné činnosti

jeho.
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Odpovídaní za tak velikou změnu nechtěl Sigmund bráti
na svědomí své; jemu Hus za to nestál, aby proň měla zničena

býti naděje celého křesťanstva o ujednocení a opravu církve; vyšší
význam působení Husova tajil se duchu jeho; i těšil se autoritou
církve u větším nežli kdy počtu shromážděné, ana ho učila a po

zději také zápisem ubezpečila, že poněvadž dle božského i lidského

práva žádný na ujmu katolické víry činěný slib neměl platnosti,
on také nebyl zavázán držeti slovo kacířovi dané. 279 Dav se tedy
konečně uchlácholit!, nebránil více, aby pře proti Husovi měla

svůj průchod.
Papež již dne 4 prosince k instruování pře této byl zřídil tři

kommissary, Jana patriarchu Konstantinopolského a biskupy Jana
Lubuského i Bernarta Kastelského, dav jim rozkaz a moc, aby
chopili se všech potřebných prostředkův k vyskoumání a dojištění
pravdy o vinách na Husa sčítaných; konečný ale o něm nález

vyjat výslovně z moci a područí jejich.
280 I musí se ovšem s jedné

strany tak upřímně vyznati, že kommissarové šetřili proti Husovi
všech forem a ohrad právních, jako s druhé strany zapříti nelze,



že formy tyto ve příčině podezření o kacířství nezachovávaly oné
mírnosti, která jináče panovala ve právě církevním. Hus uvězněn

byv, po několika nedělích upadl do těžké nemoci, silná horečka
uvedla ho až na kraj hrobu, tak že papež přinucena se viděl, ne
toliko dáti jej léčiti skrze vlastní lékaře své, ale také převesti vězně
do zdravějšího bytu v témže stavení (dne 8 ledna 1415). A po
něvadž jedna z oněch forem žádala toho, aby inquisit viděl přísa
hat! svědky, kteří ve při jeho svědčiti měli: přivedeno jich jednou
před žalář, an ležel v nejprudčejším paroxysmu, patnáctero, kteří
složili přísahu před očima jeho. První mezi nimi jmenují se dva
dříve Pražští, potom Lipští professorové, Jan z Monsternberka i Petr
Storch ze Cvikavy; potom Štěpán Paleč, Dr. Mikuláš Ceislmistr,
někdy official arcibiskupství Pražského, bratr Petr kazatel u sv.
Klimenta v Praze, Petr opat u sv. Ambrože i jiné méně známé

osoby. Naproti tomu nepovoleno Husovi právního zástupce, jak
koli snažně oň žádal, protože pravili, žeby to bylo proti právu,
kdyby kdo hájiti měl podezřelého v kacířství.281

Takto počal blížiti se osud Husův rozřešení svému. Znajíce
my již jeho při, slušné jest, abychom, pro spravedlivé a bezpří
strastné její posouzení, uvážili také bedlivěji povahy a směry ne
toliko stran, zejmena žalobcův a svědkův, ale i soudcův jeho. Jakož
s jedné strany zapírat! ani tajiti nelze, že Hus ve svém káraní vše

likých neřádův nezachovával vždy žádoucí mírnosti, opatrnosti a

vlídnosti: tak neméně uznati se musí, že ti, kteří od něho dotýkáni
a káráni byli, jakkoli hodni byli důtek a káraní, však jimi nepo
lepšeni, ale ještě více ke hněvu, ba tytýž až ke vzteklosti popuzeni
jsou. Zdá se, že mezi protivníky Husovými málo bylo těch, kteří
pouze nad jeho nezachováváním pokory, kázně a poslušenství hor
šili se, ale že uražená samolibost, ctižádost a hrdost velikého počtu
ještě horoucněji toužila po pomstě nad nepovolaným drzým mravo

kárcem, aniž brala vždy svědomitě na váhu prostředky, kterými
dojiti chtěla cíle svého. Zejmena nedá se zapříti, že mezi žalo
bami na Husa vedenými mnoho bylo naprosto křivých a lživých,
kteréž ačkoli zjevně a často vyvráceny, nicméně vždy předce opa
kovány byly bez bázně a studu. 282 Z toho již nevývratně vysvítá )

že slepá náruživost a mstivost aspoň neméně činný byly ve při
Husově, nežli zbožná horlivost o čistotu a zprávnost věrouky.
A jeli se čemu diviti, že podobné vášně nakazily a podjaly také
většinu soudcův, mravokárcem také někdy aspoň nepřímo dotýka
ných, a že zbudily nejen podezření a nelibost, ale i nepřízeň jejich ?



Jest to skutek nepopiratelný, že chovali se k němu co nepřátelé
hned od počátku. A poněvadž na souhlasu jejich visela pravda
věroučná, není ovšem nedůvodné podezření, že takovéto naladění

myslí bralo vliv na posouzení a odsouzení jeho. Nedáloť se to
beze zvláštního oumysla, že protivníci Husovi nazývali jej Wikle
fistou a že jej s Wiklefem naprosto stotožniti usilovali: mělť on

tím jeviti se v obecném domnění spolu co nebezpečný a bludný
novotář ve věrouce. Kdokoli bez předpojatosti sledoval dosavadní

působení jeho co kazatele i co spisovatele, nemohl nepozorovati,
že pod jmenem opravy církevní, o kterou se snažil, nemínil nikoli
měniti věrouky, alebrž jen řády ty, kterými život křesťanský zpra
vován byl; že za příkladem předchůdcův svých českých, Miliče,

Matěje z Janova i jiných, zamítal především jen ta domnění, ty řády
a obyčeje v církvi, kteří dle zdání jeho byli pravé pobožnosti kře
sťanské více závadní, nežli nápomocni; že Wiklefa vážil sobě a ctil
co důmyslného a horlivého zastavatele těchže ideí, a že chválil ho
ne proto že byl novotářem ve věrouce, nýbrž ačkoli jím byl; že
ve výkladu nauky křesťanské Hus dovolával se souhlasu starých
otcův a doktorův církevních mnohem častěji, nežli sám Matěj z Ja
nova, a že i nejhrubší jeho poblouzení, v učení o praedestinaci,
stalo se bylo pod vedením a štítem sv. Augustina, kteréhož předce
nikdo v Konstancii nepovažoval za bludaře neb za kacíře. V té
stránce tedy sotva dá se zapírati, že otcové na sboru shromáždění
poddali se tlaku a vlivu pošlému od zvášnivělých odpůrcův a ne

přátel Husových. Ale s druhé strany také nelze tajiti, že Hus ve

prodleném zápasu s odpůrci takovými již octnul se byl na půdě
jiné, nežli na které stála církev katolická od počátku a stojí až

podnes, Přijav a stanoviv písmo svaté za jediné jisté a pevné pra
vidlo víry, musel důsledně část po části zamítati vše to v církvi,
co nebylo založeno na základě tomto; neučinili! toho pojednou a

hned, stalo se jen proto, že maje pozor obrácený výhradně ku

praktické stránce křesťanství, nenalézal dosti příčiny a příležitosti,
nikoli pak proto, žeby neměl byl k tomu náklonnosti a odvahy.
Důkaz a příklad toho nejpatrnější podává jeho chování se k osudné
pro Cechy otázce o přijímaní večeře páně pod obojí spůsobou,
čili o kalichu.

Ještě za jeho pobytu v Čechách a před odjezdem do Kon

stancie,
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tedy sotva bez jeho vědomí a svolení, počal byl přítel
a někdy kollega jeho, M. Jakub ze Stříbra, (pro rozdíl od

jiného jmenovce, za příčinou malé své postavy obyčejně jen



M. Jakoubek (Jacobellus) jmenovaný,) při svátosti večeře páně
chváliti a poroučeti obřad prvověké církve, aby ona netoliko kněžím,
ale i laikům, rozdávána byla pod obojí spůsobou, chleba totiž
i vína. Nelze dojistiti, nebylli památný muž ten za svého mládí
žákem u mistra Pařížského, Matěje z Janova;

284 tím jistější ale věc

jest, že brav poučení především ze spisův jeho, učinil se takořka
duchovním jeho dědicem, s tím arci rozdílem, že nerovnaje se mu

důmyslem, nebyl ani hotov, jako někdy učitel jeho, zachovávat!

poslušenství ku představeným svým. Vyložili sme na svém místě,
28d

kterak již za věku Miličova i Matějova myšlenka utraquismu
zajímala byla mysli některých Čechův, a mezi nimi také M. Matěje
samého. Dle všeho, co nám známo jest o duchu a smýšlení jak
Matěje z Janova, tak i M. Husa, domýšlet! se můžeme, že oba po
kládali obřad podávaní kalicha laikům za zprávný sice, pravověrný
a spasitelný sám v sobě, ale ne v té míře a tak nevyhnutelně za

potřebný, aby proň mělo vstoupiti se ve zjevný odpor proti církvi;
přiznávali se zajisté i oni k učení, že ne teprv v obou spůsobách
pospolu, ale již v každé z nich zvláště, podáván byl věřícím pravý
a celý Kristus. Možná, že s počátku ani M. Jakoubek nenadál se,
že oprava jím chválená potká se s rozhodným odporem, a že teprv
odpor takový utužil ho tím více v jeho předsevzetí. První, kdo
skutkem následoval učení jeho, byl farář u sv. Martina ve zdi na
Starém městě Pražském; po něm dálo se též od farářův u sv.

Vojtěcha na Novém, a sv. Michala a Mikuláše na Starém městě.
Generální vikář arcibiskupství Pražského nemeškal volati k soudu
svému netoliko M. Jakoubka, ale i dotčené faráře, a když ukázali
se býti neposlušnými, dáti je do kletby; což ale při zevšednělé již
nekázni a nebázni církevní nemělo většího účinku odstrašujícího,
nežli že někteří jejich osadníci rozmýšleli se napotom choditi k nim
ke zpovědi. Naproti tomu zmáhal se všude počet těch, kteří při
stupovali k učení novému, zvláště když je M. Jakoubek byl i veřejnou
disputací na universitě hájil. Ovšem že ne všickni, kdo posavad
drželi byli stranu Husovu, hotovi byli přiznávat! se také k M. Jakoub
kovi, tak že nová ta otázka stala se i příčinou nového rozdvojení
mezi samými husity: ale noví odštěpenci nabyli skrze ni netoliko
určitého a pevného základu dogmatického, nýbrž i nového znamení
a hesla i symbolu očitého, kalicha totiž; to pak více, nežli cokoli

jiného, přispělo k ustálení roztržky a k utvoření se nové církve
neboli sekty v Čechách.

Pravili sme, že Hus ne v Konstancii teprv, jakož posavad



obecné neslo domnění, ale již před odchodem svým z Čech do
věděl se o novém Jakoubkově učení,

286 aniž pak hned činně pro
hlásil se ve prospěch jeho, ježto zvyknul byl klásti váhu na opravu
více řádův a obyčejův, nežli dogmat církevních. Ale pozdější jeho
chování v otázce této podalo důkaz, že duch jeho konečně nehrozil
se ani oprav věroučných, a odůvodňuje domnění, žeby časem dle
okolností postoupil byl mnohem dále na dráze této, kdyby, jako
po něm Luther, v ouplné svobodě a v bezpečí dočkal se byl při
rozené plnověkosti. V samém žaláři svém Konstantském sepsal o té
věci zvláštní traktatec, jenž za horka přinešen byv do Prahy, roz
hlašován tam co nejlepší důvod i chvála obřadu nového, ačkoli
viděti bylo, že Hus s počátku poroučel rozdávaní pod obojí nejvíce
jen v tom oumyslu, aby ubránil roztržení a nesvornosti mezi učen
níky svými.
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Teprv později, když k žalosti své dověděl se, že se

tak nedařilo a že netoliko světští páni, jako ku př. Mikuláš z Lob

kovic, ale i duchovní, a mezi nimi také sám jeho nástupce v Betlémě,
kněz Havlík, odpadávali za příčinou kalicha od husitství, počal i on
s větším důrazem ujímati se věci této, pravě že odpírání kalicha
laikům nesrovnávalo se s přikázáním Kristovým a apoštolským, ale
že bylo jen pouhý obyčej církevní, kteréhož již neslušelo bráti za

pravidlo.
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Když mezi tím ve při Husově u sboru velmi zdlouhavě po
kračováno, stihla toho, co jej vězil, bouře podobná, kteráž ale
hnala se mnohem rychleji ku konci. Mnění to, že nejen všichni

papežové, ale že především Jan XXIII sám ke sstoupení s trůnu
naveden býti měl, získalo si průchod u celého sboru, jakmile rozdán
byl mezi oudy jeho spis pamětní, jenž 54 články stížnými líčil
veškero veřejné i soukromé živobytí muže toho s temné jeho
stránky. Aby zamezil každé pohoršivé o tom přetřásaní, oznámil

Jan XXIII již dne 16 února povolnost svou, složiti důstojenství
papežské pod jistými výminkami; poněvadž ale slova osvědčení
toho byla jaksi neurčitá i obojetná, po mnohém rokování uvolil
se konečně dne 1 března k vyjádření co nejurčitějšímu, že pro
pokoj a jednotu církve složí důstojenství své v tom okamžení, jak
mile Řehoř XII a Benedikt XIII buď toutéž dobrou volí, buď
i smrtí, dají čáku k žádoucímu konci nejednoty. Brzy ale zdálo se,
jakoby pykal slibu svého; stěžovav si zajisté do nezdravého povětří
a do nebezpečí osoby své v Konstancii, žádal aby sbor převeden
byl do některého města italského, a rozličnými přípravami uvedl
se v podezření, že chtěl ujiti z Konstancie podtají a prohlásiti roz-



puštění sboru. Proto uznáno za potřebí, ostříhat! brány městské
přísně, a král Sigmund neopomenul dáti jemu výstrahu, aby nic

kvapného nebral před sebe, chtělli uvarovati se následkův nemilých.
On ale odvážil se toho předce, vzav sobě na pomoc Fridricha
vévodu Rakouského, jehož již vloni byl povýšil za nejvyššího hejtmana
církve Římské. Vévoda ustrojil ke dni 20 března odpoledne slavné
sedání v Konstancii; a když skvostné jeho oupravy potahovaly
k sobě pozor všeobecný, podařilo se papeži přestrojenému za oby
čejného jezdce, že nepoznaný dostav se branou ven, pomocí dru

žiny vévodovy v noci ještě před úsvitem stihnul až do Safhúsy,
města Fridrichovi náležitého.

Nazejtří [21 března] s noci a za rána, jakmile se rozhlásilo,
že papež prchnul, padl strach a zmatek nevýslovný na všecky
v Konstancii přítomné: Italiani a Rakušané pospíchali za pány
svými, chátra městská jala se drancovat! byty uprázdněné, purk
mistr Konstantský volal měšťany do zbraně, penězoměnci a kupci
zavírali sklepy, kramáři po ulicích uklízeli zboží své, bojíce se vše
obecného drancování, lidé v ouzkosti běhali sem i tam, ano na

jednou se zdálo býti veta po sboru. Ve všeobecné té ohromě král
Sigmund vskočiv na koně, v průvodu falckrabě Ludvíka i jiných
pánův projížděl celé město s trubači, napomínaje každého ku po
koji a k netracení srdce, i slibuje všem pomoc a ochranu; ať si

prý běží kdo chce za uprchlými, však že najdou se cesty, aby se
vrátili zase, sbor pak že stojí pevně aniž rozvesti se dá. Těšil také
shromážděné otce, že je chránit! chce i životem i vší mocí svou.

Kvapným tímto důrazem odvrátil šťastně ode sboru všecky zlé

následky z rozhodné události té; a všecky nehody, které odtud
povstaly, svalily se jen na ty, ježto byli outěku dopomáhali. Vé

voda Fridrich dán byv do kletby říšské, ztratil ve válce proto
částku zemí svých, aniž dosáhl milosti královy zase, než až se za

vázal, že přivede papeže nazpět. Sbor pak zavedv soud proti pa
peži, nejprv odročil důstojenství jeho, potom pak (29 máje) zrušil

je naprosto a ssadil ho z papežství.
Papežův outěk spůsobil také proměnu ve vazbě Husově. Po

něvadž Jan XXIII z Safhúsy dal všem svým v Konstancii zůstalým
komorníkům rozkaz, aby za ním přijeli: strážní Husovi ve květnou
neděli, dne 24 března, odevzdavše králi klíče od vězení, vyšli
z města. Cechové v Konstancii přítomní nadáli se nyní, že Sigmund,
dostav vězně do svých rukou, tím raději svobodna ho propustí,
čím snažněji o to již od stavův českých i moravských byl žádán.



On ale poradiv se s otci sborovými, dal Husa do rukou Konstant
skému biskupovi, jenž ho kázal odvezti v noci po vodě do blíz
kého zámku svého Gottlieben u jezera.

289 Tam pohoršilo se s ním
znamenitě. Strážní jeho u Dominikánův, zvláště jakýsi Robert, dali
se byli během času, jak Husovou přívětivostí, tak i horlivým při
činěním pánův českých, tak dalece oblomiti, že nejen jemu dovo
lovali psáti, co a komu chtěl, ale i přátelům jeho, navštívit! jej
někdy v žaláři: v Gottlieben ale vsazen jest do věže vysoké a osa

mělé, nohy jeho spoutány, v noci také ruce ke zdi vázány, a všecko

spojení s přátely naprosto zamezeno.
Mezi návštěvami, jichž Husovi u Dominikánův se dostalo, pře

kvapil ho byl také M. Křištan z Prachatic ; slzami zalily se vězňovi

tváře, když uzřel náhle před sebou drahého přítele a dobrodince
z daleké vlasti. 290 Ale uvažujíc, do jakého nebezpečí se dávali na
vštěvovatelé jeho,

291 chtěl raději aby nepřicházeli; jmenovitě M. Je
senicovi a Jeronýmovi vzkázal, aby na žádný spůsob do Konstancie
se neodvážili. Jarý Jeronýmův duch nechtěl všímati sobě výstrahy
takové, an mněl že vždy povinen byl přispěti příteli na pomoc.
Dne 4 dubna octnul se v Konstancii, nepoznaný a nepozorovaný
od nikoho; jen páni ze Chlumu a z Dubé zvěděvše o přítomnosti
jeho, radili a prosili, aby odkvapii hned zase. On ale odvážil se
dne 7 dubna dáti přibiti na dvéře kostelní a na radnici listy v ja
zycích latinském, německém i českém, jimiž ohlásiv se králi a

sboru, prosil spolu o průvodčí list, aby veřejně dostaviti se mohl;
a mezi tím ukryl se. vždy ještě nepoznaný, v jednom ze sousedních
měst. Sbor ujistil ho teprv 17 dubna před mocí, nikoli před
právem, dokládaje že právem vždy zakročí k němu, ať již se do
staví neb nedostaví; proto také hned nazejtří vydán jest první ve

řejný půhon proti němu. Jeroným zatím ani toho nedočkav, dal
se byl již dříve na outěk do vlasti své zase. Avšak nedaleko
hranic českých, v Hiršavě, poznán byv od několika kněží dne
25 dubna, jat jest skrze tamějšího ouředníka i dodán do Sulzbachu
k Janovi bratru falckrabě Ludvíkovu, an bez meškání oznámil

sboru, co se stalo. Když pak sbor žádal, aby mu vězeň odevzdán

byl, přiveden jest v těžkých okovech do Konstancie a dne 23 máje
dostal se sboru v moc, Husa přítele svého tu ani dříve ani později
nespatřiv.

By lať přirozená věc, že Cechové i Moravané, jsouce s větší

částky náchylní k učení Husovu a Jeronýmovu, horšili se a stížnost
vedli nad uvězněním učitelův svých; i v samém Polště, kdežto re-



formatorové čeští, zvláště na králově dvoře, také mnoho měli přá
telův, jevilo se pro ně oučastenství. Šlechta zemská měvši několi
kero shromáždění v Praze, v Brně i v jiných městech po krajích,
domlouvala písemně králi Sigmundovi, jakožto dědici koruny české,
dosti trpce za příčinou zrušení listu a slova jeho skrze jímaní a
ukrutné nakládaní s Husem. Nežádáno sice ve psaních těchto,

292

aby Hus nepodléhal soudu vůbec, aniž by zniknouti mohl práva
i soudcův svých: ale žádáno, aby nebyl ani žalařován, ani podtají
a pokoutně souzen, alebrž aby mohl u veřejném slyšení svobodně
vésti při svou. Podobnou žádost podali dne 13 máje

293
popoledni

otcům u Bosákův shromážděným také páni čeští a polští, kteří
v Konstancii přítomni byli; mezi Poláky zejmena oba poslové krále
Vladislavovi, Hanuš z Tuliskova kastellan Kališský a Záviše Černý
z Garbova, též páni Borota, Donín, Balický a jiní; mezi Čechy a

Moravany zvláště Václav z Dubé, Jan, Jindřich a Kuneš ze Chlumu,
Půta z Ilburka, Václav Myška ze Hrádku, Bohuslav z Doupova,
Skála Lilecký, Šrank otec i syn, Běškovec a j. v. Ve spisu tom,
složeném a čteném od M. Petra z Mladenovic, sekretáře páně Chlu

mova, líčen nejprv krátce spůsob, kterak Plus do Konstancie přišed,
beze všeho slyšení žalařován byl,

294 a pak stěžováno sobě to tím
více, poněvadž jiní mužové, ježto sbor Pisanský za zjevné kacíře
byl vyhlásil, nepotkali se v Konstancii s nijakým protivenstvím;
nyní že páni tu na sboru přítomní od krajanův svých stíháni bý
vali, jakoby to nedbalostí jejich se bylo stalo. Prosili tedy shro
mážděné otce snažně, aby ráčili netoliko všímati sobě národu, ne
soucího bolestně běhy takové, ale také opatřiti čest Římského
krále i svou vlastní, dadouce Husovi požiti práva dle božské spra
vedlivosti bez prodlení. Dále stěžovali sobě páni čeští sami (Po
láci zajisté říkali, že neoučastnili se v této částce) na utrhače a

nepřátely národu Českého, roztrousivší ve sboru všeliké lživé po
věsti, jako ku př. že prý v Čechách svátost krve páně roznášela
se v obecných láhvicech, že i ševci osmělovali se zpovídat! a při
sluhovat! svátostmi a t. d. a žádali, aby utrhači takoví jmenováni
a k odpovídaní pohnáni byli; neb že pánové čeští neopominou
postihnouti je ve lži a uvesti v hanbu před králem i před sborem.290

Když poslední částka žaloby čtena byla, vstav biskup Jan
Litomyšlský z místa svého, jal se mluviti: důtka ta že měřila na
něho a na přátely jeho, a že on i oni hotovi byli odpovídat! za

slova svá; neboť arci že oznámil sboru všeliké neřády, ježto nej
nověji v Čechách za příčinou přijímaní pod obojí se přiházeli, tak



jakž o nich hodnověrné zprávy ho došly; toho však že neučinil

oumyslem tím, aby utrhovati měl vlasti a národu na cti, ana čest
ta více jemu ležela na srdci, nežli protivníkům jeho, kteřížto ne

ostýchali se pohoršovati jí novotami nestoudnými. Aby však mohl

odpovědíti na žalobu s lepším důkladem, vyžádal sobě i obdržel
potřebnou lhůtu.

Dne 16 máje dána jest pánům českým i polským odpověd
ode sboru i od biskupa Litomyšlského. Biskup opakovav nyní
písemně svou onehdejší odpověd, zapíral, žeby kdy byl mluvil
0 přisluhování svátostmi od ševcův, ačkoli dí, že pohoršení takové
konečně nebyloby také nemožným, an prý zpraven byl, kterak
Pražanka jakási nedávno požívavši samovolně svátost od kněze vy
nucenou, k omluvení takové výtržnosti vynášela i zastávala všeliké

bludy.'"
6 Pročež opět prosil otce církevní, aby bez meškání přiči

nili se jak náleželo k zamezení neřádův takových. Jmenem sboru
dána jest pánům odpověd ústně skrze biskupa Karkassonského:
Husovým uvězněním že královský list průvodčí nemohl býti rušen,
ano se prý zjevilo, že jej Hus teprve dvě neděle po uvěznění

obdržel; také že mylné jest, žeby bez předešlého vyšetřování
žalařován byl, ano prý známo bylo, že byv do Říma pohnán, pro
své nestání in contumaciam odsouzen a vyobcován, rozřešení ne
obdržel ani nehledal, pročež že slušně za arcikacíře (haeresiarcha)
jmín býti mohl, zvláště an v okolnostech takových se opovážil
1 v Konstancii kázati k lidu veřejně. O dva dni později (18 máje)
replikovali pánové; ohledem na datum ve glejtu Husově že sbor
byl v omylu a dotýkal se cti král. kanceláře říšské, pokládaje to
za možné, žeby ona listinu o plné dva měsíce nazpět datujíc byla
falšovala; odvolávali se ku králi samému, jenž glejt vydati nařídil,
i ku knížatům a pánům, kteří přítomni byli; nestalo se prý vinou

panskou, že za dne Husova uvěznění nikdo nechtěl podívat! se na

glejt; také že nepravda byla, žeby Hus kdy veřejně v Konstancii byl
kázal, an prý nikdy ani prahu ve příbytku svém nepřekročil a t. d."'
Podobné řeči a hádky trvaly také ve dnech následujících, až se
konečně octly v osobnostech příkrých mezi biskupem Litomyšlským
a pány. Posléze když páni prosili o propuštění Husovo na svobodu,
aby pookřát! mohl na těle i na duši, podávajíce se k rukojemství
jakémukoli za něho, že svobody té nadužívati nebude, odpověděl
jmenem sboru Antiochenský patriarcha dne 31 máje, že Hus sice
ani na tisícero rukojemství propuštěn býti nemohl, ale že sbor,
propůjčuje se ku prosbám pánův o veřejné jeho slyšení, hotov



byl slyšeli jeho u veřejném shromáždění dne 5 června nejprvé
příštího.

Papežovým prchnutím uhaslo bylo také plnomocenství třem
kommissarům nahoře jmenovaným k vyšetřování M. Husa; sbor
ustanovil byl k tomu cíli dne 6 dubna čtyry nové kommissary,
kardinály Petra z Alliaku i Viléma Kordianského, biskupa Dolského
a opata Cisterckého, ježto přijmouce k sobě i jiné preláty a doktory,
měli vyskoumati netoliko Husovo ale i Wiklefovo učení. Kommissarové
ti vyslýchali vězně na Gottlieben několikrát soukromí, o čemž ale míst

nějších zpráv se nedostává. Ovšem ale zlým bylo znamením odsouzení
45 'Wiklefových článkův, které již v osmém valném posezení dne
4 máje 1415 stalo se; neboť jak mile Wiklef za arcikacíře odsouzen,
nemohl konec koncem ani Hus toho zniknouti. Když se blížil čas

prvního veřejného výslechu dne 5 června, přiveden jest s tvrze
Gottlieben do kláštera Františkánského čili Bosáckého v Konstancii;
a podivnou změnou osudu dostal se týž den na jeho místo ve

tvrzi, ač ne do též věže ani do téhož svízele, tentýž Balthasar Kossa
co vězeň, který někdy co papež Jan XXIII byl první jej do vězení
vsadil.

Řečeného dne 5 června shromáždili se u večeřadle kláštera
Bosáckého téměř všickni na sboru přítomní výtečníci, kardinálové,
arcibiskupi, biskupi, preláti, doktoři, mistři a jiní lidé u velikém

počtu. Prvé nežli vězeň do shromáždění uveden, čtena zpráva o vý
sledcích dosavadního s ním vyšetřování. Cech jeden, jenž se byl
vloudil za lektora,

29*
spatřil mezi přichystanými kusy ke čtení také

hotový již odsudek na M. Husa; i zpravil o tom bez meškání Petra
z Mladenovic také přítomného, tento pak opět pány ze Chlumu
a z Dubé, ježto v okamžení běževše ku králi Sigmundovi zavazo
vali ho prosbou velikou, aby nedal čisti odsudku, an prý na žalobách

neprůvodných se zakládal. A poněvadž někteří přední článkové
v něm bráni byli z Husova traktátu o církvi a ze spisův proti Pale
čovi a Stanislavovi Znojemskému vydaných, podali králi exemplár
spisův těch od Husa vlastní rukou psaný, aby posloužil ku kon

trole článkův odtud vybraných. Král nemeškal dáti skrze falckrabě
Ludvíka i purkrabí Fridricha výstrahu shromážděným otcům, aby
neukvapili se nálezem svým u věci této; žádaltě skrze knížata ve
vší opravdovosti ode sboru, aby Hus především trpělivě slyšen
a pak nález nad ním jemu králi předběžně ke známosti předložen
byl. Kázal také podati otcům řečené autografy Husovy na ten

spůsob, aby je přehlednouce opět navrátili.



Když knížata vystoupili ze shromáždění a Hus do něho uveden,
předloženi sou jemu dotčení jeho rukopisové s dotazem, uznáváli

je za své? On potakav, osvědčil spolu hned ochotnost svou, budek
poučen, že tam bludové se nacházejí, odvolati je. Ale hned ve

prvních rozmluvách vyjevilo se, že pod slovem poučení on myslil
sobě něco docela jiného, nežli sbor; chtěl zajisté, aby mu dokázali
křivdu jeho z písem svátých a ze knih otcův církve prvotní; úkol

to, kteréhož arci na se bráti nechtělo shromáždění, ježto představujíc
celek církve v duchu svátém náležitě spojený, provozovalo ve věcech

věroučných a církevních moc zákonodárnou a svrchovanou. Byť
tedy ještě i nemizela byla možnost srozumět! a porovnati se co do

jednotlivých kusův žaloby, však co do kompetence soudní naprosto
nelze bylo snésti se, an Hus ji ač ne slovem, alespoň skutkem
zapíral, pročež již napřed jeviti se musel otcům ve zpouře. Tudíž
vysvětlit! se dá také zřejmá jejich rozdrážděnost a vášnivost proti
němu hned ve prvním výslechu. Prosba jeho, aby mu dovoleno
bylo přednesti nejprve vyznání své v celku, odepřena mu a kázáno,
aby odpovídal pouze k otázkám, které mu předloženy budou. Když
ale počal hájiti průpovědi své, okřikován jest se všech stran, aby
nechal mudrování a zprosta buď potahoval aneb zapíral. Nedav se
tím zastrašiti, osmělil se, jak mile jen slova dopadnout! mohl, vy
znati i to hlasitě, kterak se prý nadál, že ve shromáždění takovém
více bude poctivosti, dobroty a řádu. 299 Při takovémto neladu myslí
nemohly výslechy tyto vésti k dobrému konci, ačkoli Hus psaním
hned po tomto výslechu daným sám se blažil, že se mu podařilo
vymazání dvou článkův z žaloby, dělaje sobě naději, že u jiných
více totéž se stane. 300

Když pak podruhé vyslýchán byl dne 7 června, brzy po zatmění
slunce téměř ouplném, ve přítomnosti krále Sigmundově, panoval
již větší pokoj a pořádek, ano jmenem královým i sborovým ohlá
šeno bylo, že kdokoli by křičeti chtěl, ze shromáždění vyhoštěn
bude. Tím živěji zračila se pak náruživost, kterou zvláště kardinál
Petr z Alliaku, první buditel a šiřitel ideí reformatorských ve Francii,
muž jináče právem vysoce ctěný, na jevo dával proti reformátorovi
českému; nelze jí vykládat! jinak, nežli že se bál, aby církevní
oprava, jak on jí rozuměl, neutrpěla spůsobem tím, kterak ji mistr
byl provoditi se jal; proto také patrné bylo usilování jeho, převesti
vyšetřování s pole disciplinárního do věroučného, ve kterémž dle
soudu jeho i oudův sborových nemohla se dopouštěti změna nižádná.
Tato jeho vášeň vyskytla se hned při první otázce, o které dnes



jednalo se, o transsubstanciaci. Když Hus několikráte ujišťoval, že
u věci této nestál s Wiklefem ale s církví, kardinál co nominalista
stíhal jeho co realistu z neupřímnosti a z kacířství samým vyvoděním
následkův z filosofické jeho soustavy; což ale, i dle seznání sboru
samého, nepodařilo se jemu.

301 Ve výslechu dnešním jednalo se
vůbec o Husovu poměru k učení Wiklefovu sborem již zatracenému,
a o chování se jeho v bouřích, které od šesti let se v Praze byly
přihodily. Hus vyznal, že měv mnohé ze 45 článkův za pravé, ne
mohl svolovati k zatracení jejich; přiznal se také, že ctil Wiklefa
co muže pobožného, a že pronesl se někdy ve přání svém, aby
duše jeho po smrti tam se octla, kde byla i Wiklefova. Když ale
některá svědectví zrovna za lživá i vzteklou nenávistí smyšlená vy

hlašoval, boha i svědomí svého se dokládaje, dali mu kardinálové
Zabarella i Petr z Alliaku věděti, že sbor nemohl nikoli ohlédati
se na povahu svědomí jeho, ale že nutno mu bylo souditi jediné
dle svědectví, která od svědkův pod přísahu vzatých před rukama
byla;

302 také že zdálo se, jakoby v zamítaní těchto svědkův upří
lišoval, za podezřelého pokládaje také Gersona Pařížského kancléře?
muže dle soudu celého světa nade vše podezření vyvýšeného. Po

přeslyšení mnohých žalob i odpovědí nemohl Alliacký konečně
zdržeti se, aby nekáral Husa také z marné chlouby, an prý ve

prvním svém výslechu honosil se, že kdyby dobrovolně do Kon
stancie byl nepřišel, nikdo na světě bylby nemohl jeho násilím tam
přivesti. Hus opakoval slova svá i nyní, ujišťuje, že měl ve vlasti
své mnoho mocných přátel, ježtoby jej na hradech svých před
každou mocí byli uchrániti i chtěli i mohli. »Aj, jaká to převážnostU
zvolal kardinál v patrném rozjaření: ale Chlum vstoupiv mu do
řeči, jal se tvrditi slova Husova. On zajisté, dí, že byl jen jeden
z chudších šlechticův českých, a však žeby sobě byl troufal, hájiti
sám Husa před jakoukoli mocí celý jeden rok; v Cechách ale že

byli šlechticové velikomocní, kteřížby byli neostýchali se brániti
jeho na hradech svých třebas i před spojenými vojsky české
i německé říše. Ku konci posezení chopil se i král Sigmund slova,
chtěje osvědčit! se v osobním svém k Husovi poměru. Nejprv vy
vracoval omyly co do pověstného svého průvodčího listu. Ovšem,
dí, že Husovi ještě před odjezdem jeho z Cech slíbil jak list
a královskou ochranu svou, tak i veřejné na sboru slyšení;

303
proto

také že poručil ho pánům ze Chlumu a z Dubé do zvláštní ochrany,
ačkoli prý se pravilo, že mu nenáleželo bráti v ochranu muže pode
zřelého v kacířství. Nyní že dáno jest Husovi veřejné a pokojné



slyšení, a královský slib tím že jest vyplněn. mi,« dí
král dále, k Husovi se obrátiv, »nic více, než napomínati Tebe
společně s kardinály, abys nechaje svéhlavosti, dal se sboru na
milost bez výminky; sbor pro mne, pro bratra mého a pro království
České přijme tě milostivě, aniž uloží Tobě pokání příliš těžké.

Chtěllibys ale urputně státi na svém, otcové dobře věděti budou,
jak s Tebou nakládati mají. Já sem jim připověděl, že kacíře nikdy
zastávati nebudu, ba chtělliby kdo urputiti se v kacířství, já první
vedlbych ho na hranici k upálení. Proto radímť ještě jednou, dej
se na milost, a to co nejdříve, abys neupadl u vinu ještě větší.*

Hus, patrně dojat a dlouhým po nemoci namáháním unaven, ne

odpovídal více, nežli že děkoval králi slovy krátkými za ochranu
a průvod královský, opakuje přitom ujišťování své vůbec, že chtěl
rád dáti se naučiti lépe. Potom arcibiskup Rýžský vedl ho do
žaláře nazpět.

Výslech třetí a poslední, jenž se stal dne 8 června, byl nad

jiné důležitější a rozhodnější; týkalť se článkův pohoršivých, jichžto
ve spisech Husových nalezeno a čteno 26 vytažených z jeho trak
tátu o církvi, 7 ze spisu proti Palečovi, 6 ze spisu proti Stanislavovi
ze Znojma. Poněvadž pak spisové tito čelili vesměs proti zásadám
od katolických doktorův na synodě dne 3 února 1413 hájeným,
všecko dnešní vyjednávaní obíralo se jen s naukou o moci, ústavě
i autoritě veškeré hierarchie křesťanské. Pro lepší dolíčení zpráv
nosti výtahův srovnáváni a čteni jsou článkové ti také v Husově
autografu; při čemž kardinál Alliacký několikráte pozor k tomu

obracel, že článkové ti ve spojení s celkem svým ještě horší smysl
dávali, nežli porůznu. Odvolávaní se Husovo k autoritě sv. Augu
stina nestačilo k hájení jeho hrubého smyslu o praedestinaci; aniž
uměl náležitě vyvěsti se z nářku toho, že vinil hlavy církve a ducho
venstvo vůbec před posluchačstvem nepřístojným a na takových
místech, kde obviněnci nepřítomni byvše ospravedlňovat! sebe ne
mohli. Také mu neposloužilo ku prospěchu, že vyhlásil papeže
i kardinály za nepotřebné ke zprávě církve, že moc a vládu pa
pežovu pravil býti darem a dílem císařským, že knížatům osoboval

právo kontroly nad preláty, že uvodil v pochybnost právní platnost
někteťých trestův církevních, a obyčejná tehdáž nakládaní s kacíři

jmenoval farisejským a t. d. Veliký hluk spůsobila zvláště věta ta,
že papež, prelát neb kněz, když hřeší smrtelně, není papežem, pre
látem a knězem. Když Hus ji výkladem tím ospravedlnit! se snažil,
že jím arci býti může co do ouřadu (quoad officium), nikoli ale



co do bytnosti čili podstaty své (quoad meritum), dokládaje za

příklad, že i král, když smrtelně hřeší, není v skutku králem: volán

jest Sigmund, an s falckrabím a Normberským purkrabím z okna
se vychýliv, právě o nebezpečnosti Husova učení byl rozmlouval;
Hus musel opakovati větu svou, načež král jen řekl, že nikdo ne

žije beze hříchu, kardinál pak Alliacký osupil se na Husa, že neměv
dosti na zlehčování duchovenstva, také jal prý se podrývati moc
světskou. Po přečtení všech těch urážlivých článkův mluvil týž
kardinál k Husovi opět: nyní že měl před sebou dvojí cestu, buďto
dáti se cele do milosti a moci sboru i podrobiti se naprosto nálezu

jeho, aneb stojíli na mnění svém, pokračovat! ještě dále u vedení

pře; on že dobromyslně radí k prvému, aby neuvalil prodlouženou
svémyslností ještě těžší viny na sebe; a v týž smysl mluvili také
jiní prelátové. Plus odpověděl prosbou o krátké slyšení, aby co do
článkův čtených mohl vyložiti mnění své zřetelněji; jestliže poznavše
pravý jeho smysl i s důvody, neuznají obé za podstatné, pak že

hotov byl přijmouti lepší poučení. »Jaký to chytrák!* volali ně
kteří; »chce jen poučení, nechce nápravě ani nálezu !« Když odtušil,
že chtěl dáti se netoliko poučiti, ale i napraviti a vůbec podrobiti
se každému sborovému nálezu, řekl jemu kardinál Karneracenský;
nález vynešený o něm, z poručení sboru, od bezmála 60 doktorův,
byl ten, že měl nejprvé uznati pokorně blud svůj; druhé měl přísa
hat!, že se odřekne článkův oněch navždy, aniž jich více tvrditi
a šířiti bude; třetí, měl je odvolati veřejně; a čtvrté, měl se za

vázati, že napotom učiti a hlásati bude pravý opak jejich. Hus
prosil, aby ho nenutili odpřísahati se článkův, kterým nikdy ani

neučil, ani nevěřil; co do učení ale, ku kterému sám se přiznal,
prosil opět o dovolení, aby místněji mohl vyložiti mnění své,
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anby sice nemohl jednati proti přesvědčení a svědomí svému. Po

mnohých řečech a napomínáních, ku kterýmž i král Sigmund se

připojil, ohlásil mu kardinál Zabarella, že mu předložena bude formule

přísahy sepsaná slovy mírnými a opatrnými; pak že má rozmysliti
se zdravě a ustanoviti, co učiní. M. Štěpán Paleč obrátil potom
opět pozor otcův ku příběhům Pražským r. 1412, o nichž opět
byly řeči obšírné, a ohražoval se ku konci posezení hlasitě, že nikoli
ze záští ale z pouhé povinnosti stal se žalobcem na Husa; načež kardinál
Alliacký pochvalné dal mu svědectví, že choval se prý ve všem mírně
i lidsky. Když pak i Michal de Causis hlásil se k osvědčení podob
nému, Hus odvětil konečně, bůh že jim bude straně obojí soudcem
spravedlivým. Na to arcibiskup Rýžský odvedl vězně opět do žaláře.

Palacký, Dějiny české III., vyd. 4. 8



Ku konci posezení, když již větší částka shromážděných ze
síně byla vystoupila, přihodil se tam výjev na oko nepatrný, ale
v následcích svých důležitý. Král Sigmund dav se s kardinály
a preláty, ježto pozdrževše se jej byli obstoupili, do důvěrné řeči,
promluvil asi následující slova: Ctihodní otcové! nyní slyšeli ste
Husa i poznali učení jeho. Mezi články, ku kterým sám se přiznal,
postačilby tuším každý a kterýkoli za důvod k odsouzení jeho;
pročež nebudeli chtíti odpřisáhnouti, upalte ho, aneb udělejte s ním,
co za hodné uznáte. Radilbych však, kdyby třebas i odvolal, abyste
mu nevěřili, jakož ani já bych mu nevěřil; přijda do Čech zase,
natropilby ještě více zlého, nežli dříve. Proto pošlete články zde
odsouzené bratrovi mému, a také do Polska i do jiných zemí,
kdežto pohříchu mnoho má stoupencův; a přikažte netoliko všem

biskupům, ale i králům a knížatům, aby trestali ty stoupence, tak
aby větve spolu s kmenem vykořeněny byly. Věru, já byl ještě
mlád, když tato sekta v Čechách povstávala; a aj! jak velice již
vzrostla i rozmohla se!
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Já nyní ze sboru brzy odebrati se musím:

pročež neprodlévejte s tou věcí a učiňte také co nejdříve konec
učenníkům jeho, jmenovitě tomu, co u vazbě sedí, — jak pak mu

říkají*? — »Jeronym!« pravili okolostojící; »s tím nebude žádné
nesnáze; až jen mistr dojde práva svého, učně odbudeme bohdá
jediným dnem!« Po těch slovích rozešli se všichni v dobrém rozmaru.
Tak vypravuje Petr z Mladenovic, jenž s pány z Chlumu a z Dubé
na krále čekav, ale jemu nevidomý, řeči té poslouchal. Tito čeští

pánové, ježto až potud byli doufali, že Sigmund bude ujímati se

Husa, procitli najednou ze klamu svého, i zpravili o tom netoliko
Husa, který tudíž proti Sigmundovi znáruživěl,

308 ale i domácí krajany
své; slova prohozená v koutě večeřadla Bosáckého rozléhala se

brzy po celé zemi české, i stála Sigmunda bez mála dědictví celé

koruny. 307

Souhlas tento mezi králem a otci shromážděnými o vině i po
třebě trestu nedával, co do Husova odsouzení, již ani pochybnosti
místa, ani odkladu; Hus sám očekával smrt svou na každý den.
Předce ale nechán jest ještě plné čtyry neděle na živě. Zdali k od
ročení tomuto přispěla také psaní pro Husa přímluvná, která tyto
dni z Čech do Konstancie přišla, my uhodnout! neumíme. Ve
shromáždění čtyř národův dne 12 června čteno jest jedno takové
psaní, na němž viselo 250 pečetí pánův i zemanův českých i morav

ských.
308

I poněvadž dojímavé a tytýž důtklivé řeči jejich popuzo
valy mnohé posluchače ke hněvu, biskup Litomyšlský a Štěpán



Paleč, chtějíce pouchlácholiti je, obraceli zvláštní k tomu pozor, že

aspoň král Václav neoučastnil se té demonstrace svých poddaných,
aniž vůbec u sboru ku prospěchu Husovu jakkoli se přičinil. Byloť
tomu skutečně tak, ačkoli příčina toho měla hledati se ne tak v jeho
netečnosti, jako raději v rozmarech řevnivosti politické. Smíření

zajisté krále Václava i Sigmunda od r. 1411 prokázalo se bylo
i nedokonalým i netrvalým. Již při počínaní sboru Konstantského
přestalo zase bratrské mezi nimi obcování, jeden druhému odpíral
titulu Římského krále, a Václav všímal si ouředně vůbec tak málo
sboru Konstantského, stojícího pod zprávou bratrovou, jako Sigmund
někdy Pisanského. Oba sice králové neřádi odkrývali před světem
nebratrské své záští, nemohoucí sloužiti žádnému z nich ke cti,
a proto v Konstancii mnozí vždy ještě kojili se nadějí, že Václav

konečně, dle příkladu všech jiných králův křesťanských, vypraví
také zvláštní posly své ke sboru: a však pravá příčina jeho štítění
se mohla jen před nevědci utajena býti.

Ve třináctém valném posezení, ježto dne 15 června se stalo,
sbor vynesl nález pro celé potomní dějinstvo české velmi důležitý:
vydalť opravdovou zápověd na uvedené opět Jakoubkem rozdá
vaní večeře páně pod obojí spůsobou. V ohlášené o tom bulle

pravilo se, že ačkoli svátost ta od Krista pána nejprvé apoštolům
zvláště, potom pak i věřícím ve prvotní církvi vůbec, podávána
byla pode dvojí spůsobou, chleba totiž a vína, předce obyčej od
církve později z dobrých příčin k uvarování všelikých nebezpečí
a nevhodností uvedený a již od dávna zachovávaný, podávati ji
laikům pode spůsobem chleba toliko, má přijat a považován býti
za zákon bezouhonný a neproměnitelný, zvláště ano pochybno není,
že pod každou spůsobou, i chleba i vína zvláště, pokaždé celý dává
se Kristus. Hanění tedy obyčeje a zákona tohoto že má za blud
pokládáno a zamítáno býti, a urputné v něm setrvání že nese a chová
v sobě kacířství, kteréžto má od diecesanův i inquisitorův souzeno
a trestáno býti podlé obecných o tom ustanovení církve. Bulla tato,
ku poučení všech věrných, bez meškání do Cech dodána jest,
kdežto ale neměla jiného účinku, nežli že učená mezi stranami
hádka, zvláště pak mezi mistry Jakoubkem ze Stříbra i Ondřejem
z Brodu, nabyla nového skrze ni podnětu.

Mezitím ale co sbor dekretem tímto tvrdil odvěkou autoritu
i svézákonnost církve, Hus opak tomu, jako pro lepší zračení ducha
protestantismu, jejž zastával, nemohl zdržeti se, aby ve psaních,
která v posledních těchto dnech posílal přátelům svým do Cech,



neodpíral jak sboru, tak i církevnímu podání vůbec, moci zákono
dárné ve věcech víry vesměs. 309 Ze pak při takovémto smýšlení
nepovažoval již otcův sborových za soudce, alebrž jen za nepřátely
své, jichžto také spůsoby a chování co nejtrpčeji haniti směl,

310,

tomu není se tak diviti, jako že nepřestával ještě jeviti naději do
rozumění se sborem, kdyby mu jen volně vyjádřiti se dali. Otcové
však uznali lépe propast nepřekročitelnou, která otevřela se byla
mezi nimi a novým kacířem; ačkoli ještě ve dnech 18 a 23 června
zkoušením učení jeho se obíravše, všecky jeho spisy k ohni odsou

dili, však za neprospěšné pokládali slyšeti ještě jednou muže, jehožto
mysl neoblomná jim již dostatečně známa byla. Veškeren jejich
s ním obchod obmezoval se napotom jen v předkládaní jemu formule,
podlé kteréž měl odvolati a odříci se bludův svých. I nelze za

pírati, že sbor i tenkráte ničeho neobmeškal, cokoli naň jen slušelo,
aby vrchu přísnosti vyhnouti se mohl. Trpělť sám pod zákony?

někdy pro udržení jednoty církve vynešenými od věku méně po
kročilého co do vzdělanosti a humanity, nežli byl věk jeho, a nad
to více věk náš nynější. Usilováno tedy znova dobrotou i přísností,
přemlouváním i hrozbami navěsti Husa, aby vrátil se ku poslušenství.
S přátelskou laskavostí a péčí snažil se především nejmenovaný
jeden prelát, jenž mimo jiné všecky získal byl sobě Husovu důvěru,
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aby obrátil ho na cestu odvolání a spasení. Také Štěpán Paleč,
někdy dověrný jeho přítel, nyní nejkrutější odpůrce, přišed do
žaláře, pokoušel se dotýkati strun dávno zalehlých; vážnost oka

mžení, pohledy na minulost i na budoucnost obměkčily je oba;
zaplakavše spolu, odprošovali se vespolek, aniž pak co do sporu
srovnati se mohli. Opětované deputace od sboru, jichž i nejvzác
nější oudové, jako Alliacký a Zabarella, se ©účastnili, spůsobily
konečně, že se zdálo, jakoby oni a ne Hus ku prosbám se utíkali.
Hus dne 1 července osvědčil se písemně, že odvolati nemohl, ani

nechtěl; a když potom dne 5 července posledníkráte, kromě doputo
vaných ode sboru, z rozkazu králova také čeští páni k němu přišli,
a pan Jan ze Chlumu jej prosil, aby nedal lichým snad jen studem
zdržeti se od kroku spasitelného, a však ovšem svědomí svého
v tom poslouchaje: opětoval ještě jednou s pohnutím a slzami, že

jen tenkráte odvolá, když písmem svátým lépe poučen bude.312

Sbor, nemělli jemu přisvědčit! a dáti se od něho posléze i mistro

vat!, musel konečně přikročit! k odsouzení jeho, jak toho žádali
zákonové církve. A však ani Hus nemohl pohříchu zachovati se

jinak, nechtělli zraditi sebe sám i svědomí svého. Co původce a za-



kladatel protestantismu, co zástupce svobody duchovní, co

křísíte! zásady o právu osobního přesvědčení ve věcech víry,
313

bylby odvoláním zmařil sebe v duchovním ohledu naprosto. Ne

maje voliti nežli mezi smrtí tělesnou a duchovní, volil si záhubu
těla. Jím pak počal se nový věk v dějinách křesťanských,
kdežto náboženství a víra, přestávše zakládati se na pouhé autoritě
hierarchické, staly se pokladem duší a myslí svobodných, a kde
přesvědčení lidské i svědomí mělo ne tak vnějším návodem, jako
raději vnitřní potřebou a snahou, dle písma svátého i rozumu
vzdělávat! se.

V sobotu dne 6 července měl sbor ve biskupském kostele
Konstantském patnácté své valné posezení, jedno z nejslavnějších
a nejdůležitějších. Přítomen byl i král Sigmund, na trůnu sedě, se
znameními majestátu; po boku jeho držel falckrabě Ludvík říšské
jablko, Normberský purkrabě Fridrich žezlo, Bavorský vévoda
Jindřich korunu, Uherský magnat meč. Kardinálové i preláti byli
se svým předsedou kardinálem ze Brogni v ouplném počtu pohro
madě. U prostřed chrámu vynikalo malé lešeníčko, a na něm kůl
obvěšený ornátem mešním. Pokud trvala slavná mše, čítaná Hně
zdenským arcibiskupem, musel Hus čekati u dveří chrámových
mezi oděnci; teprv když biskup Lodenský měl kázaní o slovech

apoštola Pavla, »aby zrušeno bylo tělo hříšné,« vězeň uveden byv,
modlil se na kolenou u lešení, an kazatel připomínal sboru a králi
zvláště povinnost, aby vypleli všeliké kacířství z lůna církve kře
sťanské. Při počátku jednání ohlášena jmenem sboru zápověd, že

pod pokutou kletby a dvouměsíčně vazby nikdo, bud' kdo buď,
nesměl rušiti jednání ani vskakováním do řeči, ani odmlouváním,
jevením chvály nebo hany. Na to čteno několikero ze 260 článkův
bludných, ježto universita Oxfordská ze spisův Wiklefových byla
vytáhla, i vyřčen nad nimi odsudek. Pak přišla řada na při Husovu.
Papežův auditor Berchtold z Wildungen četl nejprv třidcatero
článkův ze spisův jeho, potom žaloby svědectvími dotvrzené a celý
běh práva proti němu vedeného. Hus chtěl hned s počátku odmlou
vat! a ospravedlňovati sebe, což mu ale již nedovoleno; když pak
přece mluviti se pokoušel, přikázal kardinál Zabarella strážím, aby
ho donutili k mlčení. Vrhnuv se tedy na kolena, zdálo se jakoby
k nebi hledě chvíli se modlil. Když ale netoliko takové žaloby
přednášeny opět, o kterých mněl, že je dávno vyvrátil, nýbrž i nová,
do té doby neslýchaná obviňování, jako ku př. žeby se byl vy
dával sám za čtvrtou osobu ve svaté trojici,

314 nedal si překaziti,



aby neodmlouval opět hlasitě a poněkud i trpce. Opakoval také
časté své slovo, že dověřiv se králi a ochrannému jeho listu, přišel
ke sboru dobrovolně k dokázaní neviny své. Sigmundovy líce

zřejmě zardělý se, když Hus toto mluvě oči své naň upřel.
315 Potom

četl biskup Konkordienský odsudek nejprv proti knihám a učení
jeho, pak proti němu samérnu; ony odsouzeny k ohni, on pak vy
hlášen za zjevného kacíře, an kázal prý učení bludné, pohoršivé
i odbojné, zavedl množství lidí, tupil čest a moc apoštolské stolice
i církve, a zarputil se naprosto ve zlosti své; pročež že měl býti
ssazen s kněžství, zbaven přijatého svěcení a odevzdán rukám světským,,
ana církev nic s ním dále činiti neměla.

Nařízeno jest arcibiskupovi Milánskému i šesti jiným biskupům,,
aby Husa co kněze odsvětili na místě. Postavivše tedy jej na lešenf
a davše naň všecka roucha mešní, do rukou pak jeho kalich, žádali

opět od něho, aby odvolal bludy své. I pronesl se opět s pláčem
k okolostojícím, že boje se ublížiti svědomí svému, býti lhářem

před bohem a dáti pohoršení posluchačům i učenníkům svým, ne

mohl učení a spisův svých odpřisáhnouti ani odvolati. Biskupové
přikročivše tedy k degradaci jeho, odjali jemu nejprvé kalich, potom
roucha mešní jedno po druhém se hrozným zlořečením, ve případ
nosti takové předepsaným. Když mu posléze i kněžská pleš zrušena

býti měla, povstala mezi biskupy hádka o spůsobu, kterak to činiti
se mělo, on pak uživ příležitosti té, obrátil se ku králi slovy těmito:
aj! ještě tito biskupové neumějí ani v trýznění mém se srovnati t

Po dokonání obřadu toho traplivého postavili mu pyramidální pa
pírovou korunu as loket zdélř na hlavu, na níž malováni byli tři
čertové sápající duši hříšnou, s nápisem; »hic est haeresiarcha,«
biskupové pak pronesli tato poslední nad ním slova: církev nemajíc
již nic s tebou činiti, odevzdává tělo tvé moci světské, duši pak
tvou dáblu!« Hus nezamlčev se přitom, osvědčoval ochotnost svou

podnikati všeliké muky za příkladem, jak pravil, Kristovým i apo
štolův jeho. Na rozkaz od krále Sigmunda daný odložil tudíž falc
krabě Ludvík Heidelberský znaky říšské, a vzav vězně v moc svou,,
odevzdal jej konšelům Konstantským s těmi slovy: »vezměte Jana
Husa, jenž dle nálezu krále pána našeho nejmilostivějšího a z roz
kazu našeho má co kacíř upálen býti.«

Bez odkladu na to následovalo vykonání nálezu. Když sbor
pokračoval v jednání svém, Hus z rozkazu falckrabova veden jest
z kostela i z města na popraviště; provodil ho zástup asi tisíci
oděncův, u nesmírném divákův davu. Když vystoupiv z kostela.



viděl na hřbitově v ohni plápolati knihy své, usmál se tomu; i šel
k smrti pevným krokem, žalmy zpívaje aneb se modle, aniž bylo
při něm znamení strachu aneb lítosti. Pro nesmírnou tlačenici lidu
kráčel celý pochod jen z povolná i musel několikrát zastaviti se;
v takových okamženích pokoušel se Hus vyjádřiti se o věci své
k okolostojícím. Za branou městskou lid obecný ale nesměl do

provázet! ho dále na popraviště.
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Když přiveden konečně ku při
pravené hranici, zdálo se, jakoby rozveselil se ještě v duchu. Vrhnul
se u prkna tlustého, k němuž přivázán býti měl, na kolena i modlil
se hlasitě; při čemž když papírová koruna s hlavy se mu smekla,
spatřiv ji usmál se. Někteří okolostojící připomenuli, nechtělliby
ještě zpovídati se ? čemuž potakav, však když kněz přistoupiv jen
pod tou výminkou rozřešení dáti slíbil, jestliže odvolá, opět odepřel.
Chtěl potom zase promluvit! k lidu, čehož ale přítomný falckrabě

nedopustil, kázav jej tudíž přivázat! ku prknu; jen to mu ještě do

voleno, že děkovav žalářným svým za jejich šetrné s ním nakládaní,
s nimi rozžehnati se mohl. Pak svlekše jej

31
' katové přivázali ho

k prknu provazy i řetězy; když pak tváří k východu obrácen byl,
a někteří z okolostojících to při kacíři za neslušné pokládali, otočen

jest k západu. Dříví dvě fůry, slámou promíchané rozloženy okolo
něho tak, že až pod krk ho kryly; pod nohy, ještě opoutané, pod
strčeny také dvě otepě. V posledním okamžení přišel ještě od
krále říšský maršálek Haupt z Pappenheimu a vyzval Husa u přítom
nosti falckrabě Ludvíka konečně, aby odvoláním zachoval život
i duši svou. Hus odpověděl, že cítil se v duši své nevinna, i že na
té pravdě, kterouž poznav učil a kázal, nyní vesele chtěl umříti.
Tu páni oba tleskše rukama odešli, kat pak zapálil hranici. Děsný
boj k smrti netrval dlouho; žalmy spívaje i k nebi hledě, brzy
obklíčen byl plápolem odevšad vyrážejícím; vítr se zdvihnuv, šlehnul
mu jej do tváře, tak že v několika okamženích ani nehlesna zalknul
se. 318 Neohroženosti mysli ve všech těchto scénách dokázané obdivo
vali se i nejkrutější nepřátelé jeho.

Když falckrabě spatřil šaty Husovy ještě v rukou katových,
kázal uvrhnouti je také do hořící ještě hranice, slibuje dáti jemu
za to náhradu. Ale i všecken pozůstalý popel musel na popravišti
pilně sebrán a do mimotekoucího Reyna vmetán býti, aby po
nebožtíku nic nezůstalo, coby přátelé schovati, do Cech odnést!
a tam co svaté mučenníkovy ostatky ve cti míti mohli.



Různění se stran náboženských v Čechách a krále Václavova obojetnost.
Valný sněm v Praze; pohrůžčivé psaní ke sboru Konstantskému. Panské
dvě jednoty: husitská i katolická. Dlouhý interdikt v Praze. M. Jeronýma
Pražského odvolání a zpětční, poslední výslechy a upálení v Konstancii. Ná

sledky toho v Čechách. Další přísnosti od sboru. Počátek dvojení se hu

sitův ve kališníky a Tábory. Pražská universita a přijímaní pod oboji. Papež
Martin V a reformy církevní. Konec sboru Konstantského. Mistr Jakoubek
a další rozvoj husitství. Nejisté chování se krále Václava; konečně odhodlal
se proti husitstvu. Počátek rozbrojův v zemi; Mikuláš z Husi a Jan Žižka
z Trocnova, náčelníci lidu. Hromady na hoře Tábor. Smetání konšelův

Veliké, všeobecné a dlouhotrvalé bylo pohnutí, ježto spůsobila
v Cechách i v Moravě pověst o upálení Husovu v Konstancii; roz

hodný důraz jeho zatřásl všemi stavy a stranami, každým věkem
i pohlavím. Ve při, kteráž ode dvanácti let dojímala jednoho kaž
dého čím dále tím mocněji, týkajíc se nejsvětějších záležitostí lid

ských, náboženství a svědomí, pravdy a práva, svobody a zákonu,
anobrž i cti národní, vyšel byl po tolikerém vyjednávaní a rozsuzo
vání konečně od posledního soudce, od nejvyšší na světě autority,
nález svrchovaný a neodvolatelný; církev v ouplnějším nežli kdy
počtu shromážděná potupila i zatratila veškeré počínání reformátorův
českých co bludné, pohoršivé, odbojné i kacířské. Od té doby musely
minouti ve křesťanstvu všeliké o tom pochybnosti a rozpaky; každý
musel budto podrobiti se bez výminky nálezu vyřčenému, anebo

postavit! se ve zjevný odpor proti církvi a veškeré její autoritě.
I stalo se skutečně za příčinou velikého Auto da fé v Konstancii,
že obě strany v Cechách, husité i katolíci, rozešli se takořka ve
dva tábory nepřátelské. Velmi chatrný byl počet těch, kteří dáva

jíce soudcům sice vůbec za právo, nechválili jen jediného tohoto
jejich výnosu, jakoby prý tenkráte lživými svědky zavěsti se byli
dali; a však i ti nezadlouho museli opustiti své středokraty, a přira
zit! se k jedné nebo druhé straně.

Výtržky všeliké, znamení-to blížících se bouří, počaly se páchati
všude po Cechách i po Moravě, jakmile rozhlásila se v lidu pověst
osudná; čelily pak předně proti kněžím a mnichům, kteří dle obec
ného zdání vinni byli upálením Husovým a tudíž pohaněním cti

Článek 5. Poslední léta panování krále Václavova.

(R. 1415—1419.)

Novoměstských. Smrt krále Václava. Úvahy závěrečné.



národní. V Praze zvláště strhly se napořád shony a půtky, v nichž
domové těch farářův, kteří co ouhlavní Husovi nepřátelé známi byli,

vydrancováni a z částky také pobořeni jsou; mnozí kněží, nepomohše
sobě záhy outěkem, týráni jsou mnohonásobně, některé prý až i za
bili a do Vltavy uvrhli;

319 dvůr arcibiskupův na Malé straně oble

žen, arcibiskup sám stíží vyváznul. Ne lépe dařilo se duchovenstvu
v krajích, kdežto patronové mnozí jali se vyháněti z far kněží kato
lické a uvozovati na místa jejich husity.
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Největší ale rozjitřenost
obrátila se proti biskupu Litomyšlskému, jenž byl jmenem ducho
venstva českého i moravského vedl v Konstancii při proti Husovi;
jeho vladařův českých došlo v jeho nepřítomnosti množství listův

odpovědných od pánův i od rytířův, kteřížto nemeškavše zbrojnou
mocí poděliti se o statky jeho, zbavili ho brzy vší péče o řízení
a správu zboží pozemských. Král Václav, jenž měl vlastně brániti

výtržnostem podobným, ukázal se právě v této příčině opět tak
vlažným a obojetným, jak obyčejně. Stavil se rozhněvaným pro
spůsob, jak s Husem nakládáno bylo, aniž šetřil proto slov úkor

ných; činil však to ne tak ze soucitu pro muže, který mu za živa
dosti byl nepohodlí natropil, jako raději z náruživosti proti bratru
svému králi Sigmundovi; lahodiloť mu, že mohl ho viniti zrušením
slova. Proto také rád vídal na dvoře svém Husova někdy přítele
i zástupce M. Jana z Jesenice, jenž se snažil dokazovati, kterak ve

při proti Husovi ublíženo bylo právu. Stalo se tuším jen poslední
jiskrou slušnosti a úcty ku paměti otce zbožnělého, že Václav, maje
sebe vždy ještě za pravého krále Římského, nepostavil se v příčině
této zjevně proti oné církvi, jejímžto nejvyšším opravcem býti se

pravil. Královna Sofie ale rmoutila se srdečně nad osudem někdej
šího zpovědníka svého; přesvědčena jsouc o nevině jeho. ujímala
se ho veřejně, i stala se nejsilnější podporou jeho učenníkův u králov
ského manžela svého, jakkoli málo míchávala se do věcí veřejných.
Citův jejích ©účastnily se také přední šlechtičny v Cechách, zejmena
paní Eliška z Kravař, vdova po někdy panu Jindřichovi z Rosen

herka; potom manželka nejvyššího královského mincmistra Petra
Zmrzlíka ze Svojšína na Orlíku, Anna z Frimburka, paní ducha
výtečného, jížto král Václav často prý poslouchal;
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pak paní Anna
z Mochova, vdova po Janovi z Oustí, u kteréhož M. Hus někdy
pohostinu živ byl, a jiných více.

Zachování veřejného pokoje a pořádku v Čechách i v Moravě
záleželo nyní především na oumyslech a skutcích pánův u nejvyšší
vlády zemské postavených. Nej znamenitější však ouřadové byli



tehdáž v rukou zjevných husitův; jmenovitě oba náčelníci vlády,
nej v. purkrabí v Cechách, Čeněk z Wartenberka, i královský zemský
hejtman v Moravě, Lacek z Kravař, předcházeli krajany své horli
vostí v husitství. Srozuměvše sobě oba, umluvili společně spůsoby,
aby národ nehleděl více pomáhati si výtržně sám, ale aby cestou
zákonnou vyjeviti mohl, kterak smýšlel a čeho žádal. Sněm valný
rozepsán jest do Prahy k počátkům měsíce září 1415, k němužto
sešli se stavové nejen čeští ale i moravští v počtu neobyčejně hojném.
My zde jen některé z předních mužův přítomných poznamenáme;
byliť pak a) z Čech, kromě dotčeného nejv. purkrabí tehdáž poruč
níka spolu domu Rosenberského, páni Hanuš z Lipé nejv. maršálek

zemský, Boček starší i mladší z Kunstatu a z Poděbrad, Jan starší
a Oldřich Vavák ze Hradce, Vilém, Zdislav, Václav a Petr ze

Zvířetic, Jindřich a Štěpán z Wartenberka, Jindřich Škopek z Dubé,
Mikeš, Bavor a Vilém z Potenšteina, Póta z Častolovic, Hynek
Krušina z Lichtenburka, Smil ze Šternberka, Vok, Mikuláš a Jin
dřich z Waldšteina, Jan a Zdeněk z Rožmitála i mnozí jiní; b) z Mo

ravy, kromě zemského hejtmana, páni Petr a Milota z Kravař, Aleš,
Jan Puška i Erhart mladší z Kunstatu, Jindřich z Lipé, Jan z Lom

nice, Vilém z Pernšteina, Jaroslav ze Šternberka, Vaněk a Jan
Ozor z Boskovic, Jan z Lichtenburka a z Bítova, Dobeš z Cim
burka a j. v.

Již dne 2 září usnesl se sněm, co a jak chtěl psáti sboru
Konstantskému, křivdy jeho důtklivě mu předstíraje. Hned s počátku
neoslovili páni a rytíři otcův církevních obyčejným tehdáž pozdravo
váním, ale jen žádostí všeho dobrého a přáním, aby zachovávali

přikázaní Kristova. Pak pokračujíce pravili; Poněvadž zákonem při
rozeným i božským přikázáno jest činiti každému, což kdo chce
sám sobě, a nečiniti jinému, čeho sobě nechce: protož my k zákonu
božímu a k milování bližního svého prohlédajíce, poslali sme Vám,
ctihodní otcové, jakož i nejjasnějšímu králi Sigmundovi, dědici a pánu
našemu budoucímu, několikero psaní o milém kazateli a učiteli
našem M. Janovi Husovi, kteráž ve schůzkách Vašich čtena jsou;
Vy pak, jakož slyšíme, psaní ta do ohně ste uvrhli, a ctihodného
mistra, nevíme jakým duchem jsouc vedeni, an se neseznal ani
z bludu překonán byl, ale toliko k nezbednému osočování nepřátel
a zrádcův jeho i našich, odsoudili a ukrutnou smrtí usmrtili ste,
vše k naší a království Českého i markrabství Moravského věčné
křivdě i potupě. Nad to dali ste poctivého M. Jeronýma z Prahy,
muže líbezné výmluvnosti a filosofa osvíceného, neviděvše ani sly-



ševše ho, k samému jeho i našich zrádcův nabádaní, jmouti a ne
milosrdně spoutali, ba již snad jeho také jako Husa ukrutnou smrtí
zavraždili ste. Konečně došlo nás ku přílišné naší bolesti, a z Vašeho
psaní béřeme zřejmě, kterak nejkřesťanštější naše království a mar
krabství osočují se u Vás, že mezi námi těžcí bludové vznikše
nakazili prý srdce mnohých věrných v té míře, že potřebí jest
rychlé pomoci. Takové ukrutné křivdy kterak snášeti můžeme? ano
známo jest celému světu, aniž Vy toho zapírati budete, že národ
náš od té doby, jakž víru křesťanskou přijal, ve všech bouřech
a roztržkách, do kterýchž upadalo tolikero říší skrze rozbroje církevní
a papežské, pevný a nepohnutý stál při svaté Římské církvi, přiná
šeje vždy ty největší oběti ke cti a ozdobě její. Ohražujíce tedy
čest i svědomí své, osvědčujeme Vám i celému světu, že M. Jan
Hus byl ovšem muž spravedlivý, ode mnohých let v našem krá
lovství životem, ctnostmi a pověstí chvalebně Zachovalý, jenž zákonu
božímu podle výkladu svátých otcův a církve věrně učiv, všeliké
bludy a kacířství stále hyzdil, a nás i všecky Kristovy věrné ku

pokoji a k milování bližních svých nejen slovem, písmem a skutkem
snažně napomínal, ale i příkladem svým tiše a milostivě sám navodil.

Osvědčujeme dále, že kdokoli z lidí kteréhokoli stavu a povýšení
pravilby, že jest v Cechách kacířství, — vyhrazujíce jedinou osobu
Sigmunda krále Římského, pána našeho budoucího, jehožto v tom
dověříme a doufáme nevinného, — všeliký a každý takový lže ve
svou hlavu, co zrádce a nepřítel království a národu našeho, sám

jsa ovšem kacíř plný nepravosti, nýbrž i syn ďáblův, otce lži. Ale
však takové křivdy pánu bohu, na něhož sluší pomsta, a kterýž
hojně odplacuje těm kdož pýchají, nyní poroučejíce, položíme stíž
nosti své u budoucího papeže, jehož bůh církvi své představí jedi
ného a nepochybného pastýře, jemužto i bohdá, jakožto věrní synové,
ve všem což jest slušného a poctivého, i rozumu a zákonu božímu
příhodného, poslušenství povinné učiníme; tak ovšem, aby což jest
předepsáno, nebylo na překážku tomu, že my kazatelův zákona
pána našeho Jesu Krista nábožných, pokorných a stálých až do
krve vylití chceme brániti a obhajovati, opovrhouce všelikou bázeň
i nálezky lidské na odpor učiněné.« 322

O tři dny později, dne 5 září, zapsali se titíž čeští a moravští
pánové sobě vespolek v jednotu, pod spůsobem sněmovního snešení,
zavazujíce se, dle zdání a vůle tří volených pánův, Čeňka z Warten
berka, Lacka z Kravař a Bočka staršího z Poděbrad,

323 měli podlé
sebe státi a pomáhati sobě vespolek, hájiti na všech panstvích



a statcích svých svobodné kázaní a slyšení slova božího, poslušní
býti obyčejné moci biskupské jen tam kde počínala sobě dle písma
svátého pořádně, jináče ale míti zřetel k nálezům university Pražské,
kletbám pak neřádným protiviti se, jakkoliby rukou světskou podpo
rovány byly a t. d. Smlouva tato měla trvati šest let pořád sběh
lých.

3"4 Usnešením tím tedy ponejprvé, a to v odporu proti staro
dávnému zřízení církevnímu, ustanovena jest učená universita za

nejvyššího soudce ve věcech náboženství a církve.
Páni na sněmu shromáždění snažili se všemožně namluviti krále,

aby on také přiznaje se ke smlouvě jejich, povýšil ji královskou
svou sankcí na hodnost zákona zemského. Ale jakkoli i vlastní
jeho cit, i duch a směr celého dvoru jeho k témuž ho nabádaly, měl

předce tenkráte tolik taktu a stálosti, že odolav všem těmto vnadám,
uvaroval se kroku, jímž by se byl pohodl s celým křesťanstvem.
Naproti tomu nebránil zase, že v těch krajích českých a morav

ských, kde husitští páni zjevnou měli převahu, sjezdové krajští držáni

jsou, k nimžto zemané všickni pozváni byvše, přivěšovali pečeti své
k zápisům a psaním sněmu Pražského. Tak jmenovitě psaní ke
sboru Konstantskému, v osmi exemplářích vyhotoveno byvši, obdr
želo až do 452 visutých pečetí.
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Když husité se takto přičiňovali, nemohlo trvat dlouho, aby
také odporná jim strana nehýbala sebou. Ta byla mnohem skrov

nější co do počtu, ale nikoli co do znamenitých a vzácných jmen.
V čele jejím stál královský hotmistr Jan mladší ze Hradce; podlé
něho nejv. komorník zemský Aleš Škopek z Dubé na Dražících,
nejvyšší sudí Hynek Berka z Dubé na Hohenšteině a sudí dvorský
Albrecht z Koldic na Bílině; dále náleželi k ní páni Jan Michalec
z Michalovic, Jan Chudoba z Wartenberka na Ralsku, Petr ze
Šternberka na Konopišti, Purkart z Janovic na Peteršpurce, Ota
z Bergova, všickni páni z rodu Hasenburského a ještě někteří méně
známí mužové, v celku 14 pánův zemských.

32b Ti sšedše se dne 1 října
v Českém Brodě u arcibiskupa Kunrata, zapsali se sobě sice také
k jednotě, ale ze zápisu toho není nám více známo, nežli že se

zavázali, dle obyčeje předkův svých ve všem věrni a poslušní býti
krále, církve Římské a sboru církevního. Král Václav přiznal se

později, jen ústně sice ale veřejně, také k jednotě této; o čemž

když došla sboru Konstantského zpráva, spůsobila tam prý veliké

plesání.
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Sbor byl nejprvé dne 26 července, pět dní po Sigmundově
z Konstancie odjezdu, několika psaními do Čech, Moravy a Slezska



ospravedlnil nakládaní své s Husem, a vystříhaje každého křesťana
před učením jeho, ukládal tresty církevní na neposlušné. Ale do
věděv se o pronásledování kněžstva v Cechách, dne 31 srpna vyslal
biskupa Litomyšlského, Jana Železného, do vlasti s plnomocenstvím
mimořádného apoštolského legata, i s psaními, ve kterýchžto snažně

jej poroučel pod ochranu všem věrným synům církve, zvláště ale
král. hofmistru Janovi ze Hradce.328

Biskup ten, vládnuvší mečem
světským i duchovním stejnou smělostí a horlivostí, nalezl po ná
vratu svém smýšlení krajanův svých tak změněné a nepříznivé, že
sotva si troufal ukázati se veřejně aneb předstoupiti před krále
i rady jeho bez listu ochranného.329 Nade všecko ale bolelo jej
vlažné, ba téměř obojetné chování se obou jeho bratří, Kunrata
Pražského arcibiskupa i Václava biskupa Olomuckého. Zdálo se

jakoby oba byli řídili se příkladem krále svého; nebo jakkoli roz

horlenými se stavili, však nepočínali nic opravdového ani proti
přechvatům husitismu, ani k ochraně kněží svých aneb ku pomstě
za příkoří jim činěná. Jen arcibiskupův generální vikář a kanovníci
kapituly Pražské dokazovali té odhodlanosti a energie, jakové biskup
sobě žádal. Ti byli již před jeho příchodem snažili se ostrými po
celé diecesi roznášenými dekrety zameziti cestu kalichu i svobod
nému kázaní kněží nepovolaných; dne 1 listopadu pak z propůj
čené sobě moci apoštolské obtížili Prahu celou interdiktem,,
hlavně pro zdržování se tam M. Jana z Jesenice, jenž již několik
let stál ve kletbě papežově, nevšímaje jí sobě aniž polepšuje se
v chování svém. I ačkoli ten prostředek již byl mnoho potratil své

hrůzy, any nejlepší fary Pražské byly v rukou kněží husitských*
na interdikt nedbajících; ačkoli duchovenstvu samému opět jen na
škodu byl, protože všem farářům, kteří jej zachovávali, důchodové
jejich staveni jsou královým jestli ne kázáním aspoň shovíváním;
předce kapitula, neustupujíc od přísnosti, hájila interdiktu svého ve
všech jí oddaných kostelích a klášteřích skrze několik let, i když
M. Jesenic návodem královým Prahu byl opustil. Kam v okol
nostech takových se podělo a čím se obíralo oněch 300 kněží
a žákův, kteří od věku Karla IV chováni byli ve službě kostela
sv. Víta, my povědíti neumíme. Jen o nejvyšších svátcích, veliké

noci, letnicích a vánocích dovoleno bylo v kostelích katolických
konati služby boží; všecky jiné dni museli katoličtí Pražané, chtějíce
přítomni býti mši svaté, putovati na Vyšehrad aneb do Psar, do
Buben a Ovence; začež je protivníci jejich všelikými stíhali po
směchy, »Mahometistův« jim nadávajíce.
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M. Jeroným Pražský byl, jakož jsme již podotkli, ode
dne 23 máje 1415 v moci a v rukou Konstantského sboru. Byv
hned téhož dne uveden do shromáždění otcův ve večeřadle Mino
ritském k výslechu, poznán jest od někdejších učitelův svých Paříž
ských, Kolínských a Heidelberských, také od slavného Gersona, i pama
tován co hlava dávno k novověrstvu se klonící. Uvrhli ho do věže
u hřbitova sv. Pavla, spoutaného na rukou i nohou a svázaného
tak trapně, že jakkoli byl silného těla, předce onemocněv již po
dnech jedenácti na smrt, musel napotom poněkud volněji držán
býti, aby nezahynul předčasně. Sbor teprv po Husově upálení počal
pilněji obírati se s ním. Často volán jest k výslechu, a mnozí otcové
mívali s ním rozmlouvání soukromá, ne proto aby seznali a vyměřili
trestuhodnost jeho, alebrž aby jej odvrátili od jeho domnění; zku
sivše zajisté, jak málo uhrozili se smrti nejen Hus ale i přátelé jeho,
ještě méně rádiby byli zapalovali hranici, nežli prvé. Slibovala také
snažení tato tím lepší prospěch, čím laskavěji otcové se měli k vězni
nemocí a nouzí nezvyklou sklíčenému i zemdlenému. Zděsiv se hrůzy
smrti a roztouživ se po svobodě, neodolal dlouho vlídným domluvám
mnoha nábožných a učených mužův, zvláště pak důstojného kardi
nála Františka Zabarelly; již dne 10 září 1415 osvědčil se, že hotov
byl odříci se učení Wiklefova i Husova i odvolati je veřejně, což
také nazejtří ve hlučném shromáždění čtyř národův v kostele biskup
ském skutečně učinil. Ze psaní, která psal o tomto svém obrácení
do Čech přátelům svým i někdy Husovým,

331 dá se souditi, že po
čínal si v tom, aspoň té doby, upřímně a že slova i přesvědčení
jeho nebyly mezi sebou v odporu. Sbor chtěje aby potěšitelný ten
skutek co nejvíce rozhlášen byl, navedl ho k tomu, že v devate
náctém valném posezení dne 23 září opakoval odvolání své slavně.
Tudíž odpřisáhl se dosavadních mnění svých, odřekl se svého někdy
přítele Husa, i podrobil se vůli velebného sboru bez výminky. I to
ručilo za upřímnost jeho, že samoděk uznav potřebu pokání za

předešlé přestupky své, osvědčil se několikrát veřejně, že ani ne
žádal propuštěn býti na svobodu. Uvedli ho tedy zase do žaláře,
kdež ale od té doby mnohem mírněji chován byl. Brzy však strhla
se ve sboru hádka, mělli ještě déle u vězení držán aneb propuštěn
býti? Kardinálové nejvzácnější, Petr z Alliaku, Frant. Zarabella,
Jordán Orsini a jiní, domáhali se propuštění jeho; proti tomu ale
zasazovali se s velikou náruživostí doktorové čeští, uvodivše v po
chybu jeho upřímnost; a mezi jinými podporoval je v tom i sám
Gerson. Doktor Jan Náz neostýchal se říci veřejně, že kardinálové,



zastávajíce tak živě člověka nebezpečného, nemohli nebýti podpla
ceni od krále Václava neb od kacířův českých. Tím se stal i zde
skutek bohužel! příliš obyčejný, že mužové mírně smýšlející ustou
pivše před zuřivci a pronásledovateli, nechali Jeronýma padnouti
osudu za obět. Jak mile přibylo z Prahy několik karmelitánův do

Konstancie, zavedena jest nová proti němu pře, a sbor ustanovil
dne 24 února 1416 za kommissary k vyšetřování o něm patriarchu
Jana Konstantinopolského a doktora Mikuláše z Dinkelsbůhl.

M. Jeroným náležel sice mezi znamenitější učence věku svého,
ale nikoli mezi spisovatele; tuším že kromě několika písní nábožných
a krátkých dissertací, které složil, ovšem nic psaného nepozůstalo
po něm; aniž pak byl ze vlastního důmyslu vynášel jaké nové články,
spokojiv se býti pouhým hlasatelem učení Wiklefova i Husova.
Celé tedy proti němu zavedené vyšetřování nemohlo se vztahovati,
nežli k pouhému sbírání toho, co svědkové vyznati měli o někdejších
jeho skutcích a řečech. Kdo tito svědkové byli, neví se, leda že

Michal de Causis a Štěpán Paleč stáli ovšem také v jejich čele.
V 107 článcích žalobných objeven jest celý běh jeho živobytí,
arciže jen s jedné stránky: kterak již za mládí bral se do Anglie
a tam napojiv se Wiklefovým jedem, přinesl odtud a snažil se roz
šířit! v Čechách jeho spisy; jej prý velebíval kde jen mohl nade
všecky věku svého filosofy a osvědčil zvláštní svou proň úctu také
tím, že dav v obydlí svém malovati na stěnu podobizny velikých
mužův, postavil také jeho mezi ně ve svaté záři; nemaje pak dosti,
že nakazil Wiklefismem Čechy a Moravany, usiloval prý vštípiti jej
také do krajin sousedních; nezamlčeno bouří Pražských r. 1409
až 1414 a jeho v nich oučastenství, a uvedeni nad to jiní důkazové
převrácené horlivosti jeho, ku př. kterak u Karmelitánův v klášteře
Matky boží sněžné v Praze násilím kdysi vyklopil reliquie svátých
ze skříně a s mnichy zle nakládal, kterak reptal proti ctění obrazův
svátých, za modly je vydávaje, jak potupné listy na papeže a na
Pražského arcibiskupa po Praze rozšiřoval, krajany své ponoukal
ku pronásledování duchovenstva a t. d. Konečně nastupováno také
na známé vůbec poměry a skutky, kterak Husovi kacířskému ve
všem byl raden a pomočen a stavíval se na vzdoru proti trestům
církevním.

Když mu s počátku předloženo 41 takových článkův, aby na
ně odpověděl, diktoval sice několik krátkých k nim poznamenání,
ale do širšího jejich objasnění nechtěl nikoli se dáti, žádaje aby
sbor slyšel jej dříve, a potom teprv že přistoupí k ospravedlnění



svému; těch kteří ve při jeho za soudce vydáni byli, on za takové
uznati se zpěčoval. Konečně ustanoven jest k veřejnému jeho vý
slechu den 23 máje 1416, výroční-to den jeho žalařování v Konstancii.
Mezi muži, kteří v těchto dnech zasedali k soudu nad ním, byl také
jeden z oněch výtečníkův století XV, kterým Europa děkovati má
za obnovení studií staroklassických, Florentinčan Poggio Bracciolini.33*

Tento vyšší povahy duch, jenž vida umírati osvíceného řečníka pro
víru svou a zapomínaje se co theolog, patřil okem filosofovým na

výjev takový, nakreslil a pozůstavil nám živý o něm obraz, sloužící
ke cti popisovateli neméně nežli popisovanému, an skutečně nejedním
rázem upomíná na veliké muže starého světa. I nebudeť od věci,
postaviti obraz ten do listův těchto ve původní jeho formě. 333

»Znám se k tomu«, dí Poggius ku příteli svému Leonardovi
Aretinskému, »že sem jak živ neviděl nikoho, jenžby u vedení pře,
zvláště hrdelní, více se rovnal řečníkům věkův klassických, kterýmžto
se tolik obdivujeme. Ku podivu zajisté bylo, jakými slovy, jakou
výmluvností, jakými důvody, jakým obličejem a hlasem i jakou
srdnatostí nepřátelům svým odpovídal a konečně při svou zavřel,
až v pravdě čeho politovati, že tak ušlechtilý a výtečný duch od
vrátil se ke mněním kacířským, ač pravé-li jest, co se mu připi
suje; nebo mně nenáleží tak veliké pře rozsuzovati, přestávám na
úsudku těch, kteří za moudřejší jmíni jsou. A však ty nemni,
žebych na spůsob prokurátora při tu podrobně vykládal; dlouhéby
to bylo a práce několika dní; dotknu jen věcí výtečnějších, z nichž

ty o učenosti muže toho souditi moci budeš.«

»Když mnohé věci proti tomu Jeronýmovi vedeny jsou, jimižto
z kacířství stíhán byl, a to vše svědky dotvrzováno : konečně líbilo

se, aby odpovídal na každý článek žaloby obzvláště. Tedy přiveden
jsa do sboru, když mu kázali k těm věcem odpovídati, dlouho tomu

odpíral, pravě že slušné bylo, oby prvé sám vedl při svou, nežliby
na žaloby nepřátel svých dával odpovědi. Ale když mu to nedovo

leno, tedy stoje uprostřed shromáždění: »Jaká jest to nespravedlivost!«
dí, »že když já třista čtyřidceti dní byl sem držán v nejkrutším
žaláři, ve smradu a nečistotě, v lejnách, v okovách a v nedostatku
všech věcí, vy protivníky a utrhače mé vždycky ste slyšeli, a mne

nyní ani jediné hodinky slyšeti nechcete! Z toho bezpochyby jde,
že když ste jim propůjčovali ucha svého, a oni v tak dlouhém času
mne k vám osočovali co kacíře, nepřítele víry, protivníka ducho

venstva, mně pak nelze brániti se, vy v myslech svých prvé od

soudili ste mne co nešlechetníka, nežli ste, jaký jsem, poznati mohli.



A však i vy lidé jste a ne bohové, ne věčně žijící ale smrtelní;
klesati, blouditi, mýliti se, oklamáni a svedeni býti můžete, jako
jiní lidé. Zde praví se býti pohromadě světla světa, zde mužové
oboru zemského nejmoudřejší: protož tím více starati se máte,
abyste ničeho všetečně, ničeho nerozvážlivě, ničeho nespravedlivě
před se nebrali a nečinili. Jáť jsem arci chatrný človíček, o jehožto
nyní život běží, aniž pro sebe mluvím, věda že umříti mám: ale
nehodné zdá se mi, aby moudrost tolika mužův měla co ukládat!
o mně mimo právo, cožby ne tak skutkem jako příkladem na
budoucí časy ke škodě bylo.« Tyto a jiné mnohé věci krásně
a ozdobně mluvil, ačkoli nejedni hřmotem a reptáním řeč mu pře
trhovali.«

»Konečně na tom zavříno jest, aby na bludy, ježto mu se

připisovaly, odpovídal; potom aby volně mluviti mohl, cožby chtěl.
Čteni tedy jsou s pulpitu kusové žaloby, každý zvláště, a svědectvím

dotvrzováni, pak tázán byl, máli co tomu na odpor. K víře nepo
dobné jest, jak moudré a chytré dával odpovědi, jak mocnými
důvody se hájil; nikdy ničehož nepropověděl, cožby na dobrého
muže neslušelo; tak že, smýšlelli tak u víře skutečně, jak slovy
vyznával, žádná hodná příčina netoliko smrti, ale i nejmenšího pro
vinění na něm nalezena býti nemohla. Všecky žaloby a což proti
němu vedeno bylo, pravil býti nepravé, křivé a od nenávistníkův
jeho smyšlené. Mezi jinými když naň čteno bylo, že byl utrhač
stolice apoštolské, odbojník biskupa Římského, protivník kardinálův,
vrah prelátův a kněžstva, nepřítel náboženství křesťanského: tedy
povstav a ruce vzhůru spiav, žalostným hlasem zvolal: »kam se

nyní obrátiti mám, velební otcové? čí pomoci žádati budu? koho
za milost prošiti ? ku komu se uteku ? zdali k vám ? A však ti

protivníci moji odvrátili srdce i mysli vaše od zachování mého,
tvrdíce že jsem ouhlavním nepřítelem všech těch, ježto mne souditi
mají. Domněliť se arci, by pak i to, co proti mně smyslili, lehké

býti se zdálo, však že vy nálezem svým utlačíte obecného všech
vraha i odbojníka, jakéhož mne oni nepravě a lživě býti praví.
Takž tedy uvěříteli slovům jejich, veta bude po živobytí mém.«

Mnohým žertem odbyl, jiných štiplavě dotekl, mnohé často ve
smutné věci ke smíchu přivedl, šprýmuje na jejich žaloby a důtky.
Když ho tázali, coby smýšlel o velebné svátosti, vece: před tím
chléb, při posvěcování a potom pravé tělo Kristovo, a ostatek podle
obecné víry. Tu ozval se kdosi; však praví, žes ty řekl, že i po
posvěcení zůstává chléb. »U pekaře, arci!« tak mu odpověděl.
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Kohosi z řeholy kazatelské, když tuze naň dotíral, okřikl: »mlč, ty
pokrytče!« Jinému na svědomí své přísahajícímu vece: »toť jest
nejjistější cesta k oklamání.« Jednoho zase ouhlavního nepřítele
svého nikdy nejmenoval jinak, nežli psem aneb oslem. Ale že pro
množství žalob a důležitost věci ta pře toho dne ku konci dovesti
se nemohla, odložena jest do dne třetího.*

»Když pak toho dne (26 máje) důvodové všech vin na něj
čteni a mnohými svědky dojišťováni byli, on vstav dí: poněvadž
ste tak bedlivě poslouchali nepřátel mých, slušné jest abyste již
mne také mluviti nechajíce dobromyslně slyšeli. A když mu to do

puštěno, ačkoli ve hlučném odporu mnohých; tu on od boha počav
prosil jest, aby mu s hůry dáno bylo té mysli a té výmluvnosti,
kteráby sloužila ku prospěchu a spasení duše jeho. Potom takto
mluvil; »Vímť, osvícení mužové, že bylo mnoho výborných lidí,
kteří trpěti musili, čehož nikdy ctnostmi svými nezasluhovali, byvše
stiženi svědky lživými a odsouzeni nepravými soudy.* A začav od

Sokratesa, vypravoval, kterak nespravedlivě od svých odsouzen byl,
aniž že ujiti chtěl, jakkoli dobře moha, jen aby jiným odjal strach
dvou věcí, které lidem býti se zdají nejkrutší, žaláře totiž a smrti;
potom dotekl Platonova vězení, Anaxagorova utíkaní, Zenonova
mučení a jiných množství pohanův nepravého odsouzení; připomenul
Rutiliovo vyhnanství a nehodnou smrt Boětia i jiných, kteréž sám
Boětius vyčítá. Odtud obrátiv se ku příkladům lidu Židovského,
předně jmenoval Mojžíše, vysvoboditele a zákonodárce národu svého,
kterak časté od svých úkory trpěti musel, jakoby svůdce byl a hánce

lidu; přivedl Josefa, jehožto bratří ze závisti prodali a pán pro
podezření cizoložstva do žaláře uvrhl; Isaiáše, Daniela a téměř
všecky svaté proroky, kteří jakožto rouhači boží a buřiči křivě
osočeni a odsouzeni bývali; též soud nad Susannou a nad jinými,
ježto byvše muži nejšlechetnější, nespravedlivými odsudky zahynuli.
Potom přistoupil ku příkladům sv. Jana Křtitele i samého Krista
spasitele našeho, o nichž dobře vědomo jest, že svědky a soudci
křivými na smrt připraveni jsou; takž i sv. Štěpán od sboru kněž
ského byl zavražděn, apoštolově pak všickni na smrt odsouzeni, ne

jako dobří, ale jako buřiči lidu, tupitelé bohův a páchatelé nešlechet
ností. Jest ovšem nenáležité, aby kněz kněze odsoudil nespravedlivě,
a však to že přihodilo se; ještě neslušnější jest, aby toho sbor
kněžský se dopustil, než i toho příklady dovedl; nejnepravější ale
věc jest, aby celá koncilia to činila, však i to že stalo se dokázal.
Vše to vypravoval ozdobně a s velikým všech napnutím. A že



-všecka podstata pře jeho na svědcích záležela, mnohými důvody
ukázal, že žádnému z těch svědkův nemělo věřeno býti, poněvadž
•sou proti němu ne z pravdy, ale z nepřízně, zlobivosti a závisti

svědčili; oznámil i příčiny záští toho, tak že nemnoho chybělo
k ouplnému všech přesvědčení; bylyť zajisté tak pravdě podobny,
že kdyby nejednalo se o víru, byloby svědectví těch jen lehce
váženo. Pohnuli se všickni v srdcích svých a k milosti se nachýlili.
Neb i toho doložil, že sám přišel dobrovolně ke sboru, aby se tu

očistil; oznámil o životu a obcování svém, plném šlechetnosti a ctnosti;
předložil, kterak i mezi starými přiházelo se mužům tytýž nejuče
nějším, že rozdílně smýšleli ve věcech víry, ne ku podvrácení jejímu,
ale k vyskoumání pravdy; tak i Augustin a Jeroným nesrovnávali

se, netoliko rozdílně ale i na odpor sobě smýšlejíce, a však beze
všeho podezření kacířství.*

»Očekávali všichni, že buďto se očistí, odvolaje bludy, aneb
vinen se dá, milosti žádaje; on však ani ke bludům přiznati se

chtěje, ani k odvolání křivých nářkův cizích chuť míti se pravě,
konečně dal se do vychvalování Jana Husa, před tím na oheň od

souzeného, tvrdě o něm, že byl muž dobrý, spravedlivý, svátý a té
smrti nehodný. O sobě také pověděl, že hotov byl jakoukoli smrt

podniknouti myslí zmužilou a stálou, ustoupiti nepřátelům svým
a svědkům oněm tak nestydatě lhoucím, kteříž ale někdy před
bohem, jehož oklamati nelze, počet vydají z toho, co svědčili.
Velikou nad ním lítost měli všichni okolostojící; byliť žádostiví, za
•chovati při hrdle muže tak výtečného, by jen sám dobře byl smýšleti
chtěl. Ale on stále trvaje na svém, zdál se z oumysla po smrti
toužiti, vždy chvále Jana Husa a tvrdě, že nic nesmyslil scestného
proti církvi boží, ale že kázal proti neřádům kněžstva, proti jejich
pýše, nádhernosti a skvostnosti; nebo kdež nadání a statkové zá

dušní náleželi prvé chudým a pohostinným lidem, potom pak na
stavení a opravy chrámův obráceni býti měli, za neslušné pokládal
dobrý ten muž, že se rozptylovali na nevěstky a kuběny, na kvasy
a hody, na chování psův a koní, na drahá i skvostná roucha, a jiné
věci náboženství Kristovu nepříslušné. V tom pak dokázal největ
šího vtipu, že když řeč jeho přetrhována byla křiky rozličnými
a mnozí mu odmlouvali, stíhajíce slova jeho, žádnému neodpustil,
aby ho nedotekl, ale nade všemi se mstě, všecky buďto zastyděti
se aneb umlknouti přinutil. Když se hluk rozmáhal ve sboru, sám
:se pozamlčev, někdy zástupy z toho káral; potom předce řeč svou
ikonal, žádaje a prose pro .boha, aby ho nechali mluviti, poněvadž



ho potom více slyšeli nemají; nikdy se hřmotem ustrašiti nedal*
jsa mysli pevné a neohrožené. Ten pak byl předivný důvod jeho
paměti, že tři sta čtyřidceti dní seděl ve hloubi věže smrduté
a tmavé, na kteréhož vězení tvrdost sám naříkal, pravě že jakož
na statečného muže náleží, ne proto si stěžoval, že nehodné věci

trpěl, ale že se divil takové proti sobě nelidskosti; v tom místě
zajisté nic netoliko čisti, ale ani viděti nemohl, ať nic nedím o sklí
čení ducha, ježto ho každodenně trápiti musilo a všecku paměť'
z něho vyraziti mohlo: však on tolik vysoce učených a moudrých
mužův k své při za svědky přivedl, tolik svátých doktorův církve
k utvrzení svého smyslu připomenul, žeby toho příliš bylo, i kdyby
po ten veškeren čas v největší práznosti, v největším pokoji s učenými
studiemi byl se obíral. Reč jeho libá, prostranná i zvučná byla,
s jakýmsi důstojenstvím hnutí řečnického, jak v objevení hněvu*
tak i v hýbaní k lítosti, kteréžto však ani nehledal, ani dojiti sobě
nežádal. Stáli: neohrožený a smělý, smrtí netoliko pohrdaje, ale jf
žádostiv jsa; řeklby, že jest druhý Kato. O muže věčné lidské
paměti hodného! Nechválím, jestliže co proti řádům církevním

smyslil; obdivuji se jeho učení, mnohých věcí známosti, výmluvnosti*
líbeznosti v řeči a bystrotě v odpovídaní: ale bojím se. že vše to
jemu k záhubě od přírody propůjčeno bylo.«

»Potom dán mu čas k rozmyslu a ku pokání za dva dni.
Mezitím navštěvovali ho mnozí muži vysoce učení, aby jím hnuli
od smyslu jeho; šel také kardinál Florentinský k němu, aby ho
navedl na cestu pravou. Ale když neústupně zastával bludy své*
konečně (v 21tém valném posezení sboru, dne 30 máje) odsouzen

jest za kacíře a ohněm spálen. Jasným čelem a veselou tváří šel
ke smrti, nelekaje se ani ohně, ani muk ani zahynutí. Nikdy žádný
ze Stoikův nepodstoupil smrti tak stálou myslí a srdcem zmužilým*

jako tento jí žádati se zdál. Když přišel na popraviště, sám se
svlekl z šatův, a padv na kolena, modlil se před kolem, k němuž
nahý přivázán byl mokrými provazy a řetězem; potom obložili
dřívím ne drobným ale obhroubným až do prsou, slámy mezi ně
nakladše. Jakž dříví hořeti počalo, jal se spívati píseň, kterouž mu
sotva oheň a dým přetrhl. To pak bylo největší znamení stálosti

mysli, že když kat se zadu chtěl zapálit! oheň, aby ho neviděl, on
»sem přistup,« dí, »a zapal přede mnou; neb bychť se bál ohně

tvého, bylbych sem se nedostal.* Tímto spůsobem zahynul muž
nad míru znamenitý. Díval sem se na skonání jeho, spatřil sem vše



co se dálo. Buď to že nevěra, nebo neústupnost u příčině byla,
věru muž ten umřel vždy co pravý filosof!«

Ačkoli pak samo toto vypravování jednoho z nejvýtečnějších
oudův sboru dává dosti důkazu, jak neřádi otcové shromáždění
viděli opět zapalovati hranici, však i odjinud daloby se dovesti, že

nemohli jinak odolati potřebě, aby zachránili autoritu církve, moc
a platnost zákonův a svou vlastní důslednost. 334

Jest opravdu velice

litovati, že zákonové a duch věku onoho nejen dovolovali, ale že

i žádali plápolavých obětí toho spůsobu; plyneť pohříchu ze zásady
tradice vůbec nevhoda ta, že věk a mrav i sebe osvícenější vázán

bývá často měrou a pravidly věku hrubého a surového. Není téměř
ani pochyby, že kdyby Hus a Jeroným byli odsouzeni ne k upálení,
ale třebas jen k vazbě doživotně, husitství v Cechách nikdy byloby
nenabylo tak veliké převahy; byloťby tuším obmezilo se na částku
obecenstva vzdělanějšího, jako Wiklefismus v Anglii, obecného ale
lidu byloby málo se dotýkalo. Jest ovšem jistá věc, že národ český
později ne toliko pro tyto dva upálené mistry své, ale z jiných
příčin více, sáhnul ke zbroji: ale neméně jisté jest, žeby bylo ne

přišlo k boji vůbec, kdyby byl zachoval dávnou svou úctu ke sboru
a k mocnostem církevním vůbec. Této pak úcty zbavil se byl
obecný lid, nemoha ve prostotě své srovnati to s citem pravdy
a spravedlivosti, že mužové, kteří sami pobožně živi byvše tak horlivě
se byli snažili o mravní jeho ušlechtění, odsouzeni jsou k nej ukrut

nější smrti, a že viděti bylo vítězoslavit! nad nimi ouhlavní a zuřivé

jich protivníky, jichžto život jevil tolikeré křehkosti na sobě; od

půrcové pak sboru i církve nemeškali užiti patrné této neshody
v jeho srdci ku prospěchu svému.

A však jakkoli sbor jen bezděky a ne bez lítosti dával zapalo
vati hranice, nicméně pevný měl oumysl, postaviti se s všemožnou

přísností proti duchu neposlušenství, jenž mezi Cechy a Moravany
spůsobem tak neočekávaným se zmáhal. Byltě uzavřel již dne 24 února
r. 1416, pohnati k soudu svému a stíhati processy všech 452 pánův
a vládyk českých i moravských, kteří přivěsivše pečeti své ku po
hrůžčivému psaní dne 2 září 1415, byli se uvrhli v podezření kacíř
ství. Bully půhonné ohlášeny a přibity jsou na dne 3 máje v Pasově,
5 máje v Konstancii, 10 máje ve Vídni v kostele sv. Stěpana,
a 14 června v Režně, později pak ustanoveni čtyři kommissarové
k vedení nové té pře, z každého národu jeden.

33" Ale i Pražského
arcibiskupa Kunrata z Vechty, i Olomuckého biskupa Václava
Králíka z Buřenic zamýšleli otcové pohnati k odpovídaní za to, že



dívajíce se netečně na pronásledování kněžstva v diecesech svých,
hověli tím kacířstvu, a nad to že plýtvali statky duchovními sobě
svěřenými, dávajíce je do zástav. I ačkoli oni také měli horlivé

zástupce své u sboru, (jakož pak kapituly Pražská i Vyšehradská
s nemalým důrazem je zastávaly), předce sbor bylby ouředně proti
nim zakročil,
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kdyby král Sigmund, jenž té doby ve Francii

a v Anglii se zdržoval, byl nežádal pilně, aby všecky důležitější
kroky toho druhu odročeny byly až do jeho návratu do Konstancie..
Mezitím ale umřel dne 2 září 1416 často řečený biskup Olomucký
Václav, spolu patriarcha Antiochenský a krále svého slouha i rada.

odjakživa nejd©věrnější, jenž tuším jen proto tak vysoce vzešel, že

vyosobiv se takořka ze sebe sám, jediné králem svým živ býti chtěl,
tudíž od lidu také obecně »králíkem« nazýván byl. Přízní Václa
vovou povýšen jest na jeho místo, volen byv od několika Olo

muckých kanovníkův, Vyšehradský kanovník Aleš, rodu vládyckého
ze Březí,

337 a poněvadž papeže tehdáž nebylo, z vůle královy nejen
arcibiskupem Kunratem stvrzen, ale i skrze předního milce králova,
Jana ze Smilkova na Kostelci, v držení stolice biskupské skutečně
uveden. To ale velmi nevhod bylo sboru Konstantskému, mylně
zpravenému, jakoby Aleš na kacíře laskav byl; pročež otcové zrušivše
zvolení jeho, ustanovili dne 14 prosince Jana Železného za biskupa
Olomuckého i Litomyšlského pospolu.

338 Ze král Václav nařízením

takovýmto na nejvýš uražen býti musel, na to tím méně ohledu
bráno, čím pevněji sbor byl konečně umínil přikročiti také k němu
a k choti jeho, co přátelům kacířství, se vší zákonův církevních

přísností. Vida zajisté, ana neplnila se žádná z těch nadějí, které
Václavova přípověď k jednotě katolické ode dne 1 října 1415 byla
slibovala, nýbrž že církev česká čím dále tím hlouběji klesala, na

chyloval také ucha svého vždy více k žalobám na něho, ježto dal.

sobě, dle obyčeje článkované, i veřejně přednesti. Článkové ti zabí
hali do minulých příběhův dosti daleko, viníce krále nejen z lásky
a ochranné přízně k Husitům, ale i ze zřejmého ©účastenství při
obloupení duchovenstva v zemích jeho. Na královnu Sofii žalováno,,
že jako prvé Husa, tak potom M. Jesenice hájila a v urputnosti
podporovala, dekrety apoštolské veřejně potupovala, i na všech
statcích svých kněží katolické vyhánějíc husitské usazovala.339

Jen
opětovanému přičinění krále Sigmunda děkovati bylo, že sešlo
s vedení pře této u sboru již počaté.

340 Václav ale vážil sobě tak
lehce dekretův Konstantských, že hájiv napotom biskupa svého
Aleše z Březí v požívaní netoliko biskupství Olomuckého ale



i Litomyšlského, nechtěl Jana Železného již ani do země své pou
v, v, • 341stětí.

Byliť toho času oba královští bratří, Václav i Sigmund, ne
u rovnali se sice a nesmířili naprosto, ale předce aspoň sblížili se
k sobě opět. Po zahynutí manžela Elišky Zhořelské, Antonína vévody
Brabantského a Lucemburského v bitvě u Azincourt dne 25 října 1415,
zmáhaly se v zemi Lucemburské čím dále tím horší bouře, k jichžto
upokojení nedostávalo se mladé vdově ani moci ani spůsobilosti.
Král Sigmund za pobytu svého ve Francii a v Anglii r. 1416 při
hlédaje k výjevům této nevlády z blízka, rádby byl uchránil vlasti

svých předkův, i žádal, aby král Václav postoupil jemu, aspoň na

čas, vrchního práva svého k zemi Lucemburské. To dalo příčinu
k vyjednáváním, jichžto následek byl, že Václav zmocnil bratra
svého dne 13 července 1416, aby nejen v Lucembursku a Bra
bantsku dobýval a hájil práv koruny české, ale také získal k Čechám

opět kraje a města Falcká králem Ruprechtem odcizená. Jednáno
také 342 v příčině kurfirství Braniborského, jež Sigmund byl dne
30 dubna 1415 bez vůle Václavovy propůjčil Normberskému pur
krabí Fridrichovi, (předku kralujícího nyní domu Pruského), a Václav

nebyl v této věci nesnaden, ačkoli neví se o zápisu, kterýmžby
markrabství onoho byl odřekl se naprosto. Proti tomu očekával
a žádal zase, aby Sigmund nedal u sboru dotýkati cti jeho i národu
Českého urážlivě, jelikož o skutečném kacířství v Čechách dle mnění

jeho ani řeči býti nemohlo.
Také zdá se, jakoby ruch náboženský v Čechách na sklonku

léta 1416, ne bez přičinění krále Václavova, byl počal aspoň v ně
kterých kruzích mírniti se. Když zajisté toho času M. Jan Kardinál
z Reinšteina stal se byl rektorem university Pražské, zprostředko
váno jest, patrně působením královým, ne sice dorozumění a smí

ření, ale jakési aspoň sblížení se a námluvy mezi arcibiskupem
Kunratem a universitou, jichžto vyslovený směr a oučel byl, na
vrátiti církev českou k témuž stavu, ve kterémž nacházela se byla
pod císařem Karlem IV zbožné paměti: mělať ona vesměs přihlásiti
se opět ku poslušenství stolice Římské vůbec a Pražského arci
biskupa zvláště, starým řádným kněžím měly navráceny býti fary
a příjmy i důchody jejich, M. Jan Jesenic neměl ukázati se v Praze
více, pokud by nedosáhl milosti a rozřešení ode sboru Konstant
ského aneb od budoucího papeže, otázka pak o kalichu měla zůstá
vati nedotknuta ve své váze až do rozhodnutí téhož budoucího
papeže atd. V tomto, staré církvi patrně příznivém, směru a ducha



vyšly také některé dekrety z královy kanceláře do měst českých.
341

Ale těmito a takovými cestami a prostředky nedaly se již ukojiti
mysli, mnoholetými bouřemi a událostmi nezvyklými povzbuzené;
ba pravdě jest podobno, že pokus ten potkal se s účinkem právě
opačným a vedl nejen k utužení, nýbrž i k rozmnožení různic.

Spor a nepokoj náboženský, ve kterém octli se byli Husovi
následovníci, — javše se klásti míru písma svátého na celou tehdejší
soustavu pravd věroučných, a to dle osobního zdání a soudu svého, —

tento spor [1417] zmáhal a šířil se i sám v sobě a zasahoval rok
co rok do nových a dalších oborův. Jak mile zajisté nalezeno bylo,
že potřebí bylo oprav i v učení i ve zprávě církve, nebylo lze
uvarovati se hádek, kolikeré a jaké měly býti ty opravy; mladá
svoboda, spustivši se jednou autority a positivných zákonův, již ne
mohla dojiti svého cíle i odpočinutí, nežli až proběhla všecka stadia

rozvoje věku svému přiměřeného; ale také hříšné její dítě, nejed
nota, nesvornost a stranění, nemeškalo zroditi se a vésti ku konečné
záhubě. Předčasná smrt M. Jana Husa teprv v ohledu tomto dala
se pocítiti co veliká pro národ český ztráta. Ačkoli zajisté Hus
nekvapil byl proměniti věrouku křesťanskou ve smyslu pozdějšího
protestantismu, měl předce tolik i důslednosti do sebe i odvahy,
aby neprotivil se i nebránil dalším jeho požadavkům; a duchovní
jeho převaha i autorita mezi českými učiteli bylaby nedala vzniku
tolikerým různicem na poli věroučném, které povstaly po smrti
jeho. Samo jeho další přebývaní a působení na místech rozličných
dalo bylo původ ke hlavním rozdílům. Ve směsici zajisté mnění

rozmanitých dělalo se záhy dvojí těžiště, kteréžto potom brzy se

vespolek přitahujíc, brzy zas odstrkujíc, zachvacovalo všecky různé

pohyby jednokaždé do víru svého. Jedno z nich byla Praha,
druhé někdy město Oustí nad Lužnicí čili Sezimovo Oustí,
(matka pozdějšího Tábora), kdež Hus po svém z Prahy vypu
zení ztrávil byl nejvíce času. V Praze první podnět k opravám
a novotám vycházel z učených kollejí universitních; v Oustí rodil
se takořka v lidu samém. Tam tedy počínal sobě mírně, konserva
tivné a téměř po aristokraticku; zde netrpěv uzdy, choval se radi
kálně a demokraticky.

344
Bohatý soukeník v Oustí, jmenem Pytel,

a pekař Joha, oba někdy horliví Husovi posluchači ve vyhnanství
jeho, propůjčovali již od r. 1415 v domích svých outočištč takovým
učencům, kterýchžto přívažné novotění bylo mrzkostí Cechům ostat
ním; Pražský mistr Jan z Jičína, známý z příběhův r. 1412, pak
kněží Věněk, Petr Veliký, Antoš, Petr Kániš, Jan z Bydlína,



Pšenička i jiní potomní Táborští náčelníci požívali u nich ztravy
a jiného pohodlí dlouhý čas, mívajíce mnohé mezi sebou hádky,
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a činíce, na opak university Pražské, zvláštní spůsob akademie,
jejížto nálezy sahaly daleko přes meze Pražskými dekrety vyt
čené. Později strany ty, nabyvše určitějšího rázu, jmenovaly se

jedna kališnická neboli Pražská, druhá táborská. Však ani

celá Praha nebývala nikdy pouze kališnickou, ani Oustí pouze
táborským, protože v Praze, a zvláště na Novém městě, hlásili se
mnozí také k zásadám táborským, a v Oustí tolikéž mnozí k zá
sadám kališnickým; a poněvadž v obou městech drahná částka oby
vatelstva zůstávala ještě i starému vyznání otcův svých věrna, na

skytovalo se bez přestání hojně příčin ke svárům a půtkám všelikým,
kterými slabší město Oustí konečně do ouplné záhuby uvedeno jest.

Postupné rozcházení a různění se věroučných soustav husit

ských dá se nejurčitěji stopovati podle dekretův, kterými universita
Pražská, co ředitelkyně, osvědčovala se o nich pochvalou aneb
hanou k národu vůbec. Znamenitější mistři učení toho byli v těchto
létech Křištan z Prachatic, Jan z Jesenice, Jakoubek ze Stříbra,
Jan Kardinál z Reinšteina, Simon z Tišnova, Simon z Rokycan,
Zdeněk z Labouně probošt u Všech Svatých, Marek ze Králové
Hradce, pan Zdislav ze Zvířetic a Michal Čížek z Malenic. Hege
monie mezi nimi, aspoň co do stránky věroučné, připadla brzy
M. Jakoubkovi. Muž tento byl pro pobožné své živobytí pova
žován již za živa od mnohých za svátého; i ačkoli byl původcem
několika článkův věroučných vlastních a jináče bral poučení své

nejvíce z knih M. Matěje z Janova, nepostoupil předce na dráze
reformační tak daleko, jako netoliko Hus, ale i M. Matěj sám,
zůstávaje u větší míře, nežli oni, věren základním zásadám církve
katolické. Hlavně jeho vedením vydali mistři Pražští, za rektorství
M. Jana Kardinala dne 25 ledna 1417 ohlášení veřejné,
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jímžto

již naříkáno jest na zmáhající se mnění zámezná i tudíž bludná.
Ďábel (dí se tam) brává na se někdy také tvárnost svatosti, aby
mohl tudy lépe vštěpovat! svár mezi bratřími a nechut ku přikázaní
božímu. S bolestí že slyšeti bylo, kterak v některých obcech země
České učilo a věřilo se, že není očistce a protož že almužny a mo

dlitby za mrtvé jsou neplatný, že vystavování a ctění obrazův svátých
zapovídá se písmem svátým, že obřadové církevní, jako svěcení
soli a vody, jehnědu a vajec, kadění, kropení, míru líbaní a t. p.
jsou zbyteční a bludní. Sbor mistrův tedy napomínal i prosil všech

věrných Čechův, aby neposlouchajíce řečí takových a nedadouce



jimi se mýlili, chovali se vždy dle pravidla toho, že v takových
věcech, o kterýchž písmo svaté nic určitého neustanovuje, má staro

dávný obyčej církve považován býti za zákon/4
'

Pro nedostatečnost a chudobu došlých nás z této doby prame
nův dějinných nelze postaviti na jisto, jakou moc a jaké působení
provodil v národu výnos tento universitní, o kterémž aspoň pochybo
vali nelze, že mnohým husitům jevil se býti zpátečnickým; vždyť
již před třidceti léty škola mistra Pařížského, Matěje z Janova,
pokročila byla na dráze oprav v nejednom ohledu dále, ku př. co
do vzývaní svátých a obrazův i reliquií jejich. Dle analogie zjevův
pozdějších můžeme domýšleli se, že choulostivější mistrové Pražští
té doby, přejíce sobě konečného narovnání a smíření zase s církví

Římskou, byliby činili ještě i další ústupky, kdyby odhodlanější
laikové, a zvláště někteří páni čeští, byli jim dopustili coufati dále.
Důkaz na to béřeme hlavně z odvážného počínaní sobě v těchto
dnech pana Čeňka z Wartenberka, světského náčelníka stavův

husitských. Poněvadž straně husitské počalo bylo nedostávati se
kněží svěcených, a dostatek ten nejen v Čechách ale i v Moravě
stával se' co den citelnějším; pán ten, po králi v zemi nejpřednější
a nejmocnější, uživ přítomnosti, snad jen nahodilé, Pleřmana biskupa
Nikopolského, Pražského suffragana i generálního vikara, v jeho
městě Německém Brodu, odpolu domlouváním, odpolu nucením
dal ho zavěsti na blízký tam jeho hrad Lipnici (kdež již od dávna
zřízen byl zvláštní chrám kollegiatní,) a připravil ho k tomu, že
dne 6 března 1417 vysvětil tam množství žákův husitských na
kněžství.848

Biskup ten jak dříve, tak i později, hojnými skutky do
kázal se býti ouhlavním veškerého husitství nepřítelem; neví se,
kterými prostředky podařilo se panu Čeňkovi skloniti ho ke skutku,
pro kterýž arcibiskup Kunrat patentem již dne 15 března na Roud
nici vydaným odjal mu ouřad generálního vikářství.

Domnění naše o vlivu a působení moci světské ve vývoji husit
ství stvrzuje se netoliko shodou časovou ale i výslovným vyznáním
mistrův Pražských ve výnosu tom, který dne 10 března vydali
k národu o potřebě rozdávaní svátosti večeře páně pod obojí
spůsobou, a kterýž stal se potom jako základním kamenem církve
utraquistické. Pravili zajisté, že »mnohých věrných křesťanův, ne
toliko pánův a šlechticův, ale i jiných stavův lidí častými prosbami
byli pilně napomínáni, aby jim učinili plnou jistotu svého vyznání
o velebné svátosti těla a krve boží,« a pak že to učinili, aby nebyli
»trestáni ze zrazování pravdy, pro stud a bázeň svobodného vyznání



jejího.* Nelze příti, že vyjádřili se ve výnosu tom s nemalou sice
mírností a opatrností, ale také s nemenší odvahou a stanovností.
Přiznali se, že již v každé spůsobě porůznu celý obsažen jest Kristus;
pročež že může se shovívati těm, kteří buďto z nevědomosti aneb
z jiných příčin přijímají svátost oltářní pod jednou toliko: poněvadž
ale ona ustanovena jest od Krista pána původně pod oběma i roz
dávána takto v celé prvověké církvi křesťanské, protož přijímaní
pod obojí má za pravější uznáváno býti, a Cechové že nemají se
v tom dáti mýliti, třebas by angel sám s nebe stoupiv chtěl jinému
je učiti. 349 Následkem ohlášení tohoto utraquismus v Cechách i v Mo

ravě teprv hluboce a široce se zakořenil. I takoví pánové, kteří
posavad nechtěli byli nepokojiti na panstvích svých faráře jinak
věřící, domnívali se nyní míti právo i povinnost, aby uložili jim
kalich za výminku dalšího požívaní obrokův. Tak i pan Čeněk
z Wartenberka, co poručník mladého pána Oldřicha z Rosenberka,.
dal dne 17 června ohlásiti po všech rozlehlých panstvích Rosen

berských, že všickni kněží a faráři, kteří večeři páně pod obojí
spůsobou rozdávati se zdráhali, měli v určitém času směniti se
o místa svá s těmi, kteří k tomu ochptni byli.

3 0 Moravští páni
Lacek a Petr z Kravař, Heralt z Kunstatu a ze Skal i Jan Tova

čovský z Cimburka povolali k témuž cíli drahně husitských kněži
z Čech do Moravy.

Však i sbor Konstantský nemeškal také staviti dekrety své

naproti dekretům Pražské university. Nejprve zdvihl a odročil
duchovní právomocenství university této, pokudkoli řízení její bylo
v rukou bludařův a zastavatelův kacířství; proto zrušil na ten čas
všecka její privilegia, vyhlásil za neplatné všecka její akta, volby
a graduování, i zapověděl všem věrným studovati v Praze. 301 Potom,
nařídil několika theologům v Konstancii přítomným, aby spisy uče
nými vyvrátili domnění česká o potřebě přijímaní pod obojí spůso
bou. První, jenž to učinil, byl kancléř university Pařížské Jan Gerson,,
již často jmenovaný; povysvětliv všecky stránky sporné otázky této
krátce sice, ale jakož od tak slavného spisovatele očekávat! bylo,,
jasně, důkladně i dostatečně, neváhal se předce konečně vyznati
zdání své, žeby lépe bylo potýkati se s Čechy mečem, nežli dů
vody.
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Místněji pronesl se někdejší Pražský professor Mařík příjmím

Rvačka, staviv odpory proti všem jednotlivým článkům krajana svého
M. Jakoubka ze Stříbra ; spis jeho došel u sboru pochvaly. A však
i jiných drahně učencův davše se do prací podobných, opírali se

proti novotám českým traktáty téměř nesčíslnými a nekonečnými.
353



Sboru po několikoletém namáhaní podařilo se konečně zrušiti
neblahé roztrojení církve západní v křesťanstvu. Řehoř XII odstoupil
dobrovolně (5 července 1415,) Jan XXIII strádal u vězení v Mann

heimě; Benedikt XIII, ze všech nejurputnější, opuštěn jest pomalu
ode svých ode všech, a to následkem smlouvy uzavřené od krále
Sigmunda v Narbonně dne 13 prosince 1415 s posly králův Spaniel
ských; a když i Spanielé, co pátý národ, v říjnu 1416 ke sboru
se připojili, ssazen jest dokonce s důstojenství svého nálezem slavným
dne 26 července 1417. Mezi ssazováním sborův Pisanského a Kon
stantského vyskytnul se na štěstí ten rozdíl, že toto poslední došlo
u všech knížat i národův na západu jednohlasného uznání, pochvaly
a poslušenství; začež především děkovati bylo Sigmundovu osob
nímu cestování a mnohonásobnému přičinění se. Po dokonalém
tedy obnovení jednoty církevní nezbývaly sboru nežli dvě úlohy
ještě: volení nového a jediného papeže pro celé křesťanstvo, a oprava
církve ve hlavě i v oudech. Ze obé to bylo potřebné i pilné, ne

zapíral nikdo: ale kteréby mělo dříve předsevzato býti, o tom
dělivše se smyslové, vedli brzy k rozbroji tak krutému, že strach
byl, aby sbor sám jím nerozpadl se. Král Sigmund žádal, aby
především ustanovila i přijala se pravidla potřebné reformy, kterážby
mohla potom uložena býti papeži volenu býti majícímu za zákon
a za povinnost; naproti tomu většina kardinálův stála na tom, že

církev musela především míti hlavu svou opět; jejím zajisté při
činěním dílo reformace nejen že se usnadní a utuží, ale i v prove
dení svém prý se ubezpečí. Kardinálům přisvědčovali národové
italský, francouzský a španielský, králi pak Římskému německý
i anglický. Nejsnažněji podporoval Sigmunda národ německý, ku
kterémuž v Konstancii také Cechové, Uhři, Poláci a Skandinávci
počítáni byli; a tu zase byli Cechové katoličtí, kteří v horlivosti
o neodkladné předsevzetí reformace předcházeli všecky ostatní
národy. M. Mařík Pražský byl neobmeškal, když dne 9 máje 1417
držel ke sboru řeč, vytknouti to za čelný důvod, že husitství jen
tímto spůsobem dalo se zaraziti a neškodným učiniti. :i>4

Již sice od
r. 1415 sestaveno bylo z oudův všech národův zvláštní kollegium,
ježto mělo činili návrhy k reformací; v měsíci srpnu 1417 provedl
to Sigmund, že dílo mezitím odročené předsevzato jest opět: ne

bylo však při něm viděti prospěchu, když sami otcové reformy,
Petr z Alliaku a Jan Gerson, navrhovali, žeby reformace měla počí
nati se volením papeže. Král Sigmund naproti tomu neukázal se

nikdy tak velikým, jako v rozhodném okamžení tomto; jakoby měl



ducha věštího, jakoby byl věděl a cítil, že stál na rozhraní světo
dějinstva, že musel chrániti potomstvo neřestí a pohrom nekonečných,
stál v oumyslu svém pevný a nepohnutý, ačkoliv přívržencův jeho
den co den ubývalo, zvláště když arcibiskup Kanterburský Robert
Hallam dne 4 září 1417 smrtí uchvácen byl. Svár a rozbroj o to
dostoupil té výše, že když Sigmund dne 9 září v nejvyšším roz

jitření vykročil náhle ze shromáždění otcův, hlasové za ním pokřiku
jíce dávali mu »kacířův« i přívržencům jeho; 855 kardinálové tudíž

chystali se jeti z Konstancie, a král zamýšlel některý čas skutečně,
zabaviti je tam násilím. Zjevná horlivost i přičinlivost jeho s jedné
strany, a s druhé rozhořčenost náramná, klestily cestu zmáhajícímu
se domnění, že ruka světská osobovala sobě tu moc a právo ne
náležité ve věcech duchovních, až Sigmund, stoje sám s několika

věrnými naproti celému sboru, konečně (5 října) ustoupiti přinucena
se viděl. I svolil tedy k volení papeže, zvláště když ve 40tém
valném posezení (dne 30 října) uzavřeno a pojištěno bylo, že budoucí
papež neměl sboru ani opustiti ani rozpustiti, pokudby dlouho
žádaná reformace dokonána nebyla.

Vstoupivše do konklave dne 8 listopadu 1417 přítomní v Kon
stancii 23 kardinálové, spolu se 30 deputovanými všech národův,
zvolili dne 11 listopadu, o sv. Martině, jednohlasně kardinala Otu
z Kolonny za papeže,
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jenž na památku dne povýšení svého dal

sobě jméno Martin V. Král Sigmund byl mezi prvními, kteří
radostí nad tak brzkým a svorným volením políbili novému papeži
nohu; začež Martin se srdečným díkůčiněním jej objal. Všeobecnou
chválu měla muže toho učenost a skromnost, spravedlivost a při
činlivost, tak že nebylo nikoho, jenžby od něho neočekával všeho
dobrého. Korunován jest dne 21 listopadu v Konstancii s velikou
slavností. Pro reformaci ale zdálo se býti zlým znamením, že hned

nazejtří po svém volení nařídil témuž kardinálovi, který byl sepsal
řád kanceláře papežské pro Jana XXIlí, aby vyhotovil jej také
pro něho spůsobem od dávna obyčejným. I ačkoli hned po koruno
vání svém ustanovil šestero kardinálův, kteří s pomocí plnomocníkův
všech národův pracovati měli o reformaci, však nejen Němci, ale

již i Francouzové stali se nedočkavými, vidouce míjeti měsíc po
měsíci, ana reformace ještě ani o krok ku předu nepostoupila.
I doráželi tudíž netoliko na papeže ale i na krále Sigmunda, aby
dílo uspíšeno bylo: Sigmund ale odmítal je nyní, předešlé jejich
chování jim vytýkaje.
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Když konečně dne 18 ledna 1418 Marti

novým kázáním předložen sboru návrh k reformaci, uznán jest za



tak nedostatečný a chudý, že nespokojenosti jím ještě přibylo. Po

nekonečných hádkách, když otcové mezi sebou srovnati se nemohli,
co a jakby opravovati se mělo, papež uznal prý že bude nejlépe,
odroče prozatím reformaci všeobecnou k času jinému,

3
"
8 uzavírali

o nejpilnějších věcech zvláštní konkordaty s jednotlivými národy.
Když se to stalo, zvoleno jest dne 19 dubna město Pavia pro nejprv
příští sbor církevní, a o tři dni později, 22 dubna 1418, ve 45tém
valném a posledním posezení, sbor Konstantský konečně rozveden
a rozpuštěn.

Toto neblahé opakování se téhož výjevu ve sboru i Pisanském
i Konstantském, tento důkaz opětovaný před očima světa, že hier
archie buďto neuměla nebo nechtěla obvyknout! skutkem zásadě

reformy a tudíž i pokroku mírnému v církvi, toto klamání a maření
dlouho chovaných ušlechtilých nadějí, a ta zpozdilá nečinnost i trpěli
vost všech, kteří chtěli spojovati dobromyslně poslušenství ke vládě
církevní s láskou k zákonu božímu, — nebyloliž to vyznání sku

tečné, že církev cestou řádnou neuměla již pomoci sobě sama?
nadánali jím výsada právu revolučnímu v církvi ? nešťastné bouře,
vzešlé později husitstvím nad vlastí českou, či nenacházely v něm
ne-li své ospravedlnění, aspoň omluvu ?

Ještě před rozpuštěním sboru vkročil byl Martin V také do
záležitostí českých. Vydav o nich dne 22 února 1418 v Konstancii
několik bull a psaní, vypravoval žalostně o vzniku i vzrůstu veške
rého husitství, potvrdil všeho, cokoli sbor proti němu před se vzal,
napomínal odpadlé Cechy a Moravany, aby vrátili se do lůna církve,
stíhal kletbou všecky neposlušné i zatvrzelé, a vyzýval netoliko

preláty, ale i světské moci a ouřady, aby přikročili k nim tresty
zákonnými.

359 Také zamýšlel dáti pokračovati vepři zavedené proti
králi Václavovi a proti jednotě panské v Cechách, i chtěl stížiti je
kletbou, leč že Sigmund, spoléhaje na obojetné sliby bratrovy, od
vrátil pohromu tu od Čechův v naději, že spůsoby mírnějšími lze
bude uvesti je opět na cestu spasitelnou. Domnívalť se zajisté král
Římský, že bratrovi jeho nedostávalo se ne tak dobré vůle, jako
raději jen potřebného důrazu, aby připravil ku poslušenství husitské
své poddané; a poněvadž mu Václav několikrát za těchto let
vzkazoval byl žádost svou, sejiti se s ním osobně, při čemž že

chtěl prý dáti se od něho navěsti ke všemu dobrému, nepochyboval
Sigmund, že snažení to se mu podaří. K žádosti králově tedy sbor
naznačil jen napřed ve 24 článcích spůsob, kterého šetřiti se mělo

při navrácení Čechův ku poslušenství. Král Václav měl zavázati se



přísahou, že šetřili bude svobod církve Římské v říši své, aniž dá
je rušiti od kohokoli; Husité všichni měli donuceni býti, aby se

odpřisáhli bludův svých, a neústupní měli se potrestali přísně; dále
aby prý se vrátilo, cokoli kostelům pobráno bylo, i reliquie a klenoty
chrámu sv. Víta v Praze; vyhnaní kněží aby zase do far svých
uvedeni byli a obdrželi náhradu za škody své; Pražská universita
budiž prý napravena, přední učitelé husitští stůjte před papežem,
jakož i kněží na hradě Lipnickém svěcení; konečně spáleny buďte
všecky husitské knihy, buď zapovězeno spívaní písní husitských na

jakémkoli místě, též svobodné kázaní kněží přespolních ; řádné církevní

pokuty mějte volný průchod, jednoty husitské budte zrušeny, a kdo
koli Husa neb Jeronýma za svaté vydávati bude, ať se spálí ohněm
co kacíř zpětivý a t. d. 360

Jak málo ale král Václav nařízení takových
sobě všímal, dá se i z toho souditi, že nedlouho potom (dne 9 června

1418) dal znova prohlásit! zákon, kterým se zapovídalo a rušilo
každé pohánění obyvatelův českých stavu světského před jakýkoli
zahraničný soud duchovní. 381 Proto také jalové muselo zůstati po
slání kardinala Jana Dominici, jehožto Martin V vypravil dne
10 července 1418 s plnou mocí k vyplenění kacířství v zemi České. 332

Vedením mistra Jakoubka stal se byl mezitím v Čechách

nový krok na dráze oprav, čili raději proměn věroučných. Na zá

kladě učení svátého Dionysia, že večeře páně jest svátost všech

svátostí, že jest jich všech potřebný jakoby doplněk, a spasitelnost
jich všech že se zvyšuje užíváním jejím, počal M. Jakoubek tvrditi,
že i křest svátý má spojován býti se svátostí oltářní, a protož že
i dítkám má hned při kře stu přisluhovat! se také tou svátostí,
ovšem pod obojí spůsobou. Nevíme na jisto, kdy nová theorie tato
uvedena byla poprvé ve praxi; pravdě jest podobné, že trvalo to
dosti dlouho, nežli obrácen byl k ní pozor veřejný. Tu ale našli
se i mezi dosavadními husity mnozí, kteří neschvalovali kroku
takového; ba sami náčelníci, Křištan z Prachatic mezi mistry, Čeněk
z Wartenberka mezi pány světskými, protivili se dlouho,

363 a zvláště

jeden ze předních někdy učenníkův Husových, mistr Simon z Tišnova,
postavil se rozhodně na odpor; když ale potom od strany Jakoub
kovy na universitě, tudíž i v obecném lidu, přehlasován byl, opustil
konečně šiky husitův, a za několik let stal se horlivým jejich od

půrcem, jakož časem svým snad šíře o tom vykládati budeme. 301

Jak hojné a mnohostranné panovaly v těchto létech hádky
a třenice za příčinou opravních pokusňv co do věrouky církevní,
jest nám postihati více důmyslem nežli určitým podáním, ani paměti



z té doby došly nás jen velmi chudé. Víme jen, že i z daleké

ciziny všeliká heterodoxie již počala byla obraceti zraky a kroky
své k Čechám, jakožto ke vlasti tehdáž jediné, kde »slovo boží«
mělo svobodu. Tak již r. 1417 nejhorlivější věku svého Wiklefovec,
Petr Payne, mistr university Oxfordské, utekl se do Prahy, kdežto
přijat byv také za mistra, nepřestal po celý věk chválit! a šířiti
učení anglického reformátora. Potom r. 1418 ze zemí Francouzských
přišlo tamtéž až do 40 mužův, i s ženami a dítkami, byvše jak
pravili od prelátův pro zákon boží vyhnáni ze své vlasti. Proto
Pražané rádi je u sebe přijali a živili, ba i královna Sofie sama
s dvořany královými častěji je navštěvovala, všeliké pomoci jim
v potřebách jejich naskytujíc. Byliť to Waldenštía měli též
barbu čili kněze svého s sebou, jenž jim knihy v jich jazyku před
čítával; kališnických však služeb božích na mále ©účastnili se. 365

Působení příchozích těchto v myslích českých počalo nezadlouho
jeviti se, tu mněními Waldenskými, zvláště o přísaze a o trestu
smrti, tu Wiklefovým učením o transsubstantiaci. V Praze však

podařilo se M. Jakoubkovi, po mnohých hádkách a půtkách, že

oboje to učení a mnohé jiné více, v obecném vyznání většiny oby
vatelstva neobdrželo vrchu. Prohlášení university Pražské, jímž
7 února 1418 dána výstraha lidu obecnému, aby varoval se novot
u víře, nedošlo nás, ovšem ale zápis synody Svatováclavské
r. 1418,

300
nejstarší toho druhu listina, která ve 23 článcích po

učuje nás, nejen které základy, ohrady a meze kladli mistři učení
Pražského budoucí své církvi kališnické, ale také jaká domnění
přeskakovala již mezi těmi, kteří později přiznávali se k učení
Táborskému. Především usnesli se shromáždění mistři a kněží na

tom, že nikdo neměl napotom sám o sobě přilnout! ku kterému
koli novému článku víry, jakkoliby se mu zdál býti pravdivým
a prospěšným, léčby jej dříve předložil »obci bratří« ke skoumaní
a dolíčení, a oni zespolka jej pochválili; tím tedy postavena jest,
ve věroučných věcech, autorita »obce bratří* čili mistrův a kněží

Pražských na místě autority obecné církve Římské. Potom hned
ve článku 1) pochváleno jest Jakoubkovo učení o rozdávaní svátosti
oltářní také nemluvňátkům;

367 ve 2) článku pak položen jest učení
kališnického hlavní a známkový základ, že ne v samém toliko písmě
svátém hledat! se má pravidlo víry, (ale také ve starém podání
církevním;) aneb jinými slovy, že nesluší věřiti jen to, co písmem
svátým zjevně se ohlašuje, protože mnohé pravdy nalézají se, ač
ne ve slovích, ale v duchu toho písma, jemužto prý dorozuměti ne



každému smrtelníku dáno jest.
368 Tímto článkem mistr Jakoubek,

jenž velice na něm sobě zakládal, zastavil každý další pochod ku
protestantismu a zachoval kališnické církvi možnost, navrátiti se do
Římského katolicismu na sboru Basilejském opět; pochybno jest,
zdaliby Hus později k podobné zásadě cele se byl přidal, Táboři
pak vždy rozhodně jí odpírali. Článkové další stanovili; 3) že ne
sluší zapírati ohně očistcového po smrti, 4) ani zamítati mší zá

dušních, 5) ani tupiti modlitby, almužny a jiné milosrdné skutky
za zemřelé, 6) ani zapovídati vzývaní svátých; 7) přísaha ve věcech

důležitých že dovolena jest, 8) též i trest smrti pro zločince ne

napravitelné; 9) kněz i smrtelným hříchem stižený že může platně
přisluhovat! svátostmi církevními; 10) laik ani sebe pobožnější nemá
světití ani přisluhovat! svátostí večeře páně; 11) pouhá zpověd
hříchův nestačí ku pokání, ale také skutkové dosti činící mají
ukládáni býti; 12) svátosti olejní má se šetřiti, 13) duchovních
představených, třebas i nepobožných má ve všem dobrém poslou
cháno býti, 14) nařízení církevní, která nejsou ani písmu svátému
odporná, ani závadna mravům dobrým, mají se plniti; 15) výpo
vědem a naukám svátých doktorův prvověké církve, zakládajícím
se v písmě svátém, má se věřiti, 16) obřady a obyčeje, sloužící
církvi k ozdobě a nerušící zákona božího ani dobrých mravův,
mají se zachovávat!; 17) svěcení vody a požehnávaní všeliká mohou
se díti, ač proto naděje spasení na nich zakládati se nemá; 18) mše
svátá ať odbývá se dle spůsobu starodávního, 19) při čemž jen
evangelium a epištola má se čisti po česku, ostatní vše po latinsku;
20) obrazy svátých mají v kostelích chovány a v úctě jmíny, nikoli
však vzývány býti; 21) neděle a dnové sváteční netoliko Krista
pána, ale i Marie panny, apoštolův a jiných svátých mají se světití;
22) posty od církve předepsané, jak vůbec tak i u vigilii svátých,
mají od těch, kdo je snesou, nebýti zanedbávány; a konečně
23) kněžím pracujícím ve slově božím náleží právem božským i při
rozeným, aby požívali opatření slušného pro sebe i pro chudé,
ačkoli mají odříci se naprosto světského zboží a panování. Na
těchto a podobných zásadách ustanovila se a trvala potom církev
kališnická v Cechách po dvoje století téměř bez proměny. Z kon
tradiktorního znění jejich jest poznati spolu, která rozdílná mnění
počala se byla šířiti již r 1418 v lidu českém, ježto po některém
čase, rozmnožena jinými více zásadami, ustálila se konečně ve vy
znání sekty táborské, jakožto prvopočátečním zjevu novověkého
biblického protestantismu vůbec.

Palacký, Dějiny české III., vyd. 4. 10



Obojetné a mírné chování se krále Václava k ruchu nábožen

skému, ve kterémž octli se byli téměř všickni Cechové, mělo pro
něho aspoň tu výhodu, že země česká požívala ty doby vesměs
dosti pokoje, že poddaní jeho neskládali se již u veliké jednoty
a pikle proti němu, jako před dvadceti léty, a rozkazové jeho všude
s rychlým potkávali se vykonáváním. Našli se sice i v těchto létech,
jako ve předešlých, někteří zpurní a odbojní páni: my však nevíme
téměř o nich leda z listův a zápisův, kterýmiž král je buďto k sobě

glejtoval, aneb na milost opět přijímal. Takoví listové dáni dne
18 srpna 1416 panu Jindřichovi z Náchoda na Abršpachu; dne
17 září 1417 pánům Hynkovi z Cervenéhory, Sigmundovi Děčín
skému z Wartenberka, Vítovi z Sumburka i Glauchova, Janovi
Chudobovi z Wartenberka na Ralsku; 25 září Janovi z Boskovic
na Brandýse nad Orlicí, Hynkovi Krušinoví z Lichtenburka, Janovi
a Benešovi Košíkům z Lomnice; dne 4 října 1417 Václavovi z Jen
šteina, Půtovi z Castolovic, Hynkovi z Waldšteina na Stěpanicích
a Purkartovi z Janovic; 13 dubna 1418 Markvartovi z Potenšteina
i z Zampachu; konečně dne 30 července 1418 pánům Boršům 369

z Risenburka neb Oseká i družině jejich 80 zemanův a vládyk.
Mimo to známo jest, že i pan Jindřich mladší Rús z Plavna, seděním
na Kinšwartě, zdvihl byl válku proti králi Václavovi, pánům Oseckým
ku pomoci, ale po ztrátě dvou hradův svých, Hasišteina i Štědré,
dal se králi na milost. Páni Osečtí válčili s vysokého hradu Přimdy
více než dvě léta (1416—18), k veliké zádavě krajův okolních
a kupcův po silnicích; byl to poslední, ale neušlechtilý výstup rodu
v Cechách po mnohá století mohutného, kterýž tímto namáháním
tuším se vysíliv, upadl napotom v chudobu a v zapomenutí. Král
Václav přijal tyto pány jen pod tou výminkou na milost, aby
královského hradu Přimdy jim zastaveného, přijmouce summu zá

stavní, postoupili nejvyššímu písaři Mikulášovi z Lobkovic, jemužto
král zapsal i hrad Hasištein. 3 0 Vlastní ale příčina dlouhé a zhoubné
války té není nám o nic lépe známa, nežli ostatních půtek a bojův
s pány jmenovanými; neb ačkoli větší částka jejich byli horliví
katolíci, však neznáme ničeho, coby vedlo k domnění, žeby za pří
činou náboženství byli pozdvihli se proti králi. 371

Když král Sigmund ku konci léta 1418 z říše opět do Uher
se navracoval, maje v průvodu svém kardinala Jana Dominici, vydal
v Pasově dne 4 prosince otevřené psaní ke bratrovi svému, čili

raději manifest rozeslaný hned do Čech ve mnoha exemplářích,
372



aby Václava ještě jednou upozornil na zhoubné následky neodhodla
nosti a shovívavosti jeho ke stranám a rozbrojům se zmáhajícím,
i aby oznámil přísné a hrozné věci, které proto Cechům ode všech
zemí křesťanských nastávaly. Připomínal bratrovi častá jeho slibo

vání, že nebude trpěti u svých žádného kacířství; jim se důvěřiv,
že odvrátil ještě Sigmund kletbu na zemi a národ několikrát již

přichystanou; nyní ale že nemohl ani nechtěl přimlouvat! se více
za něho, aby celý svět nedomníval se, že více sobě vážil vlastní
krve své, nežli víry křesťanské. Aniž že Václava sic za bratra může

míti, leč také ostane v té víře, jako jasní předkové jejich, a vyčistí
což bludného jest v zemi své. Pročež povstaneli celé křesťanstvo

proti Cechům, ssadíli Václava s důstojenství královského, propustili
všecky many a poddané jeho ze závazku přísahy a poslušenství,
a budeli konečně vydán kříž válečný na záhubu celého království:
on že předkem se ohražuje, že nechce býti vinen vším tím neštěstím,
ale že vykoná povinnost svou a požene všecky ty k soudu, kteří
urputností a neposlušností svou jej k tomu ke všemu bezděky
přinutí.

873
Stejným smyslem vyjádřil se také, když dne 19 ledna 1419

poslové krále Václavovi přišedše k němu do Lince, ujišťovali vždy
ještě jeho jmenem, že o kacířích a bludařích jemu v Cechách nic

nebylo známo, tudíž že ani nevěděl, kohoby trestat! a vyhladiti měl.

Sigmund odpověděl, že nepochopoval kterak bratr jeho sám jediný
mohl nevěděti, co všem lidem známo bylo a jeho cti a dobré po
věsti před celým světem škodilo. On Sigmund že žádá nyní na

prosto, aby Václav splnil to, co mu opětovanými do Konstancie
poselstvími sliboval. Jmenovitě také že chce, aby k roku od kato
lických pánův českých do Skalice Uherské ke dni 9 února ulože

nému, ku poradě o vyplenění českého kacířství, vyslal následující
rady své s plnou mocí: Viléma z Hasenburka, Albrechta z Koldic,
Jana z Chotěmic, Jindřicha z Lažan, Jana ze Smilkova, Mikuláše
z Lobkovic, Filipa Loutu z Dědic, a jestliže ještě koho sám při
dati chce Přijdou!! radové tito a svolili ku potřebným cestám
i prostředkům, pak že bohdá ještě bude moci učiniti něco pro
dobré země české; jinak ale že nechce se propůjčovat! více k rokům
ani k jednání jakémukoli, pokud ve stavu věcí proměna učiněna
nebude. 374

Důrazná tato slova, podporována byvše od kardinala legata
důvody a napomínáním mnohonásobným, neminula se konečně
s oučinkem žádaným;

375 Václav umínil postaviti se husitismu skut-
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kem na odpor, buďto jen z pouhé bázně před hrozící válkou
s celým křesťanstvem zahraničným, aneb že skutečně přesvědčení
jeho proměnilo se. Nevíme sice, obeslalli rok Skalický; tím jistější
ale věc jest, že již s počátku měsíce února 1419 chápal se pro
středkův zameziti husitství; netoliko vypověděv z Prahy na věky
M. Jana Jesenice, jenž byl příčina čtyřletého tam interdiktu, ale
také přikázav uvesti kněží a faráře katolické, někdy z míst svých
vyhnané, do far jejich zase. Nařízení tato byvše konšely Pražskými
vykonána, spůsobila kvašení v myslech lidských neslýchané. Lidé
zajisté již tak byli zvykli považovati přední fary Pražské jakožto
Husitům náležité, že vynucené vrácení jejich prvním držitelům zdálo
se nejednomu býti bezprávím, ba loupeží, kteréby slušelo brániti
se. Neméně horšili se mnozí také nad tím, že noví farářové, zamíta

jíce všecka od předkův svých užívaná svátá náčiní, vysvěcovali
kostely znovu, dvéře jejich zavřevše, a čistili oltáře i bránili přístupu
mnohým měšťanům, nemocným nepodávali svátostí leč prvé odpři
sáhli se kalicha a t. p. Z toho povstávaly nepokoje a bouře v lidu,
za jichžto příčinou doputovaní z měšťanstva dne 25 února 1419

byvše voláni před rady královy, obdrželi přípověď, že králova Milost
ráčí podobojím pro jejich služby boží ponechati tří Pražských
kostelův, dvou klášterních na Novém městě, totiž u Matky boží
sněžné a u sv. Ambrože, a jednoho farního na Starém, totiž u sv.

Benedikta;
378 za to přidán jest také rozkaz, aby nedali se více

bouřiti lidu pod trestem nejpřísnějším. Nazejtří dne 26 února zrušen

jest konečně dlouho trvalý Pražský interdikt, a řádné služby boží

počaly se opět, jak u sv. Víta na hradě, tak i v ostatních kostelích
v městě.

Tím však nevrátil se nikoli pokoj do života obecného v Praze:
anobrž kvašení myslí stávalo se čím dále tím prudčejším. Poněvadž
větší počet obyvatelstva Pražského již byli podobojí, dotčení tři
chrámové nepostačovali ani skutečné jejich potřebě, tím méně jejich
žádosti; pročež i nepřestávali pokoušeti se, kterak by prosbou,
hrozbou neb násilím více a více kostelův pro sebe získati mohli.

Jaké asi nesnáze a půtky se vyskytovaly, dá se samo souditi z té

zprávy, že farníci na mnohých místech svolili sice ku postoupení
kostelův, jichžto právo podací náleželo králi, nikoli ale ku postou
pení škol, pravíce že oni chovali školy a školáky, ne pak faráři,
pročež že jim samým toliko příslušelo osazovati je; poněvadž pak
faráři bez žákův obejiti se nemohli, proto přivolavše jich k sobě



odjinud, dávali jim učili se na věžích kostelních neb na zvonicích;
tudíž bývalo u mnohých far dvojí žákovstvo, podobojí a katolické,
dráždívavší se všelikými spůsoby obapolně, tak že do půtek jejich
často krvavých také měšťané obojí strany se vkládali/'77 V den
posvícení kostela sv. Mikuláše na Starém městě, 18 června, pod
obojí zmocnili se ho násilím, tudíž ne bez krve prolití a všelikého

poskvrnění chrámu páně.
378

Jednotlivé rvačky a vraždy po městě,
v této stran rozkvašenosti, nezřídka také se přiházely.

Krále Václavův nej bližší obor, jeho dvořané a milci, byli hned
od prvopočátku nejodvážnější a nejhorlivější přátelé církevního
Husova počínaní; a také po jeho zahynutí, jakkoli osoby často se

střídaly, nicméně družina čili čeleď králova zůstávala vůbec nejmoc
nější podporou zmáhajícího se husitství. Nyní však, když Václav
od Husitův docela se odvrátil, a vznikající bouře zbuzovaly v něm
čím dále tím větší nechut a nenávist proti nim, nebylo již na dvoře
králově místa pro takové milce, kteří lásky své k husitství neuměli
držeti na uzdě; museliť jinde hledati štěstí svého. S osudem tím

potkali se také dva velikými dary a energií ducha nad míru výteční
mužové, z nichžto jeden v radě králově byl platné služby konal,
druhý pak ve věcech válečných neměl ani rovně. Byliť to M i k u

láš z Pístného, královský purkrabě na Husi a Prachaticích,
a Jan Žižka z Trocnova. O Žižkovi,

379 muži již poněkud obstár
lém, až potud se málo vědělo, ačkoli v několika válkách byl se

vyznamenal; teprv nastávající doba i potřeba měla objeviti světu
podivné schopnosti jeho. Byv dědicem jen několika dvorův a ouro
kův ve vesnicích Trocnově a Čeřejově nedaleko Budějovic, náležel
k nejnižší třídě zemanstva českého, i musel ode mládí hledati štěstí
svého po světě zbraní v rukou, až král Václav, k němu zřetel svůj
obrátiv, přivinul ho ke dvoru svému a počal si v něm libovati.
Povídá se, že jednou zarazil se, spatřiv milce již od dávna jedno
okého v neobyčejném rozjaření, an zamlčev se tváří zasmušilou cosi
na mysli přemítal i hleděl před sebe osuhle; na otázku, co jej tak
dojímá? že dostal za odpověď: »A který Cech mohl by chladnou krví
dívati se, když cizozemci vůkol haní, stíhají a týrají celý náš národ jako
kacíře, a v dalekých zemích pálí se nejšlechetnější mužové naši, jakoby
zločincové byli?« »Milý Jene! (vece mu král) což pak tomu říkati
máme? co dělati? možnáli napraviti to zase? Umíšli, tedy naprav;
myť toho rádi přejeme.* Od té doby Žižka osoboval prý sobě
i právo i povolání, aby hájil husitství spůsoby všemožnými. Když



Václav, boje se krvavých bouří, přikázal obcem Pražským co nej
přísněji, aby všecky své zásoby zbrojné na Vyšehrad přinesouce
tam položili, a měšťané neuměli ani ku poslušenství ani k odporu
odvážiti se, Zižka vstoupiv mezi ně, vyzval je, aby vezmouce hned
zbraně na sebe, postavili se v nich sami osobně před krále; on že

je povede a že ručí za milostivé jejich slyšení. I přistoupiv s rychle
ozbrojenými zástupy před Václava, díjemu: »věrní měšťané Pražští
že nemeškali postaviti se ve zbroji ke službám Jeho královské Mi

losti poslušně; král aby ráčil jen poroučet! a jmenovati jim ne

přítele, proti kterémuž do boje jiti měli, jsouce všickni hotovi,
nasaditi pro něho životův a statkův.« Král pozaraziv se nad nena

dálým výjevem, nicméně spamatoval se brzy, pochválil věrnosti
a oddanosti měšťanův svých, i napomenul jich, aby rozejdouce se
v pokoji domův, nedali vzniku bouřem jakýmkoli mezi sousedy.
Když ale Václav, neúfaje sobě do bezpečí na Vyšehradě více,
ustoupil bez meškání na hrad, jejž u Kunratic vystaviti dav »Wenzel
šteinem« jmenována míti chtěl: tu Zižka poznav, že nesměl ukázati
se na dvoře králově více, přivinul se k lidu, a z čeledína králova
stal se agitátorem národu. Podobný osud potkal také druha jeho,
pana M iku 1áše z Pístn éh o, známějšího pode jménem »zHusi«
aneb z Husince.880 Tento ve státních radách a poselstvích až po tu
dobu mnoho užívaný muž opovážil se byl nedávno, když král
náhodou octnul se u sv. Appollináře v Praze, v čele velikého zá

stupu žádati jej o propůjčení hojnějších kostelův pro služby boží

přijímající pod obojí. Král znaje a boje se odpůrce takového, vypo
věděl ho hned z Prahy co buřiče nebezpečného; tím pak stalo se,
že Mikuláš z Husi od té doby jal se pobuřovat! lid obecný po
krajích.

Rozkaz královský, aby kněží katoličtí na stará svá místa uve
deni byli, nevztahoval se jen ku Praze samojediné; i ve krajích
dála se podobná proměna všude, kdekoli jí nebránili páni a patro
nové husitští. Ze pak někdejší faráři, vrátivše se ku pobloudilým
svým ovcem duchovním, nezachovávali k nim ani mírnosti ani sho

vívavosti, bylo i předvídati, i brzy také z nářkův po celé zemi se

rozléhajících doslýchati. Lid, kterému řádní jeho faráři kalichem
přisluhovali se zdráhali, hledal sobě jinde kněží k tomu ochotných,
neváživ proto ani dlouhých poutí. Horlivější mezi kněžími Husit

skými, vyhnáni byvše posléze i z Oustí Sezimova, počali brzy po
velikonoci (16 Apr.) scházeti se v určité dni s posluchači sobě



věrnými na široké a prostranné hoře, asi míli od Bechyně vzdálí,
kdežto pod šírým nebem kážíce lidu a rozdávajíce svátost oltářní

pod obojí spůsobou, počali záhy nazývati místo shromáždění svého

jmenem biblickým »horu Tábor.« 381

Bystromyslný pan Mikuláš z Husi zpozoroval brzy, jak výborně
shromáždění takováto, ačkoli v původu a počátku svém cele ne

vinná, hodila se k demonstracem politickým. Jeho návodem uložena

jest ke dni sv. Magdaleny. 22 července 1419, hlavní taková »hro
mada« na hoře Tábor, i rozhlášena netoliko po Cechách ale i po
Moravě, tak že náramné množství lidu všelikého stavu i povolání
se tam sešlo; počítáno prý přes 42.000 osob mužův, žen i dětí.382

Celý neobyčejný toho dne výjev popisuje se, i od nepřátel samých,
co veliká národní slavnost nábožensko-idyllická, ducha i srdce do

jímající a slavená v nejkrásnějším pokoji a pořádku. Poutníkům se
všech stran v processí s korouhvemi a s velebnou svátostí se blí
žícím vycházeli přítomní na hoře s podobnou slavností vstříc; a uví
tavše je s plesáním, vykazovali každému jeho na hoře místo; kdokoli
přišel, byl bratrem a sestrou; rozdílu stavův neznáno ani ne
šetřeno. Duchovní rozdělivše mezi sebou práce toho dne, jedni
kázali na určitých místech, mužům zvláště i ženám také, druzí

zpovídali, třetí rozdávali večeři páně pod obojí. Tím ztráven čas

dopolední. Potom jali se všichni stolovati společně, rozdělivše oběd,
který s sebou přinesli, mezi všecky rovně, tak že nadbytkem jedněch
vyhověno jest nedostatku jiných; bratří zajisté a sestry hory Tábor
nechtěli tehdáž rozdílu mezi mým a tvým. Poněvadž však mysli
všech shromážděných horovaly v nábožném nadšení, neporušeno tu

dobrých mravův nižádným výstupkem; o hudbě, tanci a hře ne
smělo se ani mysliti; ostatek dne stráven rozmluvami a řečmi po
vzbuzujícími ke svornosti, lásce a věrné setrvalosti při kalichu po
svátném; aniž však nedostávalo se žalob a nářkův proti straně
protivné, ani horlení přepiatého a návrhův, kterakby »slovu božímu«
v zemi průchod volný zjednati se měl. Naposledy shromáždění
rozešlo se v tichu a pokoji, učinivši mezi sebou hojnou sbírku za

náhradu pro ty, jichžto pole ten den pošlapána byla.

A však jakkoli neškodné byly oumysly většího počtu ©účast
níkův hromady této a jakkoli upřímé bylo jejich osvědčování, že

ustanovivše raději života nežli kalicha se odříci, nikomu předce
vaditi ani ubližovati nechtěli; nicméně v radě králově nebylo možná

nespatřit! v mimořádných takovýchto výjevech náramnou míru poli-



tické důležitosti a nebezpečnosti. Václav dal se i obelhati, že prý
vůdcové těch zástupův již zamýšleli, svrhnouce jeho s trůnu, posa
diti naň svého náčelníka Mikuláše z Husi. A ještě se byl v obávaní
tom neupokojil, ana z nenadání na blízku strhši se bouře mnohem

strašlivější, sklíčila ducha jeho ještě větší ouzkostí.

Při posledním obnovení konšelův Novoměstských dne 6 čer
vence poručil byl král Václav podkomořímu zemskému Janovi
Bechyňovi z Lažan osadili všecka místa horlivými protihusity; což
časem svým také na Starém městě i na Malé straně učiniti za

mýšlel.
383 Noví tito konšelé neobmeškali ničeho, cokoli straně husit

ské k ujmě posloužiti mohlo. Skrze tajné špehy své dovídavše se
0 všech jejich radách i oumyslech, uměli obyčejně vhod zamezovati
každé novotářův hnutí. Jejich donášky o oukladech buď opravdových,
buď jen domnělých, k rušení pokoje ve hlavním městě a v zemi
vůbec, dávaly králi příčinu k větším co den přísnostem, a spůso
bily také, že všecky novoměstské farní školy konečně násilím vzaty
jsou Husitům a odevzdány žákům pouze katolickým. V kostele
matky boží sněžné na Novém městě, jenž husitům byl od krále
propůjčen, kázával tehdáž jistý mnich Jan, ušlý z premonstrát
ského kláštera Zelivského, muž povahy nevšední, a horlitel
1 vůdce lidu odvážný, jakoví jen v nejbouřlivějších dobách historie
tytýž se vyskytují, celé spousty lidu rozkvašeného za sebou potahu
jíce. V těchto nebezpečných pro stranu jeho dobách vybíral sobě

nejraději texty a obrazy apokalyptické ku kázaní svému, rozněcovav
obraznost posluchačův líčením blížícího se spolu s pronásledováním
věrných posledního soudu, kdežto nádoby hněvu božího vylity býti
mají na bezbožníky tohoto světa. V neděli dne 30 července uspo
řádav slavnou processí husitskou od Matky boží sněžné ke sv.

Štěpánu na Rybníčku, když před ním kostel zavřeli, mocí doň se

vpravil a sloužil tam obecnému lidu pod obojí. Odtud vraceje se
zase velikým trhem Novoměstským vedle radnice, žádal na purk
mistru a konšelích,

384
aby propustili všechny vězně na svobodu,

ježto pro přijímaní kalicha nedávno byli zjímati dali. Toho když
konšelé nejen učiniti nechtěli, ale k odporu se chystajíce, z oken
u radnice házeti dali po lidech a po svátosti od Zelivského mnicha

nesené: tu rozlítivše se zástupové, počali sbíhati se ozbrojení se
všech stran, a vedením Zižkovým hnali se outokem proti radnici;
brzy přemožen byl odpor všeliký, zuřivci vedravše se do domu,
poráželi v něm vše napořád, a vyházeli sedm konšelův, kteříž se



byli utéci nemohli, též purkmistra Mikuláše z Podviní, richtáře
Nikláska i několik obecních starších, okny ven na ulici; ti pak
padajíce schytáni jsou na sudlice a oštípy, a kdo potom ještě dýchal,
dobit na místě. Podkomoří přichvátal sice asi s 300 jízdnými ku

pomoci, ale spatřiv nesčíslné proti sobě zástupy každým okamžením
se množící, poradil se, jak říkají, s Vánkem. Již zajisté počalo se

bylo zvoniti na poplach po celém městě, a vítězové zřídili v dobyté
radnici na rychlost čtyry městské hejtmany, kteří svolavše bez
meškání všecky měšťany do zbraně pod pokutou smrti, a osadivše
všecka důležitější stanoviska lidem branným, mohli bezpečně posta
viti se na odpor outoku jakémukoli. Ze pak nikdo tehdáž se ne

našel, jenžby ubohým zabitým na ulici byl pobral drahé jejich šaty
a pásy stříbrné, to dávalo důkaz patrný, že Pražský lid obecný
k neřestně bouři té nejinou náruživostí nežli pouze fanatickou
pomstou puzen byl.

Zpráva o krvavém tom povstání donesši se rychle hradu
Kunratického, spůsobila na dvoře králově ohromu náramnou a vše

obecnou; král Václav zejmena vztekem ani spamatovati se nemoha,
přísahal, že hrozně se mstíti chce, zvláště na kněžích husitských,
jež tudíž i jmenoval, a že vyhladí konečně celou tu sektu až do
kořene. Když jeden z důvěrníkův jeho neopatrné prohodil slovo,
jakoby dobře byl předvídal, že něco takového se stane, král obořiv
se naň co domnělého spoluvinníka, porazil ho k zemi a bylby ho

dýkou probodl, kdyby mu byli v tom nepřekazili. Lehká mrtvice,
ranivší zvláště levý bok těla, a však nezbavivší ho všeho pohy
bování, byla bezprostředným následkem tak neobyčejného roz
zuření se.

Příběh ten zničil opět všecku důvěru Václavovu k lidem; zdálo
se mu, jakoby nejen milci, ale i sama jeho manželka byli se spikli
proti němu, protože husitismu více neb méně všichni příznivi byli;
všecku svou naději skládal nyní na jediného bratra krále Sigmunda,
k němuž ihned vypravil poselství s prosbou o pomoc bez meškání.
Mezitím nebránil, že radové jeho učinili jakési mezi ním a zbouře
nými Novoměštaky narovnání, kterýmž oni vrátivše se ku poslu
šenství jeho, prosili jej o milost a odpuštění, on pak potvrdil jim
nového ouřadu, jak si ho sami byli volili. 385 Nedočkal se však více

pomsty, tak toužebně žádané; duch jeho již propadl byl melan

cholii, tělo pak nastávajícímu práchnění. J&TÍ

Na den Nanebevzetí panny Marie zotaviv se poněkud, zjáSfedďf



se; svátosti ale oltářní, pro ustavičné dávení, přijímati nemohl.

Nazejtří v středu, dne 16 srpna 1419, nenaříkal sice leda na bolesti
v levé ruce, které již od desíti dnův trápily jej ustavičně: pod
večer ale porazila jej nová mrtvice s takovou prudkostí a silou,
že v několika hodinách strašně stonaje ducha pustil.

886 Milci obstupo
vali jej oborem, jak za celého života, tak i při smrti.

Královna Sofie dala tělo manžela svého balšámem napuštěné
dne 18 srpna nejprvé v kostele sv. Petra na Vyšehradě na máry
položití; za příčinou však velikých bouří, které hned po jeho smrti
v Praze vypukly, nemohl obyčejný pohřební průvod jemu ke cti

před se brán býti. Proto v noci ke dni 21 srpna převezeno jest
tělo jeho po tichu cestou nejkratší do káply sv. Václava v kostele
sv. Víta; když ale ani potom ještě pokoj se nevracel, odřekše se
slavného pohřbu, zavezli smrtelné ostatky královy dne 12 září do
kláštera Zbraslavského, kdežto nebožtík sám sobě hrob byl při
pravil, a pochovali ho se slavnostmi obyčejnými. Teprv o několik
let později, uloženy jsou ty ostatky ve hrobkách královských na
hradě Pražském.

Vypravování, kteréž sme o všech skutcích krále Václavových co

nejvíce možná věrně podati se snažili, postačuje tuším ku poznání
pravdy o duchovní a mravní povaze tohoto panovníka, o kteréž od staro
dávna všeliké řeči běžely a běží; ono vybavuje nás z oukolu, sestavovat!
opět dohromady jednotlivé její známky a rázy. Čtenář nestranný
bude již sám uměti právě ceniti všecka rozličná líčení, která v ne
malé hojnosti dávno vyšla z per básnických i nebásnických a vychá
zejí až podnes. To aspoň zajisté jest, že při vší ouhonnosti duchovní
i mravní, která nám kalí památku jeho na věky, vždy předce dosti
prost byl hlavní vady v povaze lidské, totiž sobectví. Co dítě stal
se byl králem; po dětsku kraloval pohříchu i v dospělém věku;
dobromyslně i spravedlivě, pokud náruživostí bezuzdnou do scest
ností veden nebyl, ale nemužně, po pouhém rozmaru a svéhlavě,
jako každý slaboch, který silným vidin býti chce. Ze ostatně v pano
vání svém, aspoň za posledních let, nebyl tak líným a nečinným,
jak o něm obecné podnes nese domnění, dokazuje mimo jiné i ten
skutek, že i pouhé jméno jeho postačilo bylo udržeti na uzdě živly
tak bouřlivé a výtržné, jakoví hned po jeho smrti v Praze obje
vili se. Po otci zdálo se že nezdědil nežli jedinou dobrou vlastnost,
pořádnost ve svých financech, o kteréžto konečně ještě několika

slovy dotknouti musíme. Byv dobrým hospodářem, nebyl proto



nikoli lakomcem; i nebaživ po veliké cti a slávě, která by jej byla
vedla k velikým podnikům a outratám, nemíval také příčiny obtěžo
vati národy daněmi mimořádnými, ana komora jeho v dobrém oby
čejně nacházela se stavu. Tato byla nepochybně hlavní příčina zřejmé
oné přízně a lásky, které vláda jeho, při všech svých ouhonách
a pohromách, požívati nepřestala u většiny poddaných jeho až
do smrti.



Povšechné úvahy o bojích husitských a národu Českém té doby. Bouře
Pražské po smrti krále Václavově. Král Sigmund. Královna Sofie vladařka
Česká. Sněm zemský. Strany v národu a náčelníci jejich. Další hromady
čili tábory v Čechách. Vojenská studia. První počátkové války. Outok na
Malou stranu. Reakcí Kutnohorských. Sněm Brněnský. Blouznivost i bojo
vnost Táborův. Založení města Tábora. Král Sigmund na sněmu říšském ve
Vratislavi. Síření se zpoury v Čechách. Boření klášterův a kostelův. Čeňka

Dějiny české po smrti krále Václava berou do sebe povahu
i tvárnost neočekávanou a význam netušený. Ocitujeme se náhle
v době, kde pod heslem náboženství a víry rozhostily se nešlechet
nosti a hříchy, kde utuchla mezi lidmi láska, povzbuzeny náruživosti
a vzteky, zaplašen pokoj a pořádek, spácháno hrůz a ohavností
bez počtu, vyvolány boje a války neslýchané, povražděno lidu na
statisíce, obořeny hrady, vyvrácena města, popáleny vesnice, po
pleněny celé krajiny a obráceny v pustoty. Fanatismus nábožný
protrhal všecky společenské svazky, vyvrátil starodávné základy
státu, zničil utěšené květy nauk a krásoumy, zdivočil mysli a zmařil
blahobyt obyvatelstva na dlouhý čas. Kdo pojme a obsáhne myslí,
kdo popíše všecky zločiny a neřesti, všecky pychy a ukrutnosti,
všecka utrpení, bolesti a křiky, pláče a úpění, v palácích a i v cha-

Článek i. Úvody válek husitských.
(Od polovice srpna 1419 do polovice máje 1420.)

Wartenberského zrádné kolotání se. Marná vyjednávaní.

Kniha XII. Yálky husitské
od r. 1419 do 1431.



trcích té doby? A kdo mělby to srdce, kochati se v zjevech takových
i přáti sobě obnovení jejich ?

A však — odkud přišly ty pohromy a hrůzy, kdo zavinil je,
co bylo vlastní jejich příčinou? — Národ český ne beztrestně

zpronevěřil a opřel se řádům církevním své doby; byloť mu nésti
všecky strastné následky skutku takového, a podnikati boje, o jichžto
velikosti a krutosti nebylo ještě příkladu v dějinách světa. Není

pochyby, žeby bohopusté ty hrůzy byly neudály se, kdyby Cechům,
za příčinou nového jejich přesvědčení, bylo nestrojilo se násilí
a nepřipravovala ouplná záhuba; kdyby celé téměř křesťanstvo
bylo neobořilo se na ně a nehledalo vyhladit! jich s tváře světa

kdyby nemuseli byli sebrati a napnouti všecky síly své, aby odo
lali přemocným outokům a ušli zničení. S jich strany veden jest
zápas o bytí a nebytí; ale příčinu jeho každá ze stran zápasících
sčítala na protivníky své. Stará církev vinila novověrce, že všetečným
a bludným učením rušili pokoj a pořádek její spasitelný, a protož
že co buřiči museli potrestáni a neškodnými učiněni býti: tito pak
namítali, že měli právo věřiti dle rozumu a přesvědčení svého, a že
hierarchie uchýlivši se od slova božího jak v učení tak v chování
svém, měla navedena býti opět na cestu pravdy a zbožnosti věku
apoštolského. Pře té odvěké a nekonečné my, jakož již osvědčili
sme, ani rozsuzovati, ani které straně v ní straniti nechceme. Při
znávámeť i jedněm i druhým dobrých úmyslův i nedobrých skutkův
hojně, neomylnosti pak a bezouhonnosti nenalézáme nežli u boha.

Člověk jest bytost rozumná i mravní, jíž voliti jest mezi dobrým
a zlým; snažíc se k dobrému, nese a připodobňuje se k bohu-
Náboženství pak to jest pravé, které k bohu vede. Cesty mohou
býti rozdílné, jen cíl budiž tentýž a vůle upřímá.

Bůh sám ví, proč na světě často tolik zlého předcházet! musí,
aby následovalo dobré.

Také z reformace XV a XVI století následovalo mnoho dobrého,
netoliko pro ty, kdo ji vítali, ale i kdo jí zlořečili. Zrušeno jest
svůdné a nebezpečné domnění o bezprostředném náměstnictví božím
na zemi, a bezvýminečná někdy autorita lidská podřídila se zákonům
vyšším a věčným. Či mníli kdo, že stalo se jen náhodou a měloby
lehce váženo býti, že za naší doby ku př. hierarchie Římská již
nessazuje více panovníkův světských dle libosti s trůnův jejich, že

nerozpisuje válek krvavých pod znamením svátého kříže, že nedává
páliti kacířův, neprodává odpustkův, nesvatokupčí veřejně a nedo-



pouští se i jiných nepříslušností, jichžto výčet více nevhodným bylby,
nežli nesnadným ?

Pročež i počátky reformace v Čechách, jakkoli v podrobnosti
často žalostné, měly v ouhrnku a vesměs mnoho blahodárného do

sebe, a co článku podstatného v řetězu pokroku a vzdělanosti
světové nesluší jich ani zatracovati, ani podceňovati. Národ český
byl povolán dokonat! dílo, kteréž počalo bylo hranicemi v Konstancii

zapalovanými, a dokázati přede tváří světa, že nebyl to pouhý blud
a klam, proč utrpěli byli učitelé jeho; měl zasaditi se o to, že

pravda křesťanská neprýští a neuspůsobuje se z ustanovení ani sebe

vzácnější moci světské, ani sebe skvělejšího shromáždění církevního,
ale z rozumného pojímaní písma svátého, co slova božího, an člověk
má přirozené právo, dáti se vésti rozumem a svědomím svým i ve
věcech náboženství a víry. Bylo mu tedy probořiti středověké ouzké
ohrady jistoty a přesvědčení, jakkoli spasitelné byly aneb býti se

zdály; pomáhalť otevřití duchu lidskému nekonečnou dráhu po
kroku, a osobití jemu, s větší svobodou, také vyšší důstojenství.
Nauce o náměstnictví božím na zemi a plynoucí z ní neobmezené
autoritě pozemské zasazena námluvami Chebskými (r. 1432) první
smrtelná rána, když oekumenický sbor křesťanský sám musel konečně
uznati a uznal mimo sebe a nad sebou soudce svrchovaného; slovu

božímu, jak tomu chtěli husité, získáno tím skutečné vítězství.
A jakkoli kormutlivý jest pohled na děsné moře spáchaných ne

pravostí a nešlechetností, na slepé to zuření, boření a vraždění oba

polné ve válkách : planeť nad žalostným obrazem tím vždy ještě
jakási záře, jakýsi přídech útěchy, plynoucí z úvahy čehosi povýše
ného nade všední aspoň hříchy a hrůzy lidské: neprovozovaloť tu
hry své mrzké podlé sobectví, ano jednalo se o ušlechtilé potřeby
ducha, o statky myslné, ne hmotné, a šlo, aspoň husitům, jen
0 svobodu, která všude jest právem přirozeným, nikoli pak o ně
jaké panování, ježto bývá obyčejně jen usurpací. Náčelníci husitští
a vůdcové v boji nebažili ani po bohatství a slávě, ani po moci
a vládě: byliť vždy a všude hotovi, obětovati nejen jmění, ale
1 životy své za idey, za svátou věc svého svědomí a národnosti své.

Když pak k rozhodnutí o nejdražších a nejsvětějších zájmech
člověčenstva, o náboženství a víře, stalo se bylo pohříchu odvolání
k soudci nejnekompetentnějšímu, ke hrubému násilí a k meči krve
žíznivému : mohli Cechové vždy kojiti se aspoň tím vědomím, že
iniciativa k tomu nevyšla od nich, že oni první neutíkali se k meči,
a že ke stálému jejich volání a prošení: »dejte nám pokoj, dáme



my vám ho také!« odpovídáno po mnohá léta spupně hrdly tisíce

rými; »kdo mluví ku pokoji s kacíři, kacířem jest sám!« Hierarchie
Římská nepřestávala doháněti celý svět, aby vyhubil a vyhladil
husity z lůna svého; byloť jim brániti se, aby nezahynuli a vesměs

vypleněni nebyli. Velikost blížícího se nebezpečí musela všude roz
bouřiti mysli, zničiti pořádek a kázeň, a napnouti náruživosti lidské
až do výstředností. A kdo mocen jest vykázati meze vzteku roz

sápanému ? kdo uchlácholí křiky o pomstu za utrpěná příkoří, za

urážky citu národního i nábožného pospolu ?

Konečně Cechové, nemohše uchránit! se války osudné, mohou
aspoň s uspokojením patřiti netoliko na výsledek, kterého docílili,
ale i na spůsob, jak ji vedli. Věru v dějinách světa málo jest pří
kladův, žeby národ počtem neveliký dokázal byl tolik hrdinné od

vahy a síly, tolik nadšenosti a věhlasu, tolik obětavosti a vytrvalosti
pospolu, jako nám je války husitské na jevo staví. 387 Husité obklí
čeni byvše nepřátely se všech stran, a ochromováni nad to domácími

rozbroji neukojitelnými, odrazili předce všecky přemocné outoky
nepřátelské, zvítězili nad celým západním křesťanstvem, a donutili
ty, kteří pro zpupnost po mnohá léta nedali se byli uprositi ku

pokoji, že konečně prosili oň sami. Po nesčíslných srážkách krvavých,
ve kterýchž válečné štěstí zdálo se jako vyšším kouzlem připoutáno
býti ku praporům českým, nastane nám časem svým vypravovati
o událostech skutečně neslýchaných a k víře nepodobných, ku př.
že vojska nepřátel ohromná i dobře ustrojená dávala se posléze
na outěk již i před početím bitvy rozhodné. Pročež ani není se
čemu diviti, že husité sami záhy počali domýšleti se o zázračné
pomoci boží ve svém boji. Vítězství své přičítali ne zásluhám bo

jovníkův a vůdcův svých, ale působení s nebes na důkaz pravdy.
Dějepiscova však jest povinnost, nehověti pověrám, a vykládati také
mimořádné zjevy ze zákonův a příčin přirozených; zázrakové ne

mají místa v dějinách.
Hlavní výminky vítězného válčení byly arci zde, jako

jinde, pokroky ve válečném mnění a genialnost vůdcův, jež objas
níme místy svými příhodněji: ale ani ony bez bojovníkův odho

dlaných, učelivých a chrabrých bylyby nedovedly k cíli. Jestli kde,
zde jistě celý národ přispěl k nabytí velikého účinku. Musel

tedy míti do sebe povahy a známky, kterými vynikal nad jiné ná

rody, a které umožnily jeho vítězství nad nimi. Obyčejný posavad
pomysl na rozbouřený fanatismus nepostačuje k výkladu tak mimo

řádných zjevův: ten zajisté byl na obou stranách ve stejné míře



činným, ba u nepřátel tuším ve větší. Také pouhá hmotná síla ne
rozhodovala v boji, ana byla u nepřátel také nekonečně větší.

Přednosti, kterými osvědčili se husité, byly duchovního a mravního,
ne hmotného spůsobu a rázu, aniž zakládaly se na nějaké výsadě
přirozené povahy jejich, ale byly nabyté v daných okolnostech
zvláštní přičinlivostí národní. Především sluší hledati je v tehdejších
poměrech společenských.

V Čechách panovala na počátku XV století větší nežli kde
koli jinde i osobní svoboda i vzdělanost obecného lidu.

Jakkoli vtíral se feudalismus do země již ode dávna, měl předce
staroslovanský duch demokratický vždy ještě rozhodné působení
ve společnosti české; tělesná poroba byla ještě neznáma; žeby
člověk který roditi se mohl co dědičný majetek někoho jiného,
byl pomysl Čechům do té doby cizí, ačkoli již nenedostávalo se

lidí, kteříby jej za příkladem sousedův rádi byli uskutečnili. Bylyť
ovšem rozdíly stavův, zakládající se na dědičnosti jmění vůbec,
a tudíž i přirozené i dědičné; rodiliť se jedni bohatí, jiní chudí,
a pokud onino nepozbyli, tito nenabyli jmění, byli oni páni, tito
poddaní aneb služební: ale kastový duch západní Europy ještě
daleký byl oné převahy, které nabyl v pozdějších teprv stoletích.

Soustředěných u větší míře statkův pozemských, čili tak řečených
»panství,« bylo poměrně vždy ještě málo, a rodové »panští*
v zemi všickni snadno spočítati se dali. Většina země, aspoň dvě
třetiny povrchu jejího, nacházela se v držení zemanův svobod

ných (a jen králi samému poddaných) počtu nesčíslného, i ovšem

nestejně zámožných. Nejvzácnější mezi nimi nazýváni obecně »rytíři,*
třebas ani na rytířství pasováni nebyli; ostatní sluli tu »vládykové,«
tu »panoši,« aneb jen zprosta »zemané« ; vstupujíce pak do služby
u bohatších, jmenováni tu tu »druhové«; jméno »dědin
níkův* ještě nebylo v obyčeji. Zemané vůbec byli hlavní jádro
a přední representanti národnosti české; z jejich řad vyšly bez
mála všecky osoby, které vynikaly duchem, uměním a rázností vůle
v rozmíškách a bojích následujících. Ve stavu městském této
doby udála se ta znamenitá proměna, že živel německý vymizel
v něm konečně a cele. Němci, co protivníci husitismu, v nastalých
bouřích většinou sami opouštěli sídla svá, ve klamné ovšem naději,
že po vítězství strany své vrátí se k nim mocněji zase; někteří
postavivše se k odporu, zahynuli v něm, a jiní přistoupivše konečně
k novému vyznání víry, rozplynuli se v národnosti české. Vesměs pak
stav městský statečností v bojích hojně dokázanou nabyl takové váhy



a důležitosti politické, že na sněmích zemských záhy počal vésti slovo
netoliko mocné, ale často i rozhodné. Sedláci v Cechách té doby
rozeznávali se od jiných stavův tím, že drželi své pozemky právem
zákupním od pánův, neb zemanův, aneb i měst samých, začež jim
»úročiti« povinni byli, t. j. odbývati »úroky« čili určité povinnosti
a dávky, buďto jen v penězích, buď i v naturaliích aneb robotách,
pročež také obyčejně jen »lidé úroční* aneb »úročníci« sluli. Byliť
i oni praví majitelé a páni práv a povinností svých, ježto kupujíce
a prodávajíce volně, mohli vždy stěhovati se, kam jim libo bylo.
A však do širšího poměrův těchto výkladu nelze nám pouštět! se
na místě tomto; dosti, že v Cechách panovala vesměs větší osobní
svoboda, nežli v zemích jiných.

A nejen svobodou, alebrž i vzdělaností vynikal národ český
nad jiné národy za doby husitské. Jakou hojností škol kochat!
a honositi se mohl po městech, městečkách a vesnicích ve XIV
a XV století, vyložili sme již na jiném místě; mnoholeté někdy
Karla IV péči o prospěch nauk a přirozené učelivosti lidu českého
děkovati bylo, že z Cech vůbec a zejmena z Prahy šířilo se světlo
ducha do všech Europy končin s této strany Alp a Rýnu, že náro
dové všelicí chodili sem hledat jak literního a vědeckého, tak i kráso
umného vzdělání, že zmáhala se zejmena literatura česká, a to nej
více přičiněním laikův, mezi nimiž bývaly řeči nejen o spisovatelích
ale i spisovatelkyních, a že i sami nepřátelé husitův dávali jim
v ohledu tomto přednost před jinými národy.

388 Ovšem že dle

povahy jak národu tak i věku, a dle polohy země, vzdálené od
moře i od původních sídel staroklassické osvěty, touha po vzděla
nosti brala v Cechách směr jednostranný, ba téměř výhradný,
k oborům dotýkajícím se náboženství a víry.

Přidejme k tomu, že za požíváním poměrně hojného pokoje,
(ježto škody z bouří ku konci XIV století vzniklých již dávno na

praveny byly,) též za mnoholetým ušetřením lidu od těžkých berní
a daní, a také za přirozenou přičinlivostí ducha i průmyslu českého,
rozmohl se byl u lidu obecný blahobyt v míře jak předtím
tak i potom zřídka vídané; a konečně poznamenejme i to, že všecky
tyto příčiny, svoboda, vzdělanost ducha i zámožnost vedly ku po
vzbuzení národní hrdosti a citu pro čest až téměř chorob
ného ve všech vrstvách společnosti české, tak že učinily Cechy
nad míru citlivými pro všeliké urážky.

Známost těchto mravních a sociálních poměrův zdála se nám

býti potřebná k výkladu, proč a kterak celý národ český mohl
Palacký, Dějiny české III., vyd. 4. 11



oučastniti se tak horlivě a důrazně ve sporu, kde jednalo se o inte
ressy duchovní, o statky ideální. Jen svobodný člověk bývá schopen
nadchnout! se pro idey a obětovati jim statek i život svůj; parobek
nemívá mnoho smyslu pro ně, opoután jsa péčemi hmotného živo

bytí. Také jen za obecné svobody, samostatnosti a vzdělanosti
rodívá se hojněji duch iniciativy a odvahy k věcem nade všednost
povýšeným. O dvě stě let později Cechové v boji podobném hlavně
proto utrpěli, že již massy obecného lidu porobou byly sklíčeny.

Ale kdekoli svoboda i hrdost, tam bývá pohříchu i nejed
nota i nesvornost; těkavá mysl lidská, dle vlivův zevnějších,
hledává i nalézá jinde a jinde pravdu i dobro, právo a sprave
dlivost. Jen autoritou tvoří a drží se pohromadě každý spolek lidský,
jak státní tak i církevní; za jejím zrušením rozpadá i drobí se
nutností přirozenou do nekonečna. Proto také husité, když autorita
církve přestala jim býti pramenem přesvědčení a jistoty, spatřili
u sebe vznikati tolikero rozdílných vyznání víry, kolik našlo se
mezi nimi samostatných myslitelův aneb hloubalňv, ježto uměli
osobní své mnění učiniti pravidlem přesvědčení pro jiné, a státi se

jim tudíž autoritou novou. Z té příčiny, jakož sme již podotkli,
předčasná smrt Husova byla pro ně velikým neštěstím, anby sic
osobní autoritou svou byl udržel větší jednotu v národu a zamezil

jeho drobení se ve strany téměř nesčíslné. Vyložíme na svých
místech důkladněji, kterak již za husitské doby vyrojilo se, aspoň
v zárodcích, najednou tolikero mnění, učení a soustav netoliko nábo

ženských ale i politických a sociálních, ba i filosofických, kolik jich
utvořily vesměs doby pozdější časy a místy rozličnými; objeví se
nám netoliko biblický protestantismus, socialismus a kommunismus,
demokratie, republikánství, zásady národnosti, panslavismus, chilia
stické blouznění a pantheismus. Skoda jen, že ačkoli o všech tako

výchto zjevech máme podavky určité a nepochybné, jsou předce
příliš chudí a nedostateční k naskytnutí ouplného a jasného náhledu
do tajemných hlubin duše lidské, co rodiště jejicn.

Hlavní pramen různic a rozbrojův prýštil se, jak obyčejně, ze

sporu mezi rozumem lidským a citem nábožným. Ačkoli
rozumem zpravovat! se má duchovní život veškeren, cit předce oso

buje sobě s většího dílu rozhodnutí, zvláště ve věcech nábožen

ských ; on panuje nejen obraznosti, ale i víře, a nezřídka bere sobě
zásluhu i z neposlušenství naproti rozumu a z nevěry co do svě
dectví smyslův zevnějších. Tak ku př. na obrazy svátých přenášívá
cit nábožný časem úctu svátým samým povinnou, a pak marné se



stává učení rozumu, že oni co díla rukou lidských, nemají do sebe

jiného významu a jiné ceny, nežli duch umělcův do nich vložil;
když tedy ti, kdo věří, že jen bohu samému modliti se sluší, od

straňují aneb ruší je, aby nevedli snad k modloslužbě, spatřují
v tom ti, kdo více citem vésti se dávají, nejen urážku svatosti, ale
i pravou bezbožnost. Nápodobně kdo při vzývaní boha, při službách
božích, z nábožné vroucnosti zvykli obětovati a do popředí staviti
co mají nejdražšího, těm nadarmo představuje se, že oučelem jak
modlitby, tak i vší cti a slávy, kterouž bohu vzdáváme, není a ne
může býti nějaké skutečné (objektivně) zvelebení jeho, an člověk
bohu nic ani přidati ani ujmouti nemůže, ale jediné naše vlastní

(subjektivné) posvěcení se, naše vlastní prospívaní v pobožnosti
a v lásce. Spory a půtky takové potáhly veškeren národ do víru

svého, ježto jedni poslouchali více vnuknutí citu nábožného, jiní
více rozumu; bouře z nich pošlé činily hlavní obsah dějin husit
ských uvnitř země české. Počátky rozcházení se stran ve dva hlavní
oddíly, jeden mistrův Pražských, druhý kněží Táborských, již jsme
vyložili; drobnější různosti označíme, až nám o nich vypravovati
nastane. Poznamenáme jen ouhrnkem, že první, tak řečení »kališ
níci,« jakkoli zatracováni a pronásledováni byli od Říma, nepřestá
vali předce přiznávat! se podstatně ku katolictví ve všech hlavních
zásadách svých; ku katolictví totiž v tom širším smyslu, ve kterémž
i za našich dnův počítají se k němu vyznavači sjednocené církve
řecké neb arménské. Naproti tomu Táboří, a co z nich i vedle nich
se vyvinulo, byli skuteční předchůdcové církví protestantských nového
věku. Odtud poznati jest, jaké protivy zahrnovalo do sebe jméno
»husitův,* a kterak jim nemožné bylo, uvarovati se rozbrojův a půtek
mezi sebou samými.

Ve všech velikých nebezpečích a nehodách, které takto buď
ze zahraničí doléhaly na Cechy, buď u vnitř země v samém národu
lůně rodily se, prokázalo se býti velikým pro husity štěstím, že

protivníci a nepřátelé jejich, většinou Němci, ve své zpupnosti
a v domnění neodolatelné své přemoci, nepozorovali a nečinili nižád
ného mezi nimi rozdílu, ale zahrnujíce je všecky stejně pode jmenem
kacířův, chystali se veřejně a ohlasně, vyhladit! veškero to plémě
s tváře země a učiniti najednou konec národu Českému. To byl
pravý protilék nesvornosti české, an donutil Čechy hledati spásy
své v solidaritě a ve společném pocitu národnosti, a protož nejen
buditi povědomost její, ale také šetřiti mezi svými jednoty, svor
nosti a míru dle vší možnosti. Snahy takové a spojené s nimi štěstí



válečné přispěly mocně ku povzbuzení a rozšíření ve všech vrstvách
národu lásky ke vlasti a národní hrdosti, kterýmiž Cechové
vesměs nepřestávali vyznamenávat! se po celé téměř XV století.

Poslouživše bohdá povšechnými těmito úvahami ke snadnějšímu
porozumění a spravedlivějšímu posuzování událostí následujících,
přistupujeme konečně ku podrobnému jejich vypravování.

Když oumrtí krále Václavovo ve středu dne 16 srpna 1419
u večer po Praze rozhlásilo se, ohromené tou zprávou mysli oby
vatelstva počaly náhle kvasit! a jitřiti se. Větší díl Pražanův, při
lnuvše dávno celou duší k husitství, byli již za posledního půlletí
krom toho velice rozdrážděni, tu královým usilováním, zameziti

pokud možná učení nové a zvelebiti opět církev starokatolickou,
tu chováním se kněží katolických ve chrámích jim v únoru 1419

navrácených; faráři zajisté, javše se posvěcovati znova kostely, oltáře,
obrazy a nádoby církevní, a bránivše Husitům přístupu k nim i všeli
kého posluhování svátostmi, postavili se byli ve příkrý odpor ne
toliko proti skutečným potřebám náboženským, ale ještě více proti
hrdé mysli jejich. Důtka o kacířství, která ve skutcích takových
se kryla, popouzela je až téměř ke vzteklosti, jelikož oni právě
zvykli byli považovat! sebe za pravověrnější nad jiné. Smetání kon
šelův s radnice Novoměstské (dne 30 Jul.) byl první výjev zplozené
tímto spůsobem rozhořčenosti; smrtí královou rozpadly se konečně
všecky svazky poslušenství, bázně a kázně. Hned nazejtří ve čtvrtek
dne 17 srpna ráno sbíhal se lid obecný po náměstích a ulicích,
aby za všecka příkoří, která v posledním půlletí byl snášeti musel,
odplatil se »těm antikristům a mahometistům,« jakož tehdáž kato
líkům přezdívat! byl obyčej. Veřejné moci silné dosti, aby potla
čila zpouru se zmáhající, nedostávalo se ovšem; ba purkmistr Staro
městský, sládek Jan Bradatý, brán od některých i v podezření, ač

jistě bez viny, jakoby bouřem takovým shovívat! chtěl; a nemnozí
ti měšťané, kteří chtěli mocně zasaditi se o zachování pokoje a po
řádku, zkusili hned na prvopočátku nedostatečnost sil svých. Zástu
pové rozjitření obořili se nejprvé outokem na ty kláštery a kostely,
kterýchžto kněží nejvíce byli v nenávist upadli; vypáčivše dvéře



jejich násilím, potřískali v nich všecky ke službám božím určené
ozdoby, oltáře, varhany a obrazy svátých, vandalismem do té doby
u Pražanův neslýchaným Farářové i střídníci, prelátové i mniši

prchali a schovávali se kam kdo mohl co nejrychleji; totéž činili

také mnozí bohatší měšťané i obchodníci, utíkajíce i se jměním
svým tu na Vyšehrad, tam na Pražský hrad královský, aneb i ven
z Prahy; neboť i chuť k loupežem a ku kořisti byla se již připo
jila ke vzteku fanatickému. K večeru valil se dav chátry Pražské
zvláště proti Kartousům na Smíchově od krále Jana r. 1341 zalo

ženým; tamější mnichové, větším dílem Němci a mezi nimi mužové

učení, ježto již od roku 1414 přísným svým proti husitství horlením

upadli byli v nenávist u lidu, jsou zjímáni, kostel a klášter jejich
zloupeni, a vyprázdněno, cokoli ve špižírně i ve sklepích se našlo;
potom vedeni jsou zajatí v ryčném průvodu — ano mnozí drancu

jíce byli se ve sklepích podnapili, — přes most do radnice Staro

městské, kdež ohromení mnichové nalezli aspoň v zatčení bezpečí
hrdel svých. Nazejtří [18 srpna] zapálena krásná budova klášterská,
tak že nezůstaly než holé zdi, a rozkotán spolu skvostný náhrobek,
jenž M. Albík, někdejší arcibiskup, té pak doby ještě probošt Vyše
hradský, byl sobě za živa připraviti dal v kapli kostela Matky boží
na Louži. Třetího dne [19 srpna] obořil se lid zvláště na domy
veřejných nevěstek ve Starém městě i v Novém, a poboural je
všecky tak, že kámen na kameni nezůstal. Krve ještě neprolito za

těchto dnův, aniž tenkráte výtržnost pokročila dále.
Konečně však zmužili se i ouřadové městští a spůsobili pozne

náhla opět pořádek, tak že když dne 1 září z rána rota jakási
plašila jeptišky z kláštera sv. Františka, purkmistr Pražský již směl
uvesti je tam zase a držeti nad nimi ruku ochrannou/89 Ba taková
byla ještě tehdáž vážnost starých zákonův v myslech Pražských
vůbec, že po ztečení Kartous, když padouch jeden rouhaje se,
oblekl se v roucho posvátné a šel v něm do Prahy, páni Pražští
mohli bez další nesnáze dáti jej proto zatknouti a stíti; takéť, jak
mile bouře jen poněkud utišila se, vypravili (20 Aug.) všecky mnichy
Kartouské pod bezpečnou stráží do kláštera Sedleckého, kdežto
(22 Aug.) přijati jsou pohostinsku.
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Mezi ostatními městy českými byl Písek první, který následoval
příkladu obyvatelstva Pražského. Když i tam roznesla se zpráva, že

král umřel, ztekli obyvatelé dne 20 srpna tamější klášter Domini

kánský, vyhnali anebo zjímali mnichy, zapálili stavení jejich a zbořili
až do dna. Brzy potkali se s osudem podobným také v Klatovech



klášter jeden, v Plzni a ve Králové Hradci po dvou, pak v Žatci
a v Lounech po jednom klášteře mnichův tuším žebravých. V jiných
však městech zdá se že bouře aspoň znamenitější nikde se tehdáž
nepřihodily.

Když se toto všecko dálo, dědic trůnu Českého již dávno

uznaný, král Sigmund, bavil se v Uhřích v Budíně, zůstav tam
až do konce měsíce srpna. Mnozí šlechticové z Čech hned po
Václavově smrti pospíchali k němu jako v závod, zpravujíce jej
o příbězích českých a poroučejíce se do jeho přízně; také ouřa
dové zemští a dvorští, purkrabí hradů v královských a města veškera

posílali k němu, žádajíce o naučení, kterak by se chovati měli.
Tehdáž Sigmund strojil se byl právě k válce Turecké, ačkoli staré

jeho boje s Benátčany zle se mu dařily a nad to půtky mezi Poláky
a řádem Pruským požadovaly velmi pilně osobního přičinění jeho.
Zvěděv o veliké proměně v Čechách, svolal k sobě velikou svou

radu, sestavenou z mužův rozličných národův. Radové čeští a italští
hlasovali v ten smysl, že především pilné bylo, táhnouti s vojskem
na Turka sebraným do Čech, a uvázati se v zemi prvé nežby se

jí zmocnila strana husitská. Němci však i Uhři radili, aby nejprvé
odvrátil Turka od hranic Uherských, a potom teprv aby s vojskem
vítězným odebral se do Čech, kdežto prý pak nikdo tak opovážlivým
nebude, aby se mu zprotivil.

891 Druhá tato rada lépe líbila se králi,
jenž bohužel tehdáž nevážil sobě ještě v Čechách, leda tuším stříbra
Kutnohorského; a protož rozhodl se k Turecké válce. Mezitím

prohlásiv ovdovělou královnu Sofii za vladařku království
Českého, kázal všem ouřadům i obyvatelům podniknouti ji, a zřídil
ku pomoci její radu vladařskou z pánův jemu nejoddanějších, v čele

jejich postaviv pana Čeňka z Wartenberka, tehdáž nejvyššího
purkrabího. I poněvadž bylo vůbec vědomo, že jak vladařka sama,
tak i přední rada její byli husitismu přízniví, mohlť arci Sigmund
kochati se nadějí, že pokoj v zemi zachován bude až do příjezdu
jeho, zvláště ana ještě nikde nezjevila se byla proti němu zpoura
veřejná. Chtěje pak utvrditi pana Čeňka v oddanosti a připoutat!
k sobě nad to více, propůjčil mu také znamení řádu zlatého draka,
nedávno předtím zřízeného; rytíři řádu toho, jichž nemělo býti více

nežli 24, a to nejčelnějších mužův z celého křesťanstva, považováni
vůbec za královy rovně, a jako za strýce jeho. Aby však i vladařka
měla v rukou síly dosti ke skrocení buřičův, kdyby se někde

zjevili, poručil jí nejen všecky důchody zemské, ale i poklady po
králi Václavovi v Čechách zděděné, jimižto měla v čas potřeby



pomáhali sobě. Ostatně potvrdil všem ouředníkům ještě od krále
Václava ustanoveným ouřady jejich.

Stavové Čeští, svoláni byvše skrze nejv. purkrabího, brzy
po smrti krále Václava sešli se v obecný sněm zemský; o jednání
však jejich není nám již více známo, kromě článkův několik, kteréžto
dle obyčeje starodávného uzavřeno bylo podati novému králi, co
žádosti zemské, před přijetím jeho do země. 3a ' Článkové tito směřo
vali především k tomu, aby pojištěna byla Čechům dokonalá
volnost v náboženství: aby totiž král Sigmund »dal svobodu
zákonu božímu a slovu jeho, a zvláště o přijímaní těla božího
a krve boží všemu lidu křesťanskému*; aby hanění a kaceřování
podobojích zakázáno bylo pod vypovězením ze země; aby zje
dnáno bylo u papeže stavení kleteb a povolení kalicha, aneb

aspoň odložení a odvolání té věci »k budoucímu koncilium*; »aby
nižádný kněz na ouřadě světském posazen nebýval nikdež po
království Českém* ; »aby kněží nevládli zbožím a platy a lidmi

právem světským, ale od světských lidí aby potřebu podlé zákona
božího měli* ; aby svatokupectví páchané skrze taxy ve dvoře arci
biskupově i jinde po kostelích navždy zastaveno bylo; papežské
bully a listy aby v zemi teprv tehdáž se dopouštěly a moc měly,
kdyžby král s radou svou k nim svolil; aby půhonové ven ze země

nebyli dovoleni ani světským ani duchovním, nově zamýšlené pří
sahy a závazky při svěcení na kněžství aby se zrušily, a studentům
mistrování svobodné aby zase bylo propuštěno, kaceřování M. Husa
i M. Jeronýma pro zastavení sváru mezi lidmi aby v celé zemi
přísně se zapovědělo a t. d. Mírnější byly žádosti týkající se vlády
politické v Čechách. Král totiž aby stará práva i svobody
království Českého potvrdil i hájil, poklady zemské po králi Václa
vovi zůstalé aby neutrácel leč s radou panskou a to jen na zemské
dobré a počestné, odoumrtí aby nebral kromě kdežby již nebylo
nižádného příbuzného, neřádné taxy při deskách zemských aby
zrušil, cizozemcův nedopouštěl v nižádné ouřady ani světské ani

duchovní, »a zvláště aby po městech Němci nebyli posazeni na
ouřad, kdežby Čechové mohli a uměli vlásti, a aby soudové a žaloby
v jazyku českém po Čechách se dály, a Čechové aby první hlasy
všude po království a po městech měli* a t. p. Pražská pak obec
přidala ke článkům těmto ještě své zvláštní prosby v ten smysl:
aby Králova Milost nezpomínal zlým těch věcí, které se v nově
od obce staly v městě; aby pochválil a potvrdil všech nařízení
a nálezův vydaných od konšelův Pražských pro pokoj země a města



po smrti krále Václavově, pokudž nejsou na ujmu králově cti a jeho
právu; hampeysové v městě aby trpíni nebyli; při mši aby aspoň
evangelium a epištoly v Českém jazyku čisti se mohly a p. v.

Písemná odpověd králova na všecky tyto články nedošla nás;
ba zdá se, že jí ani nedal, odpověděv prý jen vůbec v ten smysl,
že zamýšlel zříditi a věsti panování své v zemi týmž spůsobem
a obyčejem, jako někdy otec jeho císař Karel IV, slavné a svaté

paměti. Přípověd tak neurčitá i vyhýbavá bylaby sotva koho spo
kojila i v časích sebe klidnějších; pročež když opět naléháno naň,
(jak se zdá, i od královny Sofie sarné,) aby zvláště co do církevních
věcí propůjčil se sliby určitějšími, dal jménem svým oznámiti v zemi

vůbec: že až přijde do Čech, (což, dáli bůh, že brzy se stane,)
poradí se o ty věci »a vážiti je míní s biskupy, preláty, mistry,
knížaty, pány i s městy, a to což řádného bude podlé rady a na

učení, při tom že je ráčí milostivě ostaviti.* 393

Již tyto řeči a odpovědi ukazují zjevně na spor, jenž vyskytoval
se již napřed mezi tím, čeho národ žádal a čemu král chtěl, tak
že sotva lze bylo urovnati jej cestou pokoje. Ve všecky nadřečené
články politické bylby Sigmund jistě bez rozpakův se uvolil: co
do církevních ale měl pevný oumysl, jakožto vrchní obránce církve,
nesvoliti naskrze k ničemu, coby koli na ujmu bylo moci a vzác

nosti její, v Čechách tehdáž tak lehce vážené; ačkoli z pouhé
opatrnosti a chytrosti nezjevoval tohoto smýšlení svého tehdáž ještě
z ostrá naproti Čechům. Když ale již od církve, od papeže i od
koncilium kletba na Husity vyřčena i pomoc světská ku potrestání
jich požádána byla, nelze bylo naprosto uchovati se války náboženské,
jak mile Čechové, neústupní ve zdání svém, postavili se v odpor
proti provedení kletby.

Poněvadž pak té doby nebylo ještě vůbec známo, že Sigmund
mínil vážiti prospěch církve nad svůj vlastní a dáti tento v obět
onomu: není divu, že ohledem na otázku, kterak se k němu chovati
slušelo, usadilo se v Čechách vesměs troje mínění a dle toho utvořily
se také vůbec tři hlavní strany v národu. Jedni zajisté shodo
vali se s králem zouplna v mínění jeho i politickém i církevním;
jiní zase chtěli sice poslouchati jeho ve věcech politických, nikoli
ale v církevních; opět pak jiní umínili sobě neposlouchati jeho
v ničemž a nižádným spůsobem. Přilnutí k té neb oné straně zá
viselo jediné od duševní povahy a od smýšlení jednékaždé osoby;
pročež nedělily se strany od sebe ani místem, ani stavem, ni rodem
ni věkem aneb pohlavím; ano často stávalo se, že netoliko celí



krajové a celé osady, nébrž i v jednotlivých rodinách otec, matka,
děti, bratří a sestry stranili v té příčině proti sobě vespolek; takéť
nemohlo se nepřiházeti, že i jedna i táž osoba časem od mínění
svého ustoupivši, přecházela od strany ke straně. Nicméně předce
nejen možné ale i potřebné jest, abychom porozhlédli se předběžně
aspoň poněkud mezi čelními osobami všech tří stran, kdo ku které
náležel.

Strana první, pouhých totiž katolíkův, kteří buďto nikdy
byli k husitství se neznali, aneb jeho se již zase odřekli, byla v zemi
nevelmi hojná, četnější však dle poměru ve šlechtě, nežli mezi
lidem obecným. Páni světští strany této, na jejichž věrnost a od

danost král nejvíce spoléhal, byli tito: před jinými Václav z Dubé
a z Leštna, někdy Husův přítel ze sboru Konstantského známý,
nyní královský podkomoří, tudíž ouředník nejvyšší nade všemi

městy královskými v Cechách; potom páni Vilém Zajíc z Hasen

burka, Bohuslav ze Svamberka na Boru, Petr ze Šternberka na

Konopišti, Jan Michalec z Michalovic na Bezdězi, Půta z Casto
lovic a j.

894 Mimo to mělo katolictví, a s ním též i král Sigmund,
nejpevnější podporu jak ve prelátech zemských, kteří již z povo
lání svého náleželi k této straně a jichž ani jeden po tu dobu povinnosti
své se byl nezpronevěřil, tak i v německém obyvatelstvu
vůbec. Toto nalézalo se tehdáž po zemi jen sice v okresu Chebském
a Loketském, v ouzkém pruhu vesnic podél hor Krušných, na
severním kraji nynějšího Litoměřická i Boleslavská, pak ve Trut
novsku a Kladsku, v okolí Litomyšle a Německého Brodu, a konečně
na jihozápadu v pohraničném proužku hor Bavorských; a však
i vnitř země roztroušeno bylo po mnohých městech a klášteřích,
moc dosti patrnou všude provozujíc. Nechceme sice tajiti, že i mezi

Němci, zvláště Pražskými, vyskytli se někteří vyznavači husitství:
ale bylo jich ovšem mnohem méně, nežli katolíkův mezi Cechy.

Husitství tehdáž již vůbec zavládlo bylo národem v Čechách
i v Moravě; páni, rytíři, měšťané i sedláci drželi se v obou zemích
tím valněji nového učení, čím více ono nabývalo barvy a platnosti
národní doma i v cizině skrze usilování samých odpůrcův jeho. Již

zajisté bylo u cizích, a zvláště u Němcův, až příliš zobecnělo užívati
slov »Čech« a »kacíř« jednoho za druhé; nechuti mezinárodní,
vzbuzené i kojené již ode dávna, sklonily tudíž nejednoho k ruce

společné i tam, kdeby jináče osobní jeho smýšlení bylo snad jej
odchylovalo. Ale ačkoli proto všickni téměř Čechové souhlasili
v žádosti jak změn a oprav církevních, tak i očisty a pomsty za



pohaněnou čest národní: však není se čemu diviti, že neshodovali
se mezi sebou na otázku, jak daleko ta oprava i pomsta vztahovat!
se měla. Veliká, ba největší částka národu, totiž kališníci později
tak řečení, b) libý napřed rádi spokojili se máličkem tím, kterého
na posledním sněmu zemském žádáno a teprv po dlouholetých
a krvavých bojích ode sboru Basilejského také skutečně dosaženo
jest; oni doufajíce vždy, jakkoli se vše jinak ukazovalo, že Sigmund
jim toho povolí, aneb aspoň brániti nebude, hotovi také byli uzná
váti a poslouchati jeho co dědičného pána svého. Strana tato, řídíc
se zvláště mistry učení Pražského, nezamítala nikoli autority a tradicie
církevní naprosto: alebrž přála sobě i doufala stále, že se s církví
zase smíří, jí k opravě pomůže a v poslušenství její se navrátí. Výčet
všech značnějších oudův jejích bylby nejen dlouhý ale i zbytečný,
ana celá téměř země k ní se hlásila ; i bude dosti, ukážemeli jen
na hlavy její, ve šlechtě totiž a při vládě na pana Čeňka z Warten
berka nejv. purkrabího, mezi městy pak na Staré město Pražské.
Poněvadž ale ani papež ani král nechtěli se dáti do vyjednávaní se
stranou touto co do žádostí jejích: nemohlo jináče býti, než že
octla se v postavení lichém, vrtkavém a nedržemném, ve kterémž
jí bylo bojovati brzy za krále, brzy proti němu.

Třetí hlavní strana byla Husitův horlivých, jichžto žádosti
reformatorské přesahovaly nálezy university Pražské, a ježto napřed
jsouce přesvědčeni o neprospěchu každého mírného se Sigmundern
vyjednávaní, nechtěli ani o něm slyšeti. Ze pak strana tato, posta
vivši se cele na stupeň biblického protestantismu, odpírala platnosti
všemu mimobiblickému podání v církvi, a při výkladu písem svátých
uznávala rozum i jedincův za oprávněný a dostatečný; nemohlo
jinak se státi, nežli že i sama ona rozpadala se v tolikero menších
stran a sekt, kolik bylo v ní samostatných myslitelův anebo
hloubalův, ježto svému osobnímu mínění uměli zjednati průchod
u jiných. Nejznamenilější mezi sektami takovými byla strana tak
řečených Táborův neb Táboritův. Duchovní nad jiné výteční,
jichžto působením buďto učení nové, dlouho byvši neurčité a pro
měnné, se ustálilo a učlánkovalo, aneb aspoň lid pro ně valněji
získán i rozhorlen jest, byli následující; Mikuláš z Pelhřimova,
Pražský bakalář, muž učený a vážný, jenž později od Táborských
za biskupa zvolen jsa, v celé zemi nejinak než příjmím *Biskupec«
nazýván byl; někdejší mnich Želivský Jan, kazatel v kostele
p. Marie Sněžné v Novém městě Pražském; Plzeňský farář Václav
KorandaČ jenž město své učinil byl na čas útočištěm všech,



kteří odjinud pro smělé své novoty byli stíháni; Ambrož farář
vyhnaný ze Hradce Králové, původce sekty tak řečených Orebitův;
Martin Houska, příjmím »Loquis«, rodem z Moravy, kněz mladý,
ale v novotách nad jiné smělý, důvtipný, učený a převýmluvný;
potom kněží Marko Id ze Zbraslavic, Jan Čapek, Jan Němec
Zatecký, M. Jan z Jičína a Prokop Holý později nad jiné na
slovo vzatý. Učení a zřízení jejich, v čem se od jiných i mezi sebou
také dělila, později vypravovali budeme. Co do smýšlení politického,
směřovala demokratická tato strana patrně k republice a ke
zrušení všeho rozdílu stavův; poněvadž ale biblí nepodávala zřetel
ného příkladu republiky, nenašel zárodek tento u Čechův tako
vého rozvinutí, jakového k utvoření jasného ponětí o státním životu

republikánském potřebí bylo. Přívržencův ve stavu panském počí
tala výstřední tato strana jen málo, jmenovitě pak, pokud nám

vědomo, jen pana Břeňka Svihovského z Risenberka i z Dolan,
Jana Roháče z Dubé, Jana Koldu z Potenšteina (bakaláře na uni
versitě Pražské), Heřmana z Landšteina na Borotínč i Alše z Ze

berka na Plané, ku kterýmž později ještě pan Bohuslav ze Svam
berka se připojil; ale tím více následovníkův měla ve stavu rytířském,
kdežto k ní přilnuli mužové někteří nad jiné rázní a smělí, z nichž
tuto jen jmenujeme známé již vůdce lidu, Mikuláše z Husi
a Jana Z i ž k u z Trocnova, pak výtečné válečníky Přibíka
z Klenového a Jana z Vícemilic, i ušlechtilé milovníky literatury
Petra Zmrzlíka ze Svojšína na Orlíku a Matěje Loudu ze Chlumčan.
Ale hlavní moc i síla strany této záležela jednak na obyvatelstvu
měst, zvláště některých, jako byla Oustí nad Lužnicí, Písek, Sušice,
Klatovy, Plzeň, Zatec, Louny, Slané, Hradec Králové a částka města

Pražského, jednak a nad to více spoléhala v lidu selském, jehožto
zraky i kroky obracely se k ní z celé České i Moravské země.

Nejbližší události r. 1419 vyplývaly z nevyhnutelného ústrku
mezi vládou a hromadami lidu čili tak řečenými tábory, poča
tými již za krále Václava, nyní pak opakujícími se čím dále tím

nebezpečněji. PIromady takové držívaly se na hoře Tábor již dotčené
ode dne 22 července v určité dni pravidelně; mimo to ale také
několikráte na hoře Beránek řečené u Vožice, pak u Plzně, u Za

chrašťan a u Třebechovic na přívrší jmenovaném Oreb. Dne
17 září 1419 vydala »obec« na Bzí hoře sebraná již psané pro
volání, kterýmž líčila úmysly své a ducha rozmáhavšího se té

doby v obecném lidu českém. Oznamovaliť tam přítomní, že jejich
»na hory a na pole scházení* nemělo jiného oučele, nežli aby účastni



se stali poučení spasitelného, založeného v zákoně božím, a aby
přijímati mohli svátost těla i krve pána Ježíše Krista, na památku
jeho umučení a jejich vykoupení, a na zachování a posílení své
v životě spasitelném. »ZádaIiť (prý) na milém pánu bohu, aby všickni

byli jednoho zákonu, jedné víry, jednoho srdce a jedné duše; aby
nejprvé v nich samých všecko zlé a škodné duší bylo zkaženo
a všecko dobré vzděláno; poznavše již zavedení své, aby napotom
varovali se falešných prorokův, od antikrista uvedených proti zákonu
božímu. Jižť (prý) zjevně viděli ohavnost velikou stojící na svátém

místě, jakž předpověděna byla od Daniele proroka: totiž posměch
a rouhání, potlačení a zavržení pravdy boží, a pod jmenem svatosti
a dobrotivosti přílišné zvelebení vší pokrytské zlosti antikristovy.
Komu (prý) nemělo se toho zželiti? Kdo neměl toho litovati, lkáti
a plakati a ku pánu bohu volatí s syny Israelskými v Egyptu ř

Neb oni lkajíce volali sou a hlas jejich vstoupil k bohu. I uslyšel
jest pláč jejich, spomenul na slib svůj a vysvobodil je. A jako
Matiáš umíraje syny své napomínal k statečnému zachování slova
božího a k obecnému dobrému, řka jim: »0 synové, nyní buďte
horliví milovníci zákona i dejte životy své za svědectví otcův
a pomněte na jich skutky,® tak myslte po národech a pokoleních,
že všickni, kteříž ufali v boha, nikdy nepohynuli. A protož posil
něte se a mužsky sobě čiňte v zákoně: neb když učiníte, co vám
od pána boha přikázáno jest, budete v tom shledáni slavní. A řečí
člověka hříšného nelekejte se: neb dnes se zdvihne, a zítra nalezen

nebude, obrátí se v zemi svou a myšlení jeho zahyne. A protož,
nejmilejší! žádáme a prosíme vás, pro pána boha a vaše spasení,
abyste s námi se všemi sešli a sebrali se v sobotu den S. Jeronýma
(30 Sept.) ráno u Křížkův (na ©úlehlích na Benešovské silnici na
té hoře za Ládvým ku Praze jedouc), k jednotě božské o svo
bodu zákona božího a prospěch spasitelný i počestné
dobré všeho království: aby úrazové a pohoršení zjevná
i rozdílové byli staveni a kaženi s pomocí pána boha, krále,
pánův, rytířův a panoši, i vší obce křesťanské.806 Dovolávaní se

pomoci také »královy« k osvobození zákona božího dává významné
svědectví, že v obecném domnění lidu českého Sigmund té doby
ještě nebyl považován za rozhodného nepřítele »pravdy zákona
božího.®

Slova provolání tohoto a časté vzývaní příkladův hrdinnosti
lidu Izraelského při hájení víry své dávají na jevo spůsoby a pro
středky, kterými podařilo se horlitelům husitským, přivábiti lid



k sobě a k dotčeným táborům. Marné bylo snažení nejen ouřadův

královských, ale i husitských pánův některých, zameziti nový tento

spůsob poutí; touha po nich v zemi byla tak rozšířená i silná, že

mnohý sedlák, nemoha jí odolati, opustil i s rodinou navždy dům
a hospodářství a připojil se ke »bratřím* ; byloť, jakoby duševní
nákaza jakási opanovala byla mysli lidské, jejížto příčinu tehdejší
hvězdáři také skutečně ve shvězdění zvláštním vyhledávali.

897 Tím

spůsobem sebralo se zvláště ke shromáždění u Křížkův, a sice o den
dříve nežli opovězeno bylo, neobyčejné množství lidu se všech stran
[29 září]; jmenovitě přihrnuli se tam Pražané pěšky i po vozích
u velikém počtu, a také kněz Václav Koranda přivedl s sebou

silný zástup lidu obojího pohlaví od Plzně, jakkoli hojné jemu na
cestě překážky strojeny byly.

398
Věci, kteréž se dne toho konaly,

byly jak obyčejně; kázaní o svobodu slova božího a přijímaní pod
obojí spůsobou. Řečníci napomínali lid, aby milovali se mezi sebou
a pomáhali sobě vespolek, i aby zmužile stáli při poznané pravdě,
nenávidějíce lsti a ouskokův Antikristových, jimiž on prý za po
sledních dnův svět celý svedl a o spasení duše připravil a t. d.
I zde ještě byly mysli celého shromáždění pokojné, a pošlapáno li

kde komu pole, neopominuli mu dáti hojnou náhradu, sbírku k tomu
cíli zvláštní učinivše. Prvé pak než se rozešli, prohlásili opět nej
prvé příští valné shromáždění ke dni 10 listopadu, a to do Prahy;
Koranda však jal se napomínat! lid, aby napotom i své vlastní

obrany pilni byli; neb ovšem že počet věrných byl hojný, ale i ne

přátelé že den co den se množili; >vinice páně krásně (prý) za

kvetla, ale i kozlové se blížili, chtějíce ji hlodati* ; protož že potřebí
bylo, aby již nechodili s poutničkou holí, ale s mečem v rukou.

Po skončené slavnosti umínili větší částka shromážděných do

provoditi Pražské »bratří a sestry« domův. Tudíž pozdě na noc
valili se zástupové poutníkův přes Vyšehrad, kdež jim od posádky
královské nebráněno, do Nového i do Starého města Pražského,
a přijati jsouce s pochodněmi nesčíslnými a slavným po celém
městě zvoněním, zaplavili brzy všecka náměstí a ulice. Nazejtří
[30 září] ráno vykázáno těm, kdo byli cizí, obydlí větším dílem ve
klášteře sv. Ambrože, a obec Pražská častovala je po několik dní.
Oni pak odměnili se za takovou hostinnost tím, že pomohli opět
tepati obrazy, reliquie a svaté nádoby v kostelích a klášteřích
Pražských; tenkráte nad jiné zle toho zažil kostel sv. Michala ve
Starém městě, ačkoli tam farářem byl M. Krištan z Prachatic, starý
Husův přítel i příznivec. Nelibost tím v městě zbuzená dodala pod-



nětu ouřadu Pražskému, za purkmistra Jana Plzeňského, že tím

ochotněji vstoupil dne 6 října v ozbrojenou jednotu s krá
lovnou Sofií a s některými preláty, pány, rytíři, městy a obcemi
království Českého, jakož se pravilo »pro zjednání svobody slovu

božímu, pro hájení cti české, i pro odvrácení potupy kacířské na
národ náš křivě uvalované.* 399 Tou jednotou zavázali se vespolek
oudové její, napomáhati sobě k oučelu řečenému a pomstiti nad
každým, kdoby se proti tomu provinil aneb komukoli z jednotníkův
škoditi chtěl. Ve skutku ale samém zdá se, že ona jen za pro
středek sloužiti měla, radě městské aby dobrým spůsobem zbavila
se hostův nemilých, zemské pak vládě aby zamezila zbouření
se lidu.

Ale jakož již ze zápisu jednoty této vysvitá, kterak vláda na
licho postavila se byla mezi dvě strany, jirnžto přece nemohla
oběma nikterak vyhovčti: tak na proti tomu o vůdcích lidu vědomo
jest, že předvídali hned od prvopočátku, co jim nastávalo a čeho

především měli potřebí. Když ještě pan Čeněk z Wartenberka
i ouřadové jemu podřízení kojili se marnou nadějí, že se jim po
daří opatrným shovíváním a umělým prostředkováním udržeti věci
ve stavu strany všecky upokojujícím: to již Mikuláš z Husi a Jan
Zižka z Trocnova chystali se dávno k boji nevyhnutelnému na smrt,
obmýšlejíce prostředky, jimižby straně své pojistiti mohli vítězství.
K tomu cíli uznávali především za potřebí, aby národ pokud možná
veškeren pozdvihna se s nadšením, cvičil se již napřed v umělém
vedení zbraně. Horlivost novověrcův byla opětovanými tábory čili
shromážděními již dosti napnuta; nesčíslné zástupy neznajíce žádné
vůle nad sebou, kromě písma svátého, byly hotovy jiti kamkoli
a učiniti cokoli samozvaní vykladači vůle boží jimby přikázali. Ne

zbývalo než vyučiti umění válečnému tyto špatně sice ozbrojené
ale dosti schopné lidu spousty tak, aby i vojsku sebe lépe zříze
nému s prospěchem odolávati mohly.

Především utekli se Mikuláš z Husi a Jan Žižka k universitě
Pražské s otázkou »slušíli mocí brannou válčiti pro svobodu slova
božího ? nezapovědčlli toho Kristus, přikázav sv. Petrovi schovati
meč do pošvy?* Na jevě jest, že ouředního v té příčině naučení
a upokojení nepotřebovali sami pro sebe, ale pro stoupence své

biblické, aby již napřed zamezili všeliké o tom rozpaky a pochyb
nosti. I bylo mezi mistry a bohoslovci v Praze dlouhé o tom a učené

vyjednávaní, jehožto smysl a konečný nález potom od M. Křištana
z Prachatic a Jakoubka ze Stříbra také spisem zvláštním vynešen.'

100



Dovolení k boji obmezeno jest jediné kdyžby nastala ta nejvyšší
potřeba k zachování života; pravili, žeby byla věc nekřesťanská,
chtíti mečem v rukou rozšiřovat! slovo boží; pravý křesťan že má

přemáhati protivníka svého trpělivostí a obraceti jeho láskou i po
učováním: kdyžby ale nepřítel ukrutný vyhladiti chtěl věrné kře
sťany hrubým násilím, a nebyloby ovšem prostředku jiného, jímžby
mohli přichráněni a zachováni býti: tehdáž nejen že dovoluje se

bojovati mečem pro obranu vyznavačův pravdy, ale že se i naři
zuje.

401 Slov těchto posledních nadáli se byli dotazovatelé, a spoko
jili se jimi; nebo nemajíce ještě ani chuti ani dosti moci, aby sami
válku počali, však věděli na jisto, že nepřátelé jejich dorazí na ně
co nejdříve zbrojnou rukou; a tudíž že nastane pro ně doba nej
vyšší oné potřeby.

Souvěcí někteří spisovatelé svědčí, že Mikuláš z Rusi byl
ten muž, který řídil takořka svou rukou celé hnutí národu českého,
zamýšleje chladně a bystře všecky dalekosáhlé plány a spůsoby,
jimižto straně jeho pojištěno mělo býti vítězství; byltě zajisté duch
vyšší povahy a nevšedního důvtipu.

402 A protož na snadě jest do

mýšleti se, že on to byl, jenž také před jinými prohlédal ku po
třebě, aby nastávající válka od Čechův ne tak silou jako raději
uměním vedena byla; nemohl zajisté tajiti se, že nepřátelé jejich
předčiti je budou v síle neskončené. Co do provedení oumyslův
takových ale nebylo nikdy muže, jenžby k němu výtečněji se hodil,
nežli starý jeho přítel Zižka, válečník vynikající spolu i dokonalou
známostí vojenstva vůbec, i dary vůdcovými po vše věky vzácnými,
an jmenovitě co do geniálního užívaní všelikých náhod v boji a pro
středkův prostých i snadných ku každé potřebě, sotva kdy měl
svého rovně. Snad oba tito mužové, bravše radu i s jinými znalci,
smyslili spolu nový spůsob umění válečného, v němžto staro
římské zkušenosti a zásady pojily se podivně s nejnovějšími pokroky
a prospěchy, ježto s sebou přinášelo užívaní střelného prachu.

403

Zižka proti nepřátelům svým, feudálním vojskám středověkým, těžké
zbroji a vojně zvyklým, neměl koho postavit! leda průmyslné mě
šťáky a řemeslníky, též hromady sedlákův, u kterýchž nenalézal
kromě technické zručnosti, kromě vozův a selských cepův, nic než
horlivost a oddanost neobmezenou. Z té příčiny obmysliv nové
spůsoby bojování učil pobíjeti cepy železem, chrániti vozy visutými
s obou stran prkny, spojovati je mezi sebou řetězy a cvičiti se
v umělých s nimi obratech: a hle! tudíž zjevily se pohyblivé onyno
hradby vozové, na jejichžto někdy samé spatření klesalo srdce



obrněnému rytíři v těle a nejhrdější vojska v Europě dávala se na

outěk! Nemněme, že snad větší udatnost anebo tělesná síla, aneb
dokonce nadšení samo spůsobilo podivné tyto účinky: byliť to po
čátkové novověkého umění válečného, cvičením nabyté strojné po
stavy a manévry, bedlivě vyměřená i urychlená pohybování, určité
obraty a outoky k pokynutí vůdcovu vždy v pravý čas v}koná
váné, — z krátká, byl to důraz vojska pravidelně zřízeného i vede
ného naproti zástupům četnějším sice a lépe ozbrojeným, ale válem
a jako bez ladu a skladu do boje se řítícím. A však nechceme

ještě nyní dáti se do podrobného líčení o Zižkově spůsobu bojo
vání, odkládajíce je sobě do té doby, až ono během událostí samo
více světla nabude.

Množícími se znameními nastávající bouře poděšena i častými
poselstvími od krále Sigmunda upomínána jsouc královna Sofie, co
vladařka česká, musela konečně ohraditi se mocí válečnou, aby
důrazně brániti mohla každému zmatku neb rozbroji v zemi. Zá

pisem jednoty zbrojné ode dne 6 října zavázali se přední pánové
čeští 404

pomáhati jí proti každému, kdoby na ni mocí sahati aneb

pokoj země rušiti chtěl; nad to však najala také v řádnou službu
veliké množství oděncův, a zvláště německých, zřizujíc tím takořka
první stálé vojsko v Cechách; dne 17 října dala rozložití posádky
vojenské do král. hradu Pražského; do kláštera Strahovského, do
kláštera u sv. Tomáše na Malé straně, do Saského domu i dvoru
arcibiskupova u mostu, vše pod zprávou a vedením pánův Čeňka
z Wartenberka, Viléma z Hasenburka i Jana Chudoby z Ralska;
kázala také upevniti malostranské předmostí novými sruby. Vně
Prahy po krajích najato nápodobně několikero šlechticův na žold
do řádné dužby, a purkrabí královští obdrželi přísný rozkaz, ne

dopouštěti nikde více shromažďování se lidu, ovšem pak překaziti
každému, kdobykoli ke dni 10 listopadu do Prahy bráti se chtěl.
Nařízení tak přísná nemohla než rozmnožit! jitření, ježto v Praze
již vůbec panovalo. Jmenovitě pak Novoměstští, od kněze Jana
z Zeliva nad jiné rozkvašení, brali mezi sebou radu, kterak se
uchrániti hrozícího jim nebezpečí. Majíce vůdce Zižku, ztekli dne
25 října Vyšehrad, a vytiskše odtud posádku královskou, osadili
hrad svým lidem.

Když tedy lid český z krajův chtěl bráti se do Prahy ke
shromáždění na den 10 listopadu rozepsanému, událi se první krvaví

počátkové války. Ve mnohých stranách podařilo se vojsku
královu, zameziti násilím každé rocení se lidu; nikoli ale na jihu



a jeho západu, kdežto Plzeňští, Klatovští, Domažličtí a Sušičtí,
umluvivše se prvé skrze tajné posly a listy, v den Všech Svatých
[1 list.] sešli se všickni v Zinkovech ozbrojení, a odtud táhnouce
dále v síle nemalé, kterážto čím blíže ku Praze tím více rostla,
dostali se druhého dne do Březnice a třetího do Knína. Ze šlech
ticův byli s nimi pan Břeněk Svihovský z Risenberka a rytíři Chval
i Kunaš z Machovic, zástupy vedouce; avšak městské korouhve
počtem i silou předčily. Ve Kníně dovolal se jich prosbou o pomoc
jiný zástup poutníkův, kteří v počtu asi 300 osob ubírali se z Oustí
nad Lužnicí po pravém břehu Vltavy ku Praze. Táhlo zajisté na
ně od východu asi 1300 jezdcův dobře ozbrojených, (dílem žoldnéři
z hor Kuten, dílem pak čeleď pánův Petra Konopištského ze Štern
berka, Jana Ptáčka z Pirkštejna na Ratajích, Jana z Chotěmic na

Vlašimi, Albrechta z Koldic, Václava z Donína i Jana z Michalovic,)
hrozíce jim záhubou [4 list.]. Knínští tedy zastavivše se, poslali bez
odkladu Oustským posilu na pěti vozích, ježto ale převážením se

přes Vltavu obmeškali se poněkud. Když pak, odjevše asi půl míle
od řeky,

405 stihli již na blízko, vůdce královský pan Petr nechtě
aby oba zástupové poutníkův se spojili, hned se obořil na Oustské,
kteříž se byli postavili na nějakém přívrší, a rozraziv řady jejich
cele, pobil jich mnoho na místě. Jen něco více nežli stu osobám
lidu Oustského podařilo se proskočit! ku příchozím ze Knína, kteřížto
spatřivše co se děje, již byli rychle poslali nazpět pro veškerou
moc ve Kníně zůstalou, a postavivše se na zištné místo na vrchu
jakémsi, «počali sobě zedku dělati ze suchého kamene, aby k nim

jízdní tak brzo nemohli.« Petr ze Šternberka, zajav 96 Oustských,
počal potom i s Knínskými rokovati, aby se dali na milost, ne

chtějíli by se jim též stalo jako Oustským. A však ještě rokujíce,
uzřeli náhle, any již korouhve nové pospíchaly od Knína jim ku

pomoci; což vida pan Petr, nesčekav jich, rychle odtáhl s vězni

svými k Ploře. Tito pak položili se všichni polem na bojišti na

pojeném krví »prvních mučenníkův,* a zůstavše tam přes noc, na

zejtří slyšeli mši svátou a pochovali zbité přátely s žalostí a pobožností
velikou. Potom teprvé hnuvše se dále, přepravili se v noci pod
Jílovým přes řeku Sázavu, i dostali se dne třetího, mimo Kunratice,
bez dalšího boje do Prahy.

Zpráva o nebezpečí, ježto poutníkům u Knína hrozilo, dostala
se byla hned téhož dne (4 Nov.) do hlavního města. Zjednáním
kněží, zvláště pak Ambrože někdy Hradeckého, zvonilo se v oka
mžení po Starém i Novém městě velikými zvony na poplach; ve
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všech čtvrtích města, na všech náměstích sbírali se honem zástu

pové ozbrojení, chtějíce »bratřím« v nesnázi spěchati ku pomoci.
Ale Mikuláš z Husi a Jan Zižka vedli lid bojechtivý k dílu bližšímu,
na Maloustranu, aby sehnali aspoň s mostu posádku královskou,
ana držela Staré město v péči ustavičné. Ta přivítala je sice střelbou
z děl, jak s domu Saského tak i s protějšího dvoru arcibiskupova;
také se hradu královského dalo se zároveň slyšeti hřímaní z děl,
tehdáž lidu ještě nezvyklé:

'*06 ale po tuhém boji, v němž na obou
stranách padlo lidu množství, sklonilo se pod večer vítězství ku

Pražanům, kteří zmocnivše se nej prvé domu Saského a dvoru arci

biskupova, potom dům od domu postupovali před se, až i klášter
sv. Tomáše osadili. Pozdě do noci trval neustále boj krvavý po
ulicích, střelba s hradu a zvonění na poplach se všech věží; mnoho
domův hořelo, v jiných se potýkáno aneb drancováno; »i byla jest
to noc zarmoucení a ouzkosti, lkáni a truchlivosti, jak k soudnému
dni přirovnána*; a když královští, všude poražení, konečně z celé

Maléstrany ustoupiti museli, a Pražané za nimi bez mála i do hradu
královského vnikli, prchla odtud i královna Sofie náramným leknutím
v noci v průvodu Oldřicha z Rosenberka, hledajíc ochrany na hradě
Kunratickém. Teprvé když vítězové, nabravše množství kořistí,
zbraní, koní a jiných věcí drahých, jali se převážeti a přenášeti je
mostem do Starého města, vpadli žoldnéři královští opět do Malé

strany, a vybravše z radnice poklady a spisy, zapálili ji sami s domy
okolními. Zdaření toho dne nad naději šťastné přičítalo se vůbec
opatrnému velení Zižkovu, od té doby pevnila se a rostla sláva
i působnost jeho válečnická.

Ale boji tak počatému nebyl té noci nikoli ještě konec; bojo
valoť se po čtyry dni stejnou zuřivostí s obojí strany. Čeněk Warten
berský povolal na kvap do Prahy vojska nová z krajňv, a žoldnéři
jeho zotavivše se, nabyli opět srdce, když 6 listopadu 35 pánův
Českých, okolo sta rytířův,

401 též města královská Hory Kutny,
Čáslav, Kouřím a Kolín, listy svými opověděli Pražanům válku.
Nešťastná Malástrana zůstávala vždy hlavním jevištěm boje i zpousty:
s jedné strany vpadali tam opět a opět královští s hradu, a za

pálivše školu u sv. Mikuláše i jiná stavení, zjímali a vlekli s sebou
měšťany podobojí; s druhé pak strany Pražané upevnili se sice
v domě Saském, co klíči k mostu, ale zbořili dvůr arcibiskupův
i mnohá okolní stavení, a půtky krvavé opětovaly se po ulicích
den co den, ku prospěchu brzy té brzy oné strany. A však i vně
města bylo mnoho bojův rozličných, kdež ztekáno tvrze a dvory



měšťanův v okolí Pražském, bráněno voziti potravy do města, i pá
chány jiné škody. Teprvé dne 9 listopadu zjednáno jest přičiněním
dobrých lidí s obou stran stání a počaly se dělati námluvy ku
pokoji. Tyto vedly dne 13 listopadu k uzavření příměří, ježto až
do sv. Jiří nejprv příštího (23 Apr. 1420) trvati mělo, a v němž
královna i páni zavázali se k hájení svobody v náboženství, zvláště
co do přijímaní pod obojí v celé zemi, Pražané pak k ušetření
napotom všech kostelův, klášterův i obrazův svátých a k navrácení
Vyšehradu do rukou královských, obojí strana pod pokutou 50 tisíc
kop grošův Pražských. Ale Zižka i jiní horlivci, kteří příměří tako
vému byli nechtěli, opustili proto Prahu, táhnouce spolu do Plzně. 408

Bohužel, že co po tomto příměří následovalo, bylo v nejedné
příčině ještě horší nežli zjevná válka sama. Jak mile jednou mezi
stranami prolita krev, hned domnívala se každá z nich, že právo
měla mstíti se nad druhou, a král Sigmund, dotíraje skrze časté
posly z Uher na ztrestání neposlušných kacířův, množil pohříchu
ohavnosti páchané. Nej ©úhlavnější nepřátelé všech Husitův v Cechách

byli tehdáž Horníci, čili obyvatelé Kutnohorští, větším dílem
Němci. Město jejich, rudnictvím kvetoucí a po Praze v Cechách

největší a nejbohatší, stálo jako v přirozeném odporu proti hlavnímu

městu, a protož tím více horlilo pro katolictví, čím více Praha
klonila se k husitismu. Křivdu kostelům a duchovním v Praze
činěnou opláceli Horníci spůsobem tím, že kdekoli jakého husity
dopadnouti mohli, nechtělli odpřisáhnouti se víry své, bez okolkův
jej usmrtiti dali. Mnoho jich upáleno, více ještě sťato aneb i za
živa do nejhlubších šachet horních uvrženo. Oustští, jež Petr ze
Šternberka dne 4 listopadu byl zajal a do Hory dovedl, potkali se
mezi prvními s osudem takovým. A jelikož se praví, že Horníci
platili za každého husitského Čecha po jedné, za kněze pak po
pěti kopách gr. Pražských,

409 není se čemu diviti, že počet přive
dených obětí vzrostl brzy až hrůza, an pro takový hříšný peníz
na mnoha místech v zemi pravé honby na lid prý předsebrány,
a Kutnohorským katům tolik práce zavalováno, že často z unave
nosti odpírali se služby. Šachtě, která nejvíce obětí pohltila, u ko
stela sv. Martina před Kouřimskou branou, přezděli Horníci »Tábor,«
těžívajíce tím jménem ousměšně táboruchtivé Husity, jež tam metali.
Za krátký čas připraveno prý na tento spůsob neméně než 1600
osob'110 o život. Ještě v témže měsíci listopadu zmocnili se Horníci
také města Kouřimě, a javše tam některé konšely a starší obecní,
též faráře M. Jana Chodka s kaplany jeho, vedli je spoutané do



Denně rostoucí důraz nejen českých ale i německých a polských
záležitostí přinutil Sigmunda konečně, že pustiv od války Turecké,
tenkráte s nevalným prospěchem vedené,

4,1 obrátil zraky a kroky
své opět do krajin severozápadních. Chvátaje, jak obyčejně na
cestách svých, dojel Brna v Moravě již dne 15 prosince, i svo
lával tam stavy české k vánocem na sněm, ustanoviv již dříve
z Uher také knížatům Německým a králi Polskému zvláštní rok
do Vratislavi. Potom pospíšil si zase do Uher, a přijav tam
v městečku Skalici dne 24 prosince manželku svou Barboru, po
víc než půlletém pro domnělou její nevěru zavržení, opět na milost,
vrátil se s ní do Brna, kamž již i královna Sofie, papežský legat
Ferdinand biskup Lucký, mnozí knížata i biskupi, čeští a moravští
páni i rytíři, též poslové z měst a purkrabí hradův královských byli
v hojném počtu se sešli. Královna Sofie složila zde ouřad vladařský,
jenž za čtyry měsíce k veliké své neoutěše byla vedla, do rukou
krále Sigmunda, kterýž potom svěřil jej na ten čas, ažby sám do
země přijel, třem pánům společně, panu Čeňkovi z Warten
berka, nejv. purkrabímu, Jindřichovi z Elsterberka, nejv.
hofmistru, a Václavovi z Dubé na Leštně, podkomořímu zem
skému. I poněvadž Sigmund užíval vždy ještě chytrosti té, že o roz
dávaní pod obojí jakožto věci, která teprv společným všech stran
uzavřením rozhodnout! se měla, na oko nic sám nerozsuzoval, (ač
koli již dávno přikazoval ouřadům, trestat! kacíře jakož náleželo,);
proto všickni v Brně přítomní stavové čeští, i ti kteří s Husity
drželi, slibovali jemu poddanost bez rozpakův, a zdálo se, že v celé
zemi české, kromě snad měst Plzně, Písku a Králové Hradce nikde
již odporu znamenitého proti němu nebude. Neboť i Pražané
vypravili byli do Brna hojné a vzácné posly, kteříž tam dne 27 pro-

Hory, kdež do vězení uvrženi a po několika nedělích také za živa
do šachet vmetáni jsou. Avšak i v jiných krajinách českých dály
se podobné zádavy, jmenovitě v Plzeňsku vzat pan Bohuslav ze
Svamberka na slovo pro své horlivé pronásledování Husitův, a osud
Jana Nákvasy, kněze strany podobojí, učinil zvláště hluboký dojem
na city všech Čechův. Nebo rytíř Racek z Janovic, pán na Risen

berce, zajav jeho ve válce, kterou tehdáž se Klatovskými vedl, dal
ho jako v dar Němcům Bavorským, svým spojencům, tito pak, na
mučivše se s ním ukrutně, upálili ho konečně s velikou slavností.



since vjevše s trubači slavně, an se tomu král i dvořané jeho náramně
divili, v hospodách sobě ukázaných bez ostýchaní dali sobě od
kněží pod obojí přisluhovat! jako doma, kdežto zatím celé město
stálo právě pro jejich přítomnost v interdiktu. Když tedy poslové
tito dne 29 prosince před krále puštěni byvše, a na kolena před
ním dle obyčeje poklekše, od obce Pražské jej pozdravili, a jej za
krále a pána dědičného přijímajíce, o zapomenutí toho prosili, co
se v Praze bylo stalo: Sigmund nechav je nad obyčej déle klečeti,
osupil se na ně slovy tvrdými a hanlivými, a propustil je konečně
s přísným rozkazem, aby na důkaz poslušenství svého dali v Praze
ihned odstranit! všecky po smrti krále Václava po ulicích postavené
sloupy a řetězy, též zbořit! všecky proti hradu Pražskému nově
udělané náspy a hradby, mnichům pak i jeptiškám v městě aby
nedopustili až do jeho příští ovšem ani nejmenšího příkoří činiti;
jen pod tou výminkou že jim bude králem milostivým. Přitom také
ssadil všecky k husitství náchylné ouředníky a purkrabí hradův
královských, dávaje na místa jejich muže starověrné. Nejznameni
tější mezi ssazenými byl přední krále Václava v posledních jeho
létech milec, Jan Sádlo ze Smilkova, purkrabě Karlšteinský, jenž
postoupit! musel důležitého hradu toho i se všemi na něm chova

nými poklady statečnému rytíři Zdeslavovi Tluksovi z Buřenic. 412

A za důtklivými těmito změnami v zápětí šly přísné rozkazy ke všem

královským městům i ouřadům, aby varovali se všeho »wiklefství«,
stavili všecky neřády a rozbroje proti svaté Římské církvi, Plzeň
ským, Píseckým a Hradeckým aby nebyli radni ani pomocní, a ne

dopouštějíce nikde scházeti se v tábory, aby trestali všecky nepo
slušné bez milosrdenství; ba uložena jest těmže městům a všem
klášterům i zvláštní berně králi na pomoc, ku potlačení a potrestání
všeliké výtržnosti a zpurnosti v zemi.

Páni Pražští netroufali sobě postaviti se ve zjevný odpor proti
králi tak důrazně si počínajícímu. Protož dne 4 ledna 1420 uklizeny
všecky sloupy a řetězy z ulic do radnice, zbořeny ohrady a sruby
proti hradu Pražskému zdělané, a provoláno vůbec jmenem královým
i konšelským, aby všickni světští i duchovní, kteří před Husity z města
byli utekli, svobodně se navrátili, a nikdo více aby se neopovážil,
pod nejpřísnější pokutou, jim křivdu činiti aneb volatí za nimi
»v sak mniše, v sak!« jakž po smrti krále Václava u velikých
i malých v obyčej bylo vešlo. I vrátili se tedy kanovníci, kněží
a mnichové, též měšťané zaplašení, větším dílem Němci, do města
zase, neukrývajíce radosti své nade změnou, slibující jim. jakož se



domnívali, brzké osvobození a konečnou pomsta za tolikerá příkoří
od »zatracených těch kacířův« drahně let snášená. 413

Horliví Husité, kteří byli umínili, stůj co stůj, nespustiti se

víry své, netajili se nikoli nebezpečím, které této doby na ně na

léhalo. Reakce proti nim zmáhala i šířila se patrně co den více
a více, Kutnohorské katanství netratilo ani síly ani hrůzy, boj krvavý,
nesoucí zahlazení národu, byl takořka přede dveřmi, a když pová
žili, kterak česká šlechta na odpor ani nemyslila, měšťané pak
Pražští pouhými hrozbami ustrašiti se dali, nenabývali ani více čáky
ani smělosti. Ze pak Sigmund po sněmu Brněnském ne hned do
Cech, ale dříve ještě ku knížatům říšským do Vratislavi se zabral:
proto síla jeho, hrozící z daleka, co bohopusta nezměřená, děsila

mysli české více, nežli kdyby ji přítomnou očima svýma byli spatřili.
V této kritické době náčelníci strany výstřední, která později
soustředila se v městě Táboře, duchovní i světští, osvědčili mnohem
více předvídavosti, odhodlanosti a činnosti nežli Pražští jejich sou

peřové. Aby povzbudili celý národ ku povstání a k boji, líčili mu
barvami biblickými nastávající čas hrozný »největšího zarmoucení®
a »dnův převeliké boží pomsty®; vykládali mu celou kapitolu 24

evangelium S. Matouše o znameních, která dle řeči Krista pána
oznamovati měla příchod jeho na zemi a skonání světa; i nelze

zapírati, že znamení ta dle citu a fantasie jejich, dopadala dosti
zřetelně v tu dobu. Byloť zajisté jim již »slyšeti boje a pověsti
bojův®; věděli, že brzy »povstane národ proti národu a království

proti království®; byli již v nenávisti u všech národův pro víru
svou; mnozí mezi nimi již se byli zhoršili a zrazovali i nenáviděli
se vespolek; »ohavnost zpuštění®, předpověděnou od Daniele pro
roka viděli již dávno, ana stála na místě svátém; »falešní proroci®
již byli povstali, činíce divý a zázraky veliké; a konečně nastalo
jim, dle zdání jejich, i soužení takové, jakéhož nebylo nikdy od
počátku světa: jakž měli dle znamení těchto nedomýšleti se, že
tudíž uzří také »syna člověka, přicházejícího na oblacích nebeských,
s mocí a slávou velikou?® Chiliastická zdání, vzniklá i vzdělaná
již ve prvotní církvi křesťanské, ale později od církevních otcův
zatracená, počala tudíž křísiti se v Cechách, a byvši přiměřena
potřebě okamžité, získala u výstřední strany drahně vyznavačův.
Pravilo se, že onen konec věkův, ona »consumatio seculi,® kdežto
všecko zlé na zemi vypleno býti má, již byla ve dveřích; čas milosti
a slitování že minul a nastal čas pomsty; trest spravedlivý že za
chvátí každého, kdokoli neuteče se rychle »k horám® ; obydlí



hříšných a pokrytcův jako Sodoma zahynou, a i Praha že jako
nový Babylon ohněm nebeským pohlcena bude; jen v pěti městech

(totiž Plzni, Žatci, Lounech, Slaném a Klatovech) že spravedliví
najdou ochranu a spasení atd. Zachovala se i některá psaní z doby
této, jimiž učení takové hlásáno a hojnými texty biblickými starého
i nového zákona tvrzeno bylo. »Pospěšte (praví se tam) a chvátejte
utéci z prostředka zlých, jako z ohně, a nepochybujte ani se svodte,
žeť jest vůle Kristova, abyšte se shromáždili s božími vyvolenými
v tom času velikého zamúcení.« »Kristus dí: Kdokoli opustí dům,
bratří, sestry, neb otce a mater, neb zemi a roli pro jméno mé,
stokrát více vezme a život věčný obdrží.« »Protož bratří a sestry!
kdež víte, ano se tělo Kristovo rozdává se všemi kusy pravd božích,
tu se shromažďte v čas pomsty a zámutku největšího. A ta místa
ten čas nemohou býti ve vsi neb jinde, pro silného antikrista a hroz

ného, ale v městech obražených, jichžto jmenuje sv. Izaiáš (XIX, 18)
pět v ten den, totiž v příchodu pána Jezu Krista.« »Ta města jest
pán bůh spůsobil, aby v nich schovali se vyvolení jeho; onať se

nezapíší a nepoddají antikristovi.* »Aj lide můj, vejdi do pokojův
svých, a zavři dvéře své za sebou; schovej se na maličkou chvíli,
dokudž nepřejde hněv. Nebo aj hospodin béře se z místa svého,
aby navštívil nepravost na obyvatelích země!* (Izai. XXVI, 20 — 1.)

»Veliký bude den páně a hrozný velmi: a kdo bude moci jej
snésti?* (Joel, II, 11) atd. Netřeba dokládati, ano patrné jest, že
sestředění moci národní k odporu proti »králi Uherskému, jenž již
vytáhl z Uher, aby obrátil zemi Českou v pustotu,* bylo vlastním
účelem učení tohoto, proti němuž mistři Pražští, a zejmena M. Jesenic,
nadarmo polemisovali.

414
Byliť to počátkové chiliasmu, o kterémž

později šíře mluviti budeme; oučinek pak jejich byl, že sprostí
měšťané i sedláci ve všech krajích českých a moravských prodávali
u velikém množství statky své, a pospíšivše sobě i s ženami a dětmi
ke jmenovaným »horám,* skládali peníze své do rukou kněží, jako
někdy první křesťané k nohoum apoštolův.

416 To pak uvedlo skutkem
hned na počátku jakýsi spůsob obecného jmění všech oudňv sekty
této, a později dalo příčinu k určitým socialistickým řádům, o kterýchž
nám také na místě svém širší řeč nastane.

Mezi muži však, kteří neočekávali spásy nežli od jarosti a věhlas
nosti vlastních činův, vynikal co den více a více chrabrý Jan
Zižka z Trocnova, k němuž, co hrdinnému vůdci, obracely se

před jinými zřetel i naděje celého národu. Nepožívaje, co prostý
panoše, ani jmění ani vzácnosti, ani ouřadův aneb příbuzenství, jal



se předce brzy, a to pouhou mocí ducha i vůle své, provozovali
spůsob opravdové vlády, jížto podrobovali se samoděk i vzácnější
mužové strany jeho. Po příměří v Praze proti jeho vůli uzavřeném
obrátil se byl, jakož sme již řekli, do Plzně. Není pochyby, že
měl oumysl z města tohoto pevného i lidnatého, jež noví blouz
nivci »sluncem* nazývali, udělati střediště i hlavní ohradu husitství
vůbec; proto hledaje spojití tam veškerou brannou moc svou, vyhnal
odtud všecky katolíky, a dav opraviti i doplniti hradby městské,
kázal obořiti nejen všecky kostely, domy a dvory ve předměstí,
ale i u vnitř města několikero klášterních stavení. Příměří ve jménu
královny Sofie jemu podávané zamítal stále, i cvičil v umění váleč
ném své »bratří,* mezi nimiž pan Břeněk Svihovský a rytíři Jan
Valkoun z Adlar i Chval Repický z Machovic zejména se připomí
nají, Také Mikuláš z Husi snažil se stejným časem osaditi na
blízku Zelenou horu, kterouž po biblicku nazývati chtěl Horou
Olivetskou. Válka, od obou těch mužův hledaná, nedala na se dlouho
čekati. Bujarý pán Bohuslav ze Svamberka postavil se v čelo vojska
královského, které všecky pokusy okolo Zelené hory po mnohém

krveprolití na zmar sice uvedlo, ale proti Plzni poříditi ničeho

předce nemohlo. Ano když jednu chvíli Zižka vytrhl byl k Nekměři,
maje lidu ke třem stům pěšího a sedm vozův naložených hady,
jimiž zdi bořili, a pan Bohuslav s jízdnými a pěšími více než
2000 muži v šírém poli naň se obořil, v naději, že ho válem potře:
Zižka vozy svými uměle se ohradiv odrazil i obrátil jej na outěk
s velikou jeho škodou. A však vojska královského přibývalo u Plzně

vždy více, tak že brzy stalo se silným dosti k řádnému obležení
města.

Mezitím vydařilo se na jiném místě v Čechách nedobytné to
outočiště, kterého Zižka k ochraně celé strany své hledal. Měli
sme již několikrát příležitost, mluviti o někdejším městě O ústí nad
Lužnicí čili Oustí Sezimovu,

416 a o rodu pánův z Oustí, kteří měli
nad ním ochranné právo. Tento kmen mohutných někdy Vítkovcův
dělil se za věku tohoto již na několikero větví a linií, tytýž i schud

lých, tak že na rodinných jeho statcích počítalo se sice nad obyčej
hojně hradův i tvrzí, a však i z těch ještě každý hrad i každá tvrz

rozděleny byly dědičně mezi několikero nevelmi svorných strýcův.
Tak ku příkladu počítáno v půl míli okolo řečeného města Oustí,
kromě několika vesnic, jeden hrad jmenem Kozí, jedna tvrz řečená
Sedlec, a zpustlé někdy město i hrad Hradiště;

417 kteréžto malé

panství na počátku XV století mělo tuším šestero bratří a strýcův



od sebe dílných za pány dědičné. Jeden z nich, Jan z Oustí (f 1414),
byv spolu pánem na Kamenici, získal potom koupí aneb smlouvami

všecky díly bratří a strýcův svých, jeden po druhém; byltě to

tentýž pán z Oustí, u kteréhož r. 1413 M. Jan Hus byl nalezl

outočištč, a jehožto vdovu, paní Annu z Mochova, poznali sme
v létech 1414—1417 co nejhorlivější Husitku v celých Cechách.418

Roku 1420 ale nacházíme jeho mladšího bratra Oldřicha, snad co

poručníka, býti pánem na Oustí a spolu přičinlivým ochráncem taměj
šího asi před stoletím založeného kláštera Dominikánského; rozhořče
nost mezi obyvateli za příčinou rozbroje o náboženství zbuzená zdá se
že této doby dosáhla nejvyššího stupně, pročež pan Oldřich konečně
všecky po husitsku smýšlející obyvatele z města vypudil. Mladý
jeho synovec Prokop, někdy Janův mladší syn, po otci i po matce
Husita horlivý, snažil se pomocí své strany zmocniti se opět panství
otcovského. Zvonař jeden, jmenem Hromádka, i knčží Vaniček
a Jan Bydlinský, sebravše k ruce jeho množství selského lidu, kryli
se s ním v lesích několiko dní a nocí o masopustě, až pak v noci
s outerý na středu popelečnou po půlnoci přilnuvše k městu, po
tancích a hodech masopustních ve spaní pohříženému, zmocnili se
ho tím snáze, že od přátel svých v něm očekáváni byli. Kdokoli
z protivníkův utéci nemohl, octnul se v zajetí, mnichové vyhnáni
z města, pan Oldřich pak schoval se na blízké tvrzi Sedlci. Od té
doby přibývalo do Oustí den ode dne obyvatelstva husitského se
všech stran. Hromádkovi však brzy to město, jakožto nedosti pevné
ani bezpečné, znelíbilo se; mnohem vhodnější v ohledu tom zdálo
se mu býti blízké někdy město Hradiště, náležející nyní staršímu
bratru Prokopovu, panu Janovi z Oustí, jenž byl nedávno staré
jeho hradby poopravit! dal. Pročež zabrav se tam s lidem svým,
po krátkém dobývaní zmocnil se ho k rukoum páně Prokopovým
z Oustí. Na vysokém výsadku, obklíčeném hlubokými oudolími
a vodami na spůsob polouostroví, našlo se tam prostranství dosti
pro město, které spojeno jsouc s pevnou zemí jedinou oužinou
zšíří několika krokův, dalo se snadno učiniti nedobytným. I dal
o tom zprávu do Plzně Zižkovi, jenž důležitost věci takové uváživ,
kázal osaditi se tam a poslal bez meškání rytíře Chvala Repického
z Machovic s houfem statných bojovníkův k ochraně. Takto po
vstalo na místě starého Hradiště neboli Hradištka rychle město
nové, kteréžto nevyhnutelným té doby a s té strany jménem »hory
Tábor« neboli hory Tábor« brzy na slovo vzato

jest, a podnes ještě co královské město se slaví. Pan Prokop



z Oustí a z Kamenice nazýván sice některý čas pánem jeho: ale
skrze vyznání své víry stav se »bratrem« jako jiní, ztratil se brzy
z řeči a paměti lidské docela.419

Odesláním rytíře Chvala zemdlil se byl Žižka v Plzni zname

nitě, ano vojsko královské obléhající jej nyní pod velením pana
Václava z Dubé, co do počtu i síly denně se zmáhalo. I poněvadž
stejnou dobou počala se také vyskytovat! znamení nepřízně u mě
šťanstva, uznal i přesvědčil se vůdce Husitův brzy, že mu sotva
lze bylo udržeti se navždy v městě. Protož uvolil se konečně slyšeti
některé pány Pražské, poslané k němu, aby umluvili příměří mezi
ním a Václavem z Dubé. As dne 20 března ustanovil opustiti Plzeň

pod výminkou, aby pojištěna byla městu svoboda kalicha, jemu
pak a všem, kdožby s ním jiti chtěli, volný a bezpečný odchod
do nového Tábora. K obojí podmínce svoliv Václav z Dubé, uvázal
se v město Plzeň, ježto vráceno byvši katolickým obyvatelům
svým, od té doby mezi nepřátely Husitův silou a horlivostí předčilo.

Také jiné hlavní sídlo husitismu, královské město Písek,
kdežto u Matěje Loudy ze Chlumčan obecná Táborů v kassa cho
vána byla, upadlo v těchto dnech, ač nevíme kterým spůsobem,
v moc vojska králova. Vůdcové tohoto, páni Petr ze Šternberka,
Mikeš Divůček z Jemnišť, mincmistr na Horách, a Jindřich ze Hradce,
Strakonický mistr,

420 měli po dobytí Písku táhnouti ku Plzni, aby
tam obléhajícím byli ku posile. Uslyševše ale, že Žižka opustiv
Plzeň již ke Štěkni ve Prachensku táhnul, umínili doraziti naň bez
meškání. Počítaliť dohromady více než pět tisíc jezdcův, ježto pro
své výborné odění ještě dlouho potom v národu jen jménem »železní

páni* sluli; Žižka naproti tomu všeho lidu měl na nejvýše čtyři
sta »s sestrami i s pračaty,* a vozův bojovných dvanáct a koňův
jízdných devět; čelní mužové v jeho průvodu byli kněží Václav
Koranda i Markold, a pan Břeněk z Risenberka i Valkoun z Adlar;
převaha počtu královských byla tedy tak veliká i zřejmá, že nikdo
nemohl pochybovat! o vítězství jejich; ano tak sou prý »ve mnohé
hlasy lidé mluvili, řkouce že, by jich ničímž nebili, jedno koňmi

tlačili, tehdy je na koňská kopyta rozberou.* Takéť Žižka v skutku
ničeho méně si nežádal, nežli potkání a boje s nimi; pročež pře
praviv se u Sudoměře přes řeku Otavu, tak rychle pospíchal
dále, že se podobalo outěku. Brzy ale seznal, že mu půtky ujiti
nebylo lze; i sezřev ostrým okem zištné k boji místo, u rybníka
jednoho, ač tehdáž bez vody, otočil se vozy svými tak, že jezdci
královští, majíce k němu hnáti outokem s koní slezti musili.421

Boj



nad míru krutý a krvavý trval několik hodin až do soumraku;
i zahynul tu mezi mnohými »bratřími* také pan Břeněk, želený
a slavený od svých potom dlouho co svátý mučénník, a jiných
asi 30 octlo se v zajetí: ale i na druhé straně poraněn jest také
pan Jindřich ze Hradce smrtelně, a bojiště celé pokryto bylo pobi
tými jezdci. Královští tedy, když se jim nepodařilo dobyti malého
Žižkova ležení, pod večer ustoupivše s bojiště, s zajatými svými
pryč se ubírali; Žižka pak přebyv tu noc na bojišti, na úsvitě
odevzdal své raněné blízkým vesnicem k opatrování, a šikovav se
s vozy, kteříž celí zůstali, táhl toho dne až ke hradu Oujezdci nad
Vltavou.422 Tam poslali jemu »bratří« z Oustí žádanou posilu,
a uvedli potom hrdinu slavně s velikou ctí a radostí do nového
Tábora. Našli se lidé, kteří bitvu tuto pokládali královským za
velikou nevěru i zradu, jakoby Václav z Dubé proti umluvě své

podtají ony pány byl nastrojil, aby Žižku na cestě přikvačili a zahla
dili; což ale netoliko dokázáno není, ale ani pravdě se nepodobá.

Nedlouho po Žižkově přibytí na Tábor zřízena jest tam
©pravdivá vláda: čtyři zemané, Mikuláš z Husi, Žižka, Chval

Řepický a Zbyněk z Buchova zvoleni jsou za starší, jichžto rozkazu
měli poslušni býti všickni ti, kteří se přiznávali ke straně Táborův.
Jedno z prvních nařízení jejich směřovalo ke zboření města Oustí
a ku převedení všech obyvatelův jeho do nového » Hradiště hory
Tábor*; což i skutečně dne 30 března vykonáno. Brzy potom
blízká také tvrz Sedle c,

423 na kteréž pan Oldřich z Oustí s udat
nými bojovníky se byl zavřel, outokem dobyta, pan Oldřich cepy
umlácen a do ohně uvržen, celá posádka šeredně povražděna,
pokladové tam nalezení na hromadu snešeni a spáleni, a konečně
sama tvrz až do dna obořena jest. Dále pak dne 5 dubna, u veliký
pátek, ráno před úsvitem vpadl Žižka do V o ž i c e, probořiv tiše
plaňky, jimiž městečko bylo ©plaňkováno, na ty železné pány, kteří
po bitvě u Sudoměře, v počtu asi 2000 mužův, pod zprávou minc
mistra Divůčka tam se byli rozhostili. A tak učinivše pokřik, i za

pálili městečko, a ty železné pány, kterým rychle na hrad utéci
se nepodařilo, všecky buďto pobili aneb zjímali, a kořistí mnoho
nabrali. Zajaté zdejší vyměnil potom Žižka za své vězně z bitvy
Sudoměřské, ježto byli již do Hor Kuten odvedeni: největší ale
cenu měly pro něho koně a odění zde dobytá, jelikož daly mu
příležitost, zříditi sobě jízdu také, jakž jí potřeboval, a rozmnožiti
i doplniti válečné prostředky své. Teprv od té doby měl již vlastní
řádné vojsko, malé sice ale ouplné, pravidelně zřízené a každo-



denním cvičením uměle vzdělané,
424

kterýmž již čelili mohl bez

ostýchaní každé sebe větší moci nepřátelské.

Mezitím co válka v Čechách takto se připravovala, král Sig
mund sněmoval ve Vratislavi celé tři měsíce napořád (od
5 ledna do 8 dubna,) u přítomnosti velikého počtu knížat, pánův
a poslův, říšských i cizozemských. Mezi hojnými záležitostmi cizími,
které mu tam říditi bylo, musíme připomenout! zvláště rozsudek
ve při nekonečné mezi králem Polským a křížovníky Pruskými,
jímžto projeviv více přízně ku křížovníkům nežli spravedlivosti, po
pudil proti sobě velice krále Vladislava i Poláky, a nad to ještě
více Alexandra Vitolda, velikého knížete Litevského; tato zajisté
věc měla i pro Čechy velmi důležité následky. Nejhlavnější ale

péče sněmu Vratislavského byly přípravy proti Husitům.
Na Sigmunda již za starodávna proto naříkáno, že z Brna, kdežto
celé Čechy za pána jej byly uznaly, neobrátil se napořád do Prahy,
aby se uvázal ve všecky pevnosti zemské, dříve než nepřátelé jeho
moc svou řádně ustrojiti postačili. A však zdaliby tehdáž, nemaje
s sebou valného vojska, byl mohl něco poříditi v Čechách ? Ze

všeho, co již od 4 listopadu se bylo zběhlo, musilť viděti patrně,
že mu nebylo lze osaditi zemi bez krveprolití. Celá jeho moc a síla
v národu zakládala se na výmince, že neměl překážet! požívaní
kalicha; zmařil-li tuto naději, jakož pak při první příležitosti státi
se musilo, hned pobouřil veškeren lid proti sobě, a mohl konečně
státi se vězněm svých vlastních poddaných. Protož dokázal tím

bezpochyby netoliko více opatrnosti, ale i lidskosti, když dočekaje
chvíle, činil potřebné přípravy, aby mohl příštího jara hned posta
vit! se mocí neodolatelnou proti odpůrcům svým a odstrašiti je
bohdá od nerovného boje. K tomu cíli požádal především od papeže
Martina V, kromě desátku z duchovních statkův několikera zemí

jemu již dříve povoleného, zvláště všeobecné prohlášení kříže, čili
křižácké výpravy na Čechy, a sám také ze vlastní své moci
uložil nemalou daň na všecky kostely, kláštery a královská města
v Cechách. Papež vyhověl jeho žádosti bullou »Omnium plasma
toris domini,« dne 1 března 1420 ve Florencii vydanou, ve kteréž
voláno do boje veškero křesťanstvo »k vykořenění Wiklefistův,
Husitův a jiných kacířův.* 425 Bulla tato prohlášena nejprvé v neděli
dne 17 března ve Vratislavi od papežského legata Ferdinanda



biskupa Luckého velmi slavně u přítomnosti arcibiskupův, biskupův
a prelátův, též knížat říšských i slezských a cizích vyslancův mnohých,,
i roznášena tudíž do krajin blízkých i dalekých u valném počtu.
I hned tu také žádal Sigmund na přítomných knížatech a stavech
říše německé, aby se chystali pomáhat jemu jak sluší při vyplení
zloby kacířské v Cechách. Jak opravdový byl oumysl jeho v této
věci, dokázal byl o dva dni dříve (15 března) velmi patrně, an
znamenitého měšťana i kupce Pražského, Jana Krásu, protože ve
Vratislavi neuctivě mluvil o Konstantském koncilium a církvi Římské,,
potřebu pak přijímaní pod obojí neústupně zastával, dal odsouditi
soudem kněžským za kacíře, potom koňmi v ulicích vláčiti a konečně
na hranici upáliti.

Zprávy o příbězích těchto Vratislavských dojaly arci živě myslí
českých, a však ne v tom směru, jak Sigmund sobě byl přál. Hned
za prvního prohlášení bully křižácké netajili čeští páni a rytíři, kteří
ve Vratislavi přítomni byli,

426 svého nad tím rozhořčení; a jakkoli
povážlivý byl úkaz takový pro krále, předce z opatrnosti musel
staviti se jako nevida.42

' V P r a z e ale vš e o b e cné zbouřenílidu
tím jen se uspíšilo. Již od dávna vystříhali tu kněží posluchače své

před Sigmundem, líčíce jeho co nejhoršího a nejurputnějšího ne

přítele husitství; mnich Jan Zelivský, jenž vybíral sršavé řeči
a obrazy své nejraději ze zjevení sv. Jana, spatřoval v něm, co za
kladateli řádu zlatého draka, již i samého toho sedmihlavého
a sedmikorunného draka ryšavého,
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jenž přišel prý na svět, aby

zahubil zrozeňátko ženy hvězdné, novorozenou totiž pravdu, a proti
němuž tedy věrní bojovati měli pro spasení světa. Mnozí jeho poslu
chači již tak se byli napnuli fanatismem, že jen hořeli touhou, nasa
diti života i jmění pro víru svou. I poněvadž v okolnostech těchto
z prohlášeného kříže šla čáka nemalého krveprolití, bázlivější měšťané
katoličtí v Praze uznali opět za potřebné, postarati se záhy o bez

pečí své. Asi sedm set staroměstských a tolikéž novoměstských
rodin opustilo byty své, mezi nimižto zvláště mnoho bohatých
Němcův, a schovali se i s nej dražšími majetky svými buďto pod
ochranu posádek královských na Hradčanech a na Vyšehradě, bud’’
i v zemi po rozličných hradech a tvrzech. Ouřadové měst Praž

ských nekladli překážek odchodu jejich; posádky ale královské
přijímaly je jen pod závazkem, po vypršení příměří (23 Apr.)
nápomocni byli k dobytí zase města. Zato však dosáhl i Jan
Zelivský brzy, čeho žádal. Jeho původem shromáždili se na radnici
staroměstské ve středu před velikonocí, dne 3 dubna, obec v Praze



zůstalá obojího města, Starého i Nového, s kněžími a mistry husit

skými, a zavázavše své konšely přísahou věrnosti ku kalichu, zvolili

čtyry hejtmany na Starém a tolikéž na Novém městě, jimžto poru
čivše klíče od bran městských i od radnice a přidavše každému

hejtmanu po desíti podhejtmaní, slíbili za sebe i za všecky v městě

ouplné poslušenství; také všickni přítomní zavázali se slibem pod
přísahou jednohlasně, nelitovati hrdel ani statkův svých pro obranu
kalicha páně. Závazek a spolek ten, stvrzený také zápisy a pečetmi,
směřoval proti jednomu každému, kdokoliby Cechy od přijímaní
pod obojí tisknouti chtěl vůbec, a proti příštím křižákům obzvláště;
krále Sigmunda v něm nejmenováno ani dotýkáno. Spolu ale vydán
jest také od spojené obce manifest vášnivě psaný ke všem Cechům
a zvláště k městům českým, aby vyslali z sebe do Prahy muže
vlasti a národu věrné, kteřížby uradili a umluvili vespolek, co
v těchto dobách činiti bylo. I poněvadž manifest ten, oplývající
hořem a hořkostí proti církvi Římské, živě a věrně jeví tehdejší
stav myslí českých, uvedeme zde doslovně významnější některá
z něho místa;

»Papež a sbor Kostnický, aby věrné vy pleli z království, již
mnohé lsti proti nám kovali jsou; a to pro nic pro jiné, než pro tu
pravdu boží o přijímaní těla i krve Kristovy pod obojí spůsobou.
Ale nyní nejposléze ta církev, ne jako mátě, ale jako macecha
a jako nejukrutnější hadice to, co ze zlořečené pověsti počala, zloře
čený plod urodila jest a vešken jed smrtelný na nás vylila, když
na družebnou neděli (17 Mart.) ve Vratislavi zjevně kříž ukrutný
proti všem věrným našeho království krvavými vyzdvihla rukami,
a porušenými ušty a rty jedovatými provolala; a to pro nic pro
jiné, než pro tu pravdu boží svrchu řečenou. A na to jest ten sbor
s papežem nepřátely naše přirozené Němce okolní všude proti nám
k nespravedlivému boji povolal, a lživými je přívětivě odpustky od
muk i od hříchův vyzval a zbouřil. Kteříž třebasby žádné příčiny
neměli, a však na náš jazyk vždy se zlostní; a jako sou našemu

jazyku učinili v Rýnu, v Míšni, v Prusech, a jej vyhnali, takéž nám
míní učiniti, a obsaditi místa vyhnancův. O zlosti a více než zlosti!
i kdo je, ježto ji znamená a na ni se nerozhněvá? kdo na to hledí
a neslzí? Ten kříž pána Ježíše, plný trpělivosti a dobroty a ne

umějící bojův strojiti, ani odění ani střel, kterýž my vždycky ctíme
a ctíti budeme, ti muži, od jichž očí všecka spravedlivost vypově
děna jest, k odění zbuzují a ku krve prolití, na našeho království

poražení a hanbu věčnou. Protož prosíme vás, přátelé nejmilejší!



abyšte rozpomenouce se na udatné otce naše staré Čechy, své vlasti

milovníky horlivé, postavili se proti tomu zlému s námi a s obojí
obcí velikého města Pražského starého i nového, jenž sme se mezi
sebou sjednali a za jeden člověk umluvili« atd.449 Poznamenati

sluší, že v celém tom provolání krále Sigmunda není ani slovem

dotýkáno.
Šlechta česká nejen následovala příkladu od Pražanův daného,

ale brzy pokročila i dále. Také ona pocítila co nejživěji ouraz cti

národní, který se stal prohlášením kříže na Cechy; horlivější Husité

spatřovali v násilném utlačování »pravdy zákona božího* spolu
vrch bezbožnosti, kteráž dle mnění jejich zasluhovala nejopravdo
vějšího s boží pomocí potrestání. Sám Čeněk z Wartenberka
přesvědčil se konečně, že nelze bylo déle trvati jako posavad
a zůstati věrným oběma stranám králi totiž i národu. Maje voliti
mezi nimi, a cítě se co Čech i Husita hluboce uražena tím, co
u krále ve Vratislavi a ve Svídnici byl spatřil, rozhodnul se při
návratu svém do Prahy dne 15 dubna, a přistoupiv ke straně ná

rodní, počal hned starati se o budoucí prospěch její. Pán tento

popisuje se vůbec co muž vysoké a vážné i příjemné postavy,
vlídného i ušlechtilého chování, přitom zmužilý a nevšedně vý
mluvný; souvěcí považovali jeho za vzor, neli všech ctností rytíř
ských, aspoň vysokého šlechtictví. Bohužel že nemůžeme o něm

chváliti, žeby důvěře ven skládané byl vždy dosti učinil; veliké

doby v dějinstvu potřebují především velikých charakterův: tito
ale zamítají prostředky zrádné a sobecké. Pan Čeněk počal odpa
dat! tím, že co nej vyšší purkrabí Pražský dne 17 dubna pozvav
k obědu své dva katolické strýce a podporučíky na hradě, pana
Jana Chudobu, z Ralska i Sigmunda Děčínského z Wartenberka,
dal je u sebe zatknouti, a osadiv spolu všecka důležitější místa ve
hradě vojskem oddaným, dal zjímati kněží v počtu asi 76 a několik

čelnějších měšťanův, ostatní pak sehnati se hradu i s ženami
a dítkami, a zabaviti jmění jejich i všecko církevní zboží na hradě.430

Králi odeslal s listem odpovědným spolu insignie řádu dračího
nazpět, i uzavřev s Pražany a s jednotou jejich ještě téhož dne
smlouvu k obapolnému hájení sebe, potáhl do ní také jiné šlechtice,
jako mladého pana Oldřicha z Rosenberka. Dne 20 dubna vydal
ve jménu spolku tohoto i ve jménu všech, kteří stáli prý o »svo
bodu zákona božího“ i o »obecné dobré národu Českého,* pro
volání ke všem Čechům a Moravanům, kteréž pro důle
žitost obsahu opakujeme zde téměř celé. 431



»Službu svou vzkazujeme a napomínáme vás všech i každého
zvláště tou věrou, kterouž jste koruně a království Českému povinni*
abyste Sigmundovi Římskému a Uherskému králi poddáni nebyli
a v něho neslušeli ani jeho poslouchali jako krále Českého, ani jeho
úředníkův: neb to dobře víte, žeť on není ještě pány Českými za
krále volen, ani k Českému království korunován, ale království
a národu Českého jest veliký a ukrutný nepřítel. Tomu můžete
rozuměti skrze tyto kusy: 1) Nejprvé, že jest nejohavnější potupou
všem křesťanům nás potupil a zhanil, a to kacířstvím, a dáli
bůh bez viny, a zvláště pro přijímaní velebné svátosti těla a krve
boží; kteréžto přijímaní pánem bohem jest vydáno, v jeho svátém
čtení zjevně jest položeno, doktory svátými potvrzeno a církví
svátou první držáno. 2) K tomu také legatovi svému k veliké po
tupě a hanbě koruny a národu Českého kříž vydati kázal jako
na kacíře, proti všemu řádu a právu křesťanskému. 3) A člověka
v naději boží dobrého a nevinného u Vratislavi v koruně České
koňmi usmýkati a upáliti kázal; a nic pro jiné, jediné pro krve
boží přijímaní; a to vše k veliké hanbě národu Českému i ku

potupě. 4) Horníkům (Kutnohorským) také přikázal, kteréhožbykoli
Čecha ku přijímaní krve boží příchylného dosáhli, aby stínali a do

šachty metali; jichžto již několikonádcet set Čechův i duchovního
i světského stavu jest v šachty vmetáno, k hanbě a veliké škodě
národu Českého. 5) Velebné markrabství Bramburské, kteréhož
slavné paměti Karel císař s předky našimi velikými náklady a krve

prolitím jest dobyl, preč dal od koruny České, nemaje k tomu
práva ani moci. 6) Marky staré křížovníkům Pruským jest zastavil.

7) Biskupství Moravské člověku neřádnému a hánci velikému národu
Českého, proti právům a svobodám zemským, pro listy papežské
jest podal, tudy chtě korunu Českou z jejích svobod vyvěsti.
8) Vratislav, město slavné koruny České, velice jest zahubil, lidi
v něm stínaje a jim statky jich, k záhubě koruny, odjímaje. 9) S kní
žetem Hanušem synem Klemovým, kterýž jest veliký nepřítel, zhoubce*
bezpravce a loupežník koruny České, zapsal se jest. 10) A k zname
nité hanbě a potupě koruně a národu Českému M. Jana Hus slavné

paměti před sborem Konstantským za svým glejtem upáliti a bohdá
bez (jeho) viny kázal. Kteréžto všecky věci, a mnohé jiné, vedl jest
a ještě vede k hanbě a ku potupě i k nenabyté záhubě koruně*
království a národu Českému. I které jest to srdce Českého jazyka
tak tvrdé, jemužby se tak veliké ukrutnosti a nemilosti nezželilo!
Protož milí přátelé! můžete rozuměti a znamenati, žeť král Sigmund



jiného nemíní, než království toto a korunu, a zvláště národ Český
potupně a ukrutně vypleniti a zahladiti. I ufáme vám, jako věrným
Čechům, že v takové potřebě budete radni a pomocní koruně
a království, jakož ste to dříve i vy i vaši předkové činili. Pakli
byste vždy, mimo toto naše napomenutí, krále toho poslušní byli
a v něho slušeli jako v krále Českého: tehdy podle práv propadli
byste čest i hrdla i zboží vaše, víry své přirozené jazyku svému
i koruně nedržíce. Jehož máme za to, že jste s to tak moudří, věrní
a opatrní, že se toho nedopustíte, ale se v tom jako věrní Čechové
skutečně ukážete. Také vám věděti dáváme, žeť my o nic jiného
nestojíme, než 1) nejprvé o přijímaní těla a krve boží pod oběma
spůsobama všemu lidu obecnému; 2) druhé, o kázaní řádné a svo
bodné slova božího; 3) třetí, aby kněží nám tak příkladně živi

byli, jakožto jest pán Kristus přikázal a jeho apoštolé, a po nich
svati otcové ustavili; 4) a čtvrté, o obecné dobré království a ná
rodu našeho Českého, a o očištění zlé a křivé pověsti království
a národu Českého. A jestližeby co při těch kuších neřádného bylo,
toho my nechceme ani míníme držeti ani brániti neústupně, ale
v tom ve všem chceme rady a zprávy i naučení z písma svátého
poslušní býti.«

Provolání toto v několika jazycích i v přepisech nesčíslných,
šlo po celé zemi, ano i do ciziny, a působení jeho bylo znamenité.

Jak mile vypršelo příměří (23 Apr.), páni a rytíři čeští v odpo
vědných listech nesčíslných nejen vypovídali králi Sigmundovi po
slušenství, ale opovídali jemu i válku. Obyčejná formule psaní
takových nabývala z mimořádných okolností mimořádného důrazu,
ba i vzletu poetického:

»Vedle pána našeho Jezu Krista, vykupitele a spasitele našeho
i krále všemohoucího: já ... . vystříhám se s svými se všemi

služebníky a pomocníky proti tobě, o králi, i tvé vší moci, jenž
křesťany věrné tiskneš bezprávně od přijímaní velebné svátosti krve
a těla pána našeho Jezu Krista pod obojí spůsobou i od jiných
svátých pravd k hanbě národu Českého a k záhubě této země:
že chci vedle hlavního města Pražského a jich pomocníkův tvůj
i tvých všech pomocníkův nepřítel býti a bezpráví božího mstíti
do konečného těch svátých pravd osvobození, národu našeho Če
ského nevinně zhyzděného očištění a království tohoto upokojení;
a tobě i tvým pomocníkům s tvými se všemi ničímž nemíním vinen

býti!«
432

Palacký, Dějiny české III., vyd. 4. 13



Hrdá to jistě řeč a podivu hodná odhodlanost jednotlivých
pánův českých proti přednímu panovníku v celém křesťanstvu a moc
nému králi několikera království! A však té doby veliká národu
většina ukazovala se již proniknuta opravdovým nadšením a hotova
k úsilím i k obětem kterýmkoli; ba tak konečný zdál se roztrk
i hněv proti Sigmundovi, že nejvyšší purkrabě s některými předními
pány již nyní Vladislava krále Polského tajným poselstvím ptáti se

dali, nebylliby náchylen uchopiti se koruny České? 453

Mezi neřestmi, které po skončení příměří v Čechách páchati
se počaly, nejvíce litovati jest zoumyslného boření a rušení klášterův
i kostelův a posvátných věcí v nich i ozdob uměleckých; byliť to
pokladové, kterýmiž, co do velikosti, skvostnosti a bohatství jejich,
staré Čechy nad jiné krajiny vynikaly. Svědčíť o tom muž onoho
věku výtečný,
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jehož nikdo ani z nevědomosti ani ze strannosti

v té věci viniti nemůže, pravě výslovně, že za života jeho nebylo
ve vší Europě země, ve kteréžby tak mnoho, tak slavných, krásných,
nákladných a ozdobných kostelův i klášterův bylo jako v Čechách.
»Chrámové (prý) náramně vysoce stavení, prostranní, širocí a dlouzí
ku podivu, klenutím a skřidlicí pokrytí; oltářové v nich vysoce
založení, zlatém a stříbrem, v němž byly svátosti, ozdobení; kněžská
roucha drahými perlami krumplovaná; příprava všecka bohatá,
předrazí klenotové; okna vysoká i přeširoká, pěkného a světlého
skla i divného řemeslného díla, jímžby světlo do kostelův pronikalo:
takoví chrámové netoliko v městečkách a v městech, ale i ve všech
ku podivu se spatřovali.« Možná, že zvláštní a znamenité přičinění
se Karla IV ve směru tomto, jakož i bažení po šperku a nádheře,
kteréž spojené se hlubokým citem pro náboženství u národu našeho
při každé příležitosti se jevívá, pomkly Čechami na dráze této dále,
nežli žádalo náboženství samo a síly země vesměs nevelmi bohaté
stačily, tak že počínaní takové musilo nevyhnutelně dříve neb po
zději potkati se s odporem. Již Matěj z Janova naříkal byl nad tím,
že lid obecný ze přílišné nádhery v kostelích a při službách božích

příčinu si bral, zakládat! podstatu náboženství ne tak ve smýšlení,
jako raději v obřadech a skutcích zevnitřných; že až příliš náchylen
byl přičítat! obrazům samým onu důležitost a svatost, která přísluší
jediné ideám v nich představeným, tak že strach, aby v modlo
služebnost neupadl, často nedal se odvrátiti jinak, nežli odstraněním
obrazu samého. Táboři však, a zvláště lid obecný odevšad k nim
se shrnuvší, nezastavovali se při mírné kritice této. Vždyť ve Kri
stově nové tisícileté říši, kterouž na každý den očekávali, člověk



již nepotřeboval kostelův ku posvěcení svému, an napotom jeden
každý měl nositi živý zákon boží v prsou svých; protož všecka
stavení a nářadí bohoslužebná stala se byla již zbytečnými a ne

platnými; bylli ale nad to který chrám neb oltář ustaven na čest
a jméno některého svátého, i hned seznali v tom modloslužebnost

ohavnou, kteroužto zrušiti a vykořeniti povinni se býti cítili. 430 Toto
domnění, spojené s nenávistí proti hierarchii vůbec, zplodivši vanda

lismus zoumyslný a důsledný, připravilo Cechy bez mála o všecky
památky staré krásoumy, vzdělávané tehdáž téměř jen skrze kostely
a kláštery a pro ně. První znamenitější klášterové, kteří takto
v sutiny lehli, byli na venkovu klášter Milevský dne 23 dubna,
Nepomucký též doby, Hradištský 30 dubna, Zlatokorunský 10 máje,
v Praze pak Strahovský, Svatomařský čili Malteský a Svatotomášský
dne 8 máje a t. d., jakožto i z dalšího vypravování našeho se vy

jeví. Jiní kostelové na venkovu ale od té doby tak zhusta páleni
a bořeni a obrazové svátých tak hojně třískáni a ničeni sou, že

pramenové souvěcí ani jmen a počtu jejich udati neumějí.
Samo sebou se rozumí, že vandalismus tak bezuzdný ne všem

Husitům byl po vůli a chuti, ano že i většina jich v ohavnosti jej
měla, zamýšlevši vždy jen reformu, nikoli ale zničení starých řádův
církevních. Pročež mnozí z mírnějších, ač neodpadlili konečně od
kalicha, předce ochábnuli v ochotnosti zastávati jej bojem. Nejvíce
zošklivilo se počínaní takové muži tomu, který ouřadem svým nej
více zavázán byl bdíti o zachování pořádku v zemi, nejvyššírnu
totiž purkrabímu Čeňkovi z Wartenberka. Nechut jeho ze

spojení s živly tak surovými a rozsápanými, jichž na uzdě držeti
nestačil, rostla den ode dne; i počal brzy tím více litovati od

padnutí svého od krále, čím více po započetí zase války štěstí
válečné jen Táborům a Orebitům, nikoli pak Pražanům hověti se
zdálo. Zižka byl po zboření klášterův Milevského i Nepomuckého,
přilehl s velikou mocí k Rabí ve Prachensku, jednomu z nejpev
nějších hradův v celém království; pánem jeho byl Jan Svihovský
z Risenberka, synovec tuším někdy pana Břeňka padlého v bitvě
u Sudoměře; a poněvadž považován byl za nedobytný, mnozí
duchovní i světští z okolí celého schovali tam byli, co nejdražšího
měli, množství klenotův ze zlata, stříbra, drahého kamení, též oděvy
skvostné, zbraně a t. d. Zižkovi však podařilo se zmocnit! se hradu
toho ve krátkém čase, načež bojovníci jeho, podivným vztekem
fanatickým, netoliko sedm tam jatých mnichův a kněží, ale i všecky
ve hradě nalezené poklady na hromadu do předhradí snesše, ohněm



spálili, nešetříce než zbraně, koní a peněz hotových; Žižka pak
vzal v ochranu a péči svou syny majitelovy, kteřížto však později
stali se ouhlavními nepřátely Husitův.

Uslyševše o tom, co u Rabí se stalo, pan Čeněk i přátelé jeho,
byli na duchu velmi sklíčeni;

43b a zprávy o tom, co tehdáž také

jinde se dálo, nemohly jim posloužiti ku potěše. Návodem často

jmenovaného kněze Ambrože někdy Hradeckého sebralo se ve

Hradecku na přívrší u Třebechovic, jemuž »hora Oreb« přezdéli,
množství ozbrojeného lidu, kteříž odtud, vedeni jsouce od pana
Hynka Krušiny z Lichtenburka na Kumburce a rytířův Diviše
i Bořka z Miletínka, Jakuba Kroměšína z Březovic a Hertvika z Rousi

nova, táhli nejprvé do Boleslavská; i dobyvše tam dne 30 dubna
outokem kláštera Hradiště Mnichového dosti pevného, a zloupivše
i obořivše jej, potom dne 2 máje do Prahy u slavném průvodu
vešli, kněží s kalichem v rukou napřed. Pražané uvítavše s radostí
tyto »boží bojovníky* vykázali jim byty u sv. Apollináře, aby mohli

proti posádce Vyšehradské tím lépe nápomocni býti. Neboť již ode
dne 17 dubna obléhali Pražané nadarmo hrad onen, jehožto udatní
žoldnéři častými výpady jim i mnohé škody dělali. Pan Hynek
Krušina volen brzy za nejvyššího vůdce nade všemi vojsky Praž

skými, což ale mu nepřekáželo zajeti po několika dnech opět na
statky své. Také pan Hynek z Walšteina na Koldšteině v Moravě,
muž nad míru horlivý u víře husitské, připojil se ty dni k vojsku
Pražskému, a však dobývaní Vyšehradu nedařilo se tou pomocí
o nic lépe.

V takovémto věcí stavu stal se panu Čeňkovi tím milejším
a vítanějším příchod dvou královských plnomocníkův do Prahy,
pana Viléma Zajíce z Hasenburka i Arnošta Flašky z Richemburka*
aby zjednali příměří na dvě neděle U Pražanův sice, jež kazatelé
jejich napomínali nedůvěřiti se slovům Sigmundovým, jednatelé tito
tenkráte ještě málo pořídili; ale u pana Čeňka podařilo se jim
nade vše očekávaní. Osvědčilť se zajisté v tajném s nimi vyjedná
vaní, že hotov byl postoupit! hradu Pražského králi opět, budeli
za to jen amnestie jemu i dítkám jeho a svoboda i ochrana přijí
maní pod obojí na všech panstvích jeho pojištěna, —- ku kterýmžto
výminkám Sigmund hned i bez obmezení svolil. Dne 6 máje svolána
tedy veliká obec Staro- i Novoměstská a vyjednávaní dříve pře
tržené obnoveno zase. Vyslanci královští ubezpečovali Pražany, že

Sigmund byl cele ochoten dopřáti kněžím Pražským veřejného
hádaní o kalichu, jakž ho žádali, a přijmouti i splniti vše, cokoli



ze zákona božího dovedeno bude; i poněvadž pan Čeněk pod
poroval řeči jejich, umínila obec vyslali ze sebe několik mužův ku

králi, aby bezprostředně s ním samým potřebné o tom uzavření
učinili.

Ale však dříve nežli to ve skutek uvedeno, již na úsvitě dne

následujícího [7 května], pustil pan Čeněk asi 4000 královských
oděncův, Čechův i Němcův, pod zprávou pánův Viléma Zajíce
z Hasenburka, Václava z Dubě a z Leštna i Hynka Hlaváče z Dubě,
do hradu Pražského, a postoupil jim ho docela. Pověst o tom rychle
rozhlášená poděsila i popudila Pražany náramně; v prvním vzteku
chátra Pražská běžela mstit se na korouhvi páně Čeňkově, vlající
jemu ke cti na radnici staroměstské; svrhše ji na zem, potrhali ji
a postavili na pranýři se znamením, kteréž na zrádce slušelo. 43

'

Brzy ale sbíhaly se hromady lidu ozbrojeného, a vytáhli pod večer

proti hradu, chtějíce vzít jej zase outokem. Přišedše až ku první
bráně hradské, když počali vylamovati mříže, pan Čeněk netroufaje
sobě více na hradě, s chvátáním ujel skrze vedlejší bránu, kdežto
Pražané mnohé z komonstva jeho dostihše zabili. Poněvadž ale celé
to podniknutí stalo se bylo beze zprávce a bez pořádku, královští
bez veliké nesnáze odtiskli je ode hradu a porazili na hlavu tak
krvavě, že jich prý až ke 200 na místě ležeti zůstalo. Ostatní couvli
do kláštera Strahovského, jejž ale již nazejtří [8 května) zapálivše
i s knihovnou jeho zase opustili, když nová královská vojska na
hrad přispěvše, dávala k dobytí jeho ještě méně čáky. Brzy na to
strhl se i na Malé straně a na hořejším Novém městě boj se stejnou
.zuřivostí a stejným neprospěchem. Neporušený dosavad díl Malé

strany lehl nyní popelem a stal se až na některé pevnější domy
docela pustým; měšťané stěhovali se dle smýšlení svého, jedni na

hrad, jiní na Staré město; jen dům Saský s mostskou věží, klášter
Svatotomský a dům podkomořího na blízku ležící osazeni jsou od
Pražanův vojensky, pro udržení tohoto dílu města v moci jejich.
Outok učiněný stejnou dobou na Vyšehradskou posádku byl ještě
nešťastnější; královští zajisté sehnavše Pražany s náspův u Botiče,
naplnili příkopy prstí a kamením a zapálili mnoho domův mezi

Slovany a Vyšehradem ležících I v následujících dnech rozličnými
půtkami mnoho krve prolito, aniž pak která strana nabyla znameni
tého prospěchu. Po tolikerém pokoření rozmohla se v městě ko
nečně touha po rokování o mír; uzavřeno příměří šestidenní, a po
selství Pražské sprovodilo pana Václava z Leštna ku králi do Hor
Kuten.



Bylí; zajisté již Sigmund, opustiv Vratislav 9 dubna, i pomeškav
se sbíráním vojska ve Svídnici asi tři neděle, v průvodu papežova
legata i několika knížat Slezských, přitáhl skrze Kladsko a Náchod
do Cech, aby uvázal se mocí brannou v panování jejich. Město

Jaroměř, tehdáž německé a silně protihusitské, přijalo jej s radostí
a slávou velikou; ani Králové Hradec, ačkoli vynikal nad jiná
města horlivostí husitskou, nepostavil se k odporu. Tu již spatřiti
mu bylo zbořené kostely a kláštery; ssadiv městskou radu českou,
ustanovil tam Němce za konšely, a papežův legat Ferdinand při
jímal všecky zase na milost, kteří odpřisáhli se kalicha v ruce jeho
i šli ke zpovědi. Po devítidenním ve Hradci pobytu, svěřiv město
panu Alšovi Holickému ze Šternberka co heitmanu svému, hnul
se odtud k Hoře Kutné. Tu vítalo jej před městem ve slavné

processí asi tisíc horníkův, osvědčujících se na hlas, že hotovi
byli jiti při něm na smrt pro víru křesťanskou. Našel tu množství

prelátův a kněží, též měšťanův uteklých z Prahy, kteří někdy zá

možní, nyní u veliké chudobě a nouzi živi byli. Zůstal pak zde
delší čas, netroufav si podstoupit! boje s Pražany, ačkoli měl as
20 tisíc lidu branného, ale očekávaje na každý den ještě posily,
jak z Uher, tak i z říše. 438

Když tedy přišli k němu, s panem Václavem z Dubé, poslové
Pražští (asi 15 máje) on ještě vždy omámen jsa vysokým o svém

důstojenství a své moci domněním, nakládal s nimi opět tak hrdě
a tvrdě, jako před tím v Brně. Když opět klečíce před ním, po
zdravili jej od obce Pražské, a prosili aby ráčil milostivým jejich
pánem býti, a odpustě jim všecky viny jejich, aby dal jim jen
svobodu přijímaní kalicha, pak že v Praze netoliko branami otevře
nými, ale i zdmi zbořenými, pokudkoli sám bude chtíti, rádi jej
přijmou: on zase osupiv se na ně řečmi důtklivými, přikázal nejen
složití všecky řetězy a šraňky z ulic, ale i donesti všecku zbraň
obyvatelův ze Starého města na hrad Pražský a z Nového na

Vyšehrad; teprv když se to stane, potom že přijda, učiní Pražanům
tu milost, které svým poslušenstvím zaslouží.

Když uslyšeli Pražané toto přísné poselství, nabyli ze zoufalství
opět zmužilosti své; mělali nedůvěra jejich proti Sigmundovi již
dříve od kněží podnětu dosti, nyní konečně nenašel se nikdo,
jenžby po takové odpovědi byl chtěl ještě zastávati jeho. Boj až
na smrt! stal se nyní heslem všeobecným; umluvy a přísahy k tomu
cíli již dříve činěné obnoveny zase veřejně, a každý chvátal přilo-



žiti ruku sám, aby Praha k obrané co nejdokonaleji upevněna byla.
Jedna z prvních péčí byla o rozeslání poslův do Tábora i k jiným
sjednoceným městům s tou snažnou prosbou, aby nechajíce všeho,
u největším pokud možná počtu pospíšili Praze ku pomoci.

Tak tedy zavěšen osud národu Českého na rozhodný úsudek
zbraně a války samojediné !

Sigmund v Čechách. Smysly husitské kromě Čech. Přípravy k boji. Žižka
do Prahy, Benešov, bitva u Poříčí. Klášter Postoloprty. Táboří v Praze.
Příběh Litoměřický. Ztráta Slaného i Loun. Ochránění Tábora. Dobytí Krá
lové Hradce. Dobývaní hradu Pražského. Veliké vojsko křižácké a obležení
Prahy. Legat papežský. Bitva na Žižkově. Čtyři artikulové Pražští. Marná
rokování, rozmluvy na Malé Straně Sigmund korunován. Zástavy klenotův
i statkův královských a kostelních. Táboří opustili Prahu. Jednání s králem

Když Sigmund na počátku měsíce máje vstupoval vojensky do
země České, jal se rozpisovat! do všech zemí okolních, volaje knížata
i národy ku pomoci své a k obraně církve a víry. Jest již vůbec
známo, dí ve psaních svých,

439 »kterak někteří páni Čeští, rytíři,
panoše i obec, chytivše se nové víry, postavili se proti bohu, proti
církvi svaté a víře křesťanské, i proti nám přirozenému a dědičnému
pánu svému a proti všem zákonům vůbec. I ačkoli rádi bychom
byli obrátili je opět na pravou cestu dobrotivě a milostivě, však

bohužel! všecko snažení naše bylo neprospěšné, a oni čím dále tím

zatvrzelejšími a urputnějšími stali se v nevěře své. Nyní tedy táhnouce
osobně s mnohými knížaty, rytíři, panoši a jinými dobrými lidmi
k Horám Kutným, chceme věc svou tak vésti proti Wiklefistům,
že je s boží pomocí bohdá potlačíme a vykořeníme. I poněvadž
věc ta dotýče se jak vůbec víry a křesťanství, tak i Vás také zvláště,
jelikožby neduh takový, kdyby záhy zastaven nebyl, snadno i ve
Vašich krajinách rozmoci se mohl: protož žádáme Vás se vší pil
ností a přísností, abyste přispěli k nám co nejdříve celou mocí svou

proti neposlušným odbojníkům našim, tak aby kacířství ono konečně

Polským. Obležení a bitva u Vyšehradu. Rozjaření citu národního.

Článek 2. První výprava křižácká v Cechách.

(Od polovice máje do počátku listopadu 1420.)



vyhlazeno a země jiné, i Vaše také, od jedovaté nákazy ochráněny
byly.*

440

Že králova tato péče, aby národové okolní nenakazili se

husitstvím, nebyla ovšem nedůvodná, vysvítá ze mnohých pra
menův a úkazův souvěkých, svědčících o mnohonásobném ačkoli

ještě slabém jevení se smyslu a učení husitského jak ve příbuzném
Polště tak i v rozličných krajinách německých, zvláště na počátku
léta 1420. Stránka učení tohoto nejpopulárnější bylo horlení proti
pýše a pánovitosti duchovenstva zvláště vyššího; k tomu pak na
cházeli také jiní národové u sebe podnětův dosti, kdežto zatím
opravy církevní, na koncilium i Pisanském i Konstantském hlučně
žádané, potkávaly se pokaždé s odročením. Pročež jakkoli snažně
usilováno jest od ouřadův i s kazatelnic, uvesti vše co českého bylo
v potupu a v nenávist, jak pravdou tak i nepravdou (jmenovitě ku
př. pověstí v západní Europě tehdáž velice rozšířenou, že Čechové
oddali se prý na ohavnou modloslužbu, vzývajíce na Pražském
náměstí veřejně zlého ducha v podobě tu bílého beránka, tam
černého brouka a t. d.) — nicméně nejen ve slovanských Uhřích
a v Polště, ale i v Němcích, aspoň v městech lidnatějších téměř ve

všech, jevilo se více neb méně patrné hýbaní se ducha ve smyslu
českém. Dosvědčují toho nejen přísné nálezy velikého sboru biskup
ského, který tehdáž ve Salcpurku držán byl, proti kněžím a ka

zatelům, kteřížby se opovážili hlásati k lidu jakoukoli větu v duchu
Wiklefově neb Plusově, ale i hranice od té doby po Durinsku
a Bavorsku pro kacíře zhusta zapalované, jmenovitě pak smrti
kněží dvou, M. Jakuba Bremera v Magdeburku a Oldřicha Grůn
ledera v Řezně pro husitství veřejně spálených, i také zvláště rozkaz,
daný nejprvé obyvatelům Rezenským a Bamberským, později pak,
nálezem sněmu říšského, i celému Německu a Svejcarsku vůbec,
aby každý, kdokoli byl stáří výše 12 let, přisahal věrně státi a vše
možně pomáhat! proti kacířství v Čechách povstalému.

441 Na severu
zvláště ve starých Průších, ve Braniborsku, ano i v Nizozemsku
nacházelo se nemálo lidí stavu duchovního, kteří obviňováni byli
z náchylnosti k zásadám husitským. Všecko to však potom během
několika let udušeno jest zase, kromě Polska i Uher, téměř naskrze;
j estét’ umění knihtiskařské tehdáž nezjednalo bylo plodům myslí
nadšených oběhu hbitějšího a pronikavějšího; takéť duchové kromě
Čech a Moravy ještě méně připraveni byli ku přijmutí a chování

nových ideí v oboru náboženském: anobrž ustavičným s kazatelnic
zvláště německých proti »zlosti a bezbožnosti české« horlením dodán



jest nový osten předvěké onoho národu proti Čechům nenávisti,
a kletba i kříž na nové ty kacíře vyřčený potkal se proto s větší
v oněch vlastech ochotností.

Bulla papežova, kterouž veškero křesťanstvo do zbraně

proti Cechům voláno bylo, slibovala ouplné odpustky každému,
kdoby bud’ osobně kříž na se vzal a do Cech táhl, aneb nemoha
sám, vypravil aspoň za sebe jiného svým nákladem; přikazujíc
přitom všem patriarchům, arcibiskupům, biskupům a prelátům vůbec,
aby kdykoli a kolikrátkoli od krále Sigmunda o to žádáni budou,
dali hlásati kříž takový pokaždé horlivě a pilně ve krajinách svých.
Působení bully této po Europě celé bylo skutečně neobyčejné, ano

nejen ze zemí králi Sigmundovi poddaných a podřízených, jmeno
vitě zvláště z Němec, ale i z Polska, z Anglie, ze Francie, ba
i z Arragonie, sbíralo se dohromady vojsko mohutné, kteréž ale
dle obyčeje středověkého pohybovalo se jen zpovlovna ke hranicím
Českým. Pročež Sigmund i po vstoupení svém do Čech, nechtěje
s lidem, který z Uher, z Moravy a ze Slezska, v počtu asi 20.000

branných, s sebou byl přivedl, dáti se před časem do rozhodného
boje, musil ještě dlouho čekati na příchod první této valné vý
pravy křižácké.

Věhlasnější Cechové netajili se velikostí nebezpečí, které ten
kráte hrozilo již nejen Husitům, ale národu celému vůbec; jmeno
vitě také proto, že veliká lidu částka, při vší své lásce k husitismu,
předce, když nastala rozhodná doba, ze všelikých příčin ostýchali
se dáti se zjevně do boje proti králi, jakožto přirozenému a dědič
nému pánu svému. Větší počet měst, netroufajíce sobě odolati
moci králově, podnikly hned dobrovolně poslušenství jeho; taktéž
učinili většina šlechticův, jak mile vojenská králova síla v zemi roz
kládati se počala. Neoblomní a neohrožení v době této stáli, pokud
víme, jen Pražané, Táboři, Zatečtí, Lounští, Slánští, Klatovští, Pí

sečtí, veliký počet lidu selského a několik horlivějších šlechticův.
Na jevě bylo, že strana počtem tak slabá i nepřítelem odevšad
sklíčená nemohla předejiti tohoto, outokem, alebrž že starati se
musila jen o hájení sebe, zvláště pak aby hlavní město neupadlo
v moc nepřátelskou. Dle spůsobu zajisté tehdejšího bojování po
dařiloli se jen ubrániti na delší čas Prahu: pak jistě Sigmund, čím
větší vojsko měl, tím méně je mohl u sebe držeti, ale tím dříve
musil rozpustit! opět. Protož přední tehdáž odhodlaných Husitův
péče byla, přispěti Praze ku pomoci, dříve nežli od nepřátel valně
obklíčit! se mohla; přední naproti tomu Sigmundova, co válečníka,



povinnost, překaziti, aby síly odpůrcův jeho nespojily a nesestře

dily se Praze.
První Sigmundova podniknutí u vnitř země České, pokud je

známe, neslibovala jemu mnohého štěstí. Hned po příjezdu jeho
do Hor Kuten stalo se bylo návodem Petra faráře Ledeckého v Čá
slavsku veliké shromáždění obecného lidu na jedné hoře mezi

Lipnicí a Ledčí, na spůsob oblíbených tehdáž táborův. PIrnuli se
tam houfně i uhlíři od Hor Kuten, chtějíce také oučastni býti
večeře páně pod obojí spůsobou. Věc ta zastrašila Horníky, ježto
bez služeb uhlířských obejiti se ovšem nemohli; a protož řečmi

lahodnými i dary navedli mnohé z těch lidí, aby vrátíce se domův,
vozili jim uhlí zase. Po umenšení takovémto počtu shromážděných
počali ostatní bráti se »ke bratřím na Tábor do Hradiště«; nena
dále však obklíčeni jsou v šírém poli velikými houfy lidu jízdného,
z Hor od krále proti nim vyslaného. Sedláci nedavše se tím ustra
šiti, postavili se srdnatě k obraně; otočivše se vozy svými, počali
tak silně kamením a střelami loučeti na nepřátely, že tito, jakkoli
počtem i oděním předčili, však se neodvážili ani outokem na sedláky
hnáti, ale ztrativše několik mrtvých i raněných, vrátili se s hanbou
k Horám opět. Jelikož ale jednomu z nich podařilo se bylo ze
samostřela raniti kněze Petra Ledeckého do hlavy smrtelně: sedláci,
nemajíce vůdce, rozešli se zase, jako stádo bez pastýře, na vše

strany.
Důležitější, a však nikoli šťastnější byla výprava druhá. Uslyšev

Sigmund, že Zižka obmýšlel táhnouti se svými ku Praze, vypravil
proti němu na rychlost asi 10.000 jezdcův pod zprávou pánův
Václava z Dubé, Petra Konopištského ze Šternberka, Janka Svídni
ckého z Chotěmic, Pípy z Ozora (vůdce v bojích uherských a vla

ských proslulého) a p. Donínského, jimžto posilu asi 1600 jezdcův
i s hradu Pražského poslati kázal; nad to chránit! dal město
Benešov rytířem Hanušem z Polenska, jenž pod sebou měl asi
400 jezdcův. Zižka obsadiv nové město Tábor náležitým počtem
lidu branného, aby ztraceno býti nemohlo, vytáhl odtud s 9000 bojov
níky, kromě kněží, žen a dětí, a bral se v rychlosti ku Praze. Když
se blížil k Benešovu 1 19 *května], vysláno proti němu mnoho jízd
ných i pěších, aby jej odrazili od města, on však obešed město,
s jiné strany velnul mocí do něho a v požeh dal je celé i s koste
lem a farou; na klášteře však bránil i ubránil se rytíř Hanuš,
protože pro zážeh města neměli k němu volného přístupu, aniž
baviti se mohli obležením jeho, pro hrozící jim již na blízku vojsko



páně z Dubé. Pročež opustiv Benešov, ubíral se Žižka dále ku P o

řičí na Sázavě, a za soumraku přebrodiv řeku, chtěl tam na březích
jejích odpočinouti noclehem: a však když nepřátelé chystali se
k outoku na něho, zpraviv i on vozy a jezdce své k boji, kázal
táhnouti před se dále. Královské vojsko, rozdělené ve tři veliké

zástupy, obkličovalo již Tábory v noci samé se všech stran; když
ale dorazili chtělo, předešli je bratří Táborští outokem, davše se
do nepřátel se hřmotem cepův a křikem náramným, takže jezdci
královští ohromení v hornatých těch oujezdech, ztrativše asi 50 před
ních bojovníkův svých a několik korouhví křížem značených, roz

prchli se ve tmách kam kdo mohl; Táboří pak bez dalších potržek
a nesnází dostali se do Prahy dne 20 máje.

Nedlouho potom, dne 23 máje přispěla Pražanům i odjinud
neméně platná pomoc, vojsko totiž několika tisícův jízdných i pěších,
ježto z okolí Žateckého, Lounského a Slánského přivedeni jsou od

udatných dvou rytířův, Záviše Bradatého a Petra Obrovce, v prů
vodu kněze M. Petra Špičky. Ti když táhli mimo Postoloprty,
klášter někdy benediktinský bohatý a slavný, jali se více ze svévole
nežli velením vůdcův činiti outok na stavení ono; počemž posádka,
vidoucí své nezbytí, klášter dobrovolně vzdáti se uvolila, kdyžby jí
dáno bylo vytáhnout! odtud ve zbrani jezdecky. Obdrževše ale to

povolení, když počali také zboží, kteréž tam měli, odvážeti, kdosi
z Žateckých mimo vědomí a vůli předních svých podložili oheň,
jenž tak rychle a vztekle se zmáhal, že nemožné bylo ubrániti jemu.
Takž nádherný ten klášter se vším co vzácného v sobě choval

zpuštěn docela. Sami Husité litovali znamenité bibliotéky, tehdáž
tu v popel obrácené; a neméně želeti jest i ztráty archivu jeho,
z něhož potomstvu naprosto nic se nezachovalo.442 V dalším také
tažení vojska toho ku Praze proveden jiný pych u Makotřas,
tvrze náleževší tehdáž Petrovi Meziříckému, jednomu z nejbohatších
kupcův Pražských; obráceni tam v rum a popel nejen stavení
a zboží všeliké, ale i dva kněží, mezi nimiž Václav, bývalý kaplan
na radnici staroměstské v Praze.

Pravda jest, že Sigmund v okolnostech těchto nezapomínal
naskrze na povinnost svou; ale měl se k ní, jak obyčejně, i pozdě
i zpozdile. Seznav neprospěch vojska svého u Poříčí na Sázavě,
teprv vytáhl se vší svou mocí od Plor Kuten ku Praze. Tu především
šel podívat se na poklady od krále Václava na hradě Kunratickém
pozůstavené; potom pak rozložil se táborem na polích u Litožnic,

443

maje u sebe vojsko uherské, moravské a slezské, též některé české



šlechtice a Horníky se stroji k dobývaní Prahy potřebnými. Když
ale po stihnutí také Zateckých do Prahy dověděl se, že spojené
vojsko Pražské chystalo se podstoupili jej polem: nesečkav ne

přátel, hned dne 24 máje ráno ouprkem opustil ležení své, i množství

spíže a zavazadel v něm, a sám s Uhry jeda do staré Boleslavi,
kázal jiným vrátiti se rychle k Horám Kutným se střelbou i se

stroji válečnými.
Pražané uvítali byli u sebe jak Tábory tak i Žatecké s velikou

radostí a slávou, vyšedše jim v oustrety s processiemi, s hudbou
a spěvy; také postarali se o dostatečné jejich opatření jak potravou
a nápoji, tak i obydlím. Ženám Táborským vykázán byt společný
ve klášteře sv. Ambrože na příkopech;

444 muži ale vytáhli za bránu
Pořickou a položili se polem na ostrově nade mlýnem Zárovským,
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hotovi jsouce k boji v každém okamžení. Protož také již dne 22 máje,
když někteří páni Čeští (jmenovitě Jan starší Michalec z Michalovic, Jan
Chudoba z Ralska, pan Škopek, pan Zajíc z Kosti a pan Děčínský
z Wartenberka), chtějíce hradu Pražskému dáti posilu, s hojným voj
skem a vozy nákladnými blížili se k němu; Zižka se svými přebrodiv
rámě Vltavy, obořil se na ně náhle v poli nad Ovencem u tehdejší
královské obory, a poraziv i rozplašiv je tak, že pan Michalec
s několika brannými sotva na hrad vyváznouti mohl, jal jim mnoho
lidu i vozův dvadcet s kořistí bohatou, jež na ostrov svůj přepraviti
dal. Potom stíhaje nepřátely dále, s pomocí Pražanův zmocnil se
kláštera Břevnovského, jenž tudíž zapálen a devět mnichů jatých
do Prahy přivedeno jest. Ale čím vítanější byla pomoc taková
Pražanům ve válce, tím více bolelo i mrzelo je neslušné a surové
hostův těch k hospodářům svým se chování. Fanatické horlení
sprostých Táborův proti pýše a nádheře světské obrátilo se hned
nazejtří po příchodu jejich i proti jemnějším spůsobům a krojům
Pražanův a Pražanek vůbec; zvláště pak zuřili proti tehdejším
valousům u mužských, jež některým na potkání kleštěmi vytrhovati
se jali, »podsebití« je nazývajíce, a proti kadeřem i závojům bohat
ším u ženských, tak že potom starší Táborští nevole o to v městě
se rozmáhající stíží zase utišili, zapověděvše pych takový co nej
přísněji. Dne 25 máje ale opět ženy Táborské obořily se na klášter
sv. Kateřiny na novém městě Pražském, jejž i pak sbořily dokonce,
jeptišky odtud vyplašivše. Pro uvarování takovýchto zámezností
a pro uvedení citu, z něhož pocházely, do pravé koleje a míry,
sestoupili se ouřadové a starší duchovní i světští, Pražští i přes
polní, spolu s obcí staroměstskou i novoměstskou dohromady,



a usadivše nové konšely v obou městech, uzavřeli s nimi jednosvorně,
předně, aby všickni stáli za jednoho člověka proti králi Uherskému
Sigmundovi a proti každému, kdokoliby se protivil zákonu božímu
a zvláště rozdávaní pod obojí spůsobou; potom aby navedli kněží

opět k životu apoštolskému, rušíce u nich všeliké svatokupectví,
lakomství, nádheru a jiné neřády dle možnosti, a zjednajíce jim
svobodu ve zvěstování slova božího i u vedení pravých řádů kněž
ských; pak aby hříchové smrtelní, a zvláště veřejní, jakožto přílišné
sedání po krčmách ve svátky, přepych ve šatstvu a p. v. skutečné
rušeni a trestáni bývali, — čímž dán jako první zárodek ku

pozdějším čtyřem artikulům Pražským. Mimo to také uza
vřeno jest, vyskoumati a vypuditi z města všecky ty, kteřížby ke
straně pod obojí přistoupiti nechtěli, což i tudíž s velikou přísností
vykonávati se počalo. Za tím pak, aby lid branný v městě nezahálel,
podniknuto jest dne 28 máje obležení hradu Pražského na ten spůsob,,
že Zatečtí a Lounští na Strahově, Pražané pak a Táboři na Poho
řelci se rozložili.

Mezitím Sigmund, očekávaje s teskností vojsko křižácké, jal se
v průvodu své manželky, též královny Sofie a legata papežského
Fernanda, objížděti města i hrady v okolí Pražském. Dne 27 máje
byl na Mělníce, později v Litoměřicích a ve Slaném, odkudž jeda
přes Křivoklát na Žebrák, na Točník a Karlštein, pro spatření
pokladův tam od krále Václava zanechaných,

446 vrátil se na Zbraslav
a konečně na Vyšehrad posledního dne [31 ] máje. Pobytí jeho
v Litoměřicích označeno jest v paměti národu našeho příběhem
truchlojemným. Purkmistr tamější, jménem Pichel, člověk ukrutný
a lstivý, chtěje zavděčiti se králi, s pomocí oděncův jeho dal zjí
máti 17 měšťanův k Husitství náchylných, a po Sigmundově od

chodu dne 30 máje na rukou i nohou svázané do Labe uvrhnouti.
Mezi nimi nalézal se také ženich jediné jeho dcery; kterážto když
milence svého ani prosbami ani jinými prostředky uchrániti nemohla,
skočivši sama za ním do řeky, utonula v objetí jeho.
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Štěstí, které dobytím dvou hlavních sídel husitismu Sigmundovi
hovčti se zdálo, nemělo pro něho stálosti. Města Slaného, ač
horlivě husitského, byl se zmocnil dne 25 máje pan Vilém Zajíc
z Hasenburka podvodem. Obsadiv zajisté horu nad Slaným, tu
hrozbami, tu sliby a lživým předstíráním, že prý již i Praha králi
se vzdala, naklonil bohatší měšťany k tomu, že mu otevřeli brány
a pak vyhnali odtud kněží pod obojí. Když pak Sigmund i s dvorem

svým tam přijel, ustrašil odtud podobným spůsobem i Lounské



měšťany, jež k sobě byl povolal, a přinutil ku přijetí královské

posádky. Ještě větší ale spůsobilo dojem v národu to, že legat
papežský Fernand a Kunrat arcibiskup Pražský, byvše tehdáž ve
Slaném pospolu, dali nejen veřejně zbořiti a zkaziti, cokoli k obřadu
pod obojí se vztahovalo, ale i kněze jednoho i laika, kteříž od
kalicha upustiti odpírali, co kacíře neústupné upálili.

4*8 Ku pomstě
zato spálili zase Táboří před hradem Pražským nejprvé dne 6 června
dva mnichy Břevnovské a jednoho kněze i jednoho vojína Němce,
potom pak 12 června zase čtyry Zbraslavské mnichy, protože byli
ku kalichu nikterak svoliti nechtěli.

Zmocniv se takto Loun i Slaného, umínil Sigmund pokusiti
se také o nový mohutný Zižkův Tábor. Již 31 máje psal o to
s Vyšehradu panu Oldřichovi z Rosenberka, přikazuje, aby
»ten Tábor na Hradišťku rozplašil a zbořil.* 449 Takéť tomuto panu
Oldřichovi samému, ačkoli po tu dobu ke straně podobojí se při
znával, nicméně sousedství Táborův tak blízké zdálo se příliš ne

bezpečným býti pro jeho panství a hrady, než aby neměl snažiti se
o vypuzení jejich, zvláště kdyby dosáhl královy k tomu pomoci.
Pročež podávav se nejprvé skrze posly do poslušenství králova, jak
mile obdržel vojenskou posilu z Rakous pod zprávou Lipolta Kra

jíře, obehnal Tábor asi v polovici měsíce června s velikou mocí,
a dvě neděle při něm leže,

450 silně ho střelbou dobýval. Mezitím

zajev na chvíli z vojska ku králi na hrad Žebrák sám s několika
druhy svými, nejen zamluvil se tam králi k věrnosti stálé, ale návo
dem biskupa Fernanda odpřisáhl se také kalicha s přátely svými
navždy tak, že potom vrátiv se do vojska zase, kněží pod obojí
odtud vypudil a kázal svým všem nepřijímat! již jináče nežli pod
jednou. Táboří slyšíce o převratu takovém, pravili o panu Oldři
chovi, že byv již prvé kulhav na těle, nyní okulhavěl prý také na

duši; ale pan Mikuláš z Husi, chtěje podstatněji pomstiti křivdy
té, vytáhl v noci dne 25 června z Prahy s 350 jezdci a přiblíživ se
dne 30 června na úsvitě s vědomím bratří na Táboru, obořili se
on s jedné, oni pak s druhé strany tak náhle a hřmotně na vojsko
páně Oldřichovo, že je náramně zděšené a po krátkém boji na
outěk obrátivše, mnohé zbili, zranili a zjímali, ačkoli počtem byli
proti nim prý jen jako jeden proti dvaceti. Porážka tak hanebná,
potáhši za sebou také ztrátu celého ležení, a v něm kořistí velikých
na zlatě, stříbře, špíži, rouše drahém a zbroji všeliké, jmenovitě také
na puškách a pracích, popudila pana Oldřicha k takové zuřivosti,
že hned dal všecky kněží podobojí na svých panstvích schytati



a do věží po svých zámcích Přibenicích, Chustníku, Helfenburce,
Krumlově, Rožemberce a Novém hradě rozsázeti, kdežto dlouhý
čas všelijak trápeni a mořeni, až i někteří z nich umořeni jsou.

Avšak ještě větší nehoda, nežli nedobytím Tábora, potkala
vojsko královo ztrátou Hradce Králové. Pan Aleš Vřešťovský
z Risenburka a příbuzní jeho rytíři Beneš z Mokrovous a z Hustiřan
a Jiří ze Chvalkovic a z Hustiřan, všickni horliví podobojí, svolali
ve Hradecku obyčejný tehdáž tábor čili shromáždění lidu na horu
Kunětickou za Pardubicemi ke dni 25 června. Pospíšil si tam z Prahy
také kněz Ambrož, již často jmenovaný, na nebezpečí cesty nic

nedbaje, aby ujal se zprávy duchovní nad lidem tam sebraným,
a chovajícím k němu větší nad jiné lásku i důvěru. Po kázaní
a přisluhování svátostí pod obojí oznámil táboru rozkaz starších,
aby hotovi byli všickni táhnouti k oboření kláštera Podlažického
ve Chrudimsku; a v soumrak večerní hnul se skutečně celý tábor
v tu stranu ku Podlažicům. To když měšťanům ve Hradci Králové
od špehounův tam vyslaných oznámeno bylo, ubezpečeni jsouce
pro tu noc, ulevili sobě v ostříhaní města. V noci ale Husité,
změnivše náhle směr pochodu svého, rychlým krokem obrátili se

proti Hradci, a dorazivše k městu před úsvitem, zlezli jeho zdi po
žebřících na několika místech bez veliké nesnáze, dříve nežli strážní
jeho svolati stačili odpor dostatečný [26 června]. Královští v městě,
kteří utekli se byli na hrad anebo na věže zdí městských, musili

brzy vzdáti se bez odporu a vyvedeni jsou z města. Tou nenadálou
proměnou ohromeni a rozželeni jsouce Sigmund i radové jeho,
jelikož spojení králova vojska se Slezskem tudíž nejistým a nebez

pečným se stalo, vyslali na rychlost vybraných vojínův přes deset
tisíc ke Hradci, aby o dobytí zase města se pokusili; ti však při
blíživše se a vidouce nemožnost i neprospěch outoku, po několika
denním marném, ač ne bezouskočném vyjednávaní, vrátili se s nepo
řízenou ku Praze opět.

U Prahy mezi tím zdálo se některý čas, že věci královy lépe
dařiti se budou. Hlavní vojsko Sigmundovo, sebravši se opět dohro

mady, leželo u Zbraslavi v okopech, jež lid selský z okolí násilím

sehnaný byl učiniti musel; posádky pak obě, jak hradu Pražského
tak i Vyšehradská, počínaly sobě velmi zmužile. První z nich, počíta
jící asi 7000 mužův branných pod velením Hanuše z Polenska, po
ztraceném páně Michalcové dovozu dne 22 máje, nedostatkem
potravy a píce tak souženi byli, že netoliko masem koňským se

živili, ale i koně samé, aby zdechliny jejich nenakažovaly povětří,



ze hradu vyháněli museli, podřezávavše jim žíly a činíce je tudíž
neužitečný n přátelům. Byliby však předce museli hladem se vzdáti,
kdyby Vyšehradští jednu chvíli, sehnavše stráže Pražské na Brusce,
byli jim nedodali něco chleba i jiných potřeb na hrad. Škody od

obléhajících jim z prakův činěné odpláceli puškáři hradští vrchovatě
tím, že praky sami rozstříleli. Ale když nouze opět je mořiti počala,
umínil Sigmund pomoci jim stůj co stůj, a proto dne 12 června
hnul se v síle veliké ze stanův svých. Pražané i Táboří, znamenavše

oumysl jeho, vyšli jemu v poli vstříc s vozy k bitvě šikovanými:
a však než přišlo k bitvě, podařilo se pobočnímu houfu královskému
přilnouti ke hradu tak, že tam i hojnost potravy a střeliva dodati,
i několik set koní na hradě nepotřebných odtud odvesti mohli.
Dosáhnuv tím oučele svého král, nedal se již do bitvy, ale kázal

svým táhnouti nazpět. Cechové dorazili sice na zadní šiky couvají
cího vojska, i spůsobili tudíž krveprolití s obou stran nemalé:
ale poznavše konečně neprospěch všeho dalšího dobývaní svého,
pokud vojsko nepřátelské bylo na blízku, umínili pustiti od něho
a dne 14 června odtáhli skutečně ode hradu.

Po svátém Janě zjevili se v Čechách první zástupové kři
žákův od Sigmunda již netrpělivě očekávaných; i brzy shrnulo se
od západu, od jihu i od severu, z blízka i z daleka, ku Praze vojsko
v počtu a v síle ještě tam nikdy nevídané. Mocný tehdáž ještě hlas
papežův povzbudil byl i v nejzazších končinách křesťanských drahně
lidí, ježto nadějíce se učiniti dílo bohulibé a získati za to hříchův
odpuštění, přišli pomáhat pokořiti aneb i vyhladiti dokonce národ
kacířský neústupný a nenapravitelný. Protož byli mezi křižáky
bojovníci přerozmanitých zemí, národův, mravův, řečí a krojův;
souvěcí spisovatelé čeští 451

připomínají ne bez jakési chlouby zejmena
Uhry, Chorvaty, Dalmaty, Bulhary, Šikuly, Valachy, Chuny, Jasy, Ru

síny, Slováky, Krajince, Korutance, Štyráky, Rakušany, Bavory, Franky,
Šváby, Švejcary, Francouzy, Aragonce čili Španiely, Angličany, Bra

bantské, Hollandčany, Westfaly, Sasíky, Durinky, Fojtlandčany, Mí

šeňské Srby, Marčany, Slezáky, Poláky, Moravany i konečně Čechy
»nevěrné« a t. d. Jen z Itálie a ze Skandinávie nikdo se nejmenuje.
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Počet všech bojovníkův proti Praze shromážděných sotva byl řádně
spisován, kromě těch, kteří od krále žold brali; pročež také nelze
s jistotou udati, nežli že nebyl pod summou 100,000 jízdných i pěších.

451



Sám Fridrich markrabě Braniborský přivedl byl 10,000, oba pak
Mišenští markrabové až ke 30,000 branných lidí, mezi nimiž ku př.
z jediného města Freiberka 200 mužův prý se počítalo. Z panujících
knížat vůbec byli přítomni osobně, vedle krále, všichni kurfirstové
Němečtí kromě Saského, Albrecht vévoda Rakouský, tré knížat
Bavorských, dva markrabové Mišenští, patero knížat Slezských,
a jiných osob knížecích vesměs 43, nad to Aquilejský patriarcha,
biskupův a prelátův hojný počet, hrabat říšských, pánův i rytířův
ze všelikých zemí množství téměř nesčíslné. Byloť to tedy ovšem
jedno z největších a nejmohutnějších vojsk, co kdy ve křesťanstvu
celém ke společné výpravě sebrána jsou: ale právě proto litovati

jest tím více, že nikdo ze souvěkých nevážil té práce, aby popsal
byl podrobné pohyby a podniky jeho,

104
i odstranil tudíž pochyb

nosti a pohádky, ježto skoumateli dějin těchto při každém kroku
hojně se naskytují.

V neděli dne 30 června stal se počátek obležení Prahy.
Král Sigmund přijev toho dne s královnami a s čelnějšími pány
na hrad Pražský, přijat jest tam od kněžstva s processí, zvoněním
a spívaním velmi slavně. Vojsko jeho pokrylo stany svými všecka

prostranná pole na Letni mezi Bruskou, Bubny, Ovencem a Oborou:
nejvýše proti hradu samému leželi vlastní lidé královi,- zvláště Uhři
a Slezáci s některými knížaty; pod nimi nad Vltavou proti Praze
knížata Bavorští s Rýnskými hrabaty a rytíři; za nimi u Obory
Mišenští ve třech velikých zástupech; dole pak u Vltavy kníže
Albrecht Rakouský se svými. K víře téměř nepodobné jest, co

vypravuje očitý svědek o německých krajanech svých, že chtěli
všickni jen pohromadě spolu ležeti, obávajíce se prý Čechův,
netoliko těch kteří v Praze proti nim, ale i těch, kteří s nimi
v ležení byli, jakkoli Němci počtem předčili.

4
’
5 Nedůvěra obou

národův k sobě vespolek podpalovala se arci mnohými příčinami,
zvláště pak že někteří páni čeští v radě králově, jako Aleš Holický
ze Šternberka, Václav z Dubé a Leštna i Mikeš Divůček z Jemnišť,
nemohouce bez lítosti dívati se na zkázu vlasti své, doléhali na
krále snažně, aby žádosti české slyšeti a s poddanými svými raději
milostivě i mírně umluviti se nežli je vyhubiti hleděl. Vypravuje se

také, že Němci, kdykoli z příhody který Čech v ruce jejich padl,
každého hned, léčby byl rychle od Čechův s nimi ležících vysvo
bozen, bez milosrdenství upalovali jako kacíře, by pak i nikdy pod
obojí spůsobou nepřijímal; také ti, kteří nad řekou proti klášteru
sv. Kříže (nyní Milosrdných) a kostelu sv. Valentina stáli, křičívali
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prý přes řeku do města ousměšně bez ustání: >ha ha! hus hus!
kačer kačer!« A však v pojedinných harcech, které téměř každo

denně, zvláště na Písku pod Bruskou a v zahradě arcibiskupově
se přiházely, Němci obyčejně nejen se škodou ale i s hanbou se

potkávali, ano často prý pět neb deset Pražanův v kabátech, ozbro

jení jen cepy železem dobře okovanými, vyrazivše náhle na celé

tlupy nepřátel nejlepším oděním opatřených, mlátili je tak udatně,
že zabíjeli mnohé a připouzeli ostatní k outěku. Pak ani jezův
mlýnských proti klášteru sv. Kříže zkaziti, ani mlýnův spáliti se
Němcům nepodařilo, jakkoli často se o to pokoušeli.

Nelze nám udati s jistotou příčinu, proč vojsko tak veliké,
přilehši ku Praze, nechalo dvě neděle minouti, nežli se odhodlalo
k boji opravdovému. Možná, že se jen čekalo ještě na přibytí
většího počtu bojovníkův, jakož pak zástupové proti Králové Hradci
vyslaní nehned se odtud mohli vrátiti, a také ukrutné upálení Václava
faráře Arnoštovského sama devátého v Bystřici dne 6 července od

vojska Rakouského ještě ku Praze táhnoucího spáchané důkazem

jest, že počet křižákův nahoře udaný teprv později se doplnil: ale
zdá se, že i jakási ačkoli marná jednání k míru v těchto dnech
skutečně předsebrána jsou. — Aspoň přisvědčuje domnění tomuto
psaní od legata papežského Fernanda s vědomím Sigmundovým
okolo dne 6 července ku Pražanům dané, obsahu velmi značného

pro spor tehdejších myšlének a soustav obapolných. Praví zajisté
v němí legat, že přišed nedávno do království, na své oči spatřiti
musel ohavnosti, kterýchžto dříve slyšev uvěřiti byl nechtěl, zbořené
totiž kostely, spálené kláštery, potřískané i zohyzděné obrazy svátých,
pobité i vyhnané kněží a žáky; Pražané že honosili se býti horlitelé

pro zákon a čest boží, i jaká jest prý to bohu čest, když jeho
chrámové se boří a slouhové jeho zabíjejí? jaká pobožnost aneb
i udatnost ve potloukaní a mrzačení obrazův? Žádosti jejich ve

čtyry články uvedené že dostaly se mu do rukou: nejprv o přijí
maní pod obojí, potom o svobodné a řádné kázaní slova božího,
pak o zrušení světského panství u kněžstva, konečně o' trestání
nříchův a očištění dobré pověsti národu českého. I ptá se, jaké
jiné může býti řádné kázaní slova božího, nežli které se děje skrze
kněží od svých vyšších k tomu řádně povolané ? Ať se prý Čechové

nedomnívají, že oni sami dokonale rozumějí písmu svátému ; toho že

ještě žádnému smrtelníku popřáno s hůry nebylo a není. O zbyteč
nosti kněžského jmění žeby neměli oni sami za soudce se staviti,
aby se nezdálo, že to činili více z lakoty po něm, nežli z toužení



po vzoru pokory apoštolské. Článek čtvrtý že jim nechce tupiti;
kéžby Čechové prý jen pravých prostředkův se uchopili k očištění
pověsti své! neboť že zle se očišťuje, kdokoli špínou špínu smývati
chce. Co se ale týče článku prvního a hlavního že vyznává, že
svátost večeře páně od apoštolův i také v prvotní církvi rozdávána
byla pod obojí spůsobou: to ale že zapírá, žeby to z přikázaní
Kristova čili z potřeby spasení vždy tak díti se muselo, a žeby
církev neměla moci ani práva, potvrditi obyčej jiný uvedený
z dobrých příčin. Ovšem pak že větší zásluha jest ve pokoře
a v poslušenství církevním, nežli v hrdosti a ve zpouře proti církvi.

Jestliže ale chtěli vším spůsobem oučastni býti kalicha, žeby měli
obrátiti se s prosbou o to ku papeži, nikoli ale ku králi Sigmundovi,
kteréhožto moc nevztahovala se k věcem církevním, ale jen ke

světským. »Protož chceteli (dí konečně legat) nestáti než o věci

počestné (quae honestatis faciem praetendunt), my hotovi jsme
slyšeti vás o nich i o všem jiném, cokoli nám přednášeti budete;
král zajisté nemohl ani nechtěl jednati s vámi bez nás o věcech
dotýkajících se víry. I oznamujeme vám, že týž král s volí naší dá
vám dostatek gleitův pro ty osoby, které k tomu cíli vyšlete;
a budeteli dobře i střízlivě smýšleti, budeť dáno místo nejen odpu
štění, ale i milosti. Pakli ve zpouře se zatvrdíte aniž přijímati budete
cesty spasení, bude s vámi tím přísněji nakládáno, čím větší bylo
dosavadní shovívaní.« 458

Slova tak vysoká, pohrůžky tak neobalené minuly se s účinkem
žádaným u Pražanův tím více, čím rozdrážděnější byly tehdáž mysli
jejich proti králi Sigmundovi. City a snahy panovavší té doby
v Praze jeví se nejpatrněji ve psaní poslaném dne 10 července
k Benátčanům, jímžto Pražané roztouživše se na křivdy od krále
i od papeže jim činěné, opakovali jim všecky nářky manifestu
dne 20 dubna vydaného a vyzvali republiku onu ke spolku bran
nému proti společným jejich nepřátelům, králi Sigmundovi totiž
a knížeti Albrechtovi Rakouskému. Pravili tam, že Sigmund sám

pronesl se k několika Čechům ušty vlastními, že se svatě zapřísáhl
zkrotiti a potrestat! zpouru Českou, byť proto i celé to království
zhubiti a v popel obrátiti, krajiny české jiným národem z nova

zalidniti, a nejen všecky koruny své, ale i tělo a duši vlastní nasa
dit! měl; a když prý pokorně od nich prošen byl, aby nezapomínal
se na zemi, kteráž ho urodila, ni na národ, z něhož sám vyrostl,
že počal na spůsob šílence tím vztekleji se sápati.

45
' Nyní že svolal

pomocí papežovou ze všech krajin vojsko a obklíčil město jejich,
14*



aby provedl oumysl svůj a povraždil všecky věrné v něm křesťany
až do těch nemluvňátek: oni ale že z milosti boží nestrachují se

nikoli moci jeho, kteréžto že pod štítem lásky k vlasti a k zákonu
božímu odolati umět budou; anobrž nabízeli Benátčanům hned
několik tisíc oděncův ke službě jejich, chtěliliby vstoupiti s nimi
v závazek spolku branného.458 Další důkaz neohroženosti a boje
chtivosti své dali Pražané i tím, že za celý čas obležení tohoto ani

jednou nedali bran městských zavříti. Méně ušlechtilý ale výjev
energie jejich viděti bylo v opětovaném prohlížení obyvatelstva, i ve

vypovídaní ba vyhánění všech těch, i žen a dítek bezbranných, do

kterých se jen možné zrady domnívali, aneb jakž jiní pravili, u kterých
bylo se zmocnit! špižíren a sklepův dobře zásobených.

Mezitím jakékoli byly příčiny dlouhé nečinnosti vojska kři
žáckého, to aspoň jisté jest, že okolo dne sv. Markety počaly
boje opravdovější k dobytí Prahy. V pátek dne 12 července po
týkalo se vojsko Uherské s Cechy před klášterem Kartouským, t. j.
v okolí nynějšího Smíchova; stalo se to tuším jen na přezvědy,
jak silně město s té strany chráněno bude. K témuž cíli sveden
také na zejtří den sv. Markety [13 července] boj na Špitálském
poli, kdež nyní stojí předměstí Karlín. Zástup několika tisíc jízdných
přiblížil se ku Pořické bráně, chtěje zkusiti, kterak Pražané ke
bránění míti se budou. Zvěděvše o tom v Praze, zvonili na poplach
na radnici, a lid nedočkavý boje řítil se hned z bran městských
proti hlasu svých náčelníkův beze všeho pořádku, tak že když se
obořili na řady nepřátelské, poraženi jsouce krvavě, počali utíkati
zase nazpět. Když ale hned na to šiky řádné vytáhli z brány, aby
podstoupili boj nový, nepřátelé opustivše bojiště, odebrali se přes
řeku zase do stanův svých.

Všeobecný outok na město uložen byl k neděli dne
14 července. Návrh učiněn k tomu v ten spůsob, aby královští
s hradu Pražského v počtu 16 tisíc mužův obořili se na Maloustranu
a zvláště na dům Saský u mostu; posádka Vyšehradská měla
stejnou dobou udeřiti na Nové město, a jiné vojsko polem Špitálským
přilehnouti ke Starému; Mišňanům a Durinčanům dána úloha zvláštní,
zmocniti se Vítkovy hory; jak dělostřelstvo ten den nastrojeno
bylo, není nám vědomo; král pak sám postavil se s třemi houfy
do reservy, aby netoliko ležení chrániti, ale i pomoc, kam potřebí,
posílati mohl. Po poledni v čas nešporní stálo všecko vojsko již
hotovo na určených místech, a boj první a nejkrutější strhnul se



tudíž na hoře Vítkově. Tam byl Žižka (předvídaje důležitost hory
této, aby Praze všecko spojení s ostatní zemí odjato býti nemohlo,)
před některým časem dal udělati dva sruby dřevěné ku podobenství
jisteb, kteréž malým příkopem okopati a zdí ze země i z kamení
obehnati kázal. Nyní když Němci ve mnoha tisících jízdných osuli
tu horu se všech stran s trubači a se hřmotem velikým, i zmocnili
se tam ve vinici pevné věže ouprkem: Žižka nechal je bez odporu
velikého přilnouti až ke srubům novým, ve kterýchž jen asi 26

mužův, dvě ženy a jedna panna bránili se zmužile,
459

velikým udaten
stvím všecky nepřátelské outoky odrážejíce, zvláště jedna z ženských,
kteráž ale, za neslušné prý ohlašujíc, aby křesťan antikristovi kdy
ustupoval, na tom místě zabita duši pustila. I Zižka chvíle té octnul
se v takovém nebezpečí, že bojovníci jeho jen stíží vybili ho cepami
z rukou nepřátelských. V nejkrutší době, když již takrněř celé
město počalo zouíati o zachování hory, vyrojil se z bran jeho, za
knězem v rukou svátost nesoucím, zástup vojínův srdnatých i prodral
se skrze nepřátely až k hoře; kdežto spojivše se s Zižkou, dorazili
na Němce náhle ve zmatek uvedené i počali je biti takovou prchlostí,
že jich přes pět set mrtvých na bojišti zůstalo,

41"
jiní pak utíkajíce

srázem hory skáceli se i s koňmi jedni na druhé, tak že drahný
jich počet tu zahynul Někteří spisovatelé dokládají,

461 že té doby
také Pražané vytáhše děla svá i houfnice od špitála sv. Pavla, velmi
hustě na lid královský stříleli, až v něm ulice prý dělali; naproti
tomu jisté jest, že děla královská, pro nahodilou překážku, ten den
k žádné potřebě neposloužila;

462 outokové pak u Saského domu
i od Vyšehradu činění neměli nijakého prospěchu. Král Sigmund
nadívav se na žalostný ten výsledek boje od dávna připravovaného,
vrátil se s knížaty do stanův mlče, ale plný hněvu, tesknosti a hoře.
Zato Pražané a Táboří, jak mile vítězstvím se ujistili, poklekše na
samém bojišti na kolena, počali hlasitě spívati Tě Boha chválíme
a město celé rozléhalo se jásáním nevýslovným.

Nazejtří v pondělí [15 července], když kněží strojili v Praze

processie slavné se spěvy pobožnými za obdržené vítězství,
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Žižka,
prohlédaje vždy k budoucím bojům, svolal žen, panen i chasy
množství na horu Vítkovu, a dal tam vystavěti a okopati nové

prostrannější a pevnější hradby ze srubův, ku kterýmž potřebné
dříví snešeno bylo dílem i z kostelův Pražských. Tvrz ta nová, čili

jak tehdáž říkali »posádka*, dostala od vystavitele svého jméno
Žižkov, (ačkoli jiní Bojištěm, jiní zase Kalichem ji nazývati chtěli),
a udržela se neporušená skrze celý čas válek husitských; po ní



pak, i když její znamení všecka byla zašla, zůstalo jméno to hoře
samé až po dnešní den.

Předvídaní Žižkovo, žeby boj na hoře oslavené jeho vítězstvím
zase obnovit! se měl, tenkráte nesplnilo se. Král poučen jsa trpkou
zkušeností, že i sebe větší síla nevždy postačuje pokořiti národ živý
a odhodlaný, počal již více nakloňovati ucha svého k řečem těch
pánův českých, kteří zachovavše i věrnost králi i lásku k vlasti, ne

přestávali raditi k míru a ke sjednání. Pohádala je k tomu nyní
ještě živěji s jedné strany okolnost ta, že cizozemci, vidouce se
mrzce od lidu sprostého poraženy, přičítali vinu toho ne sobě, ale
Cechům s nimi bojovavším a je prý zradivším, čímž tito tak roz

jitřeni jsou, že kdyby král byl se v to nevložil, obojí byliby vespolek
sami vražditi se počali; potom pak že Němci hledajíce pomsty za
své zbité, rozbíhali se do vesnic a tvrzí okolních, a pálíce i pleníce
všecko, metali bez milosrdenství do ohně staré i mladé, muže, ženy
i děti, kohokoli z Čechův lapiti mohli. 464 S druhé pak strany zdálo
se že rokování s Čechy bude již i snadnější i čestnější a zdárnější
od té doby, co strany husitské všecky, Pražané, Orebští i Táboří,
srozuměvše se, společným usnešením formulovali žádosti své ko
nečně ve čtyřech článcích, kteréžto pak jménem všech podobojích
Čechův i Moravanův oznámili králi i vojsku písemně ve třech
jazycích, latině, česky i německy.

Byliť to pověstní čtyři artikulové Pražští, kteříž co

jádro veškerého učení husitského redigováni mezi dni 3 Jul. a 1 Aug.
několikrát po sobě, až uvedeni jsou konečně do té formy, v níž

potom tak říkaje do celého světa rozesíláni byli.
465 I poněvadž

artikulové tito, co veřejné vyznání národu, stanovili hlavní základ
i povahu dějin českých věku tohoto, a sloužili také později za pra
vidlo při každém jednání o mír mezi stranami: zdá se býti potřebí,
poznati podstatný obsah jejich ouplně a krátce ve formě původní,
vynechajíc však podrobné doličování. Slova pak jejich jsou ná

sledující :

»Všem vóbec a každému křesťanu zvláště buď to vědomo
i oznámeno, že obec Česká a v naději boží věrní křesťané stojie
a s boží pomocí státi mienie vším svým statkem i životem i smrtí,
jakž najdéle budú moci, proti každému jim v tom odpornému, nic
o jiné se neposazujíc a vydávajíc, než o tyto kusy čtyry křesťanské
a v novém zákoně přikázané od pána Jesu Krista:«

»Najprvé: aby slovo božie po království Českém svobodně
a bez překážky od křesťanských kněží bylo zvěstováno a kázáno.«



»Druhé. aby velebná svátost těla a krve božie pod oběma

spósobarna chleba i vína všem věrným křesťanóm, jimž hřiech
smrtelný nepřekážie, svobodně byla dávána.«

»Třetí: že mnozí kněžie a mnišie světským právem panují nad

velikým zbožím tělesným, proti přikázaní Kristovu a na překážu
svému úřadu kněžskému a k veliké škodě pánóm stavu světského;
aby takovým kněžím to neřádné panovánie odjato a staveno bylo,
a aby podlé evangelium nám příkladně živi byli a navedeni byli
k stavu Kristovu a apoštolskému.

»Čtvrté; aby všichni hřiechové smrtelní a zvláště zjevní, a jiní
neřádové zákonu božiemu odporní, řádem a rozumně od těch, jenž
úřad k tomu mají, v každém stavu byli stavováni a kaženi,

466 a zlá
i křivá pověst o tejto zemi aby vyčištěna byla, a tak aby se obecné
dobré dálo království a jazyku Českému.*

»Pakliby kdo co zlého, bludného, hanebného aneb nečistého
0 nás psal, nebo pravil a na nás cpal, žádáme a prosíme, aby takému
nebylo věřeno, jakožto tomu jenž z nepřiezni a nelásky křivdu mluví,
a jako křivému a falešnému svědku. Nebo to před pánem bohem
1 přede vším světem směle vyznáváme, že dáli buoh v srdci našem

jiného úmysla nenie, než vší naší mocí, silú i statkem slúžiti a slíbiti
se pánu Jesu Kristu a jeho zákon a přikázanie vésti a plniti, jakož
na každého dobrého křesťana slušie, — všemu pak zlému protiv
nému i každému, kdožby nás od toho dobrého nutil a pudil, musíme
podlé zákona božieho a pravdy jeho odporní býti, a podlé našeho
povolánie proti takému násilí musíme pravdy i sebe brániti rukú
světskú. A jestližeby jakým výtržkem někoho z našeho množstvie
co zlého se stalo, vyznáváme že to nenie naše vuole neb dálibuoh
stojíme proti každému smrtelnému hřiechu; a zdáli se, že by komu
od nás stala se která škoda, to se stane aneb pro převelikú núzi 467

aneb jakožto božiemu a našemu nepřieteli, kdyžto zákona božieho
a sebe hájiti musíme jeho násilí a ukrutenství. A nade všecko vy

znáváme, že zdáli se komu do nás co zlého, hotovi jsme polepšiti
a ve všem zprávu a naučenie z písma svátého srdečně přijieti.«

Nedlouho tedy po bitvě na Žižkově přišlo do Prahy psaní od

legata i od 24 pánův českých, jmenem královým slibujíc a nabízejíc
slyšení, kteréhož po tak dlouhý čas prvé bylo žádáno. Nyní ale
Pražané zdá se že ještě méně chuti měli k míření se s králem nežli

před bitvou. Jaký jest to soudce, jaký pořádek práva, jenž strany
prvé zabíjeti a potom teprv slyšeti chce? tak reptali proti němu. 468

Ale páni čeští dali se tím méně odstrašit! od dalšího jednání, čím



více sami o pravdě čtyř oněch artikulův přesvědčeni jsouce, po
vědomí sobě byli, že lze bylo i články ty držeti i králi spolu věrně
oddánu býti. Pročež slíbivše prý Sigmundovi, že mu město, dříve
nežli měsíc mine, úmluvami a bez boje v poddanost uvedou, nalé
hali v častém s Pražany rokování zvláště na uzavření příměří mezi

stranami, aby král prý mohl vojska cizincův se ctí odbyti a tím
zemi od další záhuby uchrániti. Pražané omlouvali se, že bez při
volení jiných měst, stojících s nimi v závazku, nemohli dávati se
v žádné smlouvy; ale nabyvše naděje, žeby veřejným o článcích

jejich hádáním mnozí z nepřátel pro ně získáni býti mohli,
469 žádali

konečně o slyšení na ten spůsob, aby mistři a kněží jejich mohli celému
vojsku čtyřmi jazyky, českým, uherským, německým a latinským,
vyložiti zjevně a veřejně ony čtyry články, o které se zasadili, též

odpovídat! na námitky od doktorův jim činěné, i svésti tudíž se
sebe podezření kacířství na ně křivě uvalované.

Ale takové slyšení nebylo v oumyslu ani králově ani legatově,
ježto nikoli k tomu svoliti nechtěli, aby Cechové, dělajíce sobě snad
proselyty ve vojště jejich, dali tím příčiny k rozšíření nákazy české
v jiných krajinách; protož dle zdání jejich měla celá tato věc jen
v tom záležeti, aby mistři a kněží Pražští přijdouce pod gleitem na
hrad Pražský, předložili články své před knížaty, biskupy, preláty
a doktory u vojště králově přítomnými. To zase nelíbilo se Pražanům;
i žádali, mělili poslati své přední učitele na hrad, aby jim za
každého mistra i kněze dána byla od krále osoba knížecí do zá

stavy na nebezpečí života jejich.
Po dlouhém a rozmanitém rokování a přemítaní o věci této

ustanoveno konečně, aby theologové obojí strany sešli se někde na
Maléstraně pod šírým nebem ke společnému rozmlouvání,
a s nimi aby přišli co svědkové někteří čelní pánové světského
stavu i vůdcové vojsk. V určitý tedy den 47"

přišli od krále a legata
na místo určité Ludvík patriarcha Aquilejský a Simon z Dubrovníka
biskup Trogirský v čele celého zástupu doktorův a pánův německých
i českých, a přijati jsou od čekajících na ně mistrův a kněží, též

pánův a starších vojsk Pražských i Táborských se vší poctou a pří
větivostí, tři veřejní notárové byli povoláni, aby zapisovali, co jednáno
bude. PIlavní řečníci jmenují se s jedné strany Dr. Petr Pavel de

Vergeriis, s druhé M. Jan z Příbrami; veškero jednání konalo se
vážné a slušně. Zajímavý jest úkaz, že již ve první této krátké kon
ferencí vyskytly se podstatně na jevo všecky ony shody a neshody,
zádrhle i rozvazky, až i konečné svory a spory otázky této, které



i později ve mnoholetém jednání se sborem Basilejským obšírněji
opět seznáme. Po přednešení čtyř artikulův Pražských a důvodův
jejich odpovídali doktorové strany Římské, vyměřujíce určitěji čáru
tu, pokud se snášeli se zněním článkův jim přednešených a pokud
nic. Při článku prvním zastávali potřebu dohlídky a kontroly vyšší
nad kázáním slova božího, sice žeby kdokoli hlásati mohl všelijaké
fantazie své, mněje že jsou skutečná pravda. Co se týče majetnosti
světské u kněží, že jí ovšem rušili nesmějí, jelikožby tím zatraco
vali veliký počet svátých otců, ježto bez ouhony svatosti své vládli
zbožím světským, a že libovolné odjímaní církevního zboží skrze
laiky spůsobiloby mnohem více zlého nežli dobrého ve křesťanstvu;
neřády však, které při panování kněžském se vyskytují, ty že církev
sama usiluje vymísiti z lůna svého, jakož i při sboru Konstantském
prý vidino bylo. O trestání hříchův pravili, že někdy hříchové lehčejší
musejí shovíváním se trpěti, aby lze bylo uvarovati se horších, a že

nesluší, aby bližní postavoval se bližnímu svému vesměs za soudce
i za trestatele. Po mnohých řečech seznaly obě strany, že co do
těchto tří článkův snesly se v jistém smyslu vespolek; a když
to pánům okolostojícím po česku ohlášeno bylo, zavznělo mezi
nimi radostné i hlučné plesání. Co do článku však o přijímaní
pod obojí oznámeno jest, že tu nacházela se i shoda i ustrk s obou
stran: v tom zajisté že se snášeli, že přijímaní toto samo v sobě
není ani kacířské ani neřádné, ano dle okolností může býti dobré
i zlé, ale že různice byla o to, zdali jest od Krista přikázané a ke

spasení potřebné; jedni že to tvrdili, druzí že zapírali. Pražané tedy
uradivše se mezi sebou i s pány Českými, podávali . theologům
strany Římské k jinému dni hádaní nové o poslední té otázce, ale
s tím závazkem, že jestliže kterákoli strana dokáže straně druhé
pravdu mnění svého důvody neodolatelnými z písem svátých, ta
druhá strana povinna bude přistoupiti ku pravdě bez odkladu a bez
omlouvání dalšího. Na to dána jim odpověd, že co církev již jednou
rozhodla i ustanovila, nesmí se opět uvodit! ve spor a v pochyb
nost, protože každému křesťanu sluší věřiti, co a jak církev učí;
následovně že hádka taková byla by nejen neprospěšná, ale i ne

slušná. I roztoužili se mistři Pražští tudíž velice na odpůrce své,
divíce se té jejich prý zpozdilosti, že více chtěli věřiti církvi omylné
nežli neomylnému Kristu a rozumu nade všecky sbory církevní
i nade všecky doktory na světě osvícenějšímu a důkladnějšímu.
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Dotknuvše pak se takto samého hlavního a původního zřídla sporu,
který církev i podnes ještě rozdvojuje, — otázky totiž, máli víra



Naděje pánův českých o pokojném smíření se stran ve vlasti

utrpěla neshodou touto ránu velikou; nicméně většina jich umínila
zůstati věrna králi svému, jakkoli přesvědčení jejich klonilo se ku

krajanům více nežli k Římu. V obecném lidu ale nenávist s obou
stran sotva na chvíli utlumená vyrazila na jevo po rokování tomto

ještě prudčeji nežli před ním. Poněvadž Němci ukrutenství své nad

vesničany českými provozovali nepřestávali, obořili se dne 22 čer
vence Pražané i Táboři na radnici staroměstskou v Praze, a vy
mohše odtud 16 zajatých Němcův, vyvedli je ven z města i spálili
všecky před očima vojska křižáckého. K obnovení outoku na Prahu
zdá se že ani král, ani vojsko již chuti neměli;

472 ano když dne
19 července dolejší částka velikého ležení ohněm náhodou vzešlým
ztrávena, když nečistoty v něm se zmáhající přivábily a rozplodily
počet nesnesitelný hmyzův a žížal všelikých,

474 a nepohodlí takové
počalo drahotou i nedostatkem potravy a píce množiti se, kdežto
Pražané v městě svém oplývali, kromě soli, všemi potřebami k životu
na dlouhý čas: pustivše naději o dobytí Prahy, počali křižáci

chystali se k odchodu z Cech, a král sotva uprosil je, aby zůstali

aspoň několik dní ještě, ažby mu lze bylo ubezpečiti poněkud
pořádek a pokoj v zemi České novými té době přiměřenými řády
a zákony.

Sigmund sotva předvídal, že Praha nedobytá stane se mu pákou
archimedovou, mající poznenáhla vyvrátili veškeru moc a všecko
panství jeho v Čechách: nicméně uznal předce za potřebné, ne

opustili hradu Pražského, dokudby vložením aspoň koruny České
na hlavu svou nenabyl posvěcení práva svého před očima celého
světa. Dle žádosti jeho tedy k o r u n o v án j e s t v neděli dne 28 Jul.
skrze Kunrata Pražského arcibiskupa v kostele hlavním sv. Víta,
v přítomnosti knížat a prelátův cizích, a však (jak nepřátelé jeho
pravili) »ne všech pánův českých, kteří z práva přítomni býti měli* ;

chyběli také representanti stavu městského, zvláště pak z Prahy,
»matky všech měst země České*. Páni čeští, kteříkoli přítomni byli,
přísahali korunovanému věrnost a poslušenství. Neví se však v dě
jinách českých o druhé slavnosti tohoto spůsobu tak neveselé,
jaková byla tato. jen z té náruživosti, kterou Pražané později do
vodili se snažili, že celé to korunování bylo »nepořádné, jalové

křesťanská zakládali se hlavně na autoritě církve, čili na rozumu
od písma svátého vedeném a vázaném, — rozešli se obě strany
s nepořízenou.



S korunou království Českého dolehly na hlavu Sigmundovu
nové starosti a nesnáze. Nyní když dle mnění tehdáž obecného stal
se byl teprv dokonalým pánem a dědicem celého království, a když
byl dosáhl práva vydávati platné listiny a vstupovati v závazky
jmenem koruny České, jali se najednou dorážeti naň všickni ti,
kteří domnívali se míti jakékoli k němu požadování. Válka vedená
posavad jeho jmenem proti podobojím v Čechách nepovažována za
věc zemskou, an sněm český k ní byl nesvolil, aniž pak rozbrojové
v zemi obsahu tak vážného byli zákony zemskými předvídáni: ale

jmína jest všeobecně za věc pouze královskou, jako války zahra
ničně, ve kterýchžto král bojujícím zaň pánům a rytířům českým
žold platiti a za škody státi povinen byl. Nyní tedy při korunování
hned osuli páni krále svého žádostmi o vyplacení aneb pojištění
žoldu a záškodného; zdali pak i cizozemci totéž činili a pokud, není
nám známo. Sigmund pobrav již dříve klenoty všecky, cokoli jich
kde na hradech královských se našlo, rozdal je mezi bojovníky
své doma i v cizině najaté; a když se jich k tomu cíli nedostávalo,
počal loupati oltáře a obrazy, zvláště v kostele sv. Víta na Hradě
Pražském, a kázal stlouci také všecko zlato a stříbro, kterým reliquie
svátých ozdobeny byly, slibujíc, že až bůh popřeje zase štěstí, na
hradí to vše mnohem skvostněji. Čechové litovali nejvíce truhlice
z ryzého zlata, ve které chovány byly kosti sv. Václava. Když ale
ani to nepostačilo k upokojení všech věřitelův, viděl se na to nucena
zastavovat! »krá!ovství«, t. j. práva, důchody a statky královské
v Čechách. 474 První toho příklad nám známý stal se v týž samý
den korunování králova, (28 Jul.), kdežto Sigmund zapsal hrad svůj
Lomnici u Budějovic s jeho příslušenstvím panu Janovi ze Hradce
v 1450 kopách gr. č. netoliko za žold zadržalý, ale i za hotové
peníze, jež byl od něho půjčil;

470 v následujících pak dnech roz
množil se počet zástav a listův takovýchto velice. Není pochyby,
že král znaje náchylnost pánův českých k učení husitskému, pro
půjčoval se jim štědrostí nadobyčejnou, jen aby je sobě tím lépe
zavázal k věrnosti. Křižáci ale němečtí nesli toto laskavé jeho s Čechy
nakládaní velmi trpce; když konečně v outerý dne 30 července

přestali od obležení, a spálivše všechny své stany, odtrhli od Prahy,

a plané,« a že jaloví a planí byli také rytíři, kteří dle obyčeje
starodávního pasováni byli na rytířství v této příležitosti, dá se

souditi, že skutek ten sám v sobě měl předce více váhy a důkladu,
nežli Sigmundovým nepřátelům milo bylo.



láli Sigmundovi hlasitě a hanebně, co kacířův prý ošemetnému
příteli.

Zjevným nezdařením výpravy tak veliké, tak dlouho a úsilně

chystané, uvržen jest zármutek veliký nejen na krále Sigmunda
i dvořanstvo jeho, ale i na celou stranu katolickou v Cechách,
zvláště pak na duchovenstvo. Ačkoli král všecku péči vynaložil na
posilnění a ubezpečení posádek, jak hradu Pražského tak i Vyše
hradské, uznáno předce za potřebí, uchrániti především klenoty
zemské i říšské ze hradův oněch a zavezti je na místa bezpečnější.
Svátosti říše Německé dodány do Uher na Vyšehrad nad Dunajem
(Blindenburg); koruna Česká i jiné klenoty zemské a větší částka
reliquií kostela sv. Víta vypraveny již dne 31 července na hrad
Karlštein;

470
jiné reliquie a s nimi větší počet kanovníkův Pražských

doprovozeni jsou od pana Hynka Hlaváče z Dubé, pána na Lipém,
do Zitavska na hrad Ovin neboli Mojvín; ještě jiné podobné po
klady podány jsou do Plzně, do Horšova Týna i do Krumlova,
desky pak zemské zavezeny na hrad Křivoklát. Ve skutcích takových
jevilo se vyznání předtuchy, že klesla konečně moc ona, která od
starodávna byla držela říši českou dohromady, že staří řádové
zemští vyvráceni a nová ještě neznámá moc a vláda ujímala se žezla
nad národem.

Král opustil konečně dne 2 srpna okolí Pražské, a táhl přes
Kolín do Hor Kuten, kdežto pak strávil větší částku toho i násle

dujícího měsíce.477
Listiny té doby od něho vydané mají větším

dílem za předmět zástavy všelikých zboží a důchodův královských
za služby a za škody válečné; když ale zboží královských počalo
se nedostávat!, odvážil se král zastavovat! také zboží kostelní
a klášterská v Cechách. První zapiš tohoto spůsobu nám známý
ode dne 22 srpna dotýkal se kláštera Nepomuckého, jehožto statky
všecky, města, městečka i vsi s příslušenstvím zastaveny jsou
v 5200 kopách gr. bratřím Bohuslavovi a Plynkovi Krušinoví ze
Svamberka i dědicům jejich, a však s tou výminkou, aby povinni
byli chovati osm mnichův řádu řečeného kláštera.478 Od toho dne
ale množili se zápisové obsahu podobného čím dále tím více, tak
že za několik let téměř všecka zboží celého stavu duchovního
v Čechách nacházela se nejen skutkem, ale i právním zápisem
v rukou světských.

479 Kancléř královský, Jiří z Hohenlohe biskup
Pasovský, odpíral dlouhý čas propůjčit! se pečetí velikou k zápisům



takovýmto, jež považoval téměř za svatokrádežné, tak že vycházet!
museli jen pod menší pečetí. Jinými psaními z kanceláře královské
nařizováni byli po všech krajích sjezdové krajští, na nichžto splno
mocnění poslové královští usilovali zvláště o sjednání tak řečených
mírův zemských čili landfridův, ustanovováním zvláštních hejtmanův
a popravcův i veřejné hotovosti proti všem rušitelům pokoje a práva
vůbec, i proti »husitskému šílenství* zvláště.480 Prostředek ale tento,
v obyčejných létech dosti vhodný a prospěšný, ukázal se býti
v bouřlivé této době bohužel naskrze nedostatečným.

Pražané byli ještě za obležení svého dne 26 Jul. učinili nález

obecní,
481 že statkové všech měšťanův tehdáž odběhlých měli při

padnouti k obci, aby mohli rozdělováni býti na místě žoldu mezi

bojovníky její. Sotva že tedy odtáhla byla vojska nepřátelská, již
chvátali zmocniti se Statkův těchto, zvláště pak tvrzí a dvorův
okolních,

462 a přihnali z nich do Prahy dobytka i špíže množství
do zásoby pro nové obležení, jehož opět se nadáli. Také poslali
spojencům svým Zateckým pomoc proti posádce hradu Bezděkova,
která městu jejich veliké škody byla činila; zástup ten dosti veliký
dobyv Bezděkova na překot šturmem, vrátil se do Prahy zase

Výprav větších předse bráti ještě nemohli, nejen proto že posád
kami hradovou a Vyšehradskou s dvou stran sevřeny se býti cítili,
ale že i potřebných peněz i nad to více svornosti se jim nedostá
valo. Strany husitské všecky držívaly se vždy dohromady, pokud
koli hrozilo jim nebezpečí společné; co vítězové vší bázně sproštění
chodili každá svou cestou vlastní. Sprostým Táborům v Praze zdálo

se, že nic pilnějšího před sebou neměli, než tupiti a kaziti nádheru
a rozmařilost Pražanův, i bořiti cokoli dle mnění jejich pocházelo
z antikrista, aneb příležitost dávalo k modloslužebnosti. Jejich vý
tržností zbořeno jest dne 6 srpna v Praze proboštství na Zderaze
a nazejtří klášter dominikánský sv. Klimenta u mostu; minoritský
však kostel a klášter u sv. Jakuba uchránili řezníci pražští od zá

huby ; také kostel a klášter jeptišek u sv. Ducha na Starém městě
zachován jest tím, že konšelé postoupili ho Husitům německým
k odbývaní služeb božích v jejich jazyku. Dne sv. Vavřince [10 srpna]
vedl Koranda houfy fanatické proti klášteru Zbraslavskému,
v Cechách nad jiné nádherněji vystavenému; ti když nikdo jeho
nebránil, potřískavše všecky umělecké ozdoby jeho, a zloupivše
cokoli cenu do sebe mělo, též hroby královské, sklepy a špižírny,
vrátili se k večeru podnapilí s výskáním do Prahy; někteří ale
z nich, chtěvše obořiti se prostopášně proti posádce Vyšehradské,



poraženi jsou na hlavu dosti krvavě. I jakkoli pro pych takový
hosté tito Pražanům obtížni byli, však očekávajíce vždy ještě na
sebe outoku králova, velitelé Pražští snažili se nicméně podržeti je
i dále v městě; ano když konšelův Pražských neochotnost ke
všelikým rozmarům sekty této popouzela ji k reptání, kazatel Jan
z Zeliva s pomocí některých z obce ssadil je s ouřadův dne 18 srpna,
i uvedl na místo jejich muže nové, Táborům příjemnější. Nicméně

po několika dnech, 22 srpna, celá strana Táborská, opustivši Prahu
konečně, vedením Zižkovým odebrala se do jižných krajův českých.

Jakož prvé žalováno bylo na Sigmunda od Čechův, že je chtěl

jen mocí a násilím potlačiti, aniž pak jim přáti svobodného slyšení
o články jejich: tak nyní naopak Sigmund počal naříkati celému
světu na Pražany a Čechy vůbec, že prý zamítali slyšení pokojné
a bezpečné jim tolikrát podávané, hledajíce příčin a spůsobův, aby
zbavili ho dědičné koruny jeho a přijali sobě jiného za krále. I psal
nejen papežovi ale všem knížatům křesťanským vůbec, prose jich
a napomínaje, aby mu pomocní byli proti kacířům a uchvatitelům
jeho království, poněvadž on sám že síle jejich odolati nemohl;
pánům pak i městům svým v Čechách a v Moravě přikazoval psáti
Pražanům a napomínat! jich, aby přijmouce slyšení pokojné a bez

pečné, uzavřeli dotud s králem příměří. Ale ačkoli mistři a kněží
Pražští vždy byli hotovi hádati se, však Pražané, bojíce se u krále
podvodu, nechtěli tenkráte míti ani slyšení ani příměří; dověděli se

zajisté od lidí prý víry hodných, že legat papežský radil Sigmundovi,
aby nasliboval se Pražanům do vůle, ale neplnil ničeho, jelikož
kacířům víru držeti povinen prý nebyl, tak že maje s nimi příměří
až do středopostí příštího, mohl prý zatím sbírati vojska, i dorazíc
na ně vyhladiti je dokonce. 483 Pročež dávali Pražané pánům odpověd
takovou, aby prý usilovali jen u krále zjednati jim aspoň písemnou
odpověd na podané jemu čtyry články Pražské; » kteréžto však

odpovědi, (praví jeden ze spisovatelův tehdejších,) očekáváme až

podnes nadarmo.*

Důtka Sigmundova, že nepřátelé jeho v Čechách hledali sobě

jiného krále, nebyla ovšem bezdůvodná. Podotkli jsme již nahoře,
že na konci měsíce dubna 1420 šlo poselství tajné z Prahy ku králi
Polskému s otázkou, chtělliby býti králem Českým ? V nastalých



potom proměnách zdá se že věc ta pozanedbána poněkud, až po
Sigmundově odtržení od Prahy potřeba nové nej vyšší moci v zemi
zase cítiti se dala. Neb ačkoli Husité odolali byli na čas celému
takořka křesťanstvu, a měli také na straně své kromě Prahy ještě
několiko měst a hradův pevných, nad to pak sympathie většiny
obyvatelstva českého i moravského vůbec: věděli však, že chtělili

napotom bezpečni býti ve vlasti své, museli prvé vybojovati ji sobě
celou, seženouce odevšad ouřady a posádky královy. To snad
mohlo podařit! se svorné síle všech vyznavačův kalicha; co ale
činiti, jestli svornosti té ubývalo tím více, čím dále vzdalovala se

nebezpečí? s jakou nadějí mohli prohlédati do budoucnosti Pražané
ti, kteří ošklivíce sobě pomocníky své Táborské, moci jejich sami
se báli ? a kde bráti čáku konečného s ostatní Europou pokoje ?

Proto zvláště Pražané a spojení s nimi kališníci mírnější starali se
o uvedení krále Polského do země; většina Táborův majíce
Mikuláše z Husi v čele, byliby raději zůstali bez krále; jen Žižka
sám, buďto ze staré své lásky k Polákům a králi jejich, buď že

opravdově přál sobě panovníka i pořádku v zemi, přivěsil pečet
Táborskou k nálezu, kterýmž uzavřeno bylo vyjednávat! s Vladi
slavem o uvedení jeho do země české. 484 Tudíž vypraveno v běhu
měsíce srpna poselství do Polska,

485 kteréž přijato byvši od Vladi
slava Jagjela ve Volboři, podávalo jemu jménem celé obce králov
ství Českého nejvyšší moc a vládu v zemi pod tou jedinou výminkou,
aby čtyry Pražské články i sám přijal, i proti všem nepřátelům
hájiti se zavázal. Vladislavovi, rozezlenému ještě na Sigmunda pro
Vratislavský jeho rozsudek, byla příležitost tato ku pomstě nad
ním vítána: než však věda, že co pokřestěný někdy pohan mnohým
ve křesťanstvu vždy ještě podezřelým byl, ostýchal se spojití se
s Čechy zřejmě v odporu proti církvi všeobecné. Uradiv se tedy
se svými, umínil nepřijmout! sice ovšem koruny podávané, ale dáti
poslům odpověd takovou, kteráby jim neodjímala vší naděje. Pravil

tudíž, že protivenství Čechům od Sigmunda činěná tak cítil a pova
žoval, jakoby se jemu samému byla stala: než co do podávané
jemu koruny, jakožto věci nad míru veliké a vážné, že nemohl
ustanovit! ničeho, pokudby neuradil se s bratrancem svým Vitoldem,
k němuž že o to hned vypravit! chtěl rady své. Nicméně i když
od Vitolda mu rady se vrátily, dal vyslancům českým v městě
Nepolomicích odpověd více zápornou sice nežli slibnou, ale vždy
ještě obojetnou. Tím se stalo, že jednání takové prodlouženo na
několik let, jakož pak o něm svým časem dále vypravovali budeme.



V neděli dne 15 září obehnali Pražané svou vlastní mocí

Vyšehrad, položivše se s boudami a stany svými okolo sv. Pan

kráce tak, že nedali odnikud více dodávati potravy na hrad. V brzce

udělány jsou příkopy a náspy s Jedné strany k Vltavě u Podolu,
s druhé až k Botiči, a obraženy na ten spůsob, že Pražané prý
mohli bezpečně v nich spáti. Střelbou potýkáno se jen z města na
hrad a naopak bez velikého účinku.486

Spolu ale skrze psaní voláni

jsou páni Hynek Krušina z Lichtenburka i Viktorin Boček z Po

děbrad, též obec Táborská, aby přispěli pomocí svou k dobytí
hradu. I přišli bez meškání nejen páni řečení,

48
' ale i bratří jejich,

též Hynek z Koldšteina, Prokop z Oustí, Diviš z Miletínka s obcí
Orebskou, a položili se s lidmi svými v oudolí viničném, kdež se

vstupovalo ze Psar k sv. Pankrací; pak i pan Záviše Bradatý
s některými Lounskými a Zateckými osadili prostranství pod Kar
lovem až ku Potůčku; od Táborských ale teprv později přišel pan
Mikuláš z Husí se 40 jízdnými toliko. Pan Hynek Krušina zvolen

jest za vrchního vůdce nad celou mocí proti Vyšehradu postavenou.
Na hradě byl vrchním velitelem pan Jan Sembera z Boskovic na

Brandýse nad Orlicí.* Ten vida že nedostatečným byl sehnati ne

přátely své s pole,
488 doléhal častými poselstvími na krále, aby mu

pomoženo a zvláště aby špíže dodáno bylo, ana zásoba její na
hradě byla skrovná. Sigmund byl sice štědrým na sliby jak oby

čejně, ale ve skutcích zpozdilým. Dne 4 října dal v Boleslavště

vypáliti 24 vesnic skrze Uhry své, při čemž pro množení hrůzy
také několik žen a dětí do ohně uvrženo jest; 10 října pobral
Zateckým několik vozův u města jejich, za čež opět 24 října, když
blížil se k Zatci, utrpěl nemalou škodu na vojsku svém.489 V Lito
měřicích potom došla ho nová snažná prosba od posádky Vyše
hradské, ježto trápena byvši hladem, již ode tří neděl sotva koňským
masem uživiti se mohla. Odpověděl, že již svolal ze všech krajův
i z Moravy vojska silná, jejichžto příchod na každý den očekával:
protož aby setrvali jen několik dní ještě, pak že jim jistě pomoženo
bude. Mezitím naloživ několik lodic v Litoměřicích na vozy, dal

je vézti do Berouna, odkudž po vodě potřebné zásoby na Vyšehrad
dodati obmýšlel: ale Pražané zvěděvše o tom, zavřeli řeku Vltavu
sloupy a řetězy hojnými tak, že musel pustiti od oumyslu svého.

Přípravami k novému boji zastrašeni a vyzváni jsouce někteří
šlechticové a měšťané kraje a města Hradeckého, umínili vkročiti
za prostředek mezi králem a Pražany, aby království tak mrzce
hubeno nebylo. I vyslali ze sebe několik mužův k oběma stranám,



kteří o to jednati měli, aby slyšení dávno žádané i zamítané stalo
se skutkem konečně. Král kladl tomu za výminku, aby Pražané
dříve odtrhli od Vyšehradu; Pražané zase svolovali k jednání jediné
na ten spůsob, aby Vyšehradu mezitím postoupeno bylo k věrné
ruce Hradeckým co prostředníkům. Když ale toto zvláštním poslem
a psaním králi do Berouna oznámeno bylo, rozhorlil se a rozsršel
náramně; »vys—u se jim dříve na nos, (dí,) nežli jim Vyšehradu
postoupím; postupte mi oni chlapi Hradce města, kteréhož oukladem
se zmocnili;* a chtěl vztekem dáti posla stíti na místě, by ho páni
přítomní byli neuchránili.

Téhož dne (28 října), co se to v Berouně stalo, vytáhl odtud
Sigmund s jízdou svou přes Karlštein ku Praze, a dal vesnice
i domy a lisy viničně u Zlíchova zapáliti na znamení Vyšehradským
blížící se pomoci. Pak dodav něco spíže na hrad Pražský, bral se
dále 490 skrze Mělník a Nimburk do Čáslavi a do Kutnéhory, sbíraje
a sháněje odevšad vojska co nejhorlivěji.

Tato konečně zřejmá přičinlivost králova zdá se že zbudila
v panu Semberovi a vojínech jeho netoliko naději, ale i jistotu
brzkého vysvobození z bídy tím ukrutnější, že s nastalým již ne

dostatkem i koňského masa všickni bledí a churaví ve pravém slova

smyslu hladem mříti byli počali. Pročež uzavřeli tentýž den (28 října)
smlouvu se sužiteli svými takovou, že nebudouli až do večera
dne 31 října od krále rytířskou mocí zřetelně a špíže podáním
hojným retováni, budou povinni pode ztrátou cti a víry své postou
pili Vyšehradu hned nazejtří dne 1 listopadu na počátku hodiny
patnácté panu Krušinoví a Pražanům »se všemi puškami, prachem
i vší střelbou, kromě ručnic našich vlastních,* a do té chvíle že

mělo příměří mezi nimi a Pražany nepřerušené zachováno býti.
491

Co na to dále činěno, vypravují slova následující svědka
očitého: 49?

»Král u vigilii Všech Svatých (31 října) přitáhl s vojskem
svým na hrad Nový (Kunratický) k obědu; a nesměl jest toho dne
na Pražany udeřiti, většího lidu pánův z Moravy očekávaje; kteřížto
k večeru též k Novému hradu přitáhše, v lese tu přes noc v odění

odpočívali jsou, aby tak nazejtří všickni byli hotovi Pražany s pole
sehnati se všemi jim pomoc činícími. I poslal jest král té noci
ceduli k svým žoldnéřům na hrad Pražský, aby zítra ráno ve svém
odění hotovi byli, a s hradu sejdouce, věži nebo dům vévody Sa

ského dobyli a zapálili, že on v tu hodinu s množstvím lidu, kterýž
mu ku pomoci večer přitáhl, chce Pražany s pole sehnati. Ale bůh,
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jenž se vždy pyšným protiví a pokorným dává milost, dal posla
s cedulí v ruce Pražských, kteřížto ze psaní jsouce vystřeženi,
všecken oumysl králův jsou zvěděli. Pro kteroužto věc hejtmané
Pražští bedlivě svůj lid zřídivše spůsobili jsou, na kterémby místě

každý z nich s svými měl ráno státi a toho místa od outoku ne

přátel pilně a udatně brániti. I stalo se jest, že král po patnácté
hodině s svým vojskem 16 neb 20 tisíci lidu dobře oděného s No

vého hradu k městu Pražskému jeda k vojsku přiblížil se. A stoje
na vrchu hory, kteráž jest proti sv. Pankrací, mečem svým z pošvy
dobytým v povětří blýskal jest, dávaje skrze to Vyšehradským
znamení, aby i oni s Vyšehradu sejdouce, obořili se na Pražany,
protože on s hojným lidem, kterýž s Vyšehradu mohli viděti,
k podstoupení Pražan byl hotov. Ale že král hodinu uloženou,
jakož na listě zápisném bylo psáno, z vůle boží zmeškal: protož
hejtmané hradu Vyšehradského, osadivše brány, vrata i fortny,
žádného s Vyšehradu ku pomoci proti Pražanům, ačkoli mnozí
zvláště Němci chtěli sjíti, nedopustili sou. Tehda vidouce páni, že
s Vyšehradu pomoci míti nebudou, a že Pražští příkopy výbornými
se ohradili, radili králi, aby se o Pražské nepokoušel, neb jinak že
vezme škodu na svém lidu. Ale král jim řekl; jáť dnes musím
s těmi sedláky bojovati. A pan Jindřich z Plumlova vece králi:
vězte to jistě, že dnes škodu vezmete a s hanbou utečete; jáť se

bojím selských cepův. Jemuž král vece; já to vím, že vy Moravci

jste bázliví a mně nevěrní. A pan Jindřich s jinými pány Morav

skými ssedavše s koní, řkou: Aj, teď jsme, kdež kážeš, tam budeme
kdež ty nebudeš! A i hned jim král místo nejnebezpečnější okázal,
aby s strany nižší, totiž při močidlech a rybnících přistoupili a mužně
s Pražany bojovali; ale Uhrům rozkázal s strany vyšší silnicí při
stoupit} a s strany své též s Pražany boj vžiti. A když tak zřízení
s obou stran s Pražany se mužsky speřili, a Pražané nejprvé pře
strašeni jsouc na outěk se obrátili a u sv. Pankrací v hromadu se
shlukli; to vida pan Krušina hlasem hrozným volaje řekl: »o milí

bratří, navraťte se zase a buďte dnes silní rytíři v boji Kristově,
nebo ne náš ale boží děje se boj! Uzříte zajisté, že dnes pán bůh
všemohoucí všecky své i naše nepřátely dá v ruce naše! Ještě právě
řeči nedokonal, a jiný zkřikl: běží nepřátelé, běží! To uslyševše
všickni ouprkem se obořili a nepřátely od příkopův odehnali a k utí
kaní obrátili; kteréžto Pražští s svými šlechtici stíhajíce, některé
v močidlech, některé v rybnících a mnohé po vinicích a polích
utíkající zabíjeli, sedláci cepami žádného nejímajíce, ačkoli mnozí



slibovali jiti u vězení a přistoupiti k zákonu božímu; urození pak
lidé jímali kohož mohli, osvobozujíce nad to mnohé od cepův
i vlastním nebezpečenstvím.«

Praví se, že ve vojště králově pan Mikeš Divůček z Jemništ,
mincmistr na Horách, první na outěk se dav s patnácti sty jízd
nými,

493 rozhodnul osud bitvy. Porážka Sigmundova byla skutečně
ouplná i tím žalostnější, že ačkoli mu jen asi 500 osob na poli zahy
nulo, mezi nimi však nacházel se takořka květ šlechty české i morav
ské. V tom ohledu neznal celý tento věk boje ukrutnějšího nad
bitvu Vyšehradskou. Nejvíce želen jest pan Jindřich z Plumlova,
hejtman markrabství Moravského, jenž byl se svou čeledí přijel ku
králi sobě pro nevěstu, ale smrtelně raněný upadl v zajetí a na
hřbitově sv. Pankrací zpovídav se i požádav svátosti pod obojí
ducha pustil; nápodobně také slavně známý někdy miláček krále
Václavův, pan Jindřich příjmím Lefl z Lažan, pán na Bechyni, do
stanu přinešen jsa pobožně skonal; jiní přední páni a rytíři, kteří
tu zahynuli, jmenují se z Cech Petr ze Šternberka na Konopišti,
Mikuláš Zajíc z Hasenburka, Beneš ze Třemšína, Racek z Janovic
na Risenberce, Jan Sekretář z Kostelce, Václav z Klučová, Albrecht
z Chotěnova, mladý pan Jan Michalec, Aleš Krk ze Soběšína a jiní;
z Moravy Jaroslav ze Šternberka a z Veselé, Vilém Zajíc z Waldeka
na Židlochovicích, Jiří z Lichtenburka a z Bítova, Vok z Holšteina,
Hynek z Malenovic, Jindřich Krumlovský, Dobeš Černohorský
z Boskovic, Sobin ze Švabenic a jiní. Z cizincův před Vyšehradem
padlých připomenout! sluší předně ruského knížete Jiřího ze Smo

lenska, jenž od Alexandra Vitolda vyhnán byv ze svého knížectví,
zdržoval se tedáž na dvoře Sigmundově,

494 znamenitého Poláka

Ondřeje Balického, jenž někdy v Konstancii za M. Jana Husa byl
se přimlouval, Jindřicha Stoše Slezáka i dva strýce jeho a j. v.

Mezi zajatými toho dne byli Moravané: pan Hašek Ostrovský
z Walšteina, Jan Tovačovský z Cimburka, Jan z Bítova i mnozí

jiní. Mnoho raněných Sigmund utíkaje
495

pobral na vozích s sebou,
z nichž jednoho pána uherského sobě nad jiné milého potom
v Českém Brodě s pláčem prý pochoval. Bouřiltě byl za času bitvy
vítr ostrý a studený, jenž mnohem více škodil jezdcům v brnění,
nežli pěchotě v kabátech lehkých, pročež také na straně Pražanův
toho dne jen asi 30 osob zahynulo. Mnozí Pražané až i sami lito
vali tak krvavé porážky nepřátel a krajanův svých. Nebo »kdo (dí
opět svědek již nahoře uvedený), léčby pohana litější byl, jda po
polích a po vinicích, přesilná těla vidělby a neželel ? který nemoudré



mysli Čech tak vybrané a udatné muže bojovné, tak mladé, kade

řavé, krásné, viděti mohl bez velikého lkáni svého ? A zvláště, že

mnozí po vinicech a po polích, z rozkazu kněžského leželi nepocho
vaní, aby byli psům, vlkům a ptákům ku pokrmu a vidoucím
k strachu; kteréžto však věrní a milostiví někteří nočním časem

pochovávali sou v příkopech.*
Posádka hradu Pražského, když bitva u Vyšehradu trvala,

stekši na Maloustranu dolů, obořila se sice na dům Saský: ale po
mnohém namáhání vidouc neprospěch svůj, odtrhla nazpět a zapá
livši ještě některé domy na Malé straně, navrátila se na hrad tak,
jak byla sešla. Vyšehradští pak, stojíce ve slovu svém, postoupili
Pražanům Vyšehradu hned po outěku královu; jimžto Pražané,
vděčni jsouce za čestné jejich v čas bitvy se chování, dali průvod
a půjčili vozův k odvezení věcí jejich až do Kouřimě; ale nemalá
částka jich samoděk přivinula se té chvíle k vojsku Pražskému.
Popoledni téhož dne vedrala se chátra Pražská násilím do hradu,
i počala hned se hřmotem tepati v kostelích obrazy, oltáře, varhany
a ozdoby všeliké; nazejtří pak 2 listopadu hrnulo se tam celé
téměř obyvatelstvo Pražské, a jalo se bořiti netoliko zdi hradní
k Novému městu čelící, ale i kostely samy, i domy kanovníkův, ba
i palác královský, tak že staroslavný ten hrad, někdy kolébka
monarchie české, ztratil od té doby až podnes všecku někdejší
nádheru a slávu svou.498 Věci na něm nalezené nošeny jsou hlučně
do Prahy; i byl při tom dav lidu vstupujícího a scházejícího tak
veliký, jakový býval prý někdy ve dnech ukazování svátostí říšských.
Pak v neděli dne 3 listopadu spůsobili kněží Pražští slavné processie,
mužův zvláště a žen také zvláště, na bojiště, aby tam díky vzdá
vali bohu spěvem hlásným za obdržené vítězství. Skvostná nebesa,
připravená někdy pro krále a královnu, kryla nyní kněze nesoucího
svátost kalicha páně, a sloužila tím k označení i oslavení veliké
proměny nastalé v poměrech státu i církve.

O králi Sigmundovi vypravuje se, že po své porážce jakkoli
hořem sklíčený do Hor Kuten se vrátil, však že snažil se ukazo
vat! lidu tvář veselou, ujišťuje že ne on ale Pražané utrpěli porážku,
jelikož jejich prý mnohem větší byla v bitvě ztráta nežli jeho. Na

potvrzení toho musely nejen královny choditi ozdobené zelenými
věnci, ale i Sigmund sám kladl je sobě na hlavu některý čas.491

Jedna z prvních péčí jeho byla potrestati pana Viktorina Bočka
z Poděbrad (otce krále Jiřího) za pomoc Pražanům činěnou. Po
sádka uherská v městě Nimburce, rozmnožená lidem pd Vyšehradu



se vrátivším, dostala rozkaz popleniti statky jeho: i tak ukrutně
vykonán jest rozkaz ten dne 5 listopadu a násl. na statcích netoliko
páně Viktorinových, ale i bratra jeho Hynka i strýce pana Pušky
z Kunstatu, že celý ten ourodný a tehdáž velmi lidnatý kraj okolo
Poděbrad, Nimburka i Kostomlat obrácen jest v poušť, a mnohé
někdy kvetoucí vesnice v bouři té navždy zahynuly.

498 Potom staraje
se, aby hrad Pražský nepotkal se s tímže osudem jako Vyšehrad,
dal pobrati cokoli špíže se našlo v okolních městečkách i vesnicích,
a dodati je dne 9 listopadu na hrad tehdáž ještě neobležený.

Pražané a spolčení s nimi páni zemští vydali dne 5 listopadu
následující psaní ke všem Cechům vůbec:

»Žádost všeho dobrého vám, přátelé milí! Žalujemť vám na

Sigmunda Uherského, ač hodné jest říci, krále, kterýžto zapomněv
se nad urozením svým, příklad dobroty a milostivosti svých všech
předkův od sebe zapudil i oddal se jest na ukrutnost neslýchanou,
jižto této koruně království Českého ukazuje pálením, panen i paní
ohavným násilím, lidí i dítek mordováním i všelijakou jinou bez

právností; a to konečně a lstivě pod hájením kostela římského
ukládá, (kříž krvavý, v řádu křesťanském nikdy nezaložený, sobě
od papeže bezprávně na nás vydaný ku pomoci bera,) kudyžby
jazyk Český, od něho nejohavnější potupou a kacířstvím po všem
světě nevinně zhaněný, zhladiti mohl, a cizozemce v této zemi zvele
bit! a místa Čechův vyhnaných jimi osaditi. Jakož jest to znamenitě
den Všech Svatých před Vyšehradem ukázal: pány, rytíře a panoše
jazyka Českého, jim zrádcův nadávav, i napřed je šikoval, a jich
retovati nechtěje aneb nesměje a moha, více než do pěti set nej
čelnějších o hrdlo jest připravil, (jichžto zavedení s pravou věrou
litujíce želíme, jakožto Čechův nám přirozených a k umdlení našeho
jazyka Českého jeho navedením poražených;) Němcův a Uhrův,
našeho jazyka nejukrutnějších nepřátel, lituje a je mimo Cechy
předkládaje, vždy k tomu konci jednal, aby Cechové sami se s obou
stran mordujíce umdleni a tudy snáze jím s pomocí Němcův a Uhrův
zhlazeni byli. Jakož jest to nad hlas z ust prokletých toho krále

slýcháno, když jest řekl, žeby za to Uherskou zemi dáti chtěl, by
v České zemi Čecha nebylo nižádného.®

»Protož milí přátelé! vásť ještě z lásky a slitování napomínáme,
abyste se sami nad sebou slitujíc a nad jazykem svým přirozeným,
i k tomu se vedle nás přičinili, aťby zákon boží ve všech pravdách
spasitelných a písmem svátým důvodných svobodu měl bez utlačo
vání, o kteréž ten král s svými pomocníky se zasazuje, chtěje nás



k své víře kacířské v Konstancii ohlášené přivesti a k zatracení

připraviti. Jestližebyste však vždy jemu nákladní býti chtěli, jeho
očitá ukrutenství a záhubu vidouce přílišnou a bezprávnou této
země: tehdybychom za to měli, žebyste i vy o zhlazení jazyka
stáli Českého. I musilibychom se proti vám tak opatřiti s pomocí
boží, jako proti božím a jazyka našeho zjevným nepřátelům.*
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V tytéž dni a k témuž smyslu spíval také jeden básník český,
000

ve jménu koruny země české, a osiřelé, žalostí, hanbou,
škodou i pakostí již obřícené*) k celému národu a zvláště ku

pánům českým, ježto prý Sigmunda bezděky jí za chotě vnutiti
usilovali;

Spatřte jeho nemilosti,
k vaší zemi bezpravnosti: —

nynieť vámi věrné tlačí,
když ty zhubí, i vásť zkazí,
a řka: »Nejsúť věrni sobě:
mámť čas dobrý v této době:
přijma Němcóv valnú rotu,
zruším já jim starú lhotu/01

v níž sú od dávna pýchali,
krále svého málo dbali.
Podmaním je i jich děti
hladkú řečí nebezděky:
nebudúli tomu chtieti,
již příčinu budu mieti,
že je všecky pořád zhladím,
zemi Němci pak osadím,
jenž k mé voli volni budú,
tak Českého rodu zbudu;
platnějíť mi bude Němec
Čechov sedmi, cizozemec,
ježtoť lichvie, všady běží,
svú chytrostí pilně těží;
komuž které pak dám panstvie,
tohoť přijmu v pravé manstvie« a t. d

»Již vidíte jeho zlobu,
již oznámil v tuto dobu:
pobrav zemské vše poklady,
zlúpiv svátost, svátých hroby,
ty rozptýlel cizozemcóm,
vašim vrahóm, Uhróm, Němcóm,
jimž byl dlužen vás brániti,
tiemť vás miení vypleniti.
Již je zove i na zbožie
vaše. 602 Protož čtní Čechové!



Toť jsou věrná zrcadla toho ducha, který v oné době vládnul
srdcemi Čechův vůbec a vítězné strany zvláště; z nich viděti jest
zřejmě, které a jakové síly hýbaly tehdáž oumysly českými v zápasu
osudném.

vstaňtež všichni proti němu,
svému zhúbci zřetelnému:
vypuďte ho z této země,
to německé zlostné plémě,
ať tam v Němcích s Němci kvasí,
s Uhry, Rasy, s svými Jásy.
Volte sobě muže ctného
již za krále vám Českého,
jenžť má vieru, lásku k zemi;
tak budete navráceni,
k svému jménu vždy chvalnému,
těžkoť bude k vám ciziemu; —

budete sě milovati,
jeden druhu spomáhati:
stanúť války, stanúť boji,
sedete ve ctném pokoji,
zrady, křivdy, zlosti minú,
jakožto snieh ohněm splynú« a t. d.



Článek 3. Rozdíly stran husitských a druhá výprava
křižácká v Cechách.

Husité svobodní nepodléhají než autoritě písma svátého a čtyř článkův Praž
ských. Přehled stran husitských. Chiliastické blouznění a zásady kommuni
stické i socialistické. Táboři výstřední a pikharti; kněží Martinek Húska
i Petr Kániš; Adamníci. Táboři střední a jejich rozdvojení se s Tábory mír

nými; Žižka i Sirotci. Obce polní a domácí; počátky stálých vojsk. Bratří
Orebští. Aristokratie, demokratie a bratří středmí. Pražané a kališníci. Spo
jení kněze Jana Pražského s Žižkou. Nebezpečí svobody v Cechách. — Ná

čelnictví města Prahy a spory mezi Pražany a Tábory; hádaní v domě Zmrz
líkově. Smrt Mikuláše z Husi. — Žižka v jižných Čechách; Prachatice a
Přibenice. Chotěboř. Kladruby, Švamberk a Plzeň. — Dobývaní země od
husitův, Chomoutov, Beroun, Český Brod, Hory Kutny; jednání s Moravany,
Jaroměř. Čeněk z Wartenberka. Arcibiskup Kunrat přistoupil k husitům.
Hrad Pražský a Litoměřice. — Sněm valný v Čáslavi. Sbor kněžský v Praze.
— Druhá výprava křižácká: kardinál Branda i sněm ve Wesalii. Slezáci

v Čechách; porážka u Mostu. Křižáci u Chebu i Žatce, a outěk jejich.

Bitva u Vyšehradu činí nenepatrnou epochu v dějinách ne
toliko českých, ale i středověkých vůbec. Dokonalať vítězství počaté
zmařením první veliké výpravy křižácké roku 1420; rozhodla ko

nečně o malomocnosti řádův středověkých naproti vznikajícímu
duchu novověkosti, a dobyla tomuto pevného základu i nezvratné
platnosti ve křesťanstvu. Papež i císař sebrali byli v ouplné jedno
myslnosti všecky sobě oddané síly ve světě myslném i hmotném,
mezi učenci a válečníky své doby, a po marném potýkání se slovy,
volali se k moci mečové, co poslednímu a nejvyššímu rozsudímu
sporův lidských: a aj! poprvé v dějinách světa rozsudí tento dal

jim zjevně za křivdu; již aspoň v jedné zemi zrušeno bylo poruč
nictví jejich nad duchem lidským, odjato Římu panování odvěké
a zavítala ku křesťanům svoboda jak duchovní, tak i světská;
Sigmund, král tolikera království, musel napotom co pouhý pre
tendent toulati se po zemi České; husité stanuli konečně bez pána,
i požívali ouplné svrchovanosti národní mezi sebou.

Ale k ustálení a ubezpečení svobody nepostačuje pouhé zrušení
panství násilného. Každá i sebe volnější společnost lidská drží se
jen autoritou pohromadě; positivných ouvazkův a řádův bývá
všude potřebí, aby zachoval se pokoj a pořádek, aby předešly se

(R. 1420 Nov. do 1421 Oct.)



spory a boje všech proti všem a každému. I husité museli, po za
mítnutí staré, podnikati pod nějakou. autoritu novou. Tato pak již
ovšem neměla jiti od osob panovačných kterýchkoli, aniž nešena
i podporována býti silou hmotnou: bylať to autorita jistého celku
myšlenkového a určitých ideí, autorita jisté v sobě ukončené nauky
a zásad positivných sice, a však plynoucích z vědění prostranněj
šího, rozumu hlubšího a směru blahodárného tak, že mysl lidská
nesla se k nim dobrovolně, a ony nevadily, alebrž hověly svobodě
a samočinnosti její; bylať předně autorita bible čili písma
svátého starého i nového zákona, uznaného za slovo boží, za
naučení a přikázaní vydané lidem od boha bezprostředně, tudíž za

nej vyšší a nezměnitelné pravidlo jak víry, tak i veškerého živobytí
křesťanského. Husité pravili, že netoliko hierarchie, ale každý rozumem
nadaný člověk měl povinnost i právo, učiti se v písmě svátém, vy
kládat! je sobě a spravovati se jím, jak mu to vnukal rozum i cit
vlastní. Proto také zjevila se nyní v Cechách láska, úcta i píle ku

písmu svátému tak vroucí a všeobecná, jako posud nikdy a nikde
mezi národy: učení i neučení, bohatí i chudí, staří i mladí obojího
pohlaví dychtili po čtení, slyšení a rozjímaní jeho; přepisovatelé
nemohli stačiti potřebám odevšad se hlásivším, an knihotisk nebyl
ještě vynalezen. Jako někdy M. Matěj z Janova, tak nyní každý
aspoň horlivější husita mohl říkati o sobě, že bible byla mu »pravou
milenkou a nevěstou, ba milostnou matkou vší víry, lásky a naděje,
od níž nechtěl odloučen býti ani na cestách, ani v domácnosti,
v zaměstnání ani ve prázdnění.«

1 Dle toho celý téměř národ český
pohřížil se do rozjímaní otázek nábožných a bohomluveckých;
ovšem že v nich většinou mudrováno více citem a fantasií, nežli
rozumem a učeným vědomím. A však taková byla u všech síla

víry a přesvědčení, že nejen všecky jiné obecného života záležitosti

upozaděny za náboženstvím, nýbrž i každý mněl, že povinen byl
starati se spasení netoliko své, ale i bližního svého.

Písmo svaté jest celek jednotný sice, a však ve svých částech
netoliko rozmanitý, nýbrž i skutečně rozdílný. Obsahujeť naučení
a přikázaní platnosti dílem povšechné a věčné, dílem i obmezené
na jisté časy a místa, na osoby a stavy zvláštní; jest v něm nalezti
návody k míru i k válce, ke svobodě i ku porobě, k trestu a ku
pomstě neméně nežli k lásce a k milosrdenství; cit nábožný tu na

bývá ukojení právě tolik, jako pouhý rozum. V takovýchto ne

shodách není nedůvodné obávaní, aby v pojímaní písma svátého
rozum lidský, svobodný sice ale pohádaný různými smysly a chtíči,.



O počátcích různění a stranění podali sme již předběžné
výklady: nyní, když vrch moci octnul se u stran těch a osud národu
visel od jejich vzájemného se chování, potřebí jest přihlédnouti
blíže k rozdílům mezi nimi, abychom lépe porozuměli příčinám
i významu sporův, ježto tvořiti budou obsah dalšího našeho vy
pravování. Přiznávaní tradicem církevním vedle písma svátého roz
dílné míry oprávněnosti podávalo hlavní příčinu roztržek. Většina
v národu, tak řečení kališníci, pod návodem hlavně M. Jakoubka,
nezamítali vesměs podání církevního, nýbrž jen tam, kde od slova
božího uchylovat! se zdálo; menší strana zase, pode jmenem Tá
borův, zamítajíc všecky tradice vůbec, chtěla církev křesťanskou
založenu míti pouze na písmě svátém, co slovu božím. Tato strana
však záhy rozpadávala se zase na několikeré rozdíly; ba z ní a vedle

vášněmi a náruživostmi, nerozcházel se různo, nezabloudil tytýž do

scestností, a nepokládal někdy omylu za pravdu. Tím ale otvírá se
brána ke sporům a rozbrojům, ke stranám i půtkám bez počtu
i bez konce.

Církev Římská uznávala i uznává ovšem také autoritu písma
svátého: ale žádá, aby slovu božímu rozumělo se všude jen dle

jejích výkladův positivných; tradice, čili podání otcův církevních
a stolice papežské, staví se od ní netoliko na roven s písmem
svátým, ale i výše, ano rozhoduje o smyslu a platnosti jeho. Dle
toho zdálo se husitům, že slovo boží nejen lehce váženo a jinačeno,
ale i násilí jemu činěno bylo, a to lidskými, jak říkali, výmysly
a vynálezky; a protož oni pozdvihše se k odporu, mněli a hlásali

před světem, že veškero jejich úsilí směřovalo předně k osvobo
zení slova božího.

Ze svrchované autority slova božího husité v červenci r. 1420

byli odvodili a stanovili zespolka známé čtyry články Pražské,
co povšechný základ a přední známku své věrouky. Tito článkové
tedy stali se jim autoritou novou, podřízenou sice a vedlejší, ale
ode všech uznanou a všecky zavazující. Kdokoli v Cechách slouti
chtěl věrným pravdy a zákona božího přítelem, horlil pro svobodu
slova božího a pro přijímaní pod obojí, horlil proti světáctví kněží
a proti hovění hříchům zjevným. Toť bylo minimum pravd nových,
ku kterýmž se hlásili nejmírnější jako nejvýstřednější husité. Ale
ne všickni rozuměli jim stejně, aniž byli jimi spokojeni: valná část
národu, jdouc i dále v požadavcích svých, octla se tudíž na roz

cestí, a marné byly všecky pokusy, umluvením se o článcích ještě
sporných rozprostraniti obor nové té autority.



ní utvořil se také nehojný spolek lidí, kterým psané slovo boží již
ani nestačilo ke správě života lidského, pročež i doplňovali ho
vlastními důmysly svými. V ouplné oné a mnoholeté svobodě a ne
vázanosti vyskytly a vyjevily se spolu hned všeliké neshody i ne

duhy, kterými společnost lidská vůbec vázána i sklíčena se býti
cítila; jest nám tedy poznamenat! různice a spory netoliko církevní
a náboženské, ale i sociální a politické, vše pod autoritou slova
božího a svobodných jeho výkladův. Všeliké touhy a chtíče lidské,
za panování řádův positivných obyčejně více méně dušené a tajené,
vystoupily nyní do veřejnosti a prohlašovaly oprávněnost svou;
hesla novověká, volnost, rovnost a bratrství, nacházela již i mezi

husity své hlasatele; Takové zjevy přičítat! sluší vítězné moci
revoluce vůbec, a nikoli některému věku nebo národu zvláště.

Nejpilnější souvěký spisovatel zahraničný o věcech českých,
bratr Ondřej Rezenský, roku 1430, po mnoholetém vnitřním bouření
a tříbení se husitův, napočítal ještě patero hlavních sekt neboli
stran unich; 1) Pražany, 2) aristokraty (equestres), 3) Tá
bory, 4) Sirotky a 5) demokraty (populares), dokládaje, že
každá měla ještě veliké rozdíly v sobě. 2 Pravda slov těchto vysvitá
ze všech událostí a svědectví souvěkých: ale neméně pravdou jest,
že to byly strany ve dlouhých bouřích věku svého teprv konečně
jakoby usedlé a ustálené, a že na počátku, zejmena r. 1420, v na
stalé náhle duchovní anarchii a směsici myšlének nových, vyrojilo
se jich bylo mnohem více, ba téměř bez počtu. I jest nesnadno
rozeznávat! je určitě a udati původy jejich podrobně, zvláště any
písemné jejich památky později bez mála všecky zničeny jsou,
a nezachovaly se nežli žaloby stranné, i vášnivé, ze kterýchž jediné
čerpati nám jest jakoukoli o nich známost. Pročež nelze nám po
dati světla dostatečného: nicméně skutky, jež uvedeme, jsou aspoň
nepochybné a mluviti budou samy sebou. Počneme zjevy nejkrajněj
šími a jen krátce trvalými.

První bylo chiliastické blouznění, o kterémž již na po
čátku r. 1420 vypravovali sme. 3 V nastalém tehdáž nebezpečí
hrozném, když mocnosti zemské všecky a všickni národové okolní

chystali se byli vyhladiti z kořene všecky husity a blížil se těmto
jakoby den soudní, pochopiti jest jejich přilnutí k učení onomu
tím snáze, čím patrnější byl obranný jeho směr. Nelze zajisté tajiti,
že písmo svaté samo dalo příčinu ke vzniku jeho, připovídajíc na

mnohých místech určitě, v době největšího soužení, brzký příchod
»syna člověka« na zemi, a ohlašujíc netoliko nastávající konec



věkův, ale i království nové, v němž pominouti měla všecka ne

pravost a nešlechetnost. 4
Bylať to jako nějaká duchovní horečka,

jenž pošedši mysli drahné části národu, popnula je k činům nad

obyčejným. Pročež pozorovat! jest, že ochabovala i tratila se zase,
jak mile vítězstvím odvráceno bylo nebezpečí mimořádné; ano
skutečně již před koncem téhož roku znamenali bylo na Táboře
samém nejen reakci proti chiliasmu, ale i částečné zanikání jeho ideí;
u Pražanův pak, čili kališníkův, takového blouznění nebylo pozoro
vat! ovšem nikdy.

Avšak símě učení chiliastického nezaniklo předce bez plodův.
Zásady kommunistické a socialistické nejen hlásány, nýbrž
i zachovávány byly po několik let, netoliko na Táboře, ale i v jiných
několika obcích; ač nelze vyměřiti na jisto, pokud braly původ
svůj z chiliasmu, a pokud ze socialistického učení prvověké církve
křesťanské, aneb ze staroslovanského ducha demokratického. Učeno
zajisté r. 1420 mezi Tábory, že napotom již nemělo býti nižádného
na zemi kralování neb panování ani poddání; že měly přestátí
všecky daně a poplatky, všecka nucení od jednoho ke druhému,
protože všichni lidé měli napotom býti rovní bratří a sestry; a jakož
již tehdáž skutečně na Táboře nic nebylo mé a nic tvé, ale všichni
měli všecko v obec, taktéž že mělo všem a vždy všecko v obec
býti a nižádný neměl ničeho zvláště míti; neb kdo měl co zvláště,
ten že hřešil smrtelně. A dle zásad těchto hlásáno jest dále, že již
neslušelo míti krále ani jeho sobě voliti, ale kralování mělo dáno

býti lidu obecnému; knížetství a panství světské mělo vůbec přestátí,
a páni, panoše i rytíři všichni jako výstavci měli podřezáni a vy

pleněni býti; zrušiti se měla všecka knížecí práva, i zemská, i městská,
i selská, jakožto nálezové lidští a ne boží, a posavadní zákon boží
sám že měl ve mnohých kuších » vyprázdněn,* (t. j. neplatným
učiněn) býti, ku př. o trpělivosti, o poddání králům a pánům, též
o daních a služebnostech, neb napotom každý měl prý míti zákon
boží psán ve svém srdci." Naučné tyto věty brány v Cechách již
ve XV století svobodným výkladem z písma svátého právě tak,
jako ve Francii za paměti otcův našich ze zásad filosofických:
pravé však zřídlo jejich bylo, tam i zde, náhlé i ouplné uvolnění
a vymanění se lidu z pod autority, která během věkův stala se byla
příliš obtížnou. Zkušenost nicméně nemeškala poučiti Táborův, že
theokratické tyto zásady nedaly se ouplně provesti ve praxi, a jakož
chiliasmus ukázal se býti pouhým přeludem myslí roznícených, tak
že i naprostá svoboda, rovnost a bratrství zůstávaly v lidské pospoli-



tosti jen touhou navždy nedostižitelnou; mnění obecné muselo konečně
spokojit! se obnovením staroslovanských řádův demokratických.

Co do článkův vlastně theologických čili věroučných
nelze nepozorovat!, že r. 1420 a 1421 Táboři vesměs nebyli ještě
sektou jednolitou, že nebylo mezi nimi souhlasu, že přední jejich
učitelé a kněží rozcházeli a dělili se ve svých názorech a zdáních
mnohonásobně, že povstávaly hojné hádky, rozbroje a bouře, slovem,
že anarchie panovala dlouhý čas, a brzy jedni, brzy zase druzí
dostávali se na vrch: ač o proměnách takových, pro chudobu
a zmatečnost zpráv nás došlých, nelze podati líčení ouplného a úseč
ného. Utvořily se záhy dvě, ba tři strany, jež pojmenovati můžeme

1) Táborův mírných, 2) středních a 3) výstředních, ač

poslední zase rozpadávala se v několik rozdílův. Dělily pak jich,
ouhrnkem mluvě, stupně vzdalování se od positivných dogmat a řádův
církve Římské i kališnické, a blížení se k zásadám biblického prote
stantismu, ba tytýž i k rationalismu a obmezování autority samého

písma svátého. Hlavní sporův předmětové a příčiny byli: především
»p i k h a r t s t v í,«

6
t. j. učení zapírající transsubstanciaci a tupící

všecko klanění se svátosti oltářní co modloslužbu; potom otázka,
mělyli služby boží konati se strojnou nádherou, aneboli spůsobem
přirozeným a prostým ?

Zdali a mnoholi podnětu k novotám podáno Táborům vý
středním z ciziny, nelze stanovití. Možné jest, ba i pravdě po

dobné, že jako r. 1418 z jižní Francie tlupa Waldenských, tak
i z jiných sekt a krajin mnozí brali útočiště své do Cech, kde
slovo boží dle jejich smyslu mělo svobodu, a že potom ten smysl

jejich nabyl vyznavačův i mezi tuzemci. Určitého však o tom svě
dectví nezbývá, leda co do Waldenských dotčených, a i toto není

dosti spolehlivé. Souvěké paměti české souhlasí v udání tom, že

vládyka Sigmund Řepanský byl sice (asi od r. 1418) prvním
veřejným hlasatelem pikhartství v Čechách, a že získal sobě mezi

panoši a obecným lidem zvláště v Žatecku, Plzeňsku i v Praze

hojně přívržencův: ale ačkoli hájil byl učení svého proti mistrům

Pražským i traktáty česky psanými, (nyní ztracenými,) po několika

letých půtkách dal se předce obrátiti k učení kališnickému zase,
a vyznal, že k domnění svému zaveden byl původně od kněží

táborských.
7 Takž na otázku, odkud vzaly a kde zrodily se nej

výstřednější články učení táborského? — svědectvími souvěkými
vždy odkazováni a vedeni býváme k městu Táboru, co rodišti
a přednímu jevišti jejich. Tu pak jmenují se přede všemi dva kněží,



kteří pro přívažčivé novotění od husitův samých již v běhu léta 1421

upáleni byli: Martinek Húska i Petr Káni š. Důkladné zprávy
o nich, co rouhačích prý a zločincích ohavných podati potomstvu
neuznal nikdo za hodné; hlavní o nich svědkové, Pražští mistři
Vavřinec z Březové a Jan z Příbrami, byli spolu jejich ouhlavní
nepřátelé a žalobci, a nemírné jejich hněvy nedaly nikde místa

klidným rozpravám: pročež ani nelze než stranně a nedostatečné
dáti výklady o učení a provinění jejich.

O knězi Martinkovi seznávali přátelé i nepřátelé, že vynikal
učeností, důmyslem a výmluvností nade všecky kněží táborské.
M. Vavřinec praví, že pocházel z Moravy, kněz ještě mladý, ale

vtipu spanilého a paměti nad míru rozsáhlé; že mu dávali příjmí
Loquis, t. mluvka, poněvadž hájil prý neohroženě důmysly ne
doktorův svátých, ale své vlastní; on že byl hlavní rozsévač všech
bludův táborských, a netoliko podporovatel, ale i původce hrozného
kacířství pikhartského; jiní kněží táborští že byli jen jeho pomoc
níci.8 — M. Příbram svědčí, že Martinek, pro své vtipy a rozumy,
nazýván byl od některých »andělem zástupův božích,« od jiných
» Danielem prorokem*; že on byl »všech bludův jako mistr a po
čátek*, a že napsal k obci Písecké traktáty dva nebo více, v nichžto

vykládaje kacířské učení své a haně každého, kdo ctil a velebil
Krista pána ve svátosti oltářní, neušetřil ani zbožného někdy M.

Matěje z Janova, protože skrze něho prý v Cechách nejvíce vzešlo

bylo »klekání před tím chlebem* a tudíž modloslužba. Podává M.

Příbram i některé výpisky ze traktátu prvního, ve kterémž Martinek
vytýkal kališníkům následujících prý šestero bludův: 1) nejprvé že

učí, žeby večeře páně měla činěna býti ve chlebě přesném, za důvod
sobě berouce obyčej židovský; 2) že ji chtějí parnatovati toliko
v malém kousku chleba a v malém napití vína, ježto Kristus dával

apoštolům ten chleb a to víno mezi jinými krměmi; 3) že věří,
když řekne se pět slov nad chlebem, on mocí těch slov a znamení
kříže hned obracuje se v maso. »A divné jest,* (ta jsou vlastní
slova Martinkova,) »že mnozí kněží volali sou na kouzelníky a na

ty, jenž žehnají, a sami vždy obyčejem kouzelničím říkajíce slova
nad chlebem a nad vínem a žehnajíce, mní, žeby věc horší mohli
obrátiti v lepší, aneb žeby Krista mohli v ten chleb svábiti, jako
ptáka rychlého a křepkého.* 4) Čtvrtý blud jest prý těch, kteří
»praví, žeby klekáno mělo býti před tím chlebem, majíce za to, že
ten chleb jest pravý Kristus bůh a člověk, a jiní za to, že jest
v tom chlebě, jiní že pod tím chlebem, jiní že za ním, a jiní



že jest s tím chlebem aneb při tom chlebě: ale věrní mají věděti,
že nižádné jiné stvoření nemá vyzdviženo býti, abychom v něm
boha hleděli.* »Lháři praví, že tu jest tělo Kristovo, kteréž jest na
nebesa vstoupilo a sedí na pravici otce; neb byť tu bylo, Kristusby
neřekl, »jáť odejdu,* ale řeklby »já skryji se,« aniž by písmo řeklo

na nebesa*, ale řekloby »skryl se v oplatce.* O by po
rozuměli lidé, že Kristus sedě tělem na pravici otce, duchem du
chovně všude jest.* »Také chleb večeře páně k jedení dán jest,
a ne ku klekání ani k modlení: ale ďábel jest to uvedl skrze své,
aby se tu modloslužebenství dálo.* 5) »Pátý jest blud, že kněží ne

dávajíce v ruce lidu, v ústa kladou malé kousky; tohoť jest Kristus
neustanovil,* 6) Šestý jest blud těch, jenž nemají rozdílu mezi chlebem

věčným a mezi chlebem trvajícím za čas;* »čtení sv. Jana v 6 kapi
tole rozumí se toliko o věčném chlebu, kterýž záleží v díle děl božích*
atd. O podobných článcích traktátu druhého netřeba se zde šířiti.9

Zdá se, že knězi Martinkovi po několik let dopřáno bylo na
Táboře vzdělávat! a rozsívati učení své, ana chvála, kteréž tam po
žíval, nedá se jinak pochopiti, a on již r. 1418 aneb dříve dal byl
Sigmundovi Repanskému návod ku pikhartství; také ve hlásání
chiliasmu na počátku r. 1420 měl vedle kněze Jana Čapka hlavní
účastenství. Nicméně počet jeho přívržencův ukázal se býti menšinou,
když v měsíci září 1420 kněz Mikuláš z Pelhřimova zvolen
a povýšen byl za táborského biskupa, aby s radou sobě přidanou
dohlédal netoliko k časnému opatření všech kněží táborských, ale
také k učení a kázaní jejich.

10 Tu tedy zjevila se již skutečná
reakce jak proti chiliasmu, tak i proti naukám výstředním, a počato
volati se k zásadě autority. Neméně významný v tom ohledu byl
i skutek ten, že již o sv. Havle 1420 uloženo bylo všem obcem

táborským řádné placení zase obyčejných ourokův a daní do kassy
společné.

11
Nový biskup Mikuláš, proslulý později pod jmenern

»Biskupec«, zvolen byl ze strany středních Táborův, i nemeškal

přičiňovati se, aby nejen upevnil převahu strany této, ale také aby
zjednal jí platnost výhradnou. Jeho působení obrátilo se předně
proti straně výstřední, a později teprv také proti mírné. Záhy tedy
potkalo protivenství a pronásledování jak kněze Martinka, tak i pří
vržence jeho. Hlavní a bezprostřednou k němu příčinu podávalo
bezpochyby učení pikhartské.

12

Kdy a jaké vnitřní rozbroje a bouře udály se na Táboře v běhu
let 1420 a 1421, staré paměti nevypravují podrobně. Za prvního
velikého hádaní v Praze v domě Zmrzlíkově, dne 10 prosince 1420,



kněží táborští, zejmena Biskupec, Martinek Loquis a Markold, ještě
nezapírali solidarity své, aspoň veřejně a v poměru k mistrům

Pražským. Pročež zdá se, že hlavní bouře a roztržka, po kteréž
kněz Martinek se přívrženci svými, asi 300 osob s ženami i dětmi,
museli stěhovati se s Tábora do Přibenic (hradu a městečka na
řece Lužnici, jež Táboří teprv dne 13 listopadu 1420 byli dobyli),
přihodila se nedříve nežli okolo nového roku 1421. Martinek potom
povolán byl odtud zase na Tábor, kdežto v hádaní nemoha více

•odolati protivníkům, musel odvolati některé články své a podrobiti
se co kající hříšník, i k veřejnému o to v kostele obřadu. 13 Nic

méně horlivý kališník, pan Oldřich Vavák ze Hradce, dal jej, ne
víme v jakých okolnostech, dne 29 ledna 1421 zatknouti a do věže

vsaditi, protože přijímajícím svátost oltářní podával byl chleb po
svátný do rukou a ne do úst; avšak jej Táboří vyprosili, že pro
puštěn byl zase na svobodu. Teprv po valném sněmu Čáslavském
v červnu 1421, vida Martinek zmáhati se v Čechách všude reakci

nebezpečnou, umínil opustiti zemi tu a vrátiti se do Moravské vlasti
své. Ale na cestě ve Chrudimi postižen jest a jat i s tovaryšem
svým knězem Prokopem jednookým od hejtmana tehdáž městského
a náčelníka bratří Orebských, rytíře Diviše Bořka z Miletínka. Tento
pán jal se zkoušeti vězně svého sám, kterak smýšlel o svátosti těla
i krve Kristovy ? a když Martinek mu odpověděl, že pravé tělo
Kristovo jest na nebi, dokládaje, že neměl než jedno tělo, a že

tudíž hostie na oltáři, jsouce mnohé, nemohou každá býti pravým
tělem Kristovým: pobožný hejtman rouhání takového snésti ne

moha, počal pěstí ho tlouci, a bylby ho hned upálit i dal, leč že

kněz Ambrož ze Hradce, byv přítomen, vyprosil ho sobě na Hradec
k lepšímu poučení. Ale po dvounedělním vyučování a napomínání
vida týž kněz, že nic neprospíval, odvezl vězně své spoutané do
Roudnice a odevzdal tam arcibiskupu Kunratovi, tehdáž již husit
skému, aby naložil s nimi dle ouřadu svého. I uvrženi jsou do
temnic a lidu obecnému přístup k nim zakázán, aby smyšlenkami
svými neporanili srdcí věrných. A když osm neděl krůtě vězeni
byvše ani jiskry polepšení na sobě spatřiti nedávali, sám Táborův
vůdce Zižka (jenž té doby, po ztrátě druhého oka svého, v Praze
byl na léčení), jal se doléhati na Pražany, aby do Prahy přivezeni
.a ke hrůze jiným na veřejném náměstí upáleni byli. A však konšelé
Pražští bojíce se rozbroje v lidu, protože měl Martinek mnoho
ctitelův a přátel v městě, vyslali raději za sebe jednoho i s katem
do Roudnice k arcibiskupovi. Kat zmocniv se jich, popálil jim boky



až ke střevům, aby vyznali, od koho měli své kacířství a kdo byli
spoluvěrci jejich ? I udali jména několika spoluvinných svých v Praze.
Potom pak velice byvše napomínáni, aby navrátili se kajícně k jednotě
církve, odpověděli s úsměchem: »ne my, ale vy kněžími svedeni

jsouce bloudíte a před tvorem totiž chlebem posvátným klekáte.*
Konečně když dne 21 srpna 1421 ve množství lidu vedeni byli na
hranici a pohádáni, aby lid prosili, by se modlili za ně ku pánu
bohu, kněz Martinek vece rychle: »my vašich modliteb nepotřebu
jeme, proste za ty, kdož toho potřebují.* A tak mnoho hrozného
a pobožných uší příliš urážlivého promluviv dotčený Martinek, za

bedněn jest do sudu a spálen i s tovaryšem svým. »Buď z toho
pánu bohu chvála!* — volá bohužel! spisovatel ten souvěký,

14

jehožto vlastními slovy příběh ten sme vypravovali.

K lepšímu naznačení duchovní povahy Martinkovy stůjtež
zde ještě některá jeho slova ze psaní, které byl poslal bratřím na
Tábor z prvního vězení svého u pana Oldřicha ze Hradce, s po
čátku měsíce února 1421. »Jestiť mi (dí) velmi žel věrných za

vedených, i mámť žádosť velikou, bychť jim oznámiti mohl pravý
a jistý Kristův apoštolský řád. Jestliť vám milo mé vězení, neod
mlouvámť ani smrti ani jiného cožkoli, jediné prvé mě přeslyšte
a pravdu zvíte. Pakli toho nechcete učiniti, ale probůh! někoho
věrného pošlete ke mně, ježtoť ode mne slyše, povědělby vám
i vaší obci též, jediné abyste nebloudíc uhodili v pravý řád. O bratří!
vězte, že mnoho držíte nepravě, a od kněží velmi jste sklamáni,
a zvláště na třech kuších: o krstu, o tělu božím a o kázaní kněžském,
zeť to tré nic se,neděje tak, jakož jest ustavil Kristus. Vy, jenž
ste již zlého mnoho zkazili, bohdejbyste i to zlé dokazili! Nepo
znáteli toho, vězte, že ve hněv boží upadnete; a již se hněv boží
na vás zjevuje, mnoho vás ve chvíli malé porazili na rozličných
místech. Bohdejbyste tomu srozuměli, proč se to děje; hněv boží
od vás neodstoupí, leč vy od bludův odstoupíte; a učiníteli to,
shledáte, jak dílo boží v rukou vašich bude růsti. Vězte, že ste
ještě nikdy všeho, což má býti poznáno, nepoznali. Probůh slyšte
mě, a povímť vám ještě řád Kristův, jenž se je dál při chlebu těla
páně, při kázaní a při krstu, a dovedu jeho ze zákona božího.
Takéť povím vám, od koho jest pravý řád Kristův proměněn a jiný
uveden, v němž staneteli, spasením nebudete bezpečni. Jáť děkuji
bohu mému, žeť mě jest od bludův vysvobodil; jižť vesele čekám
smrti chvátaje.*

15
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Urputnějším stoupencům Martinkovým nedopřáno ani na Při
benicích dlouhého pobytu; vypuzeni byvše také odtud, a to v kruté
zimě, pokrývali se delší čas v lesích Dražických. Již jen dva kněžf
zůstávali s nimi, z nichž jeden byl Petr Kániš. Chiliastické jejich
blouznění hojným utrpením neutlumilo ale zživilo i zvýšilo se; mnozí

vysíleni hojným postem a modlitbami, aby bůh jim zjevil vůli svou

bezprostředně, upadali konečně v šílenost a vmýšleli se již do nového
Kristova království na zemi a do stavu jakési rájské nevinnosti.
Pověst o tom tak pobouřila náčelníka Táborův Zižku, že opustiv
na chvíli válečné výpravy, po dobytí Berouna (1 dubna 1421) při
chvátal na Tábor a obořil se vší silou na tyto kacíře. Oni nemohše
odolati jemu, někteří rozutíkali se, a jiní zjímáni a přivedeni do vsi

Klokot u Tábora. Tu pracováno s nimi mnoho, aby ostali bludu
svého: ale když napomínaní všecka byla mama, kázal jich tu Zižka

upáliti do padesáte osob obojího pohlaví; mezi nimi také kněze
Petra Kániše. Sli prý vesele a s úsměvem všichni na smrt, pravíce,
že ještě téhož dne kralovati budou s Kristem na nebesích. Po
Zižkově odchodu pak schytáno jich opět 25 a upáleno nápodobně.

Nicméně tím nedáno ještě konce ani blouznění, ani pronásledo
vání; ba obé bralo na sebe tvárnost čím dále, tím divočejší a děsnější.
Jest nám konečně vypravovati o žalostném poblouzení, o nejhnus
nějším vředu v duchovním neduhu celé doby této: o tak zvaných
Adamnících, o nichž ve starých pamětech českých také co Na
háčích řeč bývá. Zjev tento nenadálý zajímal hned od počátku
mnohonásobně pozor i obrazotvornost lidskou; i není se čemu
diviti, ano nedostává se zpráv nestranných a spolehlivých, že o něm
odjakživa nabájeno tím více. Poněvadž ale zdá se býti nepochybné,
že nešťastní zoufalci tito zamítali konečně netoliko písmo svaté, ale
i všecko positivně křesťanství, a v učení jejich, pokud je známe,
zpozorovati jest vliv ducha pantheistického: nelze tu nezname
nat! nákazy středověké sekty cizí, neneznámé v dějinách církevních,
která ovšem jen v zámeznostech chiliastických ujmouti a zmáhati
se mohla. V Paříži již na počátku XIII století ze mnění panthei
stických

17
vyšel byl první zárodek oné sekty, která pode jmenem

»bratří a sestry svobodného ducha« potom skrze dvoje
století nejen po Francii, ale zvláště po Němcích a Itálii na mnohých
místech se vyskytovavši, ani inquisitorskou přičinlivostí, ani péčí
světských ouřadův vykořeněna býti nemohla. Kořen bludův jejich
byla průpověd ta, že »bůh jest vše, cokoli jest.« Povodili odtud,
že člověk nehřeší, pokudkoli v jednobytnosti s bohem zůstávaje,



nedělí se sobecky od přírody čili od celku všehomíru. Tudíž pravili,
že i přirozené popudy jsou božské, pokud vedou ke spojování a ne
k různění; bezbožnosti neviděli leda v osobování. Proto bylo jim
vše svaté, jak mile a pokudkoli bylo všem obecné, i ženy také. Byl
to kommunismus na stupni nejvyšším.

18 Mnění takovýchto u kněze
Martinka nenalezli sme ještě ani stopy; ke vštípení jejich do Čech
zdá se že kněz Petr Kániš ve Klokotech upálený dal byl první
příčinu:

19 ale jisté jest, že sedlák jakýsi, jmenem Mikuláš, učinil
se hlavním nauky té hlasatelem, protože jeho stoupenci potom
v Čechách vůbec Mikulášenci (Nicolaitae) nazýváni byli, ačkoli
pode jmenem Adamníci (Adamitae) podnes známější jsou. Ne
šťastní tito bludaři, odřekše se posléze nejen všeho křesťanství, ale
všeho positivného náboženství vůbec, věřili a povídali, že boha není
ani čerta, leda v dobrých a ve zlých lidech. Proto majíce sebe
samy za syny boží a ducha svého za ducha svátého, pravili že
neumrou na věky, a Krista nazývali sice bratrem svým, ale nedo
věřilým, proto prý že umřel; modlitba jejich byla; *otče náš, jenž
jsi v nás, osvěť nás a buď vůle tvá« atd. Vše cokoli měli, bylo
jim obecno, aniž kdo co svého vlastního míti směl; proto pokláda
jíce také manželství za hřích, smilství pak za povinnost, páchali ve
schůzkách svých beze studu věci, které v každé společnosti se za

mlčují ; někteří také pokoušeli se choditi nazí, přičítajíce sobě rájskou
nevinnost. Náčelníka svého sedláka Mikuláše nazývali Mojžíšem; za
nešlechetníka pak pokládali každého, kdokoli nedržel strany jejich.
Poslední sídlo šílencův těch bylo na ostrově řeky Nežárky tam,
kde nyní ves Hamry stojí, nedaleko vsi Valu (panství Třeboňského,)
mezi Stráží a Veselím. Tam ohradivše se pevně, ačkoli byli počtem
nehojní, mnohé předce škody činili ukrutným pleněním a vražděním

po celém okolí, jmenovitě pak zhojnými outoky do Veselí, Rečice,
Pleši a Stráže. Ohavností těch dlouho snášeti nemoha Zižka, ku

prosbě pana Oldřicha mladšího ze Hradce a s pomocí jeho poslal
hejtmana svého Bořka Klatovského se 400 oděnci ku konečnému
a ouplnému jejich vyhlazení. Bránili se zoufalci na ostrově svém
tak udatně, ba zuřivě, že pobili netoliko množství nepřátel, ale
i samého hejtmana Bořka; konečně ale předce přemoženi byvše,
usmrceni a vyhlazeni jsou mečem neb ohněm všickni. Jen jediného
muže z nich kázal prý Zižka ušetřiti, aby o víře stoupencův svých
učinil vyznání, kteréž potom sepsané mistrům do Prahy posláno
jest; jednotliví vyznavači této víry naskytovali se nicméně i později
v Čechách, kdežto dáváno jim jméno roty Mikulášovské a Košatské. 20



Za příčinou chudoby a nespolehlivosti zpráv nás došlých nelze
s důkladem a rozhodně soudili o žalobě, že mezi učiteli Tábor

skými té doby nacházeli se i takoví, kteří zapírali učení o trojici
svaté, o božství Kristově a o duchu svátém, co třetí osobě v bož
ství.21 Tolik aspoň jisté jest, že učení takové, ač byloli skutečně
hlásáno, neujalo se v myslích lidu českého a nezískalo sobě ani
tolik věřících, aby byli mohli co zvláštní sekta považováni býti;
historické památky aspoň o nich nevypravují.

Vyloživše na krátce, co nám vědomo jest o výstředních Tá
borech a o zaniknutí jejich, máme nyní přihlednouti pilněji k rozdílu,
který vyskytoval se při těch, jež nazvali jsme Tábory středními
a mírnými. Pode jmenem středních rozumíme ony Tábory
(vlastně řečené a pravé), kteří ustrojivše i věrouku svou i řády
občanské pod rozhodným vlivem biskupa svého Mikuláše z Pelhři
mova, od r. 1422 do 1452 činili sektu zvláštní a jednotnou, jejížto
hlavní sídlo bylo v městě Táboře; mírné Tábory pak jmenujeme
ty, kteří oddělivše se od Táborův (vlastně tak řečených), po smrti
Žižkově r. 1424 prosluli v dějinách pode jmenem Sirotkův, až
konečně r. 1434 rozešli se jedni ku kališníkům, jiní k Táborům
vlastně řečeným.

Důtku od Krista pána fariseům a zákonníkům činěnou, že na
darmo ctili boha, protože opustivše přikázaní jeho, učili a drželi
ustanovení lidská,

22 —tuto důtku kněží Táborští vykládali sobě
tak, že nesluší ničeho ani věřiti, ani činiti, co není výslovně učeno
aneb přikázáno písmem svátým, zvláště nového zákona; ten zajisté
že dostatečen jest ke zprávě křesťanské, jak co do víry, tak i co
do skutkův. Jediný věk apoštolský byl jim vzorem hodným násle
dování. Protož zamítali naprosto všecky obřady a nádhery, které
církev křesťanská později za dobré uznala ustanovit! pro čest
a slávu boží. Kněží táborští co do roucha chodícího a neholení
brady rovnali se laikům; i ač měli biskupa zvoleného na svěcení

kněží, neuznávali předce jiných stupňův hierarchie, nežli kněze
a jáhny. Služby boží konaly se u nich kázáním, modlením, spívaním
písní nábožných a sloužením mše, při čemž nikde latiny, ale veskrze
jen jazyka lidu obecného užíváno. Ačkoli pak ony díti se mohly
v každém domě, ba na každém místě, nebráněno však užívati k tomu
i kostelův: ale rušeny v těchto všecky oltáře, obrazy, ornáty, roucha
posvátná i ozdoby skvostné a drahé; neměl tam bývati než jediný
stůl ubrusem pokrytý, ke sloužení mše. Při této mši kněží klečíce
všichni, tváří k zemi skloněnou modlili se modlitbu páně nahlas;



pak jeden z nich vstana pouhým vypravováním událostí a slov od
Krista na poslední večeři pronešených posvěcoval chleb a víno svá

tostní. Užíváno k tomu oplatek, ne však okrouhlých, ale v jakékoli
formě lámáním se naskýtaly; také víno podáváno v číších jakýchkoli.
Přisluhoval pak potom kněz posvěcující pokaždé všem přítomným
kněžím i laikům bez výminky svátostí tou pod obojí spůsobou.

23

Takto vyloučivše všechen krásocit a všechnu poesii z výkonův
náboženských, Táboří domýšleli se a věřili, že tím více sloužili pánu
bohu v duchu a v pravdě.

O věrouce pravých Táborův, a v čem dělila se naproti
smyslům výstředním a mírným před r. 1422, nelze nám podati
známek určitých, ano vůbec nedostává se zpráv z té doby, leda

přehnaných a kontradiktorních. Ovšem jisté jest, že již před r. 1418

všichni Táboři, tudíž také střední, zapírali oheň očistcový po smrti,
a protož zamítali jak zádušní mše, tak i modlitby, almužny a jiné
milosrdné skutky za zemřelé, že zapovídali ještě rozhodněji, nežli

někdy M. Matěj z Janova, vzývaní svátých a ctění obrazův i reli

quií jejich, že zanedbávali posty a obřady církevní všeliké, hanili
veškero živobytí klášterní a řády jeho, i předpisovali také jiné
úchylky od učení církve Římské, ježto známy nám jsou z uvedených
nahoře dekretův Pražské synody Svatováclavské r. 1418. Nelze ale
věděti najisto, kterak smýšleli hned od počátku o přední otázce
sporné mezi husity, co do přítomnosti těla i krve Kristovy ve svá
tosti oltářní; pravdě nejvíce se podobá, že panovala o ní po několik
let mnění neurčitá i nesvorná. Při známém hádaní v domě Zmrzlí
kově dne 10 prosince 1420, kdy mistři Pražští žalovali na kacířství

pikhartské u Táborův, biskup táborský Mikuláš z Pelhřimova, snad

nechtěje rušiti solidarity své strany, neohražoval se proti důtce
takové: ale na konci měsíce února 1421 žádal ještě sám i s M.

Jičínem u mistrův Pražských rady a pomoci proti zmáhavším se

prý mněním pikhartským na Táboře.24

Neurčitosti té a nejednotě ve věrouce táborské učiněn konec
rokem 1422; během jeho nastala na Táboře proměna důležitá
i obrat rozhodný pro budoucnost; skutek sám nepodléhá pochyb
nosti, ačkoli chudičké zprávy souvěké mlčí a nedají souditi o prů
běhu jeho. Jisté jest, že pro nápravu všelikých nedorozumění, po
klések a omylův, ježto prý vloudili se byli do učení táborského,
svolán byl sbor všech kněží do města Písku v druhé polovici
měsíce února 1422, kdežto po mnohém a jak ze zdá dosti bouřlivém

jednání, působením hlavně kněze Václava Ko randy, obdrželo vrch.



učení zapírající transsubstanciaci, čili pikhartské. Zvláštní toho sboru
zápis nezachoval se, ale jen spojený s nálezy dvou sborův po něm

následovavších: to však samé důkazem zdá se býti, že nebylo mezi
těmi sbory odporu podstatného, a že tedy většinou již tehdáž
oblíben a však snad teprv později určitě formulován byl táborský
článek věroučný o přítomnosti těla i krve Kristovy ve svátosti
oltářní v tento smysl; že »co do svátosti té má činiti se rozdíl

znamenitý mezi chlebem obecným, chlebem svátostním, a chlebem
živým věčným i nebeským, a že sluší varovati se, aby slova písma
svátého (evang. S. Jana kap 6), hledící jen ke chlebu živému
nebeskému a věčnému, nebyla chýlena ke chlebu svátostnímu, a to
proto, aby lid neupadal tudy v modloslužbu, vzdávaje snad chlebu
tomuto, jakoby hmotně byl totožný s Kristem, čest jediné Kristovi
samému povinnou.*

25 Toť již ovšem bylo zjevné uchýlení se od
učení o transsubstanciaci, a Táboří i s biskupem svým Mikulášem
z Pelhřimova vrátili se tudíž, aspoň v podstatě, k učení kněze
Martinka někdy zatracovanému. Obrat takový nemohl nepotkati se
s odporem hojným a živým, an vedl až i k roztržce a rozdvojení
celé sekty. Tu zajisté odštěpili se od Táborův středních čili pravých
všickni ti, které jmenovali sme byli potud Tábory mírnými,
a kteří prosluli později pode jmenem »Sirotkův«.

Jméno Sirotkův jest samo důkazem dostatečným, že veliký
válečík Zižka byl sekty té hlavou, ač ne duchovní, alespoň svět
skou. Mylné jest dosavadní obecné domnění, žeby Zižka stál byl
na samé krajnosti zásad táborských, an co do věrouky v skutku
ani pravým Táborem nebyl, dav se ve vyznání víry vždy více

nábožným citem voditi, nežli rozumem. Vyložili sme již, kterak
krůtě muž ten pronásledoval byl netoliko Adamity a Petra Kániše
ve Klokotech, ale i samého kněze Martinka, pro jeho pikartství.
Mistr Příbram ve svém spisu o kněžích Táborských svědčí také
výslovně, že »Zižka nenáviděl některých těch kněží, a zvláště Ko
rá n d y, zjevně jemu dávaje pikarty a kacíře; proto Koranda vy
stříhal se jeho jednak dvě létě.« Tím potvrzuje se domnění, že

hlavně Korandovým přičiněním naklonil se i biskup Mikuláš konečně
k učení zapírajícímu transsubstanciaci, po čemž ono teprv obdrželo
vrch ve vyznání víry všech pravých Táborův. Zižkovi tudíž nezbý
valo nic, než odděliti se od lidí, kteréž považoval již za nepravo
věrné a bludné; i nalezl se drahný počet netoliko laikův, ale
i kněží, ježto následovali příkladu jeho. Ptáti se, kdy a kterak to
vše v podrobnosti událo se, byloby marné: písemné paměti mlčí



a jen pozdější skutkové mluví o tom Ba neznáme ani spisu, ve

kterémžby theologové Sirotčí hájili byli smyslu svého naproti Tábo

rům, ačkoli mužů učených mezi nimi nenedostávalo se. 28 Nicméně
známo jest a nepochybno, že Sirotci věřili ve transsubstanciaci,
zachovávali půst, měli svaté ve cti a odbývali služby boží v ornátech,
kdežto Táboří to vše stále a horlivě zamítali.27 Zdá se vůbec, že

mezi všemi sektami husitskými Sirotci nejvěrněji drželi se vlastního

někdy Husova učení, kdežto Pražané čili kališníci couvali více a více
k Římu, Táboří pak kráčeli dále, nežli netoliko Husem, ale i Wiklefem
kázáno bylo.

U Žižky odstoupení od věrouky znamenalo a uvedlo za sebou
také postoupení a odřeknutí se přímé vlády a vrchního řízení zále
žitostí válečných i občanských na Táboře; ba zdá se, že Tábor
v běhu léta 1422 přestal býti také stálým jeho sídlem. Brzy obje
vuje se v písemnostech souvěkých jméno »menšího Tábora,« v němž

již r. 1423 přebývali Zižkovi přátelé, ač nelze nám uhodnouti, na
kterém místě v Cechách tento »menší Tábor« postaven byl; i možná,
že také Zižka přenesl tam na čas stálé sídlo své. Původní město

Tábor, pro rozdíl od nově povstalého, nazýváno potom některý čas

»velikým Táborem*. 28

Přední města česká, která v době rozdvojení (1422) stála byla
v jednotě s Zižkou a s Tábory, byla Písek, Klatov, Domažlice,
Sušice, Prachatice, Vodňany, Horažďovice, Zatec, Louny, Čáslav,
Hradec Králové, Jaroměř a Dvůr. Politické poměry jednoty té jsou
nám téměř cele neznámy; protož nelze udati, ani jakové závazky
měla tato města mezi sebou, ani jaký vliv na ně mělo rozdvojení
se Zižky a Táborův. Nepochybné jest jen to, že v létech pozdějších
větší počet královských měst českých příznili se s Sirotky, kteřížto
i v Praze již od počátku měli veliký počet přívržencův, netoliko

tajných, ale i zjevných, zvláště na Novém městě.
Toto rozdvojení se Táborův a Sirotkův, jakkoli bylo skutečné

a opravdové v ohledu věroučném, neobjevilo se předce s tou pří
krostí před světem, aby, padajíc do vývoje dalších dějin váhou

rozhodnou, obrátilo k sobě pozor všeobecný. Příčiny toho hledati
sluší jak vně, tak i uvnitř obou stran. Předně katolíkům a cizo
zemcům vůbec všichni husité, kteří jakkoli uchylovali se od církve

Římské, tedy nejen Táboři a Sirotci, ale i Pražané čili kališníci,
sluli »kacíři* vesměs a bez rozdílu, kališníci pak vinili netoliko

Tábory ale i Sirotky z bludův: a jakož následkem toho nutno bylo
husitům všem, kdykoli činiti měli s cizozemci a s veškerou mocí



Římskou, jednotili se, tak i Táboři a Sirotci, utkáni byvše od Pra
žanův čili kališníkův, spojovali se ke společné obraně; a jako
Římané nevšímali sobě rozdílův mezi sektami husitskými, tak i Pra
žané málo si vážili nesvornosti mezi theology táborskými a sirotčími.
Vedle toho uvítali nám jest skutek za oné doby velice vzácný: že

na Táboře, kdež od prvopočátku setkávalo se bylo tolikero smyslův
různých a odporných, urodil se záhy a zdomácněl více a více

ušlechtilý květ náboženské snášelivosti, aspoň ke všem těm,
kdo pokojně se sousedy svými obcovati chtěli. 29 Hlavní však pří
čina toho záležela ve stejném původu a spůsobu zřízení jak váleč
ného, tak i občanského, pošlého tuším předně od Mikuláše z Husi,
potom pak od Zižky a přátel jeho, a zachovaného, aspoň co do vedení

války, stejnou měrou od obou stran i po Zižkově smrti. U obou

zajisté panovaly stejné zásady socialistické po mnohá léta; obce
jak táborské tak i sirotčí dělily se na dvé: obec »domácí« a obec
»polní« čili »polem pracující*.

Majíce takto mluviti o socialismu v obcích táborských
a sirotčích, dotýkáme se jednoho z nejdůležitějších a nej zajímavějších
zjevův v historii jak české vůbec, tak i zvláště husitské. Stojíme
tu spolu jako u kolébky novověkého ústavu stálých vojsk
v Europě, a namítá se nám zajímavá otázka, do jakého ústrojí
vtělil se starověký duch slovanský, maje zříditi pospolitost občanskou
sám ze sebe a pro sebe? Bohužel že písemné památky, které nás

došly, neposkytují na ni tolik světla, cobychom sobě přáli. Mámeť
jen povrchnou zjevův těch známost, aniž umíme určití rozsah jejich
jak co do rozšíření, tak i co do trvání.

Není pochyby, že na počátku, a zejmena před rozštípením se

Táborův, panoval u nich ouplný kommunismus, počavší v době
chiliasmu. Důkazem jsou, kromě písemných svědectví, zvláště společné
ony kassy, čili jak jim říkali »kádě«, ježto zřízeny byly jedna na

Táboře, druhá na Písku, třetí ve Vodňanech. 30
Jak dlouho tato

praxis kommunismu trvala mezi nimi, udati nelze; r. 1422 již nebývá
o něm zmínky, ale nastoupilo na jeho místo zřízení sociali
stické. Rozdělení obcí jak táborských tak i sirotčích od té doby
v »obec domácí* a »obec polní* neboli »polem pracující* jeví se
určitě po mnohá léta, jistě aspoň do r. 1434, ne-li snad déle. Obce
polní měly povinnost, obírati se výhradně válčením; domácí za to
pilný byly řemesel a hospodářství, a měly dodávati všecky do
»pole« t. j. k válce potřeby; také zdá se, že obce tyto v jistých
dobách střídaly se, přecházejíce (i s ženami a dítkami) od boje



k řemeslům a naopak. Domýšlíme se také, že rozdělení takové
zavedeno bylo jen ve předních obcech městských, kdežto selský
lid veškeren jen v čas skutečné a pilné potřeby volán a sháněn
byl do »pole«. Není pak ovšem pochybnosti, že mnozí, bažící po
bojích, setrvávali v poli po celá léta, i činili ono jádro vojsk tábor
ských a sirotčích, ze kteréhož nezadlouho, pode jmenem »polního
bratrstva,* utvořilo se první vojsko stálé, jakožto samostatná
moc a síla válečná, provozovavší válku co živnost ve všelikých
krajinách skrze celé téměř XV století, jakož o tom časy svými
vypravovati budeme místněji.

O vnitřním ústrojí vlády táborské, zvláště po Žižkově odstou
pení a smrti, nelze nám udati více, nežli že obce domácí i polní
mívaly každá své zvláštní náčelníky, jichžto moc ouřední vztahovala
se k celé jednotě obcí táborských. Civilní náčelník nazýval se
v létech 1426—28 zprávcem měst neb krajův táborských: ale
od r. 1430 do 1433, kdežto připomínáni bývají také purkmistři
a rady v obcích, slul »vladařem«. Vrch moci vojenské byl po
vše léta 1426—33 v rukou hejtmana polního, vedle něhož připo
mínají se také starší vojsk: poněvadž ale od r. 1428 ve vedení

vojsk táborských převaha kněze Prokopa Velikého jevila se čím
dále tím zjevněji, nazýván on v létech 1430—33 zprávcem vojsk
velikého Tábora, ač nelze nám udati v jakém poměru stál k hejtmanu
polnímu.

31 A o zřízení obcí sirotčích nám ještě méně známo jest.
V souvěkých památkách r. 1420—25 připomínají se mezi husity

také bratří Orebští čili Orebité, scházevší se původně na pří
vrší Oreb jmenovaném u města Třebechovic ve Hradeckém k ráji
vedením předně, mezi duchovními, kněze Ambrože z Králové
Hradce, mezi světskými pak pana Hynka Krušiny z Lichtenburka
na Kumburce. Orebští však* co do vyznání víry, nečinili nikdy
zvláštní sekty, souhlasivše hned od počátku ve všem s mírnými
Tábory. Protož dělili se od ostatních husitův více barvou místní
a politickou, nežli náboženskou. Mezi nimi protivy aristokracie
a demokratie zjevily se dříve a rázněji, nežli v jiných sektách,
a spůsobily tím také předčasné rozpadnutí se celé strany, když
jedni přilnuli ku Pražanům, druzí k Sirotkům. Pan Hynek Krušina
v běhu několika let změnil přesvědčení a postavení své tak velice,
že konečně octnul se až na straně krále Sigmundově; rytíři Diviš
Bořek z Miletínka i Aleš Vřešťovský z Risenburka setrvali trochu
déle, ale ne do konce, kdežto stali se hlavními nástroji strany
šlechtické ku pokoření demokratie.



Spor a zápas zásad sociálních, zvláště pak aristokratie
a demokratie, trval sice již od počátku dějin českých, vyplývaje
ze stýkání a potýkání se živlův germánského a slovanského v Cechách:
ale chiliastické blouznění roku 1420 dalo jemu život a směr nový,
chtěvši, jakož již nahoře vyložili sme, zrušiti netoliko všeliké pano
vání a nucení od jedněch ke druhým, nýbrž i všecky rozdíly stavův.
Toto náhlé zotavení a nadsazování ducha demokratického mělo za

přirozený následek také probuzení odporu ráznějšího se strany aristo
kratické. Šlechta česká, cítíc se ohrožena v požívání práv posled
ními stoletími nabytých, snažila se od té doby tím bedlivěji zacho
vati a upevniti řády feudální v zemi. Brzy octly se obě strany,
aristokratická i demokratická, ve zřejmém rozbroji, a vedle nábožen
ského ustrojil se také boj politický v národě.32 Ovšem že to byl
boj jen jako vedlejší, ježto ani šlechta, ani lid obecný nikdy ne

postavili se na bojiště sami o sobě, alebrž pokaždé jen ve spojení
se stranami náboženskými: zásady politické a sociální pronikaly
a rozrážely strany náboženské, any odvodily mnohé šlechtice nejen
od Táborův a Sirotkův, ale také od Pražanův, a vrátily nejednoho
předního husitu králi Sigmundovi a Římské církvi opět. Táboří
a Sirotci uznávali sice šlechtické tituly pánův a rytířův těch, kteří
k nim se přiznávali: ale práv stavovských neboli kastových nepři
čítali jim, a k náčelnictví jak vojenskému tak i civilnímu povoláni
bývali mužové nejhodnější a nej statečnější, bez ohledu na rod a na

jmění jejich. Král Sigmund vytýkal to nejednou a dráždil také pány
české důtkou, že dávali se prý vyvěsti z práv svých tou měrou,
aby je již měšťané a chlapi soudili. 33 Ostatně o důležitosti politi
ckého momentu v dějinách husitských svědectví nejpatrnější dává

pozdější osudná bitva u Lipan (1434), v nížto živel aristokratický
ze spojení s cizinou nabyl takové převahy a síly, že jím zaražen
konečně veškeren další husitismu vývoj, jakož časem svým samo
se ukáže. A jak daleko sahaly byly půtky na poli takovém, uka

zuje zjev zajímavý o bratřích středmých čili prostředcích,
ježto r. 1431 v Moravě mocí válečnou potlačeni byli. Tato zvláštní
strana husitská chtěla prý tomu a měla za heslo, »aby jen zákonní
ourokové pánům zákonně oprávněným placeni bývali, jiná pak
břemena nespravedlivá aby pominula.«

84 Ze slov těch samých zaví
rat! jest, že vedle bratří středmých byly také dvě strany krajné,
a sice jedna, která chtěla ukládati na poddané i břemena mimo

zákonná, druhá pak, která i zákonných povinností ku pánům se

odpírala. Dále slouží ona za důkaz, že před husitskou dobou úro-



kové lidí poddaných zákonně byli ustanoveni, a lid obecný tedy
zákonem byl hájen, ačkoli již tehdáž, jako i později, mnozí páni
ukládali jim břemena libovolná, pokoušejíce se uvesti je sobě
v porobu.

Po přehlednutí všech takových stran menších, zbývá nám
obrátiti pozor svůj konečně ještě ke straně hlavní čili valné mezi

husity: ku Pražanům totiž, čili k a 1 i š n í k ů m. Věroučné články
jejich, kterými dělili se jak od Římské církve, tak i od Táborův
a Sirotkův, vyložili sme již nahoře ze zápisu synody Svatováclavské
r. 1418. 30 Ale jakož na Táboře bylo nám rozeznávat! hned od po
čátku stranu dvojí či trojí, Táborův totiž mírných, středních a vý
středních, tak i v Praze opakoval se zvláště roku 1420 zjev po

dobný, tak že mluviti nám jest také o Pražanech čili kališnících
mírných, středních a výstředních. Mírné jmenujeme ty,
kteří co nejméně odstupovali od církve Římské a toužili co nej
více po spojení se zase s ní, spokojujíce se téměř jen požíváním
svátosti oltářní pod obojí spůsobou; náčelníkem a vůdcem jejich
byl M. Jan z Příbrami, a k němu družili se mistrové Křišťan z Pra

chatic, Prokop Plzeňský, Jan Kardinál z Reinšteina, Petr z Mladenovic
a několik jiných. Střední čili praví kališníci, zasazující se
o nápravu církve ve smyslu všech čtyř článkův Pražských, vedeni
byli nejprv M. Jakoubkem ze Stříbra, později M. Janem z Rokycan,
vynikali pak více počtem a horlivostí, nežli duchem a uměním.
Strana tato nabývala čím dále tím více moci a síly, až konečně
svítězila nad jinými nadevšemi, jakž to vyjeví se z dalšího našeho
vypravování. Za stranu výstřední mezi Pražany považovati sluší

tu, která celým smýšlením a chováním svým více lnula k Táborům,
nežli k mistrům učení Pražského, a za vůdce měla především kněze
Jana, někdy mnicha Zelivského, nyní kazatele u Matky boží sněžné
na Novém městě. Obyvatelé Nového města Pražského vůbec chýlili
se většinou ke straně této, aspoň pokud dotčený kazatel byl na
živě. Byl to muž ovšem pamatný, ačkoli jen velmi málo pamětí
0 něm se zachovalo se; nevíme ani odkud byl rodem, ani kdy
a jak do Prahy se dostal. On to byl, jenž ještě za živobytí krále
Václava první dal byl příčinu ku prolití krve při smetání konšelův

Novoměstských dne 30 července 1419. Již tehdáž ukázal se býti
ve přátelském spojení s velikým válečníkem Zižkou, ve kterémž
1 setrval nezměnný až do své smrti. Jinak ale nedá se zapříti, že

choval se obyčejně šlechetněji a mírněji, nežli od fanatika očekávati

bylo. Oba tito mužové, kněz Jan i Žižka, vynikajíce přirozenými



dary ducha vysoce, byliby mohli, jeden ve věcech duchovních,
druhý ve válečných, státi se náčelníky a vůdci veškerého národu
českého, i udrželi aspoň poněkud v něm svornost a jednotu, kdyby
byli měli a sobě vážili více věhlasu politického, a kdyby spojenými
silami byli bažili po panování, po moci a cti světské. Husitství
skutečně ukázalo se býti nepřemožitelným, pokud oni oba, provozu
jíce vrchní moc, jeden v Praze, druhý na Táboře, jednali ve sroz
umění a pomáhali sobě vzájemně: ale uměvše jen vítěziti, nikoli

pak užívati vítězství k novým útvarům politickým, podlehli konečně
chytrosti protivníkův a nepřátel svých. Mělť ovšem kněz Jan těžké
postavení v Praze, kdežto proslulí učeností svou mistři škol vysokých
všichni byli jeho protivníci, nechtějíce odstoupiti cele od církve
Římské, alebrž jen posloužiti jí k opravě ve smyslu synody Svato
václavské r. 1418; on pak a posluchači jeho, ač věřili ve trans
substanciaci, chtěli v opravách jak nauky tak i řádův církevních

pokročiti dále, dle příkladu mírné strany bratří Táborských. Po

týkaní se odporných těchto směrův a zásad spůsobilo hlavní zjevy
vnitřních dějin Pražských až do smrti kněze Janovy r. 1422. I jest
pozoru hodna shoda ta, že výstřední strany jak na Táboře, tak
i v Praze, první potlačeny jsou ne bez násilí a ukrutnosti od vlastních
rodákův a někdy spoluvěrcův svých. Neméně paměti hodné jest,
že první a nejtěžší česká vítězství udála se jen ze spojení Prahy
s Zižkou, jehožto hlavním prostředkovatelem byl dotčený kněz Jan.

Politické zřízení města Prahy, po vyvrácení moci Sigmundovy,
mělo formu republiky theokratické, — arciže jen prozatím, až do
zvolení prý nového.krále. Vrch moci byl v »obci veliké*, ana

potáhla k sobě všecka panovničí práva; oudové pak obce té byli
nejen měšťané a majitelé domův, ale i podruhové a řemeslníci,
kteříkoli provozovali v městě jakou samostatnou živnost. Ti svolá
váni jsou na náměstích nejen v určité doby, ale i kdykoli toho
požadovaly potřeby mimořádné; »výnosy obce veliké* sloužily
městu za zákon, z něhož nikdo nesměl vyjímat! se. Za výbor z obce
veliké považovati se mají tak řečení »starší obecní*, ku kterýmž
počítáni bývali také cechmistři, a ježto se scházívati měli (pode
jmenem »obce starší*) k rozhodnutí tuším záležitostí běžných. Moc

vykonávací byla v rukou purkmistra i konšelův, střídajících se velmi
často a usazovaných na úřad, jak se zdálo, od obce veliké, v skutku
ale podle vůle oněch kazatelův a kněží, kteří uměli vládnouti srdcem
a myslí obecného lidu Ačkoli pak Staré i Nové město měly své

úřady rozdílné, byla však, srnluvou nám již neznámou, v jistých



záležitostech ustanovena jednota i solidárnost obou měst, pramen
to mnohých napotom nedorozumění a nevolí; takéť zdá se, že

nálezy obce veliké vztahovaly se vždy k oběma městům zároveň,
úřad ale Novoměstský v některých věcech že podřízen byl Staro
městskému. V ohledu policejním a válečném každé město rozděleno
bylo na čtvrtě, mající každá z nich svého čtvrtníka čili hejtmana
čtvrtního, jenž zase představen byl desátníkům, t. j. zprávu vedoucím
nad částkami čtvrtí. Richtář městský byl spolu nejvyšším úředníkem
policejním, zvláště ve věcech hrdelních. V čas potřeby válečné
ustanoven býval nejvyšší městský hejtman, jenž vládnouti měl
mocí brannou nejen domácí, ale i do služby vzatou; již zajisté obec
Pražská přijala byla k sobě na žold nemalé množství dobrodružných
služebníkův, panošův i pacholkův cizích. A však i urození páni,
i rytíři nejedni neostýchali se sloužiti Pražanům tytýž za žold spů
sobem podobným jako Sigmundovi králi. Což divu, že pak Praha
osobovala sobě té doby přednost ve království Českém i před
stavem panským, a že našli se lidé, kteří přiodíti chtějíce novou

pretensi rouchem liché starožitnosti, vymyslili sobě i nejapné články
tak řečeného práva Soběslavského. 36

Válka husitská vedena byla, jakož sme již vyložili, pro
svobodu vyznání náboženského mezi křesťany, čili, jak husité sami

pravili, pro svobodu slova božího. Válka ta úsilím vrchních panov
níkův středověkých, papeže i císaře, nabyla rozměrův do té doby
nevídaných; nikdy ještě nebylo sebráno a do pole vedeno, k obhá

jení vrchmocí církve Římské, tolik branného lidu ze všech zemí

křesťanských, jako nyní proti husitům; ani křižácké někdy výpravy
k osvobození hrobu Kristova, ani boje proti Albigenským nedály
se byly s tak velikou mocí a tak tuhým úsilím, a již proto nedají
se staviti na roveň s válkou husitskou; ovšem pak jinaké byly nyní
vnitřní pohnutky a pobudky k boji. Odpor proti Římu bral původ
svůj nyní poprvé z motivův pouze křesťanských: z pojímaní totiž
a posuzování jak slova božího, tak i podání církevního rozumem

lidským. Husitům hájiti bylo první valný pokus reformace křesťanské
na základě rozumného výkladu písem svátých. Netřeba příti se,
bylali oprava ona dostatečná neb dokonalá: vždy to byl první valný
krok na dráze pokroku, po kteréž člověčenstvu dáno jest aspoň
blížit! se k dokonalosti. Vedle toho byla válka husitská první veliký



mezinárodní boj o interessy nehmotné, o statky duchovní, o věro
učné přesvědčení aneb pravdu, tedy o pouhé myšlenky a idey;
a spolu první vítězný boj svobody a svéřádu proti všenivellující
autoritě a ústřednosti středověké.

Ale první toto valné vítězství svobody dalo také světu po
učení výstražné o nebezpečí, které bývá spojeno s ní a stíhá ji

všude, kdekoli neobmezuje se sama řády positivnými a tudíž autoritou

jakoukoli. Svoboda ve věcech lidských ráda se činívá opakem
jednoty a matkou nesvornosti; rozdrobujeť každou pospolnost
a tvořívá v ní strany, které rozdílnými cestami snaží se dojiti společ
ného cíle. Nesvornost a stranění ve věcech náboženství a víry na

bývaly tím více váhy a nebezpečnosti, že tu dle víry jednalo se

o spasení duše, o kteréž každý ve svém svědomí zavázán byl pečo
vat! netoliko pro sebe, ale i pro bližního svého. Rozdílné stran
smýšlení o cestách vedoucích ke spasení plodilo tudíž různice a roz

broje tím hojnější a prudší, čím více strana každá z pouhé horli
vosti křesťanské povinnou se býti cítila navodit! jiné lidi všemožnými
prostředky na ty cesty, které sama uznávala za jediné spasitelné.
Jak rozdílné ony byly, vyložili sme již. Náramná neshod a rozbrojův
těchto důležitost a nebezpečnost vysvitá však z toho skutku, že

husitismus, jenž veškerou silou všech zevnějších nepřátel svých nedal
se přemoci, podlehl konečně tomuto vnitřnímu svému neduhu,
k jehožto uléčení ani společný cit národní, jakkoli valně probuzený,
neměl dostatečné moci. Další husitismu prospěchy zastaveny a zma

řeny jsou ne slovem ani mečem cizím; ale vlastní nejednotou
a domácími půtkami. Když po dlouhé řadě žalostných zjevův
takových konečně u Lipan strana jedna v krvi utopila všecky ostatní,
mohli jen bloudové kochati se ve chloubě té, že Čechové prý ne

byli přemoženi, leda od sebe samých. Vítězové u Lipan poznali to
a uznali brzy, že zemdlivše domácí moc a sílu, octli se nezadlouho
sami pod libovůlí chytřejších protivníkův a nepřátel.

Proto ve mnoholetých půtkách a bojích, kteréž po bitvě u Vyše
hradu husitismus ač vítězně, však téměř vesměs bezděky podnikal,
jest nám míti na pozoru netoliko to, co zevnitř od nepřátel před
sebráno bylo k jeho poražení a vykořenění, ale také co jednotlivé
strany u vnitř zamýšlely a počínaly proti sobě, jak mocí brannou,
tak i působením duchovním, učením a hádáním se vespolek. Znajíce
již rozdílná jejich přesvědčení a rozdílné úmysly, pochopíme snáze

pravý význam rozličných jejich krokův a stykův vzájemných.



Přední známka dějin husitských v létech 1420—1422 jest
ustavičné klácení a střídaní se převahy zásad tu kališnických, tu tábor
ských. Otázka, mělyli opravy v církvi zastaviti se na čtyřech článcích

Pražských, aneb měloli v nich pokračovati se i dále, zůstávala drahně
času nerozhodnuta. V Praze ovšem hned od počátku převládal směr
pouze kališnický: ale vlivem kněze Jana Zelivského nacházely také
zásady táborské hojné obliby zvláště na Novém městě, tak že ne

jednou ve zprávě městské dostaly se i na vrch, zvláště když Pra
žanům samým, bez pomoci bratří Táborských, nebylo lze odolati
nepřátelům zahraničným. Hledali sice oni záhy uvolniti se od ne

pohodlné společnosti s Tábory, tu přízněním se se šlechtou domácí,,
tu dobýváním pomoci a ochrany také zahraničně: ale za živobytí
kněze Jana pokusy takové nedocházely stálého zdaru.

Vítěznou bitvou Vyšehradskou vrch moci v národu připadl,,
téměř z nenadání, městu Pražskému. Šlechta česká, buďto
Sigmundovi bezděky sloužíc, aneb ku Pražanům na mále se při
vinuvši, postavila se svou nejednotou sama do druhé řady; Táboří
pak, dobrodruživše na jihu země české, když v jejím centrum dály
se věci rozhodné, zmeškali tu první příležitost, která v takové míře
nevrátila se jim nikdy více. Praha tedy, »českých měst matka i hlava,«
stála najednou v čele všech stran husitských; a však, ačkoli přednost
její v národu byla od té doby nepochybná, chybělo předce ještě
mnoho k uznání toho skutečnému: větší částka země musela teprv
králi z rukou násilím vyrvána, tudíž vybojována býti. Pražané ne

ostýchali se bráti úkol takový na sebe. Psaní jejich nahoře posta
vené ze dne 5 listopadu 1420 má pravé jádro své teprv na samém
konci: opovídáť válku a záhubu všem Cechům, kteříby se opová
žili postaviti se Pražským praporcům na odpor; a nehlásajíc ničeho,,
coby bratřím Táborským protivné bylo, bere sobě za spojence cit,,
budivší té doby ohlas mocný v každém srdci českém: cit národ
nosti. 87

Dříve však, nežli vypravovati budeme o podmanění veliké části
země pod moc města Pražského, potřebí ještě ohlednouti se jak
na hádky a půtky domácí, ježto udály se mezi Pražany a Tábory,
tak i na úsilí Táborův, upevniti moc a vládu svou na jihu země
České.

První spor dogmatický povstal byl za příčinou dvanácti
článkův, které obec Táborská již dne 5 srpna 1420, když král
Sigmund donucen byl opustiti okolí Pražské, Pražanům byla podala,,
a v nichž se naléhalo nejen na zachování zápisův mezi oběma.



obcemi učiněných (nám neznámých), ale i na přísnější provedení
třetího i čtvrtého článku Pražského, jmenovitě co do sedání v krčmách,
přepychu v šatstvu, podvodných obchodův atd. Nad to pak žádalo

se, aby všecka práva »pohanská i německá* zrušena byla, i aby
obce všecky řídily se jediné »právem a zákonem božím*, aby klá
šterové a chrámové zbyteční, též obrazové a ornátové bohatí byli
kaženi atd. Novoměstští byli hned hotovi, přistoupiti ke článkům

těm: Staroměstští ale vzali sobě nejprvé potaz, později pak, davše
se poučiti zvláště mistrem Anglickým Petrem Payne, svolili k nim

jen v obmezeném smyslu a s výminkami.
38

Ještě živější odpor proti smyslům Táborským zjevil se ve

hromadě »obce veliké* dne 14 listopadu, ve kteréž přítomni byli
také páni Hynek Krušina z Lichtenburka, Viktorin Boček z Kunstatu,
Hynek z Waldšteina a Mikuláš z Husi. Jednáno tu nejprv o vy

pravení slavnějšího poselství ku králi Polskému, s podáváním jemu
opět koruny České; čemuž když Mikuláš z Husi odpor klásti chtěl,
pravě že bratří Táborští nechtěli cizozemce míti za krále, překonán
Jest ukázáním pečeti, kterou Zižka ku předešlému o to zápisu
•dobrovolně byl přivěsil. Pak za příčinou novot pocházejících od
kněží Táborských ustanovena jest výnosem obecním v Praze cen
su r a, tak že napotom nikdo naprosto neměl psáti a vydávati nic

nového, léčby čtyři mistrové Pražští od obce volení spis jeho dříve

přehledli a pochválili. Konečně uzavřeno jest, že obyčej dosavadní
sloužiti mši v ornátech a s kalichy, a však varujíc se přitom zby
tečné nádhery, měl i dále zachován býti. Rozmrzelý nad tím Mikuláš
z Husi opustil Prahu dne 17 listopadu a bral se k »bratřím«, ježto
obehnavše a dobyvše tvrze Popovic, potom jali se dobývati hradu
Leštna, náležejícího panu Václavovi z Dubé. Ale Pražané nemajíce
dosti na tom, co se jim podařilo, dne 19 listopadu ssadili ještě
také konšely své Táborům příznivé, a povolali na místa jejich mírné
kališníky. To již považováno za přílišné příkoří, nejen u Táborův
samých, ale také u přátel jejich Pražských. Pročež onino uzavřevše

příměří se hradem Leštnem, povolali Zižku z jižních krajův ku
Praze, a sami přiblížili se a obehnali hrad Říčany, s něhož loupeže
po silnicích a mnohé Pražanům škody se dály. Byloť prý to chytře
od Mikuláše z Husi naléčeno, aby pod zástěrou pomoci hlavnímu
městu činěné posilnil své strany v něm, a vyzvav brannou moc
Pražskou k boji společnému, mohl potom ve společnosti její dostati
se do Prahy opět.



Voláni byvše Pražané, aby dle smlouvy společné přišli také
dobývat Říčan, táhli tam v síle nemalé dne 24 listopadu: ale pan
Krušina, hejtman vojsk Pražských, nechtěje již déle bojovat! ve

spolku s Tábory, vzdal se ouřadu svého i vrátil se na panství svá;
totéž učinil také pan Viktorin Boček z Kunstatu, maje pomáhati
bratrovi Hynkovi, kterýž mezitím dne 25 listopadu dobyl slavného
nad Němci vítězství u vsi Lhoty nedaleko Sadské. Při dobývaní
Říčan, když kněží Pražští u vojště mši v ornátech sloužiti se jali,
bylaby nesnášelivostí několika sprostých Táborův strhla se na místě

půtka krvavá, kdyby starší s obou stran byli prosbou i hrozbou
neutišili zuřivcův, slibujíce, že spor ten urovnán bude co nejdříve
v Praze společným v bratrské lásce dorozuměním. Zatím když
i Zižka se svými přibyl před Říčany, pan Diviš z Říčan vida, že
nemohl odolati tak veliké síle, dal se u vyjednávaní pokoje a slíbil
konečně vzdáti se i s čeledí svou, nebude-li nikomu na životě
ublíženo. Pod tou výminkou otevřen hrad dne 4 prosince, na čež
dne 6 pan Diviš s rodinou svou a s jinými 54 vězni dán jest na
radnici Pražskou do vazby. Ale devět na hradě postižených kněží
odevzdal Žižka pračatům svým, kteřížto strčivše všecky do jedné
selské chatrče, spálili je v ní za živa.

Dne 29 listopadu přijeli byli do Prahy páni Oldřich Vavák
ze Hradce, Petr a Purkart bratří z Janovic a Petr Zmrzlík ze Svojšína
někdy krále Václavův mincmistr: slyševše zajisté s žalostí o zmáha

jící se nesvornosti mezi Pražany a Tábory, snažili se vlastenecky
přispěti vší svou mocí ke smíření jejich. Když po dobytí Říčan
Táboří s Pražany do Prahy se vrátili, svolány jsou obce Staro
městská, Novoměstská i Táborská dne 8 prosince k sv. Ambroži
na příkopech do hromady, a to k žádosti řečených pánův, aby prý
zvěděli, v čem se zakládaly různice mezi stranami. Pražané užili při
tom té chytrosti, že nejen zapověděli kněžím a ženám jiti do té

hromady, ale také že obec každá postavena byla po různu, tak že

nemohli ani mezi sebou se míchati ani jaké roztržky a křiky dělati;
proto po mírném mezi nimi jednání rozešli se všickni pokojně zase.
Ustanoveno však, že pozejtří měli kněží obojí strany sestoupit! se

dohromady v Karolíně, a vésti tam při svou před pány a před
ouřady Pražskými.

V památný tedy den 10 prosince [1420], v němž původem
pánův Českých počalo se jednat! o smíření všech stran, pozvali
konšelé Staroměstští ke slavnému obědu na radnici všecky čelné
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muže z národu, co jich v Praze přítomno bylo. Žižka šel tam bez

rozpakův; Mikuláš z Husi ale, obávaje se na radnici oukladův o bez
životí své, vyhostil se raději hněvem z Prahy s několika věrnými
svými. Po obědě čekali mistři a kněží Pražští v Karolíně dlouhý
čas na kněží Táborské, až tito konečně oznámili, že do Karolína

nepůjdou, jinde ale kdekoli že chtějí sejiti se s mistry. Pan Oldřich
ze Hradce a Zižka usnesli se tedy na tom, že strany obě měly
bez meškání sjíti se v domě pana Petra Zmrzlíka, naproti kostelu
sv. Jakuba v Starém městě. 89 Tam tedy ve shromáždění hlučném

předních mužův světských i duchovních, když mělo jednáno býti
o nejnovější příčině rozbroje, totiž o užívaní ornátův při službě

boží, M. Prokop Plzeňský, tehdáž rektor university Pražské, povstav
dí, že nesnáze byla o více článkův celému národu škodných, kteří
dříve slyšeti by se měli; a podav lístku M. Petrovi z Mladenovic,
kázal mu čisti na hlas v 76 článcích latině i česky výtah všeho

toho, cokoli, dle mnění mistrův Pražských, kacířského aneb aspoň
bludného hlásáno bylo od kněží Táborských až po tu dobu. Sem
náleželo předně celé učení o chiliasmu a články směřující k re

publice, ke zrušení politického rozdílu stavův i ku kommunismu,
jež již nahoře vyložili sme.

Co do článkův vlastně věroučných vytýkány jsou Táborům
zvláště věci následující:

»It. nic nemá věřeno ani držáno býti od křesťanóv, což nenie
v biblí zjevně vyřčeno a napsáno; a kromě bible nižádné písmo
doktoróv svátých neb jakýchkoli mistróv i mudrcóv nemá ani čteno
ani učeno ani ohlašováno býti, neb jsú lidé, jenž sú poblúditi mohli;
a protož ktož se učí v sedmeře umění, aneb mistrovstvie v nich

přijme, aneb se mistrem v nich dopustí nazývati, ten jest zpohanilý,
marný a hřeší smrtelně proti čtení pána Krista.*

»It. nižádné ustavenie lidské, ani svátých který nálezek, jakož
jsú hodiny, řád na mši a v jiné službě božie, křižovánie, líbánie
míru, ornátové, posvěcovánie oleje, vody, soli, kalichóv, vína, chleba
a jiných věcí, holení brad a pleší, kadění, kropení, žehnánie, ani

jiní lidští nálezkové nemají držáni býti, jakožto nálezkové anti
kristovi.*

»It. nemá mše latině ani jiným jazykem spievána neb čtena
býti, než jazykem lidu obecného; a to v obecném ruše chodiciem
a kdežkoli, vše jiné opustiec, než slova posvěcujicie řkúce, jakožto
Kristus jest řekl, tak a nejinak má mše slúžena býti.«



»It. nemá nižádný žádati ani prošiti a volatí k svátým, jenž
jsú v nebeské vlasti, za kterékoli pomoci, ani aby za nás orodovali
před pánem bohem, nebby to byla modloslužba.*

»It. postové 40 dní, suchých dní, páteční a jiné vigilie, jako
antikristské nálezky nemají držáni býti, ale ty dni každý má maso

jiesti, aneb co se jemu zdá za podobné.*

»It. v jednom kostele neb v jedné osadě, ač jest tu i mnoho
kněží, neslušie vlec mší slúžiti, nežli jedinú; a pro tu jednu mši
nenie potřebie kostelóv, neb muož, když kto chce, kromě kostela
slúžiti; pakli jest kostel, ale nemá v něm viece než jeden oltář pro
±u jednu mši býti.«

»It. každý kostel, kapla neb oltář po pánu bohu na čest ze

jména kterému svátému ustavený, má jako modloslužebný zkažen
neb vypálen býti.«

»It. nižádného podobenstvie nebeských ani zemských věcí, ani
kterého obrazu nižádný nemá dělati ani mieti, ani má jeho v které
pocti mieti, nebby to byla modloslužba.* 40

»It. svátých kostí a jich ostatkóv nemáme v kostelích ze jména
jich chovati ani jich v pocti mieti pro jich svatů památku.*

»It. po smrti tělesné, duše křesťanské nemají již miesta ani
času k očištění svému, ani oheň očistcový má držán býti.*

»It. daremné a bláznivé jest, za duše mrtvých se modlili, po
stiti aneb almužny činiti, a tak mše zádušnie a vigilie nemají býti.*

»It. nižádný den nemá svěcen býti neděláním tělesným, než

samý den nedělní.*

»It. kněžie nejsúc biskupové mohú, když se jim líbí, sobě

jednoho kněze biskupa voliti a učinili, a ten muož jiné žáky neb
laiky na knězstvie světití.*

»It. nižádný kněz, ve smrtelném hřiechu jsa aneb v kacierství

kterémkoli, neposvěcuje svátost těla a krve božie pána Krista, ani

krstie, ani hřiechóv otpúštie.*

»It. nemá věřeno býti, v svátosti těla Kristova neb ve svátosti
krve jeho, by tu byl pravý a plný buoh a člověk; a protož nemá
se tu kláněti a klekati jako pravému pánu bohu, neb kto se tu
tak klánie, ten modloslúží.*

»It. nenie nižádného stavu kněžského, ježtoby na samý ten
stav slušalo žehnati neb dobrořečili svátost těla a krve pána Krista;



nebo každý křesťan móž dobrořečili každú krmi neb pitie, aby tu
přijímal tělo a krev pána Krista duchovně, ale ne posvátně* atd.

Dle těchto zásad tedy jali se prý kněží Táborští velice tupiti
učení školní a latinská, sami pak přijímali pacholíky i děvečky na
učení, a učili je česky; proto také nejlepší žáci musili prý jedni
k řemeslům, jiní k bojům a jiní na světské běhy se vydati; všecka
spívaní kostelní že potupili, a toliko písně české, kteréž sou sami
složili, tyť velebí, vedou a drží; hodinám duchovním že se posmí
vají, posty a zpovědi že haní, svátým křížem znamenati se brání;
biskupa že sami sobě zvolili, kněží jejich že laiky světili, a že chtějí
aby dosti bylo na knězi a jáhnu, a všechna jiná důstojenství duchovní
aby padla; také že kněží jejich nosí brady jako laikové, a někteří
vstupují v manželství, i jakkoli horlí proti panování kněžskému, však
že sou všude v městech to zjednali, že proti jich vůli nesmějí nic
konšelé ani obec učiniti atd.

Po přečtení těchto žalobných článkův doložil M. Petr z Mlade

novic, že mistrové Pražští nechtěli dotýkati jimi žádné osoby zvláště,
ale že jen vůbec prosí a napomínají všech věrných Čechův, aby
varovali se kněží a kazatelův takových, kteří se přiznávali ke článkům
oněm, poněvadž každý prý z nich jest buďto kacířský, anebo bludný,
aneb aspoň pohoršivý. Na to bratr Chval Repický z Machovic,
hejtman Táborský, osvědčil se, že on přiznával se ouplně ke všem
těm článkům; pan Jan Roháč z Dubé stěžoval sobě, že v Konstanci
vytýkáno prý Čechům jen 40 artikulův bludných, tu ale že chtěli
napočítat! jich přes 70; kněží však Táborští, nejprvé Martinek
Húska, příjmím Loquis, pronesli se v ten smysl, že odějměli se
článkům těm jen oděv tu i tam jedovatý, co do věci samé že kněží
Táborští ouplně s nimi se snášejí, a Mikuláš z Pelhřimova i Markold
ze Zbraslavic potvrdili téhož hlasem svým. I ohlásili mistři celému
shromáždění, že hotovi byli dokázati ve škole zjevně nepravdu
článkův čtených důvody rozličnými a písmy svátými, budeli kdo
chtíti postavit! se k hájení jejich; a když kněz Martinek na to po
žádal, aby článkové ti podáni byli Táborům písemně, odpovědíno
mu, že budou dáni tomu, kdo se podvolí k veřejnému o nich hádaní
na universitě Pražské.

Po této neočekávané scéně biskup Táborský Mikuláš z Pel
hřimova vystoupiv na lavici a drže malou knížku v rukou, jal se
rnluviti hlasitě takto: »Pánové! slyšeli ste mistry, slyšte již také
i nás. My přišli k roku tomuto v domnění, že tu jednati se bude

jen o řádu mše svaté, lépeli jest v ornátě čili bez ornátu večeři



páně pamatovali a lidu přisluhovali: mistři pak položili proti nám
mnohé články, o kterýchž máme naději, že jsou praví, vyjmouce
jediné co v nich jedovatého přimíšeno. Ale ponechaje toho nyní
na chvíli, pravím, že my lépe činíme, opustivše obřady ty, které
v pozdějších stoletích papežové od ducha Kristova již odpadlí na
řídili při svátosti večeře páně, nežli činí mistrové, ježto velí šetřiti
nařízení těchto.* Tudíž jal se dokazovat! větu svou důvody obšír
nými z příkladu Kristova i prvotní církve, neopominuv při tom
horliti proti těm, kteří počínají sobě prý zuřivěji proti tupitelům
nálezkův lidských, nežli proti přestupitelům Kristových přikázaní.
S druhé strany na to povstav M, Jakoubek ze Stříbra, četl z ruko

pisu dlouhé pojednání o rozdílu toho, co ve víře a v církvi boží

podstatného i ke spasení duše nevyhnutelně potřebného jest, a co

jen případného, jako ku př. sloužení mše v ornátech. Prvních věcí

nižádný člověk arci že nemá ani nemůže měniti; druhé pak že sice
měniti se mohou dle potřeby času a místa, ale zavrhovat! jich
ovšem že nikoli nesluší; k nim že náležejí všecka nařízení starých
otcův církve, která náboženství a zákonu božímu nepřekážejí, alebrž

raději napomáhají, majíce význam mystický. Po skončení všech řečí
takovýchto u večer vynesli páni předsedající nařízení, aby strany
obě podaly pře své písemně do rukou purkmistra Staroměstského,
a to v měsíci ode dne hádky počítajíc; shromáždění pak rozešlo
se konečně bez jiného oučinku, leda že strany zachovaly proti sobě
aspoň zevnitřní tvárnost pokoje a snášelivosti.

Pana Mikuláše z Husi stihlo téhož dne, když ve hněvu
z Prahy pryč se ubíral, neštěstí veliké. Jeda zajisté k Vyšehradu,
když u potoka Botiče potkal se s vozy, kůň jeho vzpínaje se vpadl
s ním do zmoly a zlámal mu pádem svým nohu; tak že ač prý
se byl zapřísáhl, že nikdy již do Prahy se nevrátí, přinešen jest
tam zase k lékaři, do domu páně z Rosenberka, jejž sobě a Tábo
rům byl osobil, co případek prý hradu Přibenického. Ale když již
noha hojiti se chtěla, napadla ho tak těžká dušnost, že učinila
konec dnům jeho u štědrý večer [24 pros. 1420]. Praví o něm

spisovatel souvěký a osobní jeho nepřítel/ 1 že prý »smrti jeho
někteří Pražané, povahy Táborské na se vzavše, želejíce oplakávali;
jiní ale radujíce se, bohu díky vzdávali, že je zprostiti ráčil člověka

podvodného, který opatrností svou ne k pokoji a lásce, ale k různi
cem a nenávisti mezi stranami prohlédal.* Ztráta muže, který v ohledu

politickém od přátel i nepřátel za nejvýtečnější hlavu národu a věku
svého považován byl, nemohla jináče než bolestná býti pro stranu



jeho, ačkoli zapríti se také nedá, že smrt jeho v době té, postavivší
Zižku Pražanům příznivějšího v čelo strany Táborské, přispěla ne
málo ke svornosti a k válečnému štěstí Husitův vůbec.

Mezitím když tyto věci v Praze a v okolí se dály, vedli byli
Táboří na jihu Cech boje mnohonásobné, o kterýchž ale došly
nás zprávy jen zlomkovitě a nedostatečné. Hlavní jejich tam a nej
mocnější nepřítel byl mladý pan Oldřich z Rosenberka, jenž byv
dříve husitou sám, po porážce, kterou při dobývaní Táboru dne
30 června [1420] byl utrpěl, stal se ukrutným pronásledovníkem
všech podobojích vůbec. Zižka opustiv Prahu dne 22 srpna, jakož
již řečeno, bral se byl nejprvé do města Písku, jemu vždy pří
chylného. Jeho tam pobytí a další záměry, též dojem hrůzy na
celé okolí skrze to padlý, líčí co nejživěji psaní od konšelův Vod

ňanských dne 28 srpna ku panu Oldřichovi z Rosenberka dané.42

»Jakož nám Tvá Milost píše o Žižkovi, žeby přijel do Píská:
jistáť jest věc, žeť jest’na Písku Zižka! I zpraveni jsme od dobrých
našich přátel a od našich věrných sousedův, že chce k nám při
trhnouti nocí o půlnoci; a také zpraveni jsme, žeť leží polem u Písku,
a máť malý lid, ale žeť shání sedláky z okolí k sobě. A také, pane
milý! žalujemeť na své žoldnéře, že kdyžť sou zvěděli Zižku na
Písku, tehdáť sou od nás pryč odjeli ihned. A také, milý pane!
rač spomenouti naši sirobu a rač nás opatřiti; neb nebudeli boha
a Tvé Milosti, tedy my záhynem, a králův zámek ztratíme.*

Královské to město V o d ň a n y, ležící na blízku statkův páně
Oldřichových z Rosenberka, bylo mezi prvními, které po smrti
krále Václava osvědčovaly husitské své smýšlení pronásledováním
duchovenstva katolického. Pan Oldřich, měv tuším poručení od
krále potrestat! je za to, chopil se rád té příležitosti ku pokoření
hrdých sousedův svých, a přilehnuv k městu, dobyl ho byl v krátkém
čase i dal pobořiti zdi okolo něho, kterýchž bez dovolení jeho více
stavěti neměli, až se zapsali, že ho žádným příkořím a protimysl
ností hněvati víc nebudou, sice jinak že v poddanost jeho upadnou.

4*

Tím se pochopiti dává, proč ouřad města Vodňanského utíkal se
nyní ku panu Oldřichovi jako pánu svému; zoufalý jeho hlas po
cházel ze strachu před pomstou hrozící jemu za všeliká příkoří,
která v posledních časích z rozkazu páně Oldřichova činil byl
horlivějším Husitům v městě svém. I nelekali se bez příčiny: neb



Žižka přilnuv k městu, dobyl jeho bez veliké nesnáze, při čemž
ale nemálo lidí v městě zbito a také kněží několik, kteří dříve
rozdávavše pod obojí potom se byli zpětili, do vápenice uvrženo
a za živa spáleno jest.

44

Z Vodňan, kteréž od té doby staly se městem Táborským
táhl Žižka poprvé ku Prachatí cům, městu tehdáž ochrannému
probošta Vyšehradského. Horlivější kalicha protivníci dali se byli
odtud před ním na outěk; pročež když po zboření částky zdí

městských a spálení několika domův měšťané poddávajíce se slíbili
dáti svobodu čtyřem artikulům Pražským v městě svém, Žižka

spokojiv se tím, pustil se dále na rozlehlé statky páně z Rosen
berka. Pán ten byl nedávno před tím zradou měšťanův zmocnil se
města Kamenice, náleževšího panu Prokopovi z Oustí a tudíž straně
Táborské; když ale Táboří na hradě Kamenickém se ubránili,
zapáliv město zase je opustil, a tak obě strany pleněním i pálením
činili sobě škody nesčíslné. Žižka potom k žádosti pana Oldřicha
Vaváka mladšího ze Hradce a ve spojení s ním přitáhl také
k městu a hradu Lomnici nedaleko Třeboně; tu leže tři dni,
dobyl hradu smluvou, a ustanoviv tam za hejtmana pana Jana
Roháče z Dubě, bral se dále proti Bystřici, hradu a městu náleži
tému panu Lipoltovi Krajíři, královskému hejtmanu na Budějovicích,
a spolu pánu na Landšteině, hroznému husitův nepříteli. Tu také
nedlouho dobývav, vzal hrad i město outokern, s velikým posádky
německé okrvavením, a jal tam páně Lipoltovu manželku i děti;
nechtěje pak osazovati hradu ani města lidem svým, kázal je obo
řiti a spáliti ohněm.45 Dále obrátiv se ke Svinům, ležícím nedaleko
jeho rodiště Trocnovského, dobyl i tam hradu v krátce. Další však
jeho skutky v tom kraji a času nejsou nám známy, kromě co Staří
letopisové čeští v následující slova vypravují.

»Žižka oblehl Bor panský za Horaždějovici, a tu ležel až se
i dali, A když mu tvrze sstoupili, vypálil hned tvrz, nevěda by jim
retuňk táhl. A když o retuňku zvěděl, táhl nahoru ku kostelíku,
a tu se šikoval. Na něhož přitáhl (den 12 října) pán z Rosenberka
s velikým množstvím lidu, s ním pan Krajíř s mnoha Němci, i jiných
mnoho rozličných lidí s ním; a s druhé strany pan Bohuslav Svamberk
s Plavenským i s Němci mnohými, i z Plzeňska; a tu jeho vůkol

osuli, neb veliké množství lidu bylo se na něho sjelo. Ale on se

mužsky bránil, doufání vždy v pánu bohu maje, a mnoho nepřátel
s svými bratřími zbil a zranil, a škodu i hanbu jim velikou učinil*



tak že s hanbou pryč ujeti musili. A on sám na bojišti ostav, potom
dále táhl kam chtěl a kam jemu libo bylo.«

46

Nejstrastnější ale osud potkal této doby město Prachatice
od nás již připomenuté. Po Zižkovu odtud odtržení vrátili se byli
zase obyvatelé jeho uprchlí, a jakož souvěký spisovatel vypravuje,

47

poopravivše domy a zdi městské, počali ukrutně pronásledovali
všecky sousedy své podobojí, některé jímajíce a k odprisažení
kalicha pudíce, jiným statky berouce a z města je vyhánějíce; nad
to pak spálili dva neb tři horlivější husity, a mezi nimi žáka Ondřeje
z Výrova, někdy Prachatického zvoníka. Pročež Zižka vzav s sebou
bratří a sester počet hojný, dne 12 listopadu přitáhl k městu,
a k obyvatelům po zděch k obraně rozestaveným mluvil nejprv
pokojně v tato slova, řka: »Otevřte bránu, a pusťte nás s velebnou
svátostí těla Kristova i s kněžími pokojně do města; slibujeme ne
činili vám škody žádné ani na těle ani na statcích.« Ale oni jako
rouhajíce se odpověděli: »Nepotřebujeme vašeho těla Kristova ani
vašich kněží, nebo máme i tělo Kristovo i kněží, kteří se nám hodí.«
To uslyšev Zižka pozdvihl hlasu a řekl; »Přisahám dnes bohu,
jestliže vás mocí dobudu, že nikoho nenechám na živě, ale všecky,
cokoli vás bude, usmrtiti dám.« A i hned ponukl bratří, aby udeřili
na město se všech stran. Kteřížto přistavivše bez meškání žebříky
ke zděm, na mnoha místech násilím je zlezli, protože střelci a pra
čata Táborští tak uměle stříleli nahoru, že měšťané mající brániti

hradby své střelbou pušek a ručnic, též smolou a kamením, ne
troufali sobě mnozí ani ze zábradlí ven vyhlédati. Pročež dostávše
se Táboří na zdi, ubíjeli tam mnohé cepami, jiné pak utíkající honili

po ulicích a poráželi napořád. I otevřevše bránu městskou, vpustili
ostatní bratří a sestry, ježto spívajíce písně nábožné, nesli s sebou
do města tělo Krista pána; pak rozdělivše se po ulicích a domech,
všecky mužské tu i tam skryté vraždili, ženám i dětem odpouště
jíce, aneb je k Zižkovi jaté vodili; kterýž ušetřiv jen asi sedm
mužův za věrné husity uznaných, dal ostatní všecky, v počtu
asi 85 osob, zavříti do kostelní sakristie, a naházejíc tam smoly
a slámy, beze všeho milosrdenství zapáliti. Nic neprospělo jim
rukama lámání a na kolena klekání, nic slzavé prosby, aby jim
aspoň ku pokání času dopřáno bylo. V městě zabitých našlo
se 230 osob, z nichž některé pochovány, jiné do studnic vmetány
jsou. Konečně vyhnavše ženy a děti zabitých mužův, osadili Táboří
město lidem svým sami, a ohradili je v brzce novými příkopy
i hradbami lépe než bylo prvé.



Nazejtří, dne 13 listopadu, podařil se Táborům na jiném místě
z nenadání výboj ještě znamenitější. Nad řekou Lužnicí, asi míli

pod městem Táborem, stáli s obou stran řeky dva hradové páně
Oldřichovi z Rosenberka, Přibenice jmenem, mostem mezi sebou

spojení, jeden větší na levém, druhý menší na pravém břehu.
I poněvadž jmíni sou za nedobytné, schováno jest na nich z okolí
množství pokladův na zlatě, stříbře, drahém kamení a šatstvu, též
svátostí a knih vzácných. Mezi vězni na hradě větším hlídanými
nacházel se také často jmenovaný Táborský kněz Václav Koranda,
jenž před dvěma měsíci jev za gleitem ku panu Jindřichovi Leflovi
na Bechyni, byl na cestě překvapen a chycen od Rosenberských.
Ten v noci ke dni nahoře jmenovanému dobyv se náhodou z okovův,
jimiž na věži poután byl, osvobodil také jiné spoluvězně své, jichž
pomocí zmocnil se tudíž hlídačův svých a dal je na místě svém

upoutati. Jeden z těchto, jmenem Odolen, sliboval učiniti všecko
co by žádali, kdyžby ho na svobodě nechali, i poslán jest do
Tábora zpravit bratří bez meškání o tom, co se stalo. Hejtman
Táborský Zbyněk z Buchova, měv právě lid pohromadě, neváhal

přitrhnout! s ním ke hradu a dobývati jeho. Překvapená posádka
zděsila se tím více, že stejným časem i s věže hradové počalo se

ozývati nenadálé hrozné heslo »Tábor hurra! Tábor!« a házení
kamene s hůry dávalo důkaz, že věže byla skutečně již v rukou
nepřátelských. Boj proto netrval dlouho; a když hrad větší ztracen
byl, posádka hradu protějšího, nedočkavši na sebe outoku, sama
utíkati počala. Pomoc, která Přibenickým v té chvíli od Soběslavě

přispěla, nedala již příčiny leda k větší a krvavější lidu Rosenber
ského porážce. Mezi zajatými na hradě byl také mnich Heřman,
biskup Nikopolský a farář tehdáž Miličinský, jenž připuzením páně
Čeňkovým z Wartenberka r. 1417 na hradě Lipnici množství kněží

husitských byl světil, ale od té doby krutým jejich protivníkem se
stal: toho vzavše Táboři, prosícího s pláčem a vše učiniti slibujícího,
utopili pod mostem v řece s ukrutností šerednou.48

Ztrátou Přibenic utrpěl pan Oldřich z Rosenbe rka škodu
náramnou a tím bolestnější, že i ztráta města Soběslavě v patách
za ní následovala; i zkusiv několikrát po sobě nedostatečnost svou
odolati Táborům, jal se konečně vyjednávat! s nimi cesty pokoje
a míru. Uzavřeno jest tedy dne 18 listopadu mezi ním a mezi
»všemi obcemi* strany Táborské příměří až do outerý masopust
ního nejprv příštího (4 Febr. 1421) pod tou výminkou, »aby pan
Oldřich držel tyto čtyry kusy na všem svém panství: 1) aby slovo boží



svobodu mělo, 2) aby tělo boží a krev jeho svátá byla dávána všem

věrným, osob nevynímajíc, 3) aby kněžská nadání zrušena byla,
a 4) hříchy smrtelné na svém zboží aby stavoval, což může nejdál,
a to pod základem deseti tisíc kop grošův Pražských.* Pan Oldřich
sliboval nad to nejen přistoupit! také osobně ke čtyřem těmto
Pražským článkům, ale i přičiniti se u Sigmunda krále, aby došli

prostředkem jeho v křesťanstvu vůbec uznání žádoucího. 00

Ku konci památného v dějinách českých léta 1420 zdálo se

sice, jakoby štěstí válečné, aspoň na východu a na severu země

České, k nepřátelům husitův bylo skloniti se chtělo. Po dobytí
a zboření cistercienského kláštera Svatého pole na Opočensku,
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bratří Orebští a Hradečtí měšťané s panem Alšem Vřešťovským
z Risenburka vytáhše dne 18 prosince k Opatovicům, šturmo
vali ku klášteru, ale odbiti jsou velmi krvavě; páni Viktorin a Hynek
bratří z Poděbrad, a strýc jejich pan Jan Puška z Kunstatu, sužo
váni byvše vojsky královými na statcích svých, volali ku pomoci
Pražany a Orebity: ale Pražané hnuvše se dne 17 prosince ke
Brandýsu na Labi, a osadivše jej i s několika tvrzemi okolními,
pro třeskutou zimu, která v ty dni připadla, vrátili se domův zase

(23 prosince), tak že pan Hynek nedaleko hradu svého Poděbrad
utrpěl dne 26 prosince bolestnou porážku, 70 bojovníkův na bojišti
ztrativ. 0'"

Sigmund král trávil dni poslední tohoto a první následujícího
léta [1421] nejvíce v Litoměřicích, některé též v Mostu a v Oustí,
u vyjednávaní prostředkův válečných, maje při sobě Braniborského
markrabí Fridricha, též markrabě Míšeňské dva, kteří tudíž zavá
zali se pomáhati jemu lidem branným proti Čechům. V Litoměřicku
i v Zatecku vstoupily města mnohá s zemany ve spolek branný,
v jehož čele zvláště Mikuláš z Lobkovic nemalé měšťanům Žateckým
činil škody.

Dne 14 ledna 1421 pan Jan Městecký z Opočna s Kutnohor
skými a jinými městy královými vpadše u veliké síle náhle do
městečka P řeloučí, kdežto houf Táborův byl v kostele se ohradil,
pobili a zjímali je všecky, a přivedše odtud 125 zajatých s knězem
Valentinem do Hory, dali je vmetati do šachet. Brzy na to, když
Hromádka z Jistebnice hejtman Táborský zmocnil se byl hrazeného
městečka Chotěboře, Kutnohorští s mincmistrem svým panem



Mikšem Divůčkem, pak páni Jan z Opočna, Čeněk z Přibislavi,
Arnošt Flaška i Puta z Častolovic, s hojným lidem položili se okolo
Chotěboře, dobývajíce ji. Hromádka vida, že i Chotěbořští sami

byli jemu nepřátelé, dal se do vyjednávaní, a maje od pánův slib

pode ctí a věrou, že posádce na životě ublíženo nebude, vzdal se
konečně bez boje se vším lidem svým, dne 3 února. Bohužel ale
vítězové neměli té ušlechtilosti do sebe, aby zamítali zásadu, že
slovo kacířům dané nevíže. Na doléhání zvláště Němcův kutno

horských vehnáno jest tu v Chotěboři asi 300 zajatých do stodol
a spáleno,

53
jiní v Loších mezi Horou a Čáslaví podobnou smrtí

utraceni, ostatní pak do šachet vmetáni jsou, tak že všech asi 700 lidí
zrádně zahynulo; Hromádka pak s dvěma kněžími Táborskými
zaveden jest do Chrudimi, a tam na náměstí veřejně spálen.

54
Vyznati

se musí, že Táboří, jakkoli ukrutní, skutku tak věrolomného ne

dopustili se nikdy.
A však částečné tyto ztráty neměly značného oučinku proti

zmáhaní se moci husitské v Čechách; bylyť zajisté více než nahra
ženy boji vítěznými, jež stejnou dobou Pražané a Zižka buďto
spojení, buď po různu, na jiných místech vedli. Poněvadž králova
posádka na hradě Kunratickém bránívala dovozu obilí a jiné
potravy do Prahy, Pražané obehnali hrad ten dva dni před novým
rokem u veliké síle, a osadivše hned na počátku hřeben hory,
okopali se tam dle potřeby, a naházeli z pušek a z tří prakův
tolik kamení do hradu, že potřískali nejen všecky střechy, ale
i podsebití hradové. Velitel na hradě rytíř Fulštein vida, že ne
odolá síle nepřátel, dal se dne 25 ledna do rokování, v němž oba

polně umluveno, že posádka celá i s věcmi svými, a však ne
s královskými, dovezena i doprovozena bude od Pražanův bezpečně
až do Kouřimi. Nazejtří tedy dne 26 ledna puštěno jest 20 vy

braných osob z vojska Pražského do hradu, a v pondělí dne 27 ledna,
když přiveden dostatek vozův pod hrad, počali nakládati na ně
věci své vojíni královští. Ale že pan Fulštein mimo jiné věci krá
lovské také celou knihovnu na vozy klásti chtěl, chasa Pražská
rozechvátila násilím náklad jeho, i probořivši se skrze zeď do hradu,
zloupila tam všecky pokoje královské; po čemž zvláště mnoho
vzácných knih po Praze za velmi levnou cenu se prodávalo. Hned
na to zapálen jest tento krátkotrvalý ale nádherný hrad »Wencel

stein«, (jakž jej král Václav někdy jmenována míti chtěl,) a od na

jatých k tomu dělníkův rozbořen až do základův svých, aby Praža
nům nikdy více škoditi nemohl.



Důležitější ale ovšem byly současné boje Táborův v Plzenště,
Zižka vypravil se hned s nového roku nejprvé proti Chotěšov
skému klášteru, jehož dobyv osadil svým lidem, a dále proti
Kladrubům, kteréžto nemohše také odolati dlouho, dobyty jsou
a svěřeny panu Petrovi Zmrzlíkovi ze Svojšína, oblíbenému někdy
krále Václavovu mincmistru. Odtud hnul se Žižka před Stříbro,
chtěje dobývati města. To uslyšev pan Bohuslav ze Svamberka,
ouhlavní Táborův nepřítel, přijel s málem lidu na nedaleký hrad
svůj Svamberk čili Krasikov: a i hned bratří, nechavše oble
žení Stříbra, přitrhli ku Krasikovu, a již prvního dne opanovavše
násilím hřeben hory, nazejtří dobyli věže jedné i s mostem. S úžasem
a hrůzou vida pan Bohuslav, jaký osud ho čekal, jal se prošiti,
aby posláno bylo pro pana Petra Zmrzlíka: jemu zajisté a nejinému
že chce postoupiti hradu a sám také i se svými se vzdáti. Zižka
svolil velikomyslně k výmince té, aniž užiti žádal příležitosti ku
pomstě. Panu Petrovi vzdal se tudíž pan Bohuslav; i měliť velikou
nesnázi s obecným lidem Táborským, žádajícím bezživotí nejukrut

nějšího nepřítele svého: a však uvarován spor ten konečně na takový
spůsob, že pan Bohuslav na hradě pod stráží chován, služebníci

pak jeho všickni na rukojernství propuštěni jsou. Bojovný tento
pán, seděv potom dlouho na Přibenicích u vězení, když viděl, že
král Sigmund o vysvobození jeho se nestaral, i také čestným Tábo
rův k němu se chováním hnut jsa, přihlásil se konečně sám ke
straně Táborské (1422) a stal se brzy na to jedním z nejčelnějších
vůdcův jejích.

Brzy po dobytí Krasikova, a to ještě přede dnem 14 ledna,
přilnul byl Zižka s lidem svým také k městu Tachovu, a zmocnil
se předměstí ouprkem. Proto měšťané Tachovští rychlým poselstvím
ku králi Sigmundovi prosili snažně, aby nemeškal přispěti jim ku

pomoci, neměloli pevné a důležité ono město pro něho ztraceno
býti. Sigmund přichvátav do Plzně, sbíral se všech stran vojsko
veliké, i psal také knížatům Bavorským,
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aby hned a bez odkladu

pospíchali v největší která jim možná byla síle na hranice České
ku Přimdě, kdežto prý purkrabí královský je zpraví, kamby dále
táhnouti měli. O takovýchto přípravách dověděv se Zižka, a utrpěv
spolu skrze oheň ve předměstí Tachovském škodu nemalou na
koních a vozích válečných, odtrhl odtud zase, a svolav radu svou
vojenskou, uložil rozsázeti lidi své po dobytých klášteřích a hradech,
Krasikovu, Kladrubech a Chotěšovu, sám pak pospíchal osobně do
Tábora pro sbíraní větší moci válečné, napomínaje spolu Pražanův,



aby nemeškajíce přispěli jemu lidem svým, an prý krále antikrista
s pole sehnali oumysl měl. Této nepřítomnosti Žižkovy v Plzenště

užívaje Sigmund, přitáhl s vojskem nemalým (do 12.000 mužův)
do Stříbra, i jal se již přede dnem 29 ledna dobývati Kladrub
ského kláštera zase, na kterémž tenkráte hejtman Táborský Chval

Repický z Machovic byl velitelem. Všecko však namáhaní jeho
bylo marné, ano praví se, že větší škody bral od obležených sám,,
nežli jim činiti mohl.6.

Dobývaní Kladrub trvalo bez prospěchu až

do dne 10 února.
Pražané slyševše Žižkovu žádost, rnilerádi chopili se příležitosti,

vstoupiti ve spolek branný, z něhož sami pro sebe očekávati mohli
prospěch nejlepší; ana skutečně teprv od spojení moci jejich s mocí
Zižkovou převaha husitismu ve království nejen nepochybnou ale
i neodolatelnou se stala. Vypravivše tedy na rychlost dne 6 února
asi 7000 jízdných i pěších se 320 vozy válečnými, poslali je Žižkovi

vstříc; kteřížto v Dobříši spojivše se s ním, táhli dále přes Hořo
vice a Žebrák na Rokycany, jichž se zmocnili bez odporu, jakož
i hradu Wilšteinu,58

jejž osadili rytířem Vilémem Kostkou z Po

stupic. To slyšev Sigmund, netroufal sobě dočekati polem tak
valného vojska, ale když ještě nepřátelé pět mil od něho vzdálí

byli, rozpustiv lid svůj, sám pospíšil sobě asi dne 12 února z Plzeňska
do Litoměřic, kdežto již dne 14 února vydával od sebe opět zá

pisy až posavad zachované. Však i tam nedlouho se pozdržev,
dne 26 února přijel i s královnami do Hor Kuten nazpět, pobyl
v Čáslavi od posledního února do 6 března, pak opustiv Čechy
docela, ztrávil s dvorem svým tři neděle (9—31 března) ve Znojmě
na Moravě.

Po králově outěku spojené vojsko české,
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nemajíc s kým bojo
vali v poli, obehnalo dne 14 února město Plzeň, a zmocnilo se
v prvním outoku jeho předměstí i mlýnův. »I bylo jest tehdáž
v městě drahně urozených pánův se služebníky svými a mnoho

kněží, kteřížto bránili udatné zdí městských. A však když minuly
čtyry neděle, a srubové a podsebití na zdech z pušek velikou škodu
již oyli vzali, Plzeňští bojíce se valného outoku od nepřátel, dali
se do rokování, a svolením obou stran, totiž Pražanův i Táborův
a pánův spojených s jedné, a Plzeňských se pány a městy Stříbrem,
Domažlicemi a Tachovem i s celým mírem kraje Plzeňského s druhé
strany, uzavřeno jest příměří pokojné, mající trvati až do novéha
roku 1422, a utvrzeno zápisy a pečetmi s obou stran pod výmin
kami takovými, že Plzeňští měli hned skrze posly své žádati na



Sigmundovi králi, aby ke čtyřem článkům Pražským přistoupil,
aneb aspoň jim přistoupit! dovolil; a však buďto že král to učiní
aneb nic, Plzeňští v jednom měsíci ode dne smlouvy zběhlém vždy
že budou povinni dáti svobodu oněm článkům ve všech městech,
městečkách i vesnicích svých, též kněžím Pražským, aby nejen slovo
boží bez překážky tam kázati, ale i každému, kdožby chtěl, večeří

páně pod obojí spůsobou přisluhovat! mohli, a to vše pod pokutou
v listu zápisném určenou. Po uzavření smlouvy té rozpuštěno jest
pole, a vojsko hnulo se dále k Chomoutovu. Ale Plzeňští vypravivše
posly své ku králi, jali se každodenně opravovat! zdi a příkopy
městské, aniž pustili kdy jakého kněze husitského do města svého,
zjevně tím rušíce učiněnou smlouvu.* 60

Při dobytí Chomoutová, města již tehdáž arciněmeckého,61

Cechové, jak staří letopisové praví, »okrvavili se nejprvé a nejvíce.*
Spojené vojsko Pražské i Táborské vtrhši do Zatecka, přilehlo hned
k městu tomu a obehnalo je i s hradem dne 14 března. Obyvatelé
posilněni jsouce mnohými bojovnými zemany a kněžími z okolí,
bezpečili se příliš na pevnost hradeb a udatnost bojovníkův svých,
i popouzeli nepřátely své rouháním a posměchy velmi neslušnými
se zdí městských. První outok dne 15 března učiněný odrazili sice
šťastně; nazejtří ale, ve květnou neděli, zachvátila je pohroma
i v husitské válce samé neobyčejná. Jakkoli udatně se bránili,
kromě strojňv a zbraní obyčejných také roztopenou smolou a vodou
vřelou na Cechy chrlejíce, neodolali však síle nepřátel; kteřížto
stekše zdi na několika místech najednou, jali se vztekle vraždit!
kohokoli v městě živého zastihli, neodpouštějíce než některým ženám
a dětem i třidceti toliko mužům, aby prý občany své pochovati
mohli. Počet zabitých a upálených toho dne udává se všelijak
ode 1363 až do 2500 osob. Ze pak při tom celé město zloupeno
a veliká jeho část i v popel obrácena, toho zvláště dokládat! téměř
ani nepotřebí; jen to připomeneme, že Židové a Židovkyně v městě,
jimžto slibována milost, kdyžby se pokřestiti dali, volili prý raději
skákati do ohně sami.62

Krvavý tento pád dojal celé okolí hrůzou náramnou; když
vítězové osadivše Chomoutov, k věrnému Zatci odtud se brali,
poddávali se jim napořád města, hrady, tvrze samoděk, některé
i dosti daleké, jako Mašťov. Také Lounští bojíce se, vyslali



posly do Zátce, že chtěli městu Pražskému podrobiti se. Pročež
Pražané uvázavše se v Louny, uvedli tam zase spoluvěrce své,
kteříž vloni odtud vyhnáni byli.

03

Podobný osud potkal i město
Slané, které nedočkavši na se outoku, otevřelo brány své vojsku
spojenému. Toto pak zmocnivši se na cestě ještě i hradu Okoře
a tvrze Makotřas bez boje, vrátilo se vítězoslavně do Prahy v bílou
sobotu, dne 22 března.

Ve středu po velikonoci, dne 26 března, vytáhli již zase Pražané
s Žižkou k dobývaní města Berouna, chovavšího nejen silnou po
sádku královskou pod Rudolfem z Beče, říšským někdy vikářem
v městě Feltre v Itálii, ale i kněží, mistry a měštany Pražské kalichu
odporné v hojném počtu. Leževše pak tam několik dní, zmocnili
se konečně města outokem dne 1 dubna, i usmrtili opět nemalý
počet osob na slovo vzatých, jako řečeného pana Rudolfa, též
české rytíře Jana Kobliha, Bohuslava Doupovce, Heřmana z Bubna,
i professory Pražské M. Vavřince z Nimburka, M. Brikcího a M.

Simona, nadto pak kněží, mnichy a měšťany Pražské, ano vesměs
osob 37 kázáním Zižkovým v jedné jistbě před městem spáleno
jest. Pak osadivše město k ruce své, vrátili se do Prahy zase dne
3 dubna.

Z toho výstrahu sobě vzavše měšťané Mělničtí, umínili ne

dočekati na sebe podobného pádu, ale poddati se raději Pražanům
dobrovolně. V zápisu o tom učiněném slíbili nejprv hájiti a brániti
čtyř artikulův Pražských proti každému živému člověku až do hrdel
i statkův svých, potom nepřijímati Sigmunda za krále Českého, ani

pouštěti královny Sofie do města svého bez vůle Pražanův, nýbrž
slušeti napotom pod moc a právo města Pražského, a poslouchati
ouředníkův od nich usazených jakožto starších svých. Na to usta
noven jest jim od obce Pražské za hejtmana rytíř Jan Smiřický ze

Smiřic. 64

Po dobytí Berouna Žižka odebral se na Tábor, za příčinou
rozbrojův od nás již nahoře líčených; větší však částka vojska jeho
zdá se že zůstala vždy ještě s Pražany, ku kterýmž se také připo
jili bratří Orebští ze Hradecka s pány Poděbradskými, s Divišem
Bořkem z Miletínka i jinými. Hradčané byli utrpěli v bílou sobotu
22 dne března novou porážku; vytáhše zajisté s vozy opět proti
klášteru Opatovskému, podstoupeni jsou od králových bojem u Po

dolšan, kdežto nejen hejtman jejich Lukáš zabit, ale i ke třem stům

zajatých na klášter odvedeno. To bylo příčinou, že nyní spojené
vojsko husitské po nedlouhém odpočinutí u větší nežli kdy síle vy-



táhlo dne 13 dubna vysvobodit východní Čechy a Moravu
z rukou králových. Nej vyšším vůdcem výpravy té slul opět pan
Hynek Krušina z Lichtenburka, v skutku ale byl jím kněz Jan,
někdy mnich Zelivský. Nejprvé obehnali To ušeň na Labi nad
Brandýsem, páně Michalcův hrádek, jenž třetí den poddav se, osazen

jest lidem Pražským. Potom dne 16 dubna přilehli k městu Brodu
Českému, a nazejtří dne 17 outokem, ač bez pořádku vyvedeným,
v několika hodinách zmocnili se příkopův a zdí městských, jakkoli
udatně bráněných, a vnikše do města, počali po ulicích cepy mlátiti

nepřátely své, posádku královskou i měšťany. Žoldnéři němečtí

když viděli město ztracené, utekli se do kostela i na zvonici, chtějíce
brániti se tam. Ale zapálením kostela i zvonice zahynulo ke 200 osob,
a kteří předce na živě zůstali, vyvedeni jsouce za město, zbiti jsou
od cepníkův aneb spáleni. Mezi zahynulými bylo 18 kněží i s farářem

městským a Mikuláš Návara, slovutný někdy krále Václavův písař.
6"

Hrůzou pohromy takové omráčeni jsouce měšťané Kouřimští,
vyslali do Brodu plnomocníky své, skrze něž poddali se »pánu
bohu a Pražanům,« slibujíce hájiti a brániti čtyry Pražské články
až do těch hrdel i statkův; za to přijali je Pražané pod ochranu
svou, a dovolili všem, kteříby ku podobojím přistoupili nechtěli,
vystěhovati se z města ve dvou nedělích svobodně a beze škody.
Následkem té smlouvy osadili Pražané město Kouřím v neděli dne
20 dubna. Ale i jiné města, hrady, tvrze a kláštery v okolí, ne

majíce čáky pomoci od krále, daly se uchvátili proudem moci ne
odolatelné: nejprv umluvilo se město Kolín a osazeno dne 22 dubna
pokojně, a však klášter mnichův žebravých tam i s šesti kněžími

vypálen;
66

potom poddaly se Nimburk i Čáslav, též hrádek
K1 u č o v, a klášterové Skalický, Sedlecký, Sázavský, V i 1 i
movský, též Drobovice kommenda křížovníkův Pruských a bo

hatý kláter Opatovský padli v několika dnech bez odporu v moc
Pražanův, při čemž Skalice, Sedlec i Opatovice vypáleny jsou.

67

Přicházeli k vítězům zemané celého kraje, umlouvajíce a zapisujíce
se, že chtěli býti s Pražany a Sigmunda již nemíti za krále. Také
pan Čeněk z Wartenberka ve středu dne 23 dubna rokoval s nimi
v Kolíně; i »žádali na něm, aby se napřed pokořil pánu bohu
a obci, a aby se zapsal podle nich a podle obce, aby s nimi byl
do toho hrdla i do toho což má, a krále aby nikdy za svého pána
neměl; a o to se jest s nimi rozstrčil, že toho učiniti nechtěl.* 68

Pro Kutnohorské, hlavní Pražanův protivníky, nastala nyní
doba velmi nebezpečná. Ukrutné jejich s jatými husity nakládaní



trvalo již na třetí rok; osud Táborův poddavších se ještě nedávno
v Chotěboři na čest a na víru, a nicméně šachtám nenasyceným
v obět povržených, zdálo se že volal hlasitě o pomstu. I bojíce se

jí Horníci, umínili nejprv brániti se zoufale; dne 23 dubna vytáhl
mincmistr královský Mikeš Divóček z Jemnišť v čele nemalého

vojska proti Kolínu, chtěje podstoupit! Pražany polem. Ale spatřiv
i velikost a sílu vojska Pražského, i malomyslnost měst a zemanstva,
chvátajících se všech stran pokořit se jemu, vrátil se do Hory
s ohromující zprávou, že již ne v boji bylo nadíti se spásy, ale jen
v milosti nepřátel. I vysláni tedy [24 dubna] někteří měšťané do
ležení Pražského s pokornou prosbou, aby klenot ten říše České
ku prospěchu vlasti zachován a s obyvateli milostivě nakládáno
i dovoleno bylo vystěhovat! se bez úrazu života i jmění v určité
lhůtě všem, kteřížby ke straně pod obojí přistoupiti nechtěli. Pražané
svolili k tomu a utvrdivše smlouvu téhož dne 24 dubna písemně,
určili lhůtu ke dni 1 máje, s tou však výminkou, aby celé oby
vatelstvo Horské, muži, ženy i děti vyšli v processí před město
Pražanům vstříc, a prosili jich o milost za všecka provinění svá.

Nazejtří tedy, v pátek dne 25 dubna, brali se Horníci s kněžstvem
a množstvím lidu obojího pohlaví, velebnou svátost těla Kristova
napřed nesouce, až ku klášteru Sedleckému; a když se přiblížili
ku Pražanům, poklekli všickni na kolena, jeden pak z nich prosil
na místě všech boha i Pražany za odpuštění vin jejich. Tu kněz

Jan jav se mluviti ve jménu Pražanův, nejprvé vytýkal jim ostře
nešlechetnosti, kterých se dopustili, potom ale pohnutelnou řečí
poprosiv jich, aby již toho nečinili více, ohlásil jim pokoj a milost
od boha i od Pražanův, jakož umluveno bylo. I davše se obě
strany do velikého pláče, pozdvihli hlasův svých k nebi, »Tě boha
chválíme* střídavě, totiž Horníci jeden verš a Pražané druhý spíva
jíce. Potom vedeni jsou s plesáním do města ti Pražané, kteří měli
uvázati se v Horu a vládnouti ouřady jejími. Horníci snažně prosili,
aby jim dán byl za nejvyššího zprávce pan Petr Zmrzlík ze Svoj
šína, seděním na hradě Orlíku, jenž již za krále Václava od r. 1406
do 1419 ouřad nejv. mincmistra zastávav, nyní ke straně Táborské
se byl přivinul; do jeho zajisté hodnosti a šlechetnosti důvěřovali
se ouplně. I k tomu svolivše Pražané, poslali hned o to k němu;
an přišed řídil opět Horu pokojně a spravedlivě, ale po nedlouhém
čase bohužel smrtí nenadálou (f 16 srpna 1421) uchvácen jest.

69

Po vzdání se Hory vojsko Pražské nebavíc se na místě, táhlo
dále k dobývaní dvou hradův královských tehdáž nad jiné důle-
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žitých a silných, Ž1 ebův totiž a Lichtenburka; však i ti oba
poddavše se bez boje, odevzdáni jsou potom, Zleby panu Zmrzlí
kovi a Lichtenburk panu Hynkovi Krušinoví. Odtud Pražané pře
kročivše Hory Železné, položili se polem u C h r u d í m ě, kamž dne
27 dubna i Žižka s Tábory svými přišed, spojil se s nimi. Ještě
téhož dne rokováno s panem Janem Městeckým z Opočna, tehdáž
hejtmanem královským na Chrudimi, aby se vzdal i s městem dobro
volně. Když toho se odpíral, nazejtří dne 28 dubna v pondělí obe

hnali Pražané i Táboří celé město do kola, činíce přípravy k outoku
valnému. Tím ustrašen jsa pan Jan, přišel konečně i on, prosil
o milost a odpuštění, a odvrátil tudíž záhubu městu hrozící; Chru
dimští pak od té doby zjevili se býti pravými husitami. Další tažení

spojeného vojska označeno bylo záhubou klášterův Pardubského,
SezemickéhoaPodlažického; u Vysokého Mýta, kteréž
samoděk se vzdalo, připojil se i pan Oldřich Vavák ze Hradce
k vojsku s lidem svým; Litomyšl po outěku biskupově obsazena
(dne 2 máje) bez krve prolití; Polička vzata od Žižky outokem;
jiné okolní hrady a tvrze poddávaly se valně bez dalšího donu
cování. 70

Oumysl vítězného vojska byl nyní táhnouti dále do Moravy,
a zjednati také v této zemi »svobodu zákonu božímu.* Pravili sme

již, že v Moravě jevilo se hned od prvopočátku dosti zhusta smý
šlení husitské ještě smělejší a horlivější, nežli v Cechách: ale při
činlivostí zvláště Jana Železného biskupa Olomuckého dušeno jest
záhy s takovým prospěchem, že nikde k veřejné síle nevzrostlo,
a nejhorlivější moravští husité, jako M. Petr z Mladenovic a kněz
Martinek Húska, příjmím Loquis, musili v Cechách dny své tráviti.

Teprv v měsíci únoru 1421, přičiněním zvláště bojovných kněží
Bedřicha ze Strážnice a Tomáše z Vizovic, udělal se také v Moravě
»nový Tábor,* a to na ostrově řeky Moravy pod městem Hra
dištěm ve vsi Nedakunicích. Tam shlukše se z blízka i z daleka
sedláci s několika kněžími a vládykami, obořili se nejprvé na blízký
klášter Velehrad, a dobyvše jeho, spálili jej i mnichův několik
se vzácnou knihovnou. Biskup a páni Moravští bojíce se, aby moravský
ten Tábor nevydařil se konečně na spůsob českého, sebrali hlučné
pole a povolali také Rakušany ku pomoci. Ale když outokem se
hnali proti ostrovu, pobiti jsou zvláště mnozí Rakušané i měšťané
Olomučtí. O to když mezi nimi nesvornost a sváda vznikla, mnozí

zapálivše sami boudy své strhli s pole, ostatní pak odraženi jsou
tak, že pustiti musili od dobývaní dalšího. 71 Pravilo se, že Petr



z Kravař, pán na Strážnici, novým těmto Táborům neshovíval toliko,
ale i skutkem pomáhal, až konečně, po plenění okolí celého skrze
vojsko z Uher od Sigmunda poslané, sami se rozešli. Však i v Mo
ravě byl počet mírných kališníkův větší nežli Táborův, ačkoli po
měru jejich k celému obyvatelstvu nelze udati. Jeden z kališnických
pánův moravských

73 dal přátelům svým hned po vzdání se Kutné
Hory tajnou výstrahu, že Cechové, jakmile Chrudimská i Hradecka
se zmocní, míní do Moravy trhnouti dvěma vojskama, jednou stranou
Zižka, druhou Pražané s pány. Protož (dí ve psaní svém) »bez
meškání važte se toho poselství a obešlete pány, přátely naše, ať
se všickni sjedou a ustanoví se za jeden člověk, i se vší obcí ry
tířskou i selskou, a zvláště o ty čtyři kusy Pražské, že ty chtí držeti
řádně; a když kolivěk uslyší, žeby se již k Moravě hnuli, ať pro
nic nedočekají až by jim v zemi vtrhli, než ať vyjedou proti nim
všickni a jednají s nimi, aby jim země nehubili; a také ať o to nej
pilněji mluveno bude, abychom vždy krále a pána měli v zemi naší.
Neb tomu dobře rozumím, (bývaje také v jich radách,) žeť oni
k tomu jdou, abychom byli bez pána, jediné žeť toho ještě pro
hlásiti a zjeviti nesmějí, bojíce se aby lidé srozumějíc tomu od nich

neodstoupili.«
73 Dle rady této zachovavše se páni Moravští, a při

jevše do vojska českého zejmena páni Petr z Kravař a ze Strážnice
a Jan z Lomnice, přistoupili jmenem svým i jiných pánův Morav

ských netoliko ke čtyřem článkům Pražským, ale i k dalšímu zá

vazku, aby krále Sigmunda Uherského za krále a pána dědičného
království Českého a markrabství Moravského nepřijímali, léčby pán
bůh ráčil a vůle i hlas k tomu byly nejprvé slavného města Praž

ského, všech pánův českých, obce Táborské, rytířův, panoší, měst
i jiných obcí země české. 74

Zjednáno jest také, že uložen ke dni
1 června sněm obecný a valný celé zemi České i Moravské do
města Čáslavě, pro zřízení oběma zemím potřebného řádu. Vítězové

pak nechavše Moravy, obrátili se nazpět do severního Hradecka.
Co Hory Kutny Čechám, to byla Hradecku Jaroměř; sídlo

prudké i zaryté nenávisti proti husitům a Čechům vůbec; obyvatelstvo
zajisté jeho bylo tehdáž téměř naskrze německé, a klášterové tamější
kanovníkův řeholních i Dominikánův vyznamenávali se horlením proti
novým »kacířům«, jako někdy mnichové Kartouští u Prahy. Také
hejtman královský na Jaroměři, pan Hynek Červenohorský z Náchoda,
popudil byl všech podobojích proti sobě velice, když brannou mocí

vpadnuv do městečka Krčina, sídla tehdáž Orebského, a lidi v ko
stele povraždiv neb rozplašiv, dal byl napájet! koně svého z po-



svátného kalicha, pravě ousměšně, že i ten jest »podobojí*. Jaro
měřané hned po pádu Hor Kuten, dne 25 dubna, rozeslali písemné
hořekování do Němec a zvláště do Slezska, volajíce svět celý ku

pomoci své;
75

i sebravše skutečně sílu nemalou, postavili se mužně
k odporu. Vojsko spojené obehnalo město v outerý svatodušní,
dne 13 máje, a hned při prvním outoku zmocnilo se příkopův
městských až po zdi, a však se znamenitou škodou lidu svého. Ale
tu teprv poznavše Jaroměřští, že jim nelze bylo ubrániti se, počali
prošiti, aby jim aspoň dovoleno bylo vystěhovat! se z města s holým
životem. Když k tomu od hejtmanův Pražských svoleno jest, ve
čtvrtek dne 15 máje, vytáhli všickni měšťané s rodinami svými
z bran městských v lehkých šatech a bez nábytkův; nicméně lid

branný, náramně rozjitřený, a zvláště Táboří, nedali se zdržeti, aby
schytavše některé z nich, jedny v Labi neutopili, druhé v polích
ohněm nespálili. Pan Hynek Cervenohorský odveden jest do Praž
ského vězení: kněží ale, kteří ke čtyřem artikulům Pražským při
stoupit! nechtěli, a v čele sám probošt Štěpán, upáleni jsou nazejtří
v počtu 21 osob, a jen tři zachovali povolností život svůj. Jaroměř
pak stala se od té doby městem podobojím a pouze českým; ba
nezadlouho uvidíme je státi v jednotě bratří Táborských.

Po pádu Jaroměře vzdalo se město Dvůr králové vojsku
spojenému samoděk a beze škody: Trutnov ale, jenž se postavil
ke bráni, vzat ve prvním outoku mocí a vypálen. Městečka pak
i tvrze okolní poddávaly se také bez odporu, přihlašujíce se valně
k vyznání Pražskému,

Při dobývaní Jaroměře byli .vedle Pražanův a Táborův nejen
často dotčení páni Hynek a Jan Krušinové z Lichtenburka, Viktorin,
Hynek a Jan Bočkové z Poděbrad, a Jan Městecký z Opočna s lidmi

svými, ale již i pan Čeněk z Wartenberka, bývalý nejvyšší
purkrabě, s několika sty jízdnými a pěšími. Pán zajisté ten po ne
zdařilém svém v Kolíně rokování vida, že Pražanům všecko šlo pod
ruku, posílal k nim zemany své a sliboval, že již hotov byl při
stoupit! ke všem kusům od nich žádaným: oni ale odpovídali jemu,
že mu věřiti nechtěli, leč by se v tom skutečně ukázal a vytrhl
s nimi na pole vší svou mocí. Přišed tedy do ležení před Jaroměř,
pokořil se tu v poli na ten spůsob, že poklek nejprv on a potom
přítomní všickni na kolena před svátostí večeře páně, an kněz Jan
Pražský s nimi se modlí a jim řečňuje, zpovídal se veřejně z vin

svých, Ptalť se ho zajisté kněz Jan hlasitě; »pane Čeňku! uznávášli

již, že si zhřešil proti bohu a obci Pražské, vzdav hrad Pražský do



rukou králových?« I řekl; »uznávám.« A kněz Jan opět: »prosíšli,
aby bůh a obec Pražská tobě odpustili?* Pan Čeněk dí: »prosím!«
A i hned kněz Jan uzavřel konečnou smlouvu mezi ním a obcí
Pražskou i pány spojenými; tak však, aby přijel do Prahy osobně
a tam té smlouvě dosti učinil. I stalo se, že přijev do Prahy den
božího těla [22 května], dokonale smířil se s obcí; a korouhev jeho,
která již déle než rok na pranéři zavěšena byla, odtud složena
i roztrhána jest.

78

Tato pokora hrdého náčelníka celé šlechty české nezůstala

jediným takovýmto oučinkem vítězství Pražských. Již dne 25 dubna
ohlašoval pan Oldřich z Rosenberka jmenem krále Sigmundovým
po celých Čechách, »žeť ty čtyry kusy, o které jsou Pražané a jiní
dobří lidé stáli, Králova Milost propustil do řádného slyšení,*‘

7

dokládaje, že i on jim dává svobodu na celém svém panství;
bohužel, že ohlášení takové nestalo se aspoň o rok dříve! Nyní
zajisté nezavděčil se tím král již nikomu v Čechách.

Ale ještě mnohem důležitější proměna stala se, když Pražský
arcibiskup Kunrat, se dříve skrze některé panoše své do

tajného s Pražany vyjednávaní, přišel osobně do Prahy, a dne
21 dubna konečně, ku podivení a úžasu celého křesťanstva, pro
hlásil se veřejně sám pro čtyry artikuly Pražské. Učinil to sice
s několika na oko výminkami a ohradami, a vyložil v důtklivém
ku králi Sigmundovi psaní své k tomu příčiny a pohnutky:

78 mravní
ale oučinek, pošlý ze změny takové, nebyl tím zmírněn, nýbrž roz
množen. Pražané slavili skutek ten hned téhož dne radostným Te
deum laudamus a zvoněním po všech kostelích, i zapsali se tudíž
ku poslušenství a ochraně arcibiskupa svého, ačkoli přítomní ně
kteří kněží Táborští na toto zhojení se šelmy antikristovy* za

smušilou tváří hleděli. Odpadnutí Kunratovo byla ovšem ta nej
bolestnější rána, která kdy církvi katolické v Čechách zasazena jest.
Nejen že všecka bohatá i rozlehlá panství arcibiskupská v Čechách 79

tím najednou sekularizována jsou, an arcibiskup návodem třetího
článku Pražského nesměl déle panovati po světsku, ale i ouřadové
církevní přivedeni jsou pod spůsobem práva i řádu v moc pod
obojích, konsistoř dána do jich rukou, a svěcení žákův jejich na
kněžství dálo se bez překážky Rozumí se, že ne všickni preláti
a kněží s Kunratem pohusili se, aniž uposlechli hlasu jeho, kterýmž
je volal ke sboru do Roudnice na den 14 máje, aby prý opravy
církevní tam řádně uvedeny byly; za příkladem biskupův Olomu
ckého i Litomyšlského kanovníci Pražští, žijící jedni v Zitavě, druzí



v Olomouci, odřekli se slavně poslušenství k němu dne 28 dubna,
ohlásili oumysl svůj veřejnými listy, a prosili papeže Martina V,

aby mohli voliti sobě napotom arcibiskupa svého sami;
80 mezi tím

ale přijali za administrátora arcibiskupství Jana Železného biskupa
Olomuckého.

Vzdáním se hradu Pražského i města Litoměřic do
vršena jest převaha moci Pražské v Cechách. Již dne 24 máje učinila

posádka královská na hradě s Pražany smlouvu, aby příměří s obou
stran zachováno bylo až ke dni 7 června; a jestli do té doby král
mocí veřejnou, kteréžby Pražané odolati nemohli, neretuje hradu,
že má jim postoupen býti bez boje, hájitelé pak jeho s věcmi

svými že bezpečně odejdou, kamkoli budou chtíti; pakli kteří z nich

přistoupí ke 4 článkům Pražským, že mají tvrze i statky jejich jim
tudíž vráceny býti. Když ledy do dne určeného neukázala se pomoc
králova, vzdán jest Pražanům hrad bez odporu s dvěma velikými
a mnohými menšími puškami i všelikou jinou zbrojí. Nazejtří zvo
něno proto a spíváno »Tě boha chválíme* po všech kostelích

Pražských, a z obou měst po stu oděncích postaveno k ochraně
hradu. Bohužel že z návodu kněze Jana chátra Pražská nedala se

zdržeti, aby rouháním a vandalismem divokým nepotřískala i ne

spálila hned všecky krásoumné ozdoby chrámu sv. Víta, zvláště

obrazy oltářní mistrovské a vzácné; ba i chrám, i stavení a hradby
jali se někteří bořili, leč že snažným přičiněním pánův a starších
ubráněno tomu. Jeptiškám u sv. Jiří dána lhůta k rozmyšlení, po
níž většina i s abatyší přistoupivše ke 4 článkům, uvedeny jsou
k sv. Anně na Starém městě, které pak přistoupili nechtěly, vy

provodíny z města. Litoměřičtí ale bojíce se Zižky, jenž po
dobytí Jaroměře s vojskem svým přes Boleslav k nim byl přitáhl,
poddali se samoděk Pražanům dne 29 máje, a dán jim pan Hynek
z Waldšteina za hejtmana. Zižka zajisté zmocniv se tvrze nahoře
nad Třebušínem a dav tam vystavili hrad, jemuž dal jméno Kalich,
jal se dobývali Litoměřic samých, až za příčinou Pražan od do

bývaní pustil, na sněm do Čáslavi se ubíraje.

Valný sněm Čáslavský byl od vypuknutí války první veliký
pokus k obnovení, na cestě zákonné, řádu, práva i pokoje v celé
vůbec koruně České. Ouřad města Pražského pozval byl k němu,
svým i arcibiskupovým a pánův Českých jmenem, nejen všecky



přátely i nepřátely své v Čechách a v Moravě, ale i Slezáky a Luži

čany vesměs, aby přišli radit, kterakby rozbroje a škody v království
vzniklé potlačeny a obyvatelé celé koruny zase v pokoj a ve svor
nost uvedeni býti mohli;

81 rozumí se, že ve zvacích listech podáváno
hned ouplné ubezpečení všem sněmovníkům, nejen před mocí, ale
i před právem. I sjel se skutečně drahný počet stavův netoliko

husitských, ale i katolických, an král Sigmund zdá se že napomínal
přívržence své, aby šli na sněm hájit práv jeho, sám také posly
své tam vypraviv; tudíž viděti tam bylo, vedle čelních podobojích,
arcibiskupa Kunrata, Čeňka z Wartenberka, Oldřicha Vaváka ze

Hradce, Hynka Krušiny z Lichtenburka, Viktorina i Hynka z Podě
brad, Jana ze Chlumu nyní pána na Pihli, Jana Zižky a všech

zprávcův Táborských, též množství jiných pánův a zemanův, také
s královy strany pana Oldřicha z Rosenberka, Jindřicha Berku
z Dubé na Housce, Alše Skopka z Dubé na Dražících, Jana Chudobu
z Ralska, Jindřicha Lacenboka ze Chlumu, Arnošta Flašku z Richem
burka a j. v. Zasedání počala v kostele Čáslavském teprv v outerý
dne 3 června [1421] spívaním nábožného Veni sancte spiritus
a modlitbami; a však před příjezdem pánův Moravských, který ve
čtvrtek dne 5 června se stal, nejednáno než o soukromých některých
křivdách a sporech. O tom pak, co v dalších třech dnech zjednáno
bylo, svědčí zápisové sněmovní dne 7 června vůbec vyhlášení.
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Praví se v nich, že stavové, znamenavše mnohé a veliké nesnáze,
bouře, záhuby, násilí i jiné rozličné neřády v království Českém
vzniklé pro nesvornost vůle, rozumu a žádosti ku pravdám světle

písmem svátým ohlášeným, a žádajíce vší svou pilností, jakožto
dlužni byli, ty neřády v řád a ty bouře v klid a ve svornost uvesti,
a tudy obecné dobré téhož království napraviti a upevniti, ustanovili
se na sněmu všichni vespolek za jeden člověk, a vnikli v následu

jící smlouvu a jednotu: 1) aby svornou myslí a vší svou snažností

hájili a bránili čtyř artikulův Pražských proti každému člověku,
sami také osobně i s svými poddanými skutečně je vedouce, léčby
lépe písmem svátým zpraveni byli, kterémužby písmu mistři Pražští
a kněží odolati nikoli nemohli; 2) aby krále Sigmunda Uherského
za krále ani za pána dědičného koruny České, jíž se jest prý skutky
svými sám »znehodnil«, nikoli nepřijímali ani měli, dokudž jich
a jeho živosti nejdále stávati bude, léčby pán bůh ráčil, a vůle
i hlas byli k tomu nejprvé slavného města Pražského, pánův Českých,
obce Táborské, rytířův, panoší, měst i jiných obcí Českých, drží
cích se pravdy čtyř článkův dotčených: »neb jest ten král (prý)



zjevný tupitel těch pravd svátých, a vrah cti i osob jazyku českého.«

3) Vyvolili ze sebe mužův dvaceti, totižto ze stavu panského pět,
z obce Pražské čtyry, z obce Táborské dva, ze stavu rytířského
pět, z ostatních měst a obcí českých čtyry,

88 za vladaře a zprávce
koruny i království, ke zřízení, ku poklidu a k obraně země České,
k ukrocení všech potržek a nesvorností, a k stavování všelikých
neřádův mezi obcemi i osobami, davše jim plnou k tomu moc,
a to až do sv. Václava nejprv příštího, léčby země ještě dříve
krále pánem bohem došla; ti pak vladaři ve svých nesnadnějších
věcech, kterýchžby sami rozděliti podle zákona božího nemohli
neb neuměli, mají prý povolati mezi se dvou duchovních, M. Jana
Příbrama i kněze Jana kazatele Pražského, a jich dobrou i řádnou
zprávu slyšíce, každému řád a spravedlnost činiti. 4) Také svoleno

jest, aby byl uložen valný sbor všech kněží starších po království
Českém, kteříž lid zákonem božím zpravují, a tu aby arcibiskupem,
mistry i kněžími byl všecken řád kostelní ustanoven, neřádům
a výtržkám všelikým ku poražení a zkažení; pod kterýžto řád
kostelní všecko kněžstvo i žákovstvo jednostejně a svorně má pod
niknouti; a jestližeby se který kněz vytrhl a z řádu vystoupil, ten
ode pánův a obcí nikoli že nemá trpěn, než ihned má odeslán býti
k ouředníkům arcibiskupovým. 5) Konečně svoleno jest i to zname

nitě, že ačby kdo nechtěl k této umluvě a k artikulům svrchu

psaným přistoupiti, má za nepřítele jmín a podle nálezu svrchu

psaných vladařův ku přistoupení připuzen býti.
Poslové Sigmundovi, páni Aleš Holický ze Šternberka i Puta

z Častolovic, měli tu v Čáslavi veliké nesnáze, nežli se jim podařilo,
že obdrželi veřejné slyšení. Podali sněmu psaní, ve kterémžto Sig
mund slovy téměř prosebnými ke všem žádostem stavův českých
se podával, dokládaje výslovně, že prý »zdáloliby se komu, žeby
námi kteří neřádové v té zemi byli, jehož nám se nezdá, chcem to
rádi opraviti i dáti se navěsti, aby námi vždy žádný neřád nebyl.«
Stavové tedy zvláštním na to spisem vytkli čtrnácte kusův, kterými Sig
munda v Čechách vinili; kromě vin již v manifestu dne 20 dubna 1420

vytčených a nyní opětovaných, namítáno tu zvláště, že vyvezl korunu
Českou i svátosti Říšské ze země, že pobral i utratil klénoty zemské
rozličné v Pražském kostele i na hradě Karlšteině, že schoval desky
zemské a zmocnil se peněz sirotčích i vdovských u desk jak
v Čechách tak i v Moravě složených, a stavy vůbec ze svobod
a práv jejich že vyvodil a utiskoval. Žádáno tedy na něm, aby to
vše odčinil, a ukojil zvláště okolní země, jež proti Čechům byl



popudil;
84 aniž však slibováno, že když to učiní, bude v Čechách

opět za krále přijat a uznán. Nicméně pánové Moravští tu přítomní,
ze jména hejtman zemský Petr Strážnický ze Kravař a Jan z Lom

nice, nechtěli podepsati sněmovního snešení, prosíce aby jim dovo
leno bylo, vzetím dříve propuštění od krále opatřiti čest svou.
A poněvadž i mezi pány českými podobné hlasy ozývaly se, posta
vena k uchlácholení svědomí jejich ve druhém článku sněmovního

zápisu klausule nahoře dotčená »lečby (prý) pán bůh ráčil« a t. d.
Proti tomu zase strana odporná ohradila se také v ten smysl, že
uzavření takové nemělo býti na škodu vyjednávaní v Polště a v Litvě
již zavedenému. Po takovémto zavření sněmu zaspívavše sněmovníci
sami v kostele Čáslavském hlučné »Tě boha chválíme,* rozešli
se opět.

Usnešení Čáslavské, zahrnujíc do sebe všecky hlavní záležitosti

veřejného života národního, byloby snad mohlo vésti k obnovení
řádu i práva v zemi, kdyby přesvědčení o pravdách spasitelných
víry křesťanské dalo se říditi výnosy sněmovními, a kdyby ve velikých
krisech a bouřech společenských, kdežto staří ouvazkové právní
a vládní se roztrhli, slova neb idey sebe vhodnější samy o sobě,
nespojené totiž s důrazem interessův materiálních, provozovaly moc
a působení organisující dostatečné. Ještěť tehdáž nevšecky různé
v národu strany utrpěly byly strastí a svízelův těch, aby potřebu
cítily urovnání a upokojení sebe vespolek stůj co stůj; ještěť doufal
v bezvládí příliš hojný počet lidu, jedni že dobudou zase svého,
druzí že nabudou více cizího. Uzavření samo dvou prvních článkův
tak výminečné a obojetné bylo důkazem mezi sněmovníky neopravdo
vosti u jedněch a slabosti u druhých. Veliký také počet vladařův,
a to nejednomyslných, brániv sestředění moci veřejné v rukou ne

mnohých, vadil více nežli napomáhal k vytknutému cíli.

Ovšem zdálo se některý čas, jakoby vždy ještě možné bylo,
aby různé strany husitské spojily se aspoň co do většiny v jednom
vyznání společném; co zajisté na Táboře couváno nazpět, staral se
zvláště kněz Jan, aby v Praze pokračovalo se ku předu. Tajným
jeho návodem stalo se, že dne 30 června, na dané velikým zvonem
znamení u Matky boží Sněžné, obec novoměstská shlukši se, táhla
mocně a ryčně k radnici staroměstské, i ssadila tam všecky staré

konšely, zrádcův jim nadávajíc, a ustanovila čtyry nové hejtmany



ke zprávě obou měst až do jmenování konšelův nových. Dne 2 čer
vence potom zřízeni jsou tito konšelé, v počtu 15 ze starého
a tolikéž i z nového města, dle žádosti kněze Janovy na ten spůsob,
aby pro města obě byl jen jeden ouřad; i dostali se na ta místa
větším dílem stoupenci kněze Janovi, k velikému pohoršení starších
mistrův a kněží Pražských. A když již tímto spůsobem světští »tak

pěkně v jednotu byli uvedeni,* ptal se kněz Jan obce shromážděné,
nechceli, ba neporoučíli, aby duchovní také v městě všichni za

jedno byli, nedvojíce lidu? Hřmotný ohlas »tak! tak!« omráčil

všecky přítomné dissidenty, tak že nikdo netroufal sobě odporovat!
nahlas a veřejně;

85
i dána jest tedy od obce moc mistru Jakoub

kovi a knězi Janovi, aby na místa kněží nesvorných uvodili muže
zákonu božímu a obci věrně oddané. Bouře ta směřovala zvláště

proti M. Křištanovi z Prachatic faráři svatomichalskému, též proti
farářům u sv. Petra na Poříčí a u sv. Mikuláše na starém městě;
i stalo se skutečně, že dáni jsou na poslední dvě fary kněží Tábor
ským smyslům náchylnější. Nátisku a strachu, kterýž tudy šel na
mnohé v lidu oblíbené kazatele, zželilo se konečně mnohým paním
a pannám Pražským smýšlení kališnického lak, že sšedše se

dohromady a sepsavše sobě dlouhou stížnost, nesly ji hlučně na

radnici, kdežto jedna z panen konšelům ji četla, prosíc aby netiskli
ani dopustili tisknouti od kostelův kněží věrných, ježto prý drželi
pravdy boží stále a řádně, též aby osadám nebyli sázeni »pyšní,
sobě doufající a všeteční* kněží, jimiž jsouce zavedeni mnozí po
Cechách i po Moravě, klesli prý na víře proti důstojné svátosti
oltářní, tak že ty bludy rozhlásily se již téměř po všem křesťanstvu;
nyní že přicházejí do Prahy lidé, ježto pod kázáním slova božího
všelicos vedou proti bohu, proti víře i proti dobrým obyčejům
těchto obcí »a vy páni to vidouce, nedbáte toho staviti ani komu
poručiti; pakliby se kdo k tomu chtěl přičiniti, bráníte a stavujete,
jakobyste stranu drželi, a z tohoť jest veliké roztržení v obcech
a tak kde sme se nadály více jednoty za vás, tu, což můžeme
znamenati, více rozdělení nežli za dřevních pánův.* Končila se
stížnost ta důtklivým napomenutím: »také prosíme vás, když voláte
obec neb starší z obce na radní dům pro obecné dobré, abyste
nevolali toliko těch, ježto strany drží podle přijímaní osob; neb to
vše do vás dobře mnozí znamenají, a již z některých znamení
někteří se toho něco domnívají; také jednáteli, jednejte ouředníky
pravé víry, aby na ně nebylo domnění zlé o pikhartství a šibalství.*
Konšelé podivivše se nemálo této smělosti ženské, jali se podrobo-



váti ji zkouškám dalším; ohlásili supplikantkám, že jsou na radnici
staveny, i chtěli odděliti panny ode vdaných a vdov; ale ony srdnatě
postavily se k odporu, nedajíc se nijakž od sebe loučiti; také ode

přely naprosto, podati konšelům stížnosti své písemné. Konečně
vidouce páni, že bez hrubého násilí nebylo lze ničeho s nimi poří
diti, zavřeli je ve hlavní síni, sami domův se rozšedše, — až po
několika hodinách opět na svobodu puštěny jsou.

88

Sbor kněžský, rozepsaný nálezem sněmu Čáslavského, počal
se v Praze v Karolíně dne 4 července; i sešel se nemalý počet
duchovních netoliko z Cech, ale i z Moravy. Arcibiskup Kunrat
omlouvaje se nemocí, postavil mistry Prokopa Plzeňského i Jana
Příbrama za své náměstky; kteřížto pojavše k sobě ještě M. Ja
koubka i kněze Jana, vzali na se zprávu sboru veškerého. Celé
duchovenstvo rozděleno bylo na čtyry odbory, kněží totižto Praž

ských, Hradeckých, Zateckých a Táborských, na spůsob národův
na sněmu Konstantském, tak že každý kněz přítomný k některému
z nich přiznati se musel. Článkové k rozjímaní podáni jsou nejprv
každému odboru zvláště: ale jak mile čáka byla určité většiny
hlasův, svoláno jest zasednutí hromadné v pondělí dne 7 července,
kdežto u přítomnosti všech duchovních i mnoha světských lidí M.

Jan z Příbrami četl s kathedry články uzavřené, ptaje se při každém

svolujíli k němu? Potakali prý všickni, jen Táboři kladli odpor tu
i tam. Celé zajisté uzavření obmezovalo se na minimum čtyř arti
kulův Pražských, vše další učení Táborské buď ignorujíc, buď zamí

tajíc. A poněvadž nedostávalo se moci, kterážby donutila byla
Tábory odříci se přesvědčení svého, sbor konečně rozešel se bez
oučinku očekávaného, leda že kněží strany kališnické utvrdili se
více ve vyznání svém.87

O králi Sigmundovi rozléhali se po celé západní Europě hlasové

nespokojenosti, že prý dával zmáhati se kacířstvu v Cechách, ničeho
více k utlačení jeho před se nebera.88 Neuměliť ještě ani Němci,
ani národové jiní obvykati myšlence té, žeby husité počtem poměrně
nehojní, odolati mohli spojené síle válečné tak mocného krále
i veškerého téměř křesťanstva; domýšleliť se buďto hříšné nedba

losti, aneb zjevné zrady, a hlavní vinu strkali na pány České, ježto
slíbivše prý podrobiti králi zemi svou bez krve prolití, zpronevěřili
se slovu svému. Dle obecného domnění nebylo potřebí než oprav-



dové královy vůle, aby všeliká zpoura v Čechách napořád potre
stána i naprosto zničena byla. Křivdu však činili Sigmundovi, kdo
koli pochybovali o horlivosti jeho ku potlačení husitství; v té
zajisté nikdo se souvěkých nepředčil jeho, an v každé příležitosti
osvědčoval hlasitě, že neznal na světě nic pilnějšího, nic důležitějšího, nic

slavnějšího ani Svatějšího, nežli konečné vyhlazení bezbožnosti a vztek
losti kacířské v Čechách. 89 Ale po tolikerých bolestných porážkách
potřeboval chvíle k zotavení sil svých zase; mysli ochablé poddaných
jeho, pokladnice prázdné, břímě dluhův se všech stran se množící, nutily
ho tím více ke zdrželivosti a k rozpakům, čím ohroženější byla
spolu říše jeho se všech stran. Benátčané již delší čas dobývali
Dalmácie téměř bez odporu; Turci vpadše do Sedmihradska, učinili
okolo Brašova veliké škody, a smrt sultana Muhameda (f 1 Jun. 1421)
neslibovala oddechu dlouhého, když nastoupil na jeho místo syn
Murad II. ještě bojovnější. Poměry s králem Polským Vladislavem

byly od Vratislavského rozsudku (1420) ještě vždy nepřátelské,
a papež Martin V zdál se míti chuť i odvahu, přes Sigmundovu
vůli, potáhnouti odvěký spor mezi křížovníky Pruskými a Poláky
k svému rozsudku vyššímu. V říši Německé přední knížata Po

rýnští nejevili valné ochoty, podporovat! krále svého; knížata Míšeňští
dali se sice za nemalé oběti získati ku pomoci, ale Braniborský
markrabě Fridrich příznil se zjevně s králem Polským, aniž dal se
odvrátiti od něho důtklivým napomínáním Sigmundovým.

90 Mezi

Uhry pak zmáhala se nespokojenost veškerého lidu s tím, že král
jejich staral se prý vždy více o zahraničně nežli o domácí záležitosti.
V takovémto téměř f;zoufalém postavení bylo králi potřebí veliké
srdnatosti a nemenší opatrnosti, aby neklesal konečně na mysli.
Ještě za pobytu svého v Čechách vyzval byl papeže, aby dal pro
hlásit! po celém křesťanstvu novou výpravu křižáckou proti husitům ;

říši pak německé uložil záhy sněm valný do Normberka ke dni
13 dubna, slibuje býti na něm také osobně přítomen.
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Papež Martin V ustanovil již dne 8 dubna 1421 jednoho
z předních kardinálův své doby, Brandu Placentinského, za
nového legata do říše Německé, an Ferdinand biskup Lucký nezdál
se již požívati dostatečné autority. Bullami vydanými dne 13 dubna
propůjčena jest novému legatovi ta nejvyšší moc, kterou Stolice
Římská v takových okolnostech uděliti mohla; otevřeny hojné po
klady odpustkův, přikázáno hlásati opět kříž proti bezbožným
kacířům, a národové všichni, zvláště pak knížata i obyvatelé zemí

Německých, vyzváni a napomínáni jsou, aby novému vyslanci ve



spasitelném jeho předsevzetí přispívali náležitou ochotou a horli
vostí. Branda skutečně odvahou a setrvalostí neobyčejnou oddal se
novému povolání svému. Bůh, tak pravíval, jen proto dopouští
neřesti a pohoršení mezi lidmi, aby dobří v odporu a v boji s nimi

nabyli tím více příležitosti k zásluhám a skutkům spasitelným.
Bojovníkův pak pro Krista nejen v časích minulých, ale i v době
přítomné, že očekává sláva nesmrtelná. 92

Sněm říšský v Normberce sešel se v druhé polovici měsíce
dubna dosti hlučný: byli tam, kromě legata Fernanda i poslův
královských Jiřího z Hohenlohe biskupa Pasovského, Bernarta
markrabě Badenského a hraběte Ludvíka z Ottinku, všichni čtyři
kurfirstové Porýnští, patriarcha Aquilejský, tři knížata Bavorští,
lantkrabě Heský, vévodové Klevský a Bergský, hrabata Nasovští,
poslové vévod Savojského, Brabantského i Hollandského, a jiných
pánův i měst nemalý počet. Cekáno s netrpělivostí na příjezd
králův, jenž té doby ještě v Moravě zdržoval se; a když přišlo
konečně psaní, že pro nenadálý vpád vojska Tureckého do zemí

Uherských nebylo mu lze vzdáliti se, sněm rozešel se, ku konci
měsíce dubna, bez pořízení v nevoli. Mezitím ovšem kurfirstové
Porýnští, Konrád Mohucký, Otta Treverský a Dětřich Kolínský
arcibiskupové i Ludvík falckrabě, dne 23 dubna vstoupili byli ve

spolek proti husitům a zavázali se sobě navzájem, že při vyjedná
vaní s králem, kterakáby jemu pomoc měla z říše činěna býti proti
Cechům, nižádný z nich nebude vyhledávati zvláštní výhody své,
ale že v tom všickni zespolka státi mají a budou jako jeden muž.
Však i tato smlouva sama dosti patrným zdá se býti znamením
vlažnosti úmyslův jejich. Když pak po rozchodu sněmu přišlo psaní
nové od krále, že hodlal předce přijeti do Normberka co nejdříve:
vypraveni za rozešlými se sněmovníky poslové rychlí na vše strany,
aby vrátili se zase bez meškání, a poslové královští již dotčení
čekali v Normberce až do polovice měsíce máje opět nadarmo.98

Tu však prostředkováním, jak se zdá, nového legata kardinala
Brandy vzala věc ta obrat utěšenější.

Jest sice pravda, že ke smlouvě proti husitům přistupovali
jednotliví knížata i biskupové, jako Ludvík Heský lantkrabě a bisku

pové Bamberský, Wircburský, Spírský, Strasburský, Augšpurský
a jiní, kurfirstové pak Porýnští smluvou veWircpurce dne 21 máje
uzavřenou, kterouž zavázali se knížatům Míšeňským, Fridrichovi
Bojovnému a Vilémovi bratřím i jich bratranci Fridrichovi, ku

pomoci proti husitům, dokázali již poněkud více opravdovosti



k hájení víry křesťanské: ale teprv na sněmu novém, kterýž do
města Wesalie na Rýně ke dni 25 máje rozepsán byl, podařilo
se kardinálovi Brandovi roznítiti mysli u větší míře, k čemuž ovšem
nemálo přispěly také noviny po celých Němcích žalostně se rozléha

jící, o vítězném té doby tažení husitův do Moravy a upadání všech
měst královských, jednoho po druhém, do rukou jejich. Ačkoli
o jednání na sněmu Wesalském nedostává se zpráv podrobných,
ba ani zápis na něm učiněný není znám; vědomo předce, že tu již
uzavřena byla veliká výprava ze všech blízkých i dalekých končin
říše Německé proti husitům, a ustanoveno všem válečníkům napřed,
strhnouti se na pomezí Českém u Chebu ten den před sv. Bartolo
mějem. Kurfirstové Porýnští a jiní knížata ve Wesalii přítomní slíbili
a zavázali se dostaviti se tam osobně se vší svou mocí. I rozká
záno nejen hlučné a slavné hlásání kříže po všech farních kostelích
celé říše, a legat předepsal obřady, litanie i modlitby do podrobná,
s kterýmiž se to všude díti mělo; ale nařízeno spolu, že všickni
mužští ve všech krajinách, vládnoucí rozumem a stáří výše 12 let,
přísahati měli před oltáři, že setrvají po celý život svůj u víře otcův
svých, že zprotiví se skutečně každé novotě u víře, a že oznámí
ouřadům i pomáhati budou proti každému, o kom se dovědí, žeby
hověl jakkoli bludům, budiž on muž neb žena, duchovního nebo
světského stavu. Těm, kdo buď sami osobně, vezmouce znamení
kříže na sebe, potáhnou do boje, aneb kdo náklady svými vypraví
jiné za sebe, slibovány ouplné odpustky všech jejich provinění
a hříchův skrze zpovědníky, kteréž sami sobě zvoliti mohli, a tito
zmocněni jsou k rozřešování také v pádech takových, o kterýchž
jindy jen stolice papežská samojediná rozhodovati oprávněna byla.
Krajinám východním ustanoven sjezd jiný do města Zhořelce ke
dni 24 června, aby také ony usnesly se o náležité ustrojení mocné

výpravy. Sešli se tu poslové všech kurfirstův, netoliko Porýnských,
ale i Saského a Braniborského; jmenem všech knížat Slezských
byli Ludvík Březský a Bernart Opolský osobně přítomni; jimž
oznámeno, že v západních krajinách všichni knížata světští i du
chovní a zejména také vévoda Geldernský, pak 86 měst říšských
zapsali se ve spolek k válečné výpravě do Čech; pročež také na

východě země Mišenské, Durinské, Saské, Braniborské, Magde
burské a Slezské, též Lužice obojí a země Svídnická, slovem veškeren
národ německý, zavázali se táhnouti o sv. Bartoloměji do Čech,
a »neopustit! země té, pokudby nevykořenili z ní všelikou kacířskou
nevěru.* Nová rokování k témuž cíli svolána byla potom ještě i do



Mezitím návodem krále Sigmundovým stalo se bylo již ku
konci měsíce máje, že knížata i města Slezská, vedením biskupa
Vratislavského, s vojskem asi 20.000 mužův vpadše do Cech, jali
se v okolí Police, Trutnova i Náchoda neslýchanoú ukrutností
vražditi všecky obyvatele napořád, aneb aspoň osekávati jim nohy,
ruce a nosy. Vypálivše Polici, hnali dne 27 máje outokem ke
hrazenému tehdáž městečku Ostaši, jehož dobyvše, učinili od té
doby pusto; později také městečko Oupice od nich vypáleno jest.
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Proto sněm Čáslavský nařídil veřejnou proti nim hotovost, a strhnutí
se u Náchodu ke dni 16 června. Oni to zvěděvše, a vidouce se

sklamány v naději, žeby Sigmund dle umluvy vedl stejným časem
z Moravy vojsko proti Čechům, nemeškali opustiti zemi opět a po
dávati se ku pokojné smlouvě. Když nicméně Čechové v počtu
asi 30.000 mužův, mezi nimiž do 2000 jezdcův, nejen sešli se
v určitý čas, ale dne 17 června večer dorazili až pod město a klášter
Broumov, stal se mezi nimi rozbroj veliký o to, že páni Čeněk
z Wartenberka i Hynek Krušina nedali svým lidem táhnouti dále,
kdežto kněz Ambrož ze Hradce vší mocí o to stál, aby výprava
proti Slezákům šla před se, ana byla prý naděje, žeby mohli byli
podrobiti sobě celé Slezsko. Tímto zmařením pomsty nad nepřátely
dán pohříchu podnět domnění, jakoby páni čeští nechovali se dosti

upřímně ani ku kalichu svátému, ani k národu svému.'"1

K žádosti Žateckých a Lounských vypravili Pražané s počátku
měsíce července své vojsko do kraje Bílinského, aby seženouce
odtud nepřátely, podrobili jej také vládě husitské. Nejprve vzat
a vypálen jest klášter jeptišek Doksanských; potom benedik

tinky Teplické, když samoděk se přihlašovaly ke čtyřem Pražským
článkům, vyvedeny z kláštera svého; dále klášter Osecký ode
mnichův opuštěný v popel obrácen, a městečko Duchcov outokem

dobyto i v požeh dáno. Též město Bílina padlo v ruce Pražanův
dne 12 července; kdežto Němci na hrad utekše, nazejtří také do-

Mohuče ke dni 29 června, a do Boppardu 19 července; do
Mohuče přijel také poslaný od krále Sigmunda kancléř, Jiří biskup
Pasovský, oznamuje, že král dával knížatům ouplnou moc, aby zří
dili sami vše co uznají za potřebné pro zdar výpravy. Knížata vy
pravili tedy napřed oddělení vojska k Chebu na pomezí České,
aby připravilo cesty a opatřilo všeliké potřeby k budoucí valné

výpravě, a poslali také králi Polskému psaní výstražné i pohrůž
čivé, aby kacířům Českým ani ku pomoci, ani k ochraně se ne

propůjčoval.
91



byti jsou a pohříchu i s rytíři, panošemi, kněžími a lidmi mnohými
tam postiženými upáleni. Nezbývalo v okolí tom nic nedobytého
více kromě hradu pevného u Mostu, jejž někdy král Otakar II

byl jmenem Landeswart nazval. Za příčinou pomoci, kterouž
bojovný markrabě Mišenský hradu tomu chystal, uznáno za potřebí
sesíliti také vojsko Pražské, a dne 22 července vysláni noví zástu

pové jízdní i pěší, ježto spojivše se s předešlými u Bíliny, obehnali
konečně hrad Mostský v takové síle, že hned v outoku prvním
zmocnili se hřebene hory, a zasadivše tam dva veliké praky i tolikéž

pušek častým střílením do hradu nemalé působili škody. Zdálo se

již, že štěstí válečné, husitům až posavad vždy příznivé, i zde jich
nemine; hradští tratíce naději zachování svého, a bojíce se osudu
Bílinských, podávali se již prosebně ke smlouvě. Ukrutnosti mezitím

páchaly se mnohé s obou stran, ale větší od Pražanův,
9

' tolikerými
vítězstvími zbujnělých a zdivočelých, tak že v bezuzdnosti své již
ani vojenské kázně všímati sobě nechtěli. Když posléze posádka
uvolovala se vzdáti hrad bez výminky, jen aby holým životem odtud
odejiti mohla: zmařeno jest i to skrze jistého kněze Jana,

98
jenž

namítal, žeby zpozdilé bylo, propustiti lidi zde a dobývati jich
potom na jiném hradě opět, ano prý »zjevno bylo, že bůh je dával
do rukou našich, po čemž naložíme s nimi, jak starším viděti se
bude.« Ale u boha bylo tenkráte jináče uloženo; i zde pýcha
předcházela pád a pokoru. Fridrich bojovný markrabě Mišenský
spojiv se s pány českými strany královy, Sigmundem Děčínským
z Wartenberka, Hlaváčem z Dubé a Mikulášem z Lobkovic, přitáhl
k Mostu dne 5 srpna

99 ve mnoha tisících jízdných i pěších, a šikovav
se k boji řádnému, obořil se na vojsko Pražské s takovým důrazem,
že když ve první kruté seči zahynulo asi tisíc mužův s obou stran,
Pražané, ačkoli ztráta jejich nebyla větší nežli ztráta nepřátel, však

odporu tak silného se nenadávše, konečně ponejprvé v outěku
divokém hledali spásy. Třas rozehnal jedny do Žatce, druhé do

Chomoutová, jiné do Loun a do Slaného, tak že odběhli u Mostu
i vozův svých, i pušek, prakův a jiné bráni; kteří pak padli do

zajetí, všickni upáleni jsou bez milosrdenství. Veliké skrze to na
stalo v Praze kvílení a naříkání; »plakaly vdovy a sirotci, ztrativše
muže i otce, duchovní i světští všichni litovali neřádného bratří
svých skutku, a kazatelé věrní hlásali po všech kostelích ta slova,
že všemohoucí bůh spravedlivým soudem svým dopustil (prý) na
nás tuto ránu: nebo s počátku, když pro svaté jeho pravdy obranu
bojovali sme s ©útrpností a s pokorou, všecko nám šťastně šlo pod



ruku; nyní ale, když bratří dali se v nešlechetnost, bojujíce mnozí
ne pro pravdu ale pro loupež, berouce chudým statky nemilostivě
a mordujíce bližní své ukrutněji než pohané, rozhněval se jest na
nás bůh a dal nám utrpěti. Pročež že sluší činiti pokání a polepšiti
se, aby pán bůh odvrátil hněv svůj opět.«

100 Tak Pražané mravně
se zotavujíce a kázeň u domácích svých obnovujíce, snažili se obrátiti
porážku samu ku prospěchu svému.

V nešťastném boji u Mostu Žižka nebyl přítomen, an tehdáž
u lékařův v Praze hojiti se dával. Dobývav zajisté hradu Rabí ve
Prachensku podruhé v měsíci červenci tohoto léta,

101
postřelen jest

při outoku do tváře tak, že zástřel uvázl mu v oku ještě zdravém
i hrozil oslepnutím ouplným. Neštěstí takové nedalo se nahraditi
ani zmocněním se hradu toho pevného a blízké tvrze Boru, ani

jetím znamenitého šlechtice, pana Menharta ze Hradce, jenž padnuv
Žižkovi do rukou, dán jest od něho rytíři Buchovcovi k ostříhaní
na hradě Přibenickém vedle pana Bohuslava Svamberka. 103 Lékařové
Pražští vytáhli sice zástřel z oka Žižkova, zraku ale jemu navrátiti
nemohli; z čehož všeobecný šel zármutek netoliko Táborům, ale
i Pražanům samým, ježto v dobré tehdáž vůli byvše s Žižkou, po
své u Mostu porážce cítili potřebu pomoci jeho více než dříve.
On sám, ač již na obě oči slep, neztratil proto ani srdnaté mysli,
ani darův a schopností válečnických; ba zdálo se, jakoby duchovní
oko polního vůdce od té doby ještě více bylo jasnoty a síly nabylo.
Proto, ačkoli rána jeho ještě se byla nedohojila, uvolil se předce
hned táhnout! s Pražany k Mostu, aby pomstil porážky tamější.
Pražané vytáhli u veliké síle do pole, svolávajíce a sbírajíce na cestě
rozptýlené svých zástupy; ale když sotva Loun dojeli, Mišenští

uslyševše o blížení se jejich, v rychlosti vyhostili se sami ze země
České. 108

Ke druhé valné výpravě křižácké, která tohoto léta o sv.

Bartoloměji měla z Němec do Cech se hnouti, starali se i papež
i král i zejmena kardinál Branda všemožně, (jakož již vyložili sme,)
aby ze všech končin říše Německé, až i ze Sabaudie a z Nizozemska,
vyveden byl co největší počet bojovníkův; kromě obyčejné knížat
i měst říšských moci branné vypravilo se také množství lidí křížem

znamenaných; počet všech udává se u souvěkých spisovatelův
rozličně, většina jich kladou až přes 200.000 bojovníkův.

104 Osobně

přítomni byli, vedle kardinala Brandy, kurfirstové Kolínský a Tre

verský, Ludvík falckrabě Rýnský, Erich vévoda Saský, mladý Jan
markrabě Braniborský, Gůnther arcibiskup Magdeburský a bratr
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jeho hrabě Jindřich ze Šwarcburka, biskup Lutišský a jiných knížat,
hrabat i panujících osob vůbec výše sta. 105 V pravdě tedy dá se

říci, že nikdy za lidské paměti nepostavil se proti Cechům do pole
větší počet nepřátel. Pro nedostatek potravy pro takové spousty
lidu dali knížata prohlásiti svobodný trh u vojště; k udržení kázně

vypovězeny všecky ženské z vojska i zapovězeny hry všeliké, ale
nařízeno spolu, až vstoupí křižáci do země České, že měli tam ne

živiti, kromě malých dítek, nikoho, nýbrž vražditi všecky lidi na

pořád.
106 Dne 28 srpna hnulo se vojsko z Chebu dvojím proudem:

jedno přímým směrem k Lokti, druhé lesem ku Kinžwartu. Stupu
jíce na hranice České, kuríirstové i přední ve vojště s nábožnou
skroušeností slézali s ořův svých a kráčeli pěšky, hlasitě boha
o pomoc vzývajíce. V Čechách strhli se opět dohromady, a ne

nalezše odporu, leda u Zlutic, jež rychle opanovali, pronikli již dne
2 září až k Mašťovu. Posádka hradu toho, spatřivši přípravy
k dobytí jeho, jež řídil sám falckrabě, počala vyjednávati o vzdání
se. Tudíž přijati hejtman hradu a s ním 8 mužův do vazby, jiných
ale 84 zabito a spáleno bez milosti; potom nalezše Němci při pro
hledávaní hradu ještě kněze jednoho a tři osoby, vyhodili je ze
hradu ven a spálili nápodobně.

107

Vojsko Mišenské, spojené s několika pány českými strany
královy, vytáhlo bylo již prvé opět proti Čechům do pole, a zmoc
nilo se měst Chomoutová i Kadaně, jichžto české posádky,
netroufajíce sobě odolati návalu nepřátel, obořily zdi městské na
několika místech a pak couvly odtud do Zátce; litováno při tom

ztráty hrdinného rytíře Ojíře z Očedělic, jenž nechtěv opustiti
Kadaně, od Němcův i s věží, na které se bránil, spálen jest. Potom
přilnuli Mišenští k Bílině, městu i hradu Koldicovu, a jali se do

bývati jeho: ale když na to dne 13 září dvě částky obce Pražské
vytáhly s žoldnéři svými a množstvím lidu selského proti Bílině,
Mišenští nedočkavše jich, strhli s pole, aby spojili se s vojskem
říšským, kteréž té doby již obehnalo konečně město Zatec veškerou
svou mocí.

Do tohoto města pevného shluklo se bylo množství českého
lidu z okolí, co do bezpečného ©útočiště před vztekem nepřátelským:
bojovníkův pak dobře oděných počítalo se v něm do šesti tisíc,
mezi nimiž asi čtyři sta jezdcův. Nejkrutší boj bylo jim podstou
piti v pátek dne 19 září, kdežto vojsko německé valným outokem
šestkrát po sobě na město se hnalo, ale, což ku podivu jest, ani
do předměstí vniknouti nemohši, kromě množství zbitých a raněných,



Hlavní síla vojska českého stála tehdáž dlouho nepohnuta
v okolí Slánském, nechtíc se tuším oddalovat! příliš od Prahy,
pokud nebezpečí na Cechy s několika stran spolu se valilo. Neb
i od Slezanův stal se byl stejnou dobou vpád do země; kteřížto
mezi Policí a Náchodem u vsi Petrovic dne 19 září, vyloudivše
Cechy po sobě i obrátivše se na ně zase, do tří set jich na místě
pobili. Ale když vůdcové čeští konečně zvěděli, že král Sigmund
s vévodou Rakouským ještě v Prešpurku se bavil, kázali hnouti se
proti Zatci. Mezi knížaty říšskými, nemajícími uznaného nad sebou
vůdce, jenžby všem byl poroučet! mohl, vypukly již byly mnohé
různice a hádky, tak že k nevoli, kterou společně měli proti králi,
připojila se i nevole jedněch proti druhým:

110
pročež když uslyšeli,

že valné vojsko české, a v čele jeho Zižka sám, již proti nim
v pochod se dalo, nesečkavše nepřátel, dne 2 října [1421] zapálili
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stany své, a u velikém zmatku sami dali se na outěk. Cechové

spatřivše oheň a zmatek v ležení nepřátelském, s takovým důrazem
obořili se na utíkající Němce, že jich veliké množství netoliko
z ručnic a samostřelův postříleli, ale i jatých do města s sebou

přivedli; ztráta křižáckého vojska při obležení Zátce udává se vůbec
na dva tisíce zabitých. Knížata sčítali hanbu nepořízení svého na

krále, jenž prý sliby svými je podvedl: ačkoli vlastní síla jejich,
branná-to moc veškeré říše Německé, bylaby postačovala ku pře
možení celého národu Českého, kdyby křižáky ty, samé již jen
vrahy a paliče, byly vedly a povznášely city, myšlenky a interessy
jiné, nežli pouhý fanatismus, nenávist národní a spupná hrabivost.
Vlastenci ale Němečtí zanevřeli již tehdáž takovou hořkostí na ne
statečnost knížat svých, že je stíhali ještě důtklivějšími posměchy,
nežli Čechové sami. Pobožní páni, prý, tak sobě byli zošklivili

Čechy nevěrné, že z pouhého hněvu nejen s nimi se potkati, ale
ani na ně podívati se nechtěli. 112

také 60 jatých do města ztratilo. 108 Od té doby zdá se že knížata

nepokoušeli se více o ztečení města, ale očekávajíce vtrhnutí králova
do země, jali se páliti v celém okolí den co den městečka, vsi,
tvrze, a vražditi všude napořád staré i mladé obojího pohlaví

než pohané*, až prý pláč a kvílení chudiny české vstupo
valy do nebe. 109

Byloť zajisté umluveno, že když kurfirstové budou
v Cechách, měl s druhé strany také král Sigmund s Albrechtem
vévodou Rakouským stejnou dobou skrze Moravu do Cech vy
pravit! se.

19*



Slovanské hnutí duchův a Vitold, požádaný král Český. Různice Pražské.
Sigmund vyjednává s Vladislavem Polským i Albrechtem Rakouským. Zrada
Ratibořská. Sigmund na sněmu Brněnském. Žižka v Plzeňsku; vjezd jeho
do Prahy. Sigmund na Kutné hoře; outěk jeho a porážka u Německého
Brodu. Závise Černý. Převrat v Praze; usmrcení kněze Jana i následky jeho.
— Flutky. Sigmund Korybut zprávce zemský, uznán od Žižky. Obležení
hradu Karlšteina. — Sněm říšský v Normberce a třetí výprava křižácká.
Táboři z Prahy vypuzeni a příměří u Karlšteina. Korybut odvolán z Čech
a sjezd u Šramovic. Přípravy proti Čechům opět zmařené. — Války domácí
v Čechách; bitva u Hořic, obležení Křížence, smíření u Konopiště. Vojsko
české v Moravě; Kroměříž. Bitva u Hradce Králové; obležení Čáslavě;
Žižka v Moravě a v Uhřích. Sněm Svatohavelský v Praze. Albrecht mar
krabě Moravský. Sienský sbor církevní. Žižkův krvavý rok: bitva u Male

šova; Žižka v Plzeňsku. Nesvornost mezi nepřátely. Korybut podruhé v Praze.
Žižka u Libně; smíření na špitálském poli. Smrt Žižkova; úvahy o něm;

Husitské hnutí duchův zbudilo také zásadu národnosti
k životu a uvedlo ji na jeviště dějin světových.

Co víže člověka ku pospolitosti, jest netoliko rodina, obec
a stát, ve kterýchž mu bylo naroditi se, ale i víra nábožná i ná
rodnost. Ve středověku podařilo se bylo Římu uvedením jednoty
církevní do všech státův i národův západní Europy, zneutralizovati
různé těchto živly a utvořiti z nich jeden jediný celek, jakoby jednu
rodinu křesťanskou, neuchráněnou sice svárův domácích, ale po
slušnou zprávy vrchní a slova vyššího, ježto jediné vedlo prý ke

spasení. Uznaná Stolice apoštolské autorita nedala nikde vzniku
různicem zhoubným za příčinou národnosti: a protož proti kacířské
bezbožnosti české zmohli se brzy hlasové hněvu a nenávisti po
všech končinách Europy stejnou prudkostí. Nejvíce horlilo se ovšem
u nejbližších sousedův, Němcův. Vyložili sme již, kterak rozdílné
těchto se chování ke snahám a pokusům reformačním stalo se bylo
již od počátku novým podnětem odvěké jejich k Čechům nepřízně,
kterak oni záhy zvykli byli drážditi a urážeti je užíváním jmen
»Cech« a »kacíř«, jednoho za druhé, a kterak nejen vojsku křižá
ckému přikazováno bylo, vražditi na potkání každého Čecha i ne
živiti žádného, ale také ouřadům domácím, stíhati a páliti je všude,
ba kterak konečně všichni Němci, staří i mladí, puzeni byli ku

Článek 4. Nové rozbroje a třetí výprava křižácká.

(Od r. 1421 Oct. do 1424 Oct.)

jeho umění válečné.



přísaze, že věrné státi budou proti kacířům a pomohou vyhledali
i potrestati každého, kdoby snad o nich příznivě smýšleli se zdál.

Vypravovali sme také, kterak král Sigmund v prchlivosti hněvu
svého, zapřísáhl se byl potrestati zpouru českou s nasazením třebas
i života svého, a vyhladiti celé to plémě, anby prý za to Uherskou
zemi dáti chtěl, kdyby jen v Cechách již nebylo více Čecha žádného.
Tím vším války husitské nabyly hned od počátku povahy a rázu
boje plemenného, co souboj na život a na smrt, zejmena mezi
Němci a Čechy.

Ačkoli posavad vítězství hovělo bylo Čechům v míře sotva
předvídané, nemohli předce tajili se nebezpečím postavení svého,
za příčinou netoliko náramné převahy počtu a moci u nepřátel, ale
také nešťastné nesvornosti domácí. Patrné zmáhaní se zásad a řádův
demokratických v zemi pobuřovalo a odvracovalo již od kalicha
mnohé šlechtice české, kteří ještě před rokem byli stáli mezi před
ními proň horliteli; a protož ti, kteří zůstávali jemu věrni, hledali
především cesty, kudyby panujícímu již tak dlouho bezkráloví mohl
učiněn býti konec. Jak záhy k tomu cíli zřetel jejich obracel se
do příbuzného co do národnosti Polska, již sme oznámili; po dvojím
poselství, jednom v měsíci dubnu, druhém v srpnu r. 1420, nabíze
jícím králi Vladislavovi Jagjelovi, přistoupili jen ke čtyřem
článkům Pražským, panování v Čechách, vypraveno jest o vánocích
téhož léta ještě třetí všech valnější a slavnější, a přidáni k němu
také dva mistři Pražští, Jan Kardinál z Reinšteina i Petr Payne,
Angličan, bezpochyby proto, aby vyvrátiti hleděli krále Vladislavovy
rozpaky co do pravověrnosti oněch článkův Pražských. Přední
osoby, jenž vedly veškero to vyjednávaní, byly se strany české pan
Hynek z Waldšteina, pán na Koldšteině v Moravě nedaleko hranic

českých, a později rytíř Vilém Kostka z Postupic; bohužel, že
o celém tom jednání nedošly nás než chudé a stranně zbarvené
zprávy.

113
Jen tolik jest jisté, že na dvoře Polském návrhy podá

vané od Čechův nepotkaly se s žádoucím prospěchem. Neb jakkoli
mnozí Poláci chýlili se k nauce husitské, jakkoli všickni rádi byliby
viděli krále svého také na trůně Českém, přední předce jejich
preláti protivili se vší mocí článkům Pražským, jež vyhlašovali za

kacířské. Předevšemi horlivě zasazoval se proti Čechům znamenitý
té doby králův sekretář a probošt sv. Floriana, Zbyhněv Oleš
nický, jenž zachovav někdy Vladislavovi život ve bitvě, požíval
od té doby největší jeho důvěry, starce již 731etého a ve věcech
církevních až pověrčivě nábožného. Přičinlivosti Zbyhněvově zvláště



přičítali sluší, že husitství nerozmohlo se v Polsku; za kterouž zá
sluhu on také brzy nejen na Krakovské biskupství, ale konečně
i na kardinalství povýšen byl. A však netoliko náboženskými roz

paky mařeny jsou české návrhy a žádosti v Polště: podáványť za

jisté i skvělé výhody králi Polskému, aby odvrátě se od Čechův,
spříznil se s králem Sigmundem zase, — jakož o tom dále vy
pravovali budeme.

Mezitím přišlo do Prahy dne 10 června 1421, tedy hned po
rozejití se valného sněmu Čáslavského, poselství od velikého knížete
Litevského Alexandra Vitolda s radostnou tou zprávou, že

čeho bratranec jeho král Vladislav se odpíral, k tomu on z lásky
k národu Českému hotov byl propůjčit! se: ujmouti se totiž osiřelé
koruny a vžiti Čechy pod ochranu svou. O spůsobu, kterým se to
událo, dovídáme se nejlépe ze psaní pánův Pražan, jímž mu za to
děkovali: »Zaplésali sme, (tak pravili,) nesmírnou radostí, když
poslové Vaši, urození páni Výšek Račinský a Hynek Kolšteinský
oznamovali nám, že Veličenstvo Vaše, nečekajíc na naše zásluhy,
ba nemajíc ani vědomosti o našem poddávaní se, z pouhého, jakož
pevně věříme, vnuknutí božiho milosrdenství, ráčilo milostivě zasa
dit! se o dobré národu našeho a vžiti do rukou svých vrchní zprávu
Českého království, ode vší lidské pomoci opuštěného atd. 114

Dle věrohodného svědectví tohoto nelze nedomýšleti se ani

pochybovati, že o povolání nového krále z ciziny strany rozdílné
netoliko v Čechách, ale i v Praze samé, již tehdáž nejednostejně
smýšlely; že přičiňovali se o ně jediné kališníci, jak ve šlechtě, tak
i mezi Pražany, kdežto strana Jana Zelivského jevila zjevnou ne
důvěru a neochotu, ba i Zižkovou známou ku Polákům láskou
sotva ukojiti se dala; a že zejmena kníže Vitold, nenabízeli! se
Čechům za pána sám, aspoň proti žádostem šlechty české a mluv
čího jejího Hynka z Waldšteina nekladl byl ani odporu, ani těžkých
výminek. Však když naděje do Polska konečně byly zmařeny, pan
Hynek Kolšteinský neměl velikých nesnází, získati pro Vitolda
stranu svou, jak ve šlechtě, tak i mezi Pražany. Říše zajisté jeho,
ačkoli smlouvami k Polsku vázaná, byla sama v sobě ještě pro
strannější a mohutnější, nežli Vladislavova, dotýkajíc se moře jak
Baltického, tak i Černého. Bylť Vitold pánem v zemích netoliko

Litevských, ale také ve větší částce Ruských, vyjma ovšem knížetství
Moskevské a země Novgorodské; vůle jeho posloucháno netoliko
ve Vilně a Trokách, ale i ve staroslavném Kijevě, na Smolensku,
Polocku a jinde; na dvoře jeho nejen panoval jazyk slovanský, ale



i čeština zvláště nabývala čím dále tím hojnější obliby; přiznával
se sice k Římské církvi, ale poddaní jeho byli větším dílem pravo
slavní Rusové, tudíž také podobojí, o jejichžto s Římany sjednocení
usilováno všelijak ode dávna; také mistr Jeroným Pražský byl
u něho již r. 1413 té věci se dotýkal a schvaloval pravoslaví zejmena
ve Vytepsku a Pleskově. Bylť Vitold sice také již stařec a bezdětek,
ale ducha vždy ještě bujarého, podnikavého a rázného, a známá

jeho ctižádost i panstvíchtivost, nekrocená příliš outlým svědomím,
dávala naději, že uchopí se myšlenky veliké a smělé, která ozářiti
mohla jméno jeho slávou nepomíjející, a ukojiti tužby netoliko
české, ale i jiných krajin a národův. Bylať to myšlenka, spojiti
všeliké národy slovanské pod jedno žezlo, a založiti na východu
Europy netoliko mohutný stát slovanský, ale i ustrojit! v něm jednu
církev a jedno vyznání nábožné, pode známkou posvátného kalicha;
byloť to jedním slovem uskutečnění panslavistické idey, teprv
za našeho věku dosti valně probírané. Není pochybnosti, že již
mezi husity některé aspoň bystřejší hlavy pojímaly myšlenku tu
živě a určitě, a že ona i ve spoustách lidu obecného nacházela
hojné obliby; stvrzuje se to i Zižkovým řádem vojenským z r. 1423,
v nčmžto výslovně se praví, že zástupové jeho bojovali netoliko
»pro vysvobození pravdy zákona božího,* ale také »ku pomoci
věrným církve svaté, a zvláště jazyka českého i slovenského. 115

Pohříchu že Vitold sám neměl té jasné mysli a vzdělanosti politické,
aby pochopil byl velikost a váhu takové úlohy a přičinil se o její
uskutečnění.

Vladaři zemští sněmem Čáslavským zřízení rozepsali sjezd do
Brodu Českého ke dni 17 srpna 1421, a volali tam jak jiné obce,
tak i zvláště Pražskou, k rozhodnutí se o věcech potřebných. Byloť
to právě té doby, když Pražané utrpěli byli u Mostu znamenitou

porážku a Zižka, po ztrátě druhého oka svého, ještě léčil se u nich

nadarmo, naléhaje spolu na konečné upálení kněze Martinka Húsky
na Roudnici. Ačkoli kněz Jan Zelivský zatracoval byl také kněze
Martinka co pikharta neústupného: zdá se předce, že zmáhavší se

právě přílišná reakce ve smyslu Příbramově naplňovala jej obáváním,
aby spojení se živlův kališnických a feudálních nevydařilo se ko
nečně na ujmu pravdy boží. Obec Pražská u většině své příliš
často kolotala se mezi ním a M. Příbramem, a neníť nepodobné
pravdě, co tvrdil později Vitold, že Čechové, kteříž byli u něho,
hned od počátku osvědčovali ochotnost svou, narovnati se s dvorem
Římským zase a vrátiti se ku poslušenství jeho. Tím pochopiti se



dává, proč v obci Pražské, jenž s počátku svolila byla k obeslání
sjezdu Českobrodského, povstal o to veliký rozbroj, an kněz Jan
budil podezření proti pánům českým, ježto prý neupřímě se měli
k zákonu božímu i k národu svému, až konečně předce zůstáno
na tom, aby dva z obce, ne s plnou mocí, ale toliko na vyslyšení
řeči panské, ne do Brodu, ale do Kolína jeli, pánům pak vykázáno
bylo místo na Horách Kutných. Když ale poslové ti s pány se

sjeli, nemajíce plné moci od obce, páni nedavše se s nimi do jednání,
vyslali zase ze sebe do Prahy pana Oldřicha Vaváka ze Hradce
i Jana Sádlo ze Smilkova; kteřížto pokáravše kněze Jana mnohými
řečmi, an prý dle vlastního kázaní svého co kněz nemělby se vklá
dat! do věcí a jednání světských, po dlouhém rokování odvedli
s sebou z města M. Jana Příbrama i M. Prokopa Plzeňského. Ná

sledovalo téměř dvounedělní sněmování na Horách Kutných
v době té, kde právě s jedné strany veliké vojsko křižácké, s druhé
vojsko Slezské a Míšeňské vtrhlo bylo do země, a očekáván také
vpád Uhrův i Rakušanův pod Sigmundem a knížetem Albrechtem
na každý den. Hlavní jednání sněmu týkalo se ovšem otázky, mělli
Alexander Vitold uznán a přijat býti za krále Českého; nevíme
však nic více oněm, nežli že konečně »požádán« byl od sněmu
za krále dne 4 září, a uloženo vypraviti o to k němu opět zname
nité poselství. Druhé, nařízeno bylo sebrati nové pole se všech

krajův a stavův království, a to na den 18 září u Brodu Českého;
třetí pak ustanoven jest pan Oldřich Vavák za nejv. mincmistra
na Horách Kutných, jenž ale velmi krátce ouřadovav, již dne 22 září
na morovou prý ránu zemřel. 116

Pravili sme již, že stejnou dobou také král Sigmund neob
meškal se své strany ničeho, čímby zmařiti mohl oumysly české,
a že vynasnažoval se co nejpilněji získati sobě zase nejnebezpeč
nějšího soupeře svého, krále Vladislava Polského. Stařec tento ne

maje dědice mužského pohlaví, a jsa již po třetí vdovcem, zamýšlel
se vždy ještě do nového manželství, kudyby mu snad ještě možné
bylo zanechati po sobě dědice po meči. Sigmund byl prý ochoten,
podávati jemu k tomu cíli až i jedinou teprv dvanáctiletou dceru
svou, a žádal ho několikrát o sjezd přátelský na hranicích; potom
ale nabízel mu k manželství Sofii ovdovělou královnu Českou, a s ní
u věně celou zemi Slezskou (asi v polovici měsíce září),

117 což po
slední potkalo se sice u Vladislava i u rad jeho s větším zalíbením,
ale následujícími událostmi také zmařeno jest. I Sigmundovi bylo
totéž konečně vděk, ano dovolilo mu dostáti také Albrechtovi



Rakouskému k slibu: nebo sjev se s tímto v Prešpurku dne 28 září,
zasnoubil jemu již skutečně dceru svou Elišku, zastavil mu patero
měst, Budějovice v Cechách, Jihlavu, Jemnici, Znojmo a Pohořelice
v Moravě, a vstoupiv s ním v závazek jednoty branné proti husitům,
zapsal mu již napřed všecky hrady a kraje, kterých na husitech
dobude, a však pod výminkou, aby vždy aspoň manstvím náležely
ku koruně České. Albrecht za to zavázal se nejen pomáhati jemu
vší svou mocí, ale půjčiti také 60 tisíc dukátův ku potřebám vá

lečným.
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Oddavky však Albrechtovy s Eliškou staly se, pro její
přílišné mládí, teprv léta následujícího (19 Apr. 1422).

Poslové ze sněmu Kutnohorského k velikému knížeti Vitol
dovi, co »požádanému« králi Českému vypravení, páni Vilém Kostka
z Postupic a Václav syn někdy Pavlův z Jenšteina, rytíř Hlas
z Kamenice a Vaněk příjmím Pivo, nám odjinud neznámý, když
došli Ratiboře ve Slezsku, města náležitého Hanušovi knížeti Opav
skému, zjímáni jsou i s komonstvem asi 40 osob od tamějších
měšťanův, asi v polovici měsíce září. Skutek ten spůsobil veliké

pohnutí a jitření duchův, netoliko v Čechách, ale i mezi Poláky.
»Po celé zemi Polské a Litevské« (tak dával zprávu Polák jeden
knížeti Hanušovi již dne 23 září,
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) »hluk veliký jest a bouření

v obcích za příčinou zajetí těch Čechův. Lid praví: ať král (Sig
mund) chce nebo nechce, musí propustit! je na svobodu, jináče
chceme pomstiti jich až do hojného krveprolití; neboť kníže ten,
(míníce to na Vaši Jasnost), hledí zrušiti sjednocení mezi námi
a bratřími našimi Čechy již dokonané.* Proto netoliko kníže Vitold
a synovec Vladislavův Sigmund Korybut, ale i král Vladislav sám
psali o to knížeti Hanušovi důtklivě,

120 a když slova hrozivá zůstala
bez oučinku, strojili proti němu válku. Ještě dne 23 října přišlo
do Prahy poselství od Vitolda, žádajícího, aby ku pomstě nad
knížetem zrádným a k osvobození poslův vypravili Pražané vojsko
své s jedné strany, an prý s druhé hodlal vyslati k témuž cíli

knížete Sigmunda; což kníže Hanuš tím předešel, že poslal vězně
své na Spilberk v moc krále Sigmundovu; kterýžto tudíž posly na
Trenčín do vězení odvezti, čeleď pak jejich v Brně postínat! dal.

Příčina vlažného Pražanův proti zradě Ratibořské se chování byly
opětované proměny a nepokoje ve zprávě jejich městské, pocházející ze

sporu čím dále tím živějšího mezi stranami. Dne 19 října dal kněz

Jan sezvoniti obec Staroměstskou i Novoměstskou do kostela
sv. Stěpana na Rybníčku, a žalovav dlouhou řečí na neupřímnost
i nevěru pánův zemských, radil oddčliti se od nich naprosto a voliti



sobě někoho věrného i spůsobného za náčelníka, jenžby plnou moc
měl proti všem nevěrným a neposlušným. I navrženo tu na místě,
aby vládyka Jan Hvězda z Vícemilic, příjmím Bzdinka, obci Pražské
prý vždy věrný a božího zákona horlivý milovník, za nejvyššího
hejtmana v Praze volen byl; a hřmotné »tak! tak!« ozývalo se
z tolikerých úst, že nikdo ze starších netroufal si protiviti se. I hned
ohlásil kněz Jan, že pan H ězda zvolen jest od obce řádně, dávaje
mu tudíž moc nade všemi ouředníky městskými,

181 také přidáni
jsou jemu dva podhejtmaní ze starého a tolikéž z nového města.
Sttana druhá v městě, která více přála pánům nežli knězi Janovi,
sešla se sice bez meškání také v Betlémě, a nemohši již zavrhnouti
volení samého v sobě, aspoň žádala toho, aby nový hejtman ničeho
bez vědomí a vůle konšelův před se bráti neměl: ale i tomu vy
hověli horlivci nezadlouho tím, že ssadivše pět konšelův strany
mírnější, dosadili na místa jejich muže dle smyslu svého. V tomto
neblahém vření vášní stranných přijel do Prahy jeden z náčelníkův
strany aristokratické, pan Jan Sádlo ze Smilkova na Kostelci, přední
někdy krále Václavův důvěrník a milec; byv zajisté v městě ve

řejně stíhán ze zrady nad národem, chtěl prý ospravedlniti sebe
a dokázati konšelům nevinu svou. Mezitím ale pohříchu dostali se

byli na ki nšelská místa ouhlavní jeho nepřátelé; a ti, když dne
20 října pod večer na radnici mezi ně přišel, dopustili se té ne

šlechetnosti, že bez vyšetřování a soudu hned mu dali hlavu stíti.
O přečinění jeho potomstvu nic není oznámeno; jen to se o něm

praví, že byv kališníkem upřímným, stranu výstředních husitův
horlivě pronásledoval.
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Byli sice v Praze vždy muži, ježto i v sebe větších bouřech
nepřestávali napomínati k lásce, ke svornosti a snášelivosti: ale
usilování jejich nemívalo trvalých oučinkův, kdykoli nehrozilo národu
nebezpečí z ciziny. Tak podařilo se purkmistrovi smířiti dne 8 listo

padu na radnici dva dávné protivníky, M. Křištana z Prachatic
a kněze Jana, tak že slíbili oba napotom milovati sebe vespolek,
a nicméně uveden jest téhož času do fary Svatomichalské za kazatele
kněz Vilém, nejhorlivější kněze Janův stoupenec. Dne 12 listopadu
k žádosti konšelův a starších obecních sešli se mistři a kněží
Pražští u velikém počtu v Karolíně, a uzavřeli několik článkův pro
zachování lepšího řádu i kázně mezi sebou; a když je kněz Jan
čisti slyšel, vyznal sice s ousměchem, že sepsáni byli prý vlastně

proti němu a knězi Vilémovi, a však nežádal, aby byli zrušeni.

Když potom dne 14 listopadu článkové ti také celé obci na rad-



nici oznámeni jsou a přede vším k tomu vedeno, aby ředitelům
kněžstva od sboru valného dne 7 července ustanoveným skutečné
poslušenství se dálo, stoupenci kněze Janovi velikým hlasem žádati
se jali, aby kněz Jan sám jediný byl veškerého duchovenstva
ředitelem. Tu on vstav a ruky pokynutím mlčení učiniv, odpíral
tomu pravě, že nebyl ani hoden ani spůsoben ke zprávě tak veli

kých věcí, ale aby mistři Jakoubek a Jan Kardinál zprávy té se

ujali, pak že on co učenník po boku jejich břímě sobě uložené
také nésti chce. I stalo se, že uznáni jsou konečně vedle něho
za správce kněžstva oba mistři řečení, a k tomu ještě M. Petr

Engliš.
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Páni čeští, rozjitřeni jsouce nešlechetností nad panem Janem
Sádlem spáchanou a vidouce, kterak vláda chátry v Praze den co
den více se zmáhala, majíce také zprávu o přípravách velikých,
ježto král Sigmund činil ku konečnému podrobení země odbojné,
počali této doby skutečně dělati to, z čeho již dávno viněni byli,
a staviti se jeden po druhém, ne-li proti kalichu, alespoň proti
hájitelům jeho. Tak když ještě v měsíci říjnu knížata Slezští již po
třetíkrát válečně do Cech vpadli, pleníce zvláště okolo hradův
Litic a Zampachu, pomáhali jim netoliko páni Puta z Castolovic
a Jan Svídnický z Chotěmic, ale i Jan Městecký z Opočna, jenž
0 půl léta dříve byl ku podobojím se přihlásil. V měsíci listopadu
pak přední páni Čeští, Čeněk z Wartenberka, Oldřich z Rosenberka
1 jiní, oddělivše se veřejně od Pražanův i od podobojích vůbec,
počali u krále Sigmunda milosti hledati, za pána svého jej opět
uznávajíce.

124

Nezdaření se výpravy křižácké u Zátce neodjalo Sigmundovi
čáky, že i sám s knížetem Rakouským bude moci potlačiti zpouru
podobojích Čechův a Moravanův; sebralť zajisté na podzimku
léta 1421 nejen z celých Uher, ale i ze Sedmihradska, Srbska
i Chorvatska vojsko mohutné, v němž až k 80 tisícům lidu bran
ného se počítalo, a kníže Albrecht měl nad to s 12 tisíci vytáh
nouti do pole.

125 Po Prešpurských námluvách bral se Sigmund
nejprv do Trenčína, kdež od 8 do 13, a odtud do Brúmova
v Moravě, kdež od 16 do 26 října se bavil;

126 mezitím ale předeslal
znamenitého vůdce svého Pipu Florentinského s četnými zástupy,
a zdobýval i poplenil statky předních pánův husitských na Moravě;
kníže pak Albrecht položiv se s lidem svým dne 21 října před
Jevišovice, hrad a město náležité panu Sezimovi z Kunstatu, dobyl
jich a jal pána i s rodinou jeho již dne 26 října.

127
Pipa obořil se



nejprv na statky pánův Kravařův v jihovýchodní Moravě; i taková
šla hrůza ze skutkův jeho válečných v té krajině, že netoliko páni
Moravští vůbec králi napořád se poddávali, ale i sám Petr Stráž

nický z Kravař prostředkem Opavského knížete Přemka hledal
milosti jeho. V celé tudíž Moravě nenašli se než dva páni, ježto
ustrašiti se nedavše, setrvali ve zpouře proti králi: Hašek Ostrovský
z Waldšteina i mladý Václav z Kravař, pana Petra Strážnického
syn; kteřížto s lidmi sobě věrnými podstupovali jen malé, ale dosti
krvavé boje proti nepřátelům.

Sigmund uložil celé zemi Moravské do Brna ke dni 1 listo
padu sněm, kterýž ale teprv okolo 10 listopadu ouplně se sešel;
i nebylo divu, že sněmovníci všickni, když Sigmund mezi ně přijev
žádost svou jim předložil, jemu po nedlouhých poradách bez vý
mínky povolni se býti ukázali [17 list.], zvláště an sněmovnu vojskem
svým Uherským v hojném počtu byl obklíčiti dal. 128 Nežádal však
nic menšího, než ouplně odpřisažení čtyř článkův Pražských a veške
rého učení husitského, které na předešlém Moravském sněmu

(v měsíci červnu 1421) mnoho veřejných vyznavačův bylo nalezlo.

Odpřisáhše se tedy a slíbivše králi vší svou mocí proti husitům
pomocní býti, obdrželi od přítomného vicelegáta papežského slavné

rozřešení; pan Václav pak, Petra Strážnického syn, odsouzen jest
veřejným soudem, jemuž král sám byl předsedal, všeho dědictví
svého na věky, a nález ten vepsán rozkazem královským do desk
zemských, pro věčnou prý výstrahu všem synům odbojným.

129

O nenadálém zdaru tomto v Moravě rozléhali se hned po celém
Německu hlasové radostní na útěchu za předešlé pohromy u Zátce,
a mnozí již i odpouštěli Sigmundovi, že nepřispěl byl v čas křižá
kům ku pomoci.

130 Po sněmu Brněnském táhla jedna částka vojska
jeho přes Litomyšl do Cech, s druhou pak bral se on sám k Jihlavě;
páni Hašek Ostrovský a Václav z Kravař hledali outočiště svého
v Cechách.

Velikost nového nebezpečí, na vlast a národ se valícího, za

strašila Pražany tím více, že viděli, kterak přední pánové čeští

pospíchali jeden po druhém do Jihlavy, poddávajíce se králi a opa
třujíce dle možnosti soukromý prospěch svůj. Protož když ku konci
měsíce listopadu vojsko Pražské, leževší potud v okolí Čáslavském,
a netroufajíc odolati síle králově, po dodání pomoci do hražených
měst a zvláště do Hradce Králové, samo s pole strhlo, konšelé
Pražští rychlými posly volali snažně všecky horlivé podobojí k obraně
vlasti, zvláště pak Zižku a bratry Táborské. Zižka po rozplašení



křižákův německých u Zátce obrátil se byl brzy do Budějovska
proti Rakušanům a pánu Rosenberskému, brzy zase do Plzeňska,
kdežto již tehdáž skrze katolické pány ve službě králově, opírající
se o město nedobytné, počala se byla tvořiti samostatná moc
protihusitská v Cechách. Plzeňští dobyvše již prvé města
Rokycan a tvrze Stěňovic, v polovici měsíce listopadu obehnali
také hrad Krasikov; k jehožto ale pomoci přispěv Žižka, po krátkém
boji sehnal Plzeňské s bašt a dodal špíže na hrad; i bylby veliké

spůsobil krve prolití mezi nepřátely, leč že v nejvyšší potřebě při
chvátav pán z Plavna s velikým houfem jezdcův, donutil jeho pustiti
od boje a odtáhnouti s bojovníky svými k Žatci. Plzeňští a pán
Plavenský jsouce počtem silnější, táhli jemu v zápětí, a mnohými
na cestě harci k boji ho dráždili, až konečně nedaleko Žlutíc na
hoře Vladoři se zastaviv, a vozy své, děla i jezdce k bitvě nále
žitě zpraviv, jim čeliti se jal. Tři dni pokoušeli se nepřátelé nadarmo,
ztéci hradby jeho improvisované; konečně ztrativše mnoho dobrých
lidí netoliko marnými outoky, ale i bouří větrův a sněhův náramných,
a byvše nedostatkem potravy trápeni, opustili jeho; a on vždy
v šiku bojovném táhna dále, od bratří Žateckých jemu vstříc

vyšlých do města jejich s plésáním uveden byl.
181 Tu však nedlouho

zdržev se, když od Pražanův k větším bojům volán jest, tím ochot

něji tam pospíchal, že tehdejší mocnáři v Praze, zejmena hejtman
městský Jan z Vícemilic a kněz Jan, byli zvláštní jeho ctitelé
a přátelé. Proto také když dne 1 prosince s bratřími a sestrami
svými, s jezdci a vozy bojovnými do Prahy přijel, vjezd jeho podobal
se slavnému vjezdu panovníkovu do věrně oddaného sídelního
města. Kněží Táborští, nesouce svátost těla Kristova, předcházeli
hlučný pochod jeho; jemu pak vstříc vysulo se celé obyvatelstvo,
s kněžími napřed, jej vítajíce, a slávu mu volajíce, an hlahol zvonův

po městě celém se rozléhal. I zůstaltě celý týden v Praze, radu
bera s představenými obcí o potřebách obrany zemské, a ztravou
i s lidmi svými hojně byv opatřen. Pak dne 8 prosince vytáhl
nejprv on s vojskem svým cestou k Horám Kutným, a nazejtří
následovali Pražané se svým lidem. 182

Válka, která nyní nastala mezi hlavní Sigmundovou mocí a spo

jeným vojskem českým, náleží beze snadu k nejdůležitějším a spolu
nejzajímavějším výjevům celého věku; nikdy zajisté neukázalo se

patrněji, seč jest i malá hrstka odhodlaného národu, vedena jsouc
hlavou právě výtečnou, a nikdy nezaskvěly se podivné ducha dary
slepého vojevody jasněji, nežli ve dnech těchto nebezpečných. Sig-



mund měl vojsko dobře ozbrojené, boji zvyklé a nechoulostivé,
trojnásob hojnější

133 nežli husité, v čele pak jeho stál Pipa, vůdce
v boji dávno zkušený a uměním válečným v Europě proslulý; i byloť
čáky dosti, a vůdce sám ji ploditi pomáhal, že již tenkráte poražen
bude válem všecken odboj a vypleno konečně veškero nevěrné
kacířův plémě. Kéžby jen i nás byly došly o dějích těchto zprávy
ouplnější a dokonalejší!

Středištěm války staly se Hory Kutny, ačkoli nebyvše ani

přírodou ani uměním dosti upevněny,
134 nikteré straně neposkyto

valy náležitého bezpečí. Zižka, když královští skrze Humpolec
a Ledeč táhnouce a nad obyvatelstvem českým neslýchané ukrut
nosti páchajíce
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příliš se obmeškávali, jal se lidem svým opravo

vati hradby města Čáslavě, kdežto k němu také Moravští páni
Hašek z Walšteina, Václav z Kravař a pan Boček z Kunstatu se

připojili; teprv dne 20 prosince, když již vojsko královo blížilo se,
osadiv Čáslav lidem dostatečným, vrátil se k Hoře opět. Nazejtří
v neděli dne 21 prosince, po vykonání služeb božích na Horách
Kutných, ohlašovali kněží s kazatelen a biřicem také provoláno jest
po všech ulicích jmenem pánův českých, Žižky a Pražanův, aby
všickni hotovili se k boji proti králi, a nedadouc se zastrašiti mocí

jeho, aby zůstali věrni zákonu božímu i Pražanům dle slibu svého;
Čechové že vystoupíce z města nikoliv nemíní opustiti jich, ale že

dají raději hrdla svá za ně, když jen zachovají poslušenství hejt
manům jejich. A učinivše malé snídaní, zřídili mincmistra k opatro
vání Hory, i vytáhli při hlaholu zvonův Horských branou, kteráž
vedla k městu Kouřimi. Ale sotva vzdálili se byli na dva hony od

města, již přiblížilo se k vojsku Pražskému vojsko královo, vedoucí
ve předním houfu jízdném stáda volův a krav, na nichž tuším první
síla českého outoku oblomiti se měla. Čechové však otočivše se

rychle hradbou vozovou, zřídili šiky své u vnitř táboru k obraně,
a na krajní vozy rozestavili děla svá u veliké hojnosti; po krátkém
pak napomenutí od kněží, padše na kolena všickni modlili se na

chvíli, a mnoho statných bojovníkův povýšeno jest na důstojenství
rytířské, aby tím udatněji stáli proti nepřátelům. I trvaly tu až do
noci harce ustavičné a krvavé, kdežto Uhři, ztékajíce hradby vozové,
střílením z děl a cepami pokaždé odraženi jsou.

Mezitím ale, co tak potýkáno se kromě Hory, zradou několika
obyvatelův Horských otevřena jest králi Sigmundovi brána města

jejich Kolínská; i všedše tam královští s mnohými Horníky, kteří
s jara před Pražany odtud byli utekli, jali se vražditi každého,



kdokoli znamení neměl a hesla jejich neznal. Spáchány tu ohavnosti
a ukrutnosti, které v pozdějších stoletích jen pověstnou nocí bartolo
mějskou ještě převýšeny býti mohly; domové katolíkův rychlým
vystrčením obrazův svátých, ježto u sebe skryté měli, uchránili se
krve prolití a drancování. Král uvázav se tudíž v Horu beze vší

ztráty, a maje vojsko mnohem větší nežli nepřátelé, otočil lidem

svým ještě téhož dne i tábor český v poli tak, že tento podobal
se ostrovu v poli nepřátelském. V soumraku teprv Cechové, hnuvše
se z místa svého, střílením z děl dotírali na vojsko královské
a sehnali je ze stanovišť jeho.

Nazejtří ráno 138 dne 22 prosince, položivše se Čechové táborem
u nynějšího města Kaňku, obklíčeni jsou tam opět vojskem králo

vým, ježto však nedávajíc se více do boje, zdálo se jakoby chtělo
pohyblivou pevnost kacířskou hladem toliko umořiti; již zajisté
Čechové sevřeni jsouce na malém prostranství, počali velice strá
dati nejen zimou ale i nedostatkem potravy. Zižka nicméně zdržev
lidi své na uzdě, tak že vojska celý den na sebe se dívala, odložil

boj opět až do temné noci. Tu pak za ticha dav zříditi všecky
vozy ku pochodu, po půlnoci vyrazil náhle stranou ku Kolínu
s velikým hřmotem a střílením z děl, tak že vojsko královské
u překvapení svém ani jemu odpírati ani jeho stíhati se neodvážilo,
ale davši mu volný průchod, beze vší škody jak na lidech tak
i v zavazadlech, odtáhnouti je nechalo. Sigmund za to maje, že
kacíři dali se na outěk, a spoléhaje na sílu vojska svého, nedal
pronásledovat! Čechův, dle mnění jeho již přemožených, an celé
dvě neděle potom nepostavil se polem proti němu žádný jejich
ozbrojený zástup; naproti tomu zdá se že mezi ním a Pražany
počalo se jednati, aby se mu podrobili.

137 On mezi tím usadiv se
dvorem na Horách Kutných, dovolil vojsku svému rozbíhati se

po houfích do vesnic a městeček okolních na drancování a sbírání
Spíže.

138

Žižka byl uznal, že . vojskem tím, které on i Pražané a páni
čeští u Hory pohromadě měli, králi nikoli čeliti se nemohlo; bylať
nevyhnutelná potřeba, sebrati větší bojovníkův počet. Pročež pospíšiv
sobě sám až do Jičínska i Turnovská, po novém roce vrátil se

odtud ku Kolínu zase s mocí takovou, která mu postačovala ku

podstoupení krále polem. V outerý den tří králův [6 ledna 1422],
když Sigmund v ouplném bezpečí na Hoře si hověl, a vojsko jeho
rozptýlené i bezuzdné páchalo zvláště ve vsi Nebovidech (mezi
Kolínem a Horou) obyčejné své ohavnosti, Čechové z nenadání



dorazili na ně u veliké síle, a pobivše v prvním outoku množství

Uhrův, uvalili tak náhlý a veliký strach na všecky královské, že
i král sám leknuv se, aby neupadl v ruce kacířské, ještě téhož
dne z Hory utíkati počal. Vztek jeho nad náhlým a omráčivým
převratem nadějí tak dlouho chovaných projevil se i ukrutností
tou, že zjímav podezřelé sobě starší Horníky a k vozům svým za

provazy je přivázav, když pod večer téhož dne 6 ledna z Hory
ujížděl, dal zapáliti město na několika místech; a však Cechové

přikvapivše za ním, uhasili oheň, tak že jen část neveliká Hory té
noci zpustošena jest. S králem utíkali cestou k Německému Brodu
netoliko měšťané katoličtí všichni, ale i ženy a děti jejich v takovém
zmatku a nedostatku všech potřeb, že outlejší mezi nimi na cestě
zimou zkřehše zahynuli.

139 Ve čtvrtek dne 8 ledna ráno zastavil

Pipa vojsko své na jakémsi přívrší u Habrův, a šikovav je k bitvě,
chtěl s Zižkou potýkati se; ale jakmile Cechové jej dohonivše, naň

dorazili, Uhři hned v prvním outoku dali se opět na outěk, a ko

rouhve jejich mnohé dostaly se tu Čechům do rukou. 140
Teprv

u Německého Brodu, města hraženého a králi oddaného, po
stavili se Uhři pod večer zase k odporu, snad jen proto, aby králi,
který vždy dále utíkal, volnější zjednali oddech;

141 takéť vozové
královští s nákladem tytýž bohatým a vzácným, nemohše tak rychle
skrze brány do města vniknouti, potřebovali ochrany. Ale Zižka

přihnav se u samý večer ke Brodu, dorazil bez meškání na ne

přátely, a po krátkém boji mnoho jich pobiv a zjímav, jiné buďto
vtlačil do města, buď obrátil dále na outěk; při čemž mnozí, když
přes Sázavu řeku zmrzlou se hnali, a led pod davem jejich se pro
lomil, bídně tu i s koňmi zahynuli. Povážímeli středověké nespůsoby
cest i vojenských pohybův vůbec a ve kruté zimě zvláště, nemů
žeme nepodivit! se neslýchané tehdáž energii, setrvalosti a cviče
nosti, kterou těžké hradby vozové s dělami, octnuvše se ve dvou

krátkých dnech od Hor Kuten až u Brodu, mohly při tom dva
kráte k boji se šikovati a nepřátely jako na překot rozprášiti. Teprv
u Brodu přeleževše noc Čechové, nazejtří [9 ledna] hned ráno jali
se dobývati města; i stříleno z děl a z prakův celý ten den, jak
se zdí městských do táboru českého, tak i z táboru do města,
s obou však stran bez patrného oučinku.142

Druhý den na to v sobotu
dne 10 ledna, začaly obě strany rokovati mezi sebou: ale, jakož
souvěký letopisec píše, »jedni (prý) rokují, a druzí do města lezou;
a tak vpadnouce v město, ztepou lidu na několiko set, smetavše
mnohé s domu radního na meče, na oštípy a na sudlice; a podnes



toho znamení jest, ježto krev stříkala na zed. Sedm let stálo to
město pusté; vlci a psi jedli těla mrtvá na rynku, a některé pocho
vávali sedláci.« 143

Porážka i ztráta králova nebyla méně žalostná, nežli pohroma,
kterou v době této uvalilo na se nešťastné rodiště Michala de
Causis. Nejen že padlo v tažení od Hory až ke Brodu lidu králov
ského, Uhrův i lidu městského a okolního ke 12 tisícům, nepočítaje
v to 548 oděncův, kteří na ledu se provalivše ztonuli; nejen že

nemalý počet lidí znamenitých octnul se v zajetí, za něž potom
král Sigmund všecky vězně své české, jmenovitě kteří v Ratiboři
zjímáni byli, na svobodu propustiti musil, i kořist, které Čechové
u Brodu Německého se zmocnili, byla, jak sami pravili, nevýslovně
bohatá, jelikož královští odběhli tu všech svých vozův, jichžto bylo
přes pět set s nákladem rozmanitým, a mezi nimi několik se kni
hami vzácnými. Ale ještě bolestnější, nežli veliké tyto ztráty, byl
mravní účinek, který příběhové tito v celém křesťanstvu provozo
vali musili, a kterým strach i zoufalství ve mnohých krajinách
dostoupily stejné výše s nenávistí proti Čechům ode kněžstva
zbuzenou i podněcovanou.

144 Zižka měl tuším za zbytečné, stíhati
krále do Moravy; byloť předvídali, že Uhři, po tak trpké zkuše
nosti, ne tak brzy odváží se k novému proti Čechům pokusu, a na
offensivu Čechové tehdáž ještě ani nepomyslili. Za to ale slaveno
vítězství nové u Brodu rozličnými obyčeji: nejprvé Zižka v neděli
dne 11 ledna povýšen jest, aniž víme od koho, na důstojenství
rytířské slavně; potom nazejtří 12 ledna pasováni jsou jiní rytíři
pod těmi korouhvemi, kterýchž bylo asi šest nebo sedm v bitvě
u Brodu nepřátelům pobráno. Ale Zižka sám, — a to budiž jemu
ke cti pamatováno, — velice byl nespokojen s tím, co se tu bylo
stalo. Ze město ztečeno a obyvatelstvo povražděno, když již do
rokování se bylo dalo: skutek takový tak velice příčil se netoliko
cti bojovnické, ale i zákonu božímu, že Zižka nepřestal jeho želeli
až do smrti, a svolával napotom bojovníky své k Německému
Brodu s tím doložením, »abychom (prý) se pokálí, tu kdež sme
zhřešili.* 145

Nej znamenitější muž mezi všemi, kteří upadli v Německém
Brodě do zajetí, byl pan Záviše Černý z Garbova, tentýž který
někdy co posel krále Vladislava Polského byl za M. Jana Husa
u sboru Konstantského se přimlouval. Tento za věku svého na
slovo vzatý válečník i diplomat přišel byl opět co vyslanec krále
svého ke dvoru Sigmundovu, maje uzavřití smlouvu svatební mezi
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králem Polským i ovdovělou královnou českou. Stihnuv ale Sig
munda v pochodu vojenském do Cech, a nemoha ve hluku zbraní

vyjednávali věcí svatebních, za povinnost sobě pokládal, netoliko

sprovodili krále do země české, ale také co dobrovolník oučastniti
se bojův a nebezpečí jeho. Tímto spůsobem dostav se do Hory
a do Brodu Německého zase, ačkoli mohl se Sigmundem bezpečně
utíkati dále, zastyděl se však co bojovník srdnatý, a volil raději
postaviti se v čelo těch, kteří v Brodě se zavřevše, brániti se umínili.
Ale když město vzato jest, octnul se s mnohými bojovníky u vězení
a přiveden do Prahy. Nehodou tou zmařeny jsou všecky námluvy
mezi Vladislavem a Sofií, a král Polský dal se potom Vitoldem
navěsti, že pojal za manželku, a to již do čtvrtého lože, Sofii kněžnu

Kyjevskou.
Praví se, že nad tím, co potkalo Sigrnunda i Záviše Černého

v Čechách, sotva kdo radostněji zaplésal, nežli Alexander Vitold
kníže Litevský;

148 mohlť zajisté již, směle sáhna po koruně české,
nažičiti se pomstou nad nenáviděným králem Uherským. Ale čím

opravdověji počal obmýšlet! věci české, tím větší důležitosti muselo

nabývati také jeho vkládaní se mezi strany v Čechách se potýkající.
Poslové čeští byli ho prý ubezpečili, že Čechové chtěli rádi smířiti
se s církví všeobecnou opět, (arci že jen spůsobem oblíbeným teprv
později ode sboru Basilejského), a on také jen pod tou výminkou
byl prý se uvolil ku přijmutí koruny české; protož postavil se
hned s prvopočátku v čelo té strany, která spokojujíc se s články
Pražskými, protivila se i Táborům i knězi Janovi v Praze. To aspoň
zřejmé bylo i Vitoldovi, i šlechtě české, i mistrům učení Pražského,
že moc kněze Janova musela v Praze minouti, mělali býti
Cechům čáka smíření se s ostatním křesťanstvem. Násilné jeho
utisknutí mohlo arci vésti k rozbroji a záští mezi stranami kališ
nickou a Táborskou: ale toho bylo již nyní méně obávati se, co
síla nepřátel zahraničných aspoň na delší čas byla ochromena.
Události a spůsoby, kterými před hromnicemi tohoto léta v Praze
hejtmanství městské odjato jest Janovi Hvězdoví z Vícemilic, nejsou
již známy; že však nebyly ovšem pokojné, dosvědčuje sám zápis
opravčí ode dne 5 února, mluvě o »různicech, rozstrcích, nechuti
a záští, kteréžto měli prý mezi sebou až po ten den purkmistr,
konšelé i všecka obec Staroměstská s některými jednotníky Novo

městskými s jedné, a purkmistr, konšelé i všecka obec Novoměstská
s některými jednotníky Staroměstskými s druhé strany.« Z toho
ale také vysvitá, že různice ty nebyly původu místného, ale že za-



kládaly se na zásadách; i ačkoli nejbližší příčina k vypuknutí jejich
bylo tajemné ztracení se pečeti městské, však že vlastně o to jednalo
se, mělali panovat! v Praze strana kališnická i šlechtická, čili kněze
Janova demokratická. Mocný o tom rozsudek dán devatenácti hu

sitským šlechticům do rukou,
147 což samo, ačkoli byli mezi nimi

také Táborští hejtmané, svědčí o převaze strany šlechtické při
jmenování jejich. Opravcové tito nálezem svým dne 5 února vy
daným ssadivše všecky tehdejší konšely a ouředníky v obou městech,
přikázali aby obce volily sobě po svých čtvrtích konšely a ouřed
níky nové, kteříž potom za celý rok ani měněni ani štěpováni býti
neměli; z nich pak měla jedna polovice Staroměstských i Novo

městských pospolu sedávati a ouřadovati na Starém, druhá pak
tolikéž na Novém městě; přidaný novým konšelům obojích měst
rozkaz, aby nedali nižádnému mistru ani kterému knězi k sobě do
rady choditi neb vstupovati, směřoval upřímo proti knězi Janovi,
ačkoli týž kněz i s Jakoubkem, Englišem a Kardinálem uznán a po
tvrzen byl za spoluzprávce všeho duchovenstva Pražského. Ze pak
celý ten převrat stal se ku prospěchu strany šlechtické a tudíž
i Vitoldovy v Praze, to dokázalo se i volením pana Haška Ostrov
ského z Walšteina za nejvyššího hejtmana měst Pražských dne
9 února. Zdá se však, že noví tito vladaři považovali vládu svou
a s ní celou také budoucnost národu svého za nejistou a v nebez

pečí postavenou, pokudkoli kněz Jan na živě jsa, vládl myslemi
většiny obecného lidu Pražského; i aby zbavili se bázně této na

vždy, stůj co stůj, uzavřeli spůsobem zrádným učinit! jemu a předním
jeho stoupencům totéž, čehož předchůdcové jejich před půlletím
proti panu Janu Sádlovi byli se dopustili. O spůsobu, kterak ne

šlechetný ten skutek proveden, zachoval se zvláštní spisek
očitého svědka i oučastníka,

148
kterýžto, poněvadž líčí světle, živě

a věrně osoby a poměry nám odjinud nedosti známé, a přihlédnouti
dává k věcem přesněji, nežli nám je představiti lze, klademe zde
v původní jeho formě celý, co souvěký a zajímavý obrázek.

»Pro ukrocxnie a stavenie mnohých řečí, jenž bieše o smrti slavné

paměti kněze Jana kazatele obce Pražské, já jenž sem při tom byl na

rathúse starého města Pražského, jenž sem viděl a slyšel, kterak sú se

k němu měli lstivě a ochotně jeho pokrytí nepřietelé, a kterak jest on

jim zase upřímě odpoviedal, nevěda o jich lstivém a jidášském o jeho
krve prolitie skonání, tímto napsáním vyznávám všem, kterak se jest
rláln n iinntr nir «
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>Najprvé, kterak v druhů neděli v postě (8 března) po obědním
kázaní přišli dva konšelé, jeden Novoměstský a druhý Staroměstský,
hledajíce kněze Jana, aby šel na rathús staroměstský, že jeho páni
o pilné věci potřebují. A nenalezše jeho doma, šli pryč. Potom několik

posluov přišlo, a vždy doma nebyl nalezen. Pak jako po dvú hodinú

opět posel přišel, tu jest ho nalezl doma, i řekl k němu: kněže Jene!
pániť sú vzkázali, aby již dnes na rathús nechodil, neb sú již páni doluo

sešli, než v jitře po samém kázaní rač přijití.«
»Tehdy jsa nazajtřie [9 března] po kázaní, pojem mne s sebú,

i šel; a na cestě než sva došla k rathúsu, potkala sme dva konšely,
ani poň jdú aby pospiešil, že páni ho čekají. A když sme přišli, já
chtěl před světnicí zuostati, a jeden z těch dvú konšeluo vece: kněže

Jene, pojmi tohoto s sebú! A když sme vešli do světnice, všickni sú

proti němu povstali a velmi ochotně jeho přivítali. A když sedl mezi
nimi v lavicech, tedy Petr Věžecký vece: nuže milý kněže Jene! radiž
nám o výjezdu na pole, kam bude najlépe jeti, do Moravy-li, čili k bratřím
Táborským, jenž toho velmi žádají na nás, čili Krasikov retovati? Tedy
kněz Jan vece: »zdá se mi, abyste obeslali bratří Táborské, ať se sberú
s obcí Klatovskú, Sušickú, Domažlickú, Písečků, a my obtečeme Hrádek,
a tuť k nám věrní odsud potáhnú; a odtud pošlém jiezdné a lidu něco

pěšieho, ať s Táborskú obcí a s jinými Krasikov retují.« A Věžecký
Petr s purkmistrem, oba smějíce se, vecesta: rovně si se kněže Jene
s námi úmyslem srovnal. Tedy purkmistr vece poslu: chutně jdi po
hajtmana po pana Haška, ať ihned ráčí přijíti, neboť jest toho pilné
potřebie; a jiné posly rozeslal po purkmistra a konšely Nového města;
a tomu poslu, kterýž jest šel po pana Haška, vece: pověz pánu, žeť

již kněz Jan přišel, ať pospieší. A po malé chvíli přijde hajtman;
a Věžecký Petr vece: pane hajtmane! toť se jest kněz Jan rovně s námi

úmyslem srovnal o pole. A po chvíli vece purkmistr staroměstský: jižli
sú přišli ti všickni, po kteréž sme lístky rozeslali ? A posel vece, že již.
A on jich kázal zavolati. A když přijidechu, vece jim purkmistr staro

městský: a kde Jeroným Srol a Jira rukavičník? Tu počne se hněvati,
a káza poslovi tu po ně jiti; i kázal jim ven vystúpiti, ažby i ta dva

přišla.«
»A když vystúpíchu, vece purkmistr staroměstský: milý kněže Tene !

tebeť jsú poslušní, přičiň se k tomu, abychom je smieřili, než na pole
vyjedem. Tehdy kněz Jan, vyňav deštičky, i poče mluviti řka: »chceteli
obec sjednati, toto máte zachovati: nebeřte domov, vinic i jiných věcí,
což jest komu veliká obec dala; a služebníkův zkušených, pánu bohu
i obci věrných, tak hanebně nelučte od sebe, a zvláště Bzdinky
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i jiných, neb nikoli nesjednáte, než k větším kyselostem zbouříte.«
A vzhled na Haška (z Waldšteina) vece jemu; »pane Hašku! kdyby
ty co dobrého této obci učinil, a jí věrně něčím posloužil, a oni tě

potom nepoctivě od sebe jako nevěrného 150
odstrčili, byloliťby to libo ?«

A on vece: ne, jistě nebylo; a kněz Jan řekl: »nepřej též jiným.«
Tehdy purkmistr staroměstský poče mluviti řka: nechmež toho kněže

Jene, staneť se podle rady tvé. A když to pověděl, kázal pozvoniti,
a posel vkročí do světnice a purkmistr vece jemu; milý! jižli jsú tu
všickni s lístky? A on řekl: ještě nenie Jeronýma Šrola a Jiry rukavič
níka. I káza poslu, aby jim kázal vjíti, kteříž sú přišli. A když přiji
dechu, pan Hašek vstav jide ven. I vece k nim purkmistr staroměstský:
Nuže pro milý bóh! pusťtež všecky kyselosti ze srdcí, abychme vás
mohli smířiti, a zvláště kteří ste byli ondy zjímáni. Petřík Rezek vece:

Páni! já proč sem ondy u vězení byl, ještěť to pravím, a dáliť mi to
pán bóh, chciť na tom umřieti, žeť s těmi zrádnými pány a s jinými
protivníky nechci se zapisovati, dokavadž neuzřím, ani skutečně pinie
zákon boží!«

»A jedné tu řeč dokoná, velmi po malé chvíli, rychtář s biřici
vskočiv do světnice, zkřiče: »stuojte! zjímáni jste!« I poče biřické pa
cholky palcátem býti, aby je chutně svláčeli a vázali. I přistúpivše dva,
zdvižechu kněze Jana. A on pokynuv rukú vece: »ponechtež mne, jižť
vám dobře rozumím !> A když jej pustichu, šed ke dveřuom, jimiž
vstupují do světnice, v kteréžto obec bývá, i kleče u lavice sepnuv
ruce, a tu dobrú chvíli poklečev, vstav jide mezi ně do lavic, i poče
s nimi něco šeptati, a purkmistr staroměstský vece: jižť kněže Jene
jinak býti nelze. Tedy kněz Jan vece; »probóh! rozmyslte se o to,
nicby o mú smrt nebylo, ale sámť neumru, vizte ještě, co z toho přijde;
jázbych byl dávno netbal, coťby tu duši ze mne vypudilo, né, jakéžť
sem měl bydlo mezi vámi!« A pověděv to i vece: »prosímť vás, od

pusťte mi ku knězi jiti.«
I přišed ke mně za stol ke dveřuom, pánu bohu se vinen dal

přede mnú ze hřiechóv, a to mi řekl: >Mój bratře! jižť já odtudto
nikoli nevyjdu, než mám za to, žeť tobě nic neučiní; milý bratře, po

muožliť pán bóh, prosiž tam kněží, ať s obcí, nebožátky chudými, až

do té krve vylitie věrně pracují a zraditi jí nedadie.« A o kniehách

učiniv rozkázanie, dav mi ruku vece: »Nuž milý bratře, bóh tě žehnaj,
a prosím tebe tiem snažněji popros pána boha za mne!» A.šed ode

mne, sčiniv ruce i sklopiv hlavu, počal po světnici choditi, a biřicové
v ty časy jiné vázáchu. A Petřík Rezek uzřev, an kněz Jan tak chodí,
a vida ani ho ani držie, ani svláčie, mně, by mu nic nechtěli učiniti,



i vece: Milý kněze Jene! přimluv se, ať z toho něco horšieho nevyjde.
A on vece; »Toť se přimlúvám, milý bratře! Buď nám žel hřiechóv,
zemrúce i pójdem spolu ku pánu bohu!« a kynúv rukú i vece: »mníš

ty, bychť já odsud vyšel? nevyjdeť již Jan odsud.« I poče opět choditi,
jakoby co myslil po světnici chodě. A jiní bratřie, kteří sú s ním stínáni,

každý přišed ke mně, pánu bohu se vinen dal ze hřiechóv. A tu sem

jich tázal každého zvláště řka: milý bratře! jižť vám o životy jde; jakož
sú se mnozí o vás domnievali, žebyste něco pochybovali o těle a o krvi

pána Ježíše Krista? A oni mi odpověděli řkúce: nic milý bratře, a my
dnes přijímali tělo a krev svého milého pána Ježíše Krista, a tiem bohdá

veseleji zemřem. lo1 A když je připraviechu k své voli i řekli sú; podiž
s nimi kněže Jene! a on ihned neřekl slova, i šel před nimi napřed ze

světnice, sepnuv ruce i řekl: »Otče nebeský! děkujiť, žes mi dal od

svých trpčti!«
»Pak dále pravie, ktož sú tu byli, kterak se jest pokorně měl,

a beze všeho strachu pod meč hlavy naklonil. A kat nám pravil, že

klekl a sepnuv ruce, a kat jemu řekl: Milý kněže Jene, dáš ruce ať

svieži, nebť bych nemohl tak nic učiniti. A tak svázav mu ruce opak,
i sťal mu hlavu, i jeho bratřím. A to léta od narozenie syna božieho

1422, v pondělí den sv. Crhy a Strachoty.«
»Potom po malé chvíli zvěděvše to Novoměstští, zvonili k šturmu

u Matky Sněžné; a obce něco chudé sběhše se, nemajíce k zprávě

znamenitějšího než Vítka od červených Zvonóv, i běželi do starého
města k rathúsu; a tu chvíli konšelé utekli s rathúsu někudy s zadu.
A tu přiběhše nalezli Haška, zkurvysyna toho zrádného, an jezdí krotě
lid a pravě, že knězi Janovi nic nenie. A obecní mnozí zvolali řkúce:
nenieliť jemu nic, kaž nám jeho ukázati! A vidúce an plete, i zkřikli
naň druzí: »Ha ha! zrádný nevěrný pane, i s jinými zlosyny, zamordo
vali ste nám kazatele našeho milého!« A on s svými obrátiv koně,
mize pryč a oni po něm; a za tiem zastaví žoldnéřuov něco s samo

střely na několiko set v Železné ulici. A když se obec proti nim zbúři,
ihned sě rozpršiechu a utiekáchu, druh druha porážeje.*

»A na rathúse ti, kterýmiž byl rathús osazen, jali se také k šturmu
zvoniti: a obec přiběhše, jedni počéchu vrata rathúská sekati, plechy

odlupujíce, a druzí okny a střechami tam se dobývati; a dobyvše se

tam, zjímali sú ty některé, jinými rathús osadivše.*
»A pak brzo některaký bratr nalezl hlavu kněze Janovu, i vyběhl

s ní z rathúsu, a vběhl s ní na hromadu hnojevú, i jal se ji lidu ukazo

vati. A uzřevše lidé hlavu kněze Janovu, v taký křik, a v taký pláč,
a v taký hřmot, a v takú žalost dali se, ježto já nevím, by který



člověk uměl to právě vypravili. Potom také dosáhl ji nějaký robenec,
i béžal s ní pryč přes ulice s některakú velmi divnú chtivostí. A potkav
jeho kněz Jan farář z Březnice, chtěl mu ji vzieti; a on s velikým
pláčem a křikem nechtěl mu jí z ruky pustiti, až mu ji vždy vydřel;
a vzem ji, chodil po ulicech. Tu opět ten pláč a lámanie rukú od žen
a od dětí takové řvánie i od mužského pohlavie dálo se jest, že sú
mnozí velikým hořem omdlévali a braň z rukú púštěli, nevědúce co jsú.
I pochodiv s tú hlavu kněze Janovů po ulicech, vida náramné od lidu
starého i mladých dítek kvílenie, nikdy k nim nemohl právě promluviti;
také sám velikým hořem pro jeho nevinné krve vylitie, svého věrného

bratra, jenž naň také byl velmi laskav, ledva k Matce boží Sněžné se
vrátil. A zatiem lidé vzemše tělo kněze Janovo vložili na máry, a opět
s nesmiernú žalostí a s pláčem a řvániem příliš žalostivým nesli do

kláštera, v kterémž on kázal. A tak pro ukrocenie lidu a pro rozjitie
domov musili sú tělo kněze Janovo v kaple zamknúti.«

»Pak nazejtřie k večeru kněžie jeho oblekše ve zlú albu a vloživše
v koryto, vynesli před božie tělo k velikému oltáři, i spievali Tě boha

chválíme, tě boha vyznáváme, až do konce. A potom kněz Jakub, po
mocník kněze Janov v kázaní, vstúpiv na stolici i mluvil k lidu řeč,
kteráž stojí psána v skutciech apoštolských o sv. Štěpánu. A když po
jiné řeči počal toto praviti: »pochovali sú Štěpana muže bojícieho se

pána boha, a učinili sú kvílenie veliké nad ním,« potom brzo vzemše

tělo kněze Janovo, i nesli k kazatelnici ke hrobu, začavše: »veselýť nám
den nastal,« až do konce. Tu se opět nevýmluvný křik stal a dav.

A kněz jeden opět vzav hlavu kněze Janovu, vstúpiv na stolici, chtě

jich něco potvrditi a napomenúti, aby pomněli a skutečně plnili, co sú

dobrého z té hlavy slýchali, jakož ráno téhož dne kněz Jakub učinil:

i vida ten kněz přílišný zármutek v lidu, nemohl k nim slova promlu
viti. Neb tak veliké zarmúcenie bylo v lidu, že některé jako napoly
mrtvé vláčeli z kostela, a někteří sú se zbláznili a v ložiech leželi,
nemocni jsúce. A s tiem jeho tělo pochovali pod stolicí, na kteréž
mnoho pravdy boží lidu věrnému zvěstoval. Budiž pán bóh na věky
pochválen, že českú zemi takovým jest mučenníkem oslavil; a dajž milý
bože takové zprávce i takový lid, aťby v lásce a v pravdě zde bydléce
k tobě se dostali, amen!«

Pohříchu však lid obecný v Praze neobmezoval se v pouhé
žalosti, zde tak tklivě líčené; také jiné vášně, a to mnohem méně

ušlechtilé, vystoupily té doby na jevo. Pan Hašek z Walšteina byl
sice co městský hejtman svolal k tomu dni dosti drahný počet



panošův a oděncův služebných: ale nemoha odolali síle rozvztekle
ného lidu, skryl se potom v Praze, ana loupežná anarchie zmocnila
se města. Množství domův vybito jest násilím, když lid po konšelích
se sháněl, kteří byli příčinou kněze Janova usmrcení; a kterýkoli
z nich postižen, ten jat aneb na místě zabit byl a dům jeho vy
drancován. Potom chasa obořila se na židy a zloupila i pobrala
jim všecko. A když tu neměli co bráti, obořili se na všecky kolleje
a vytepaly je, a knihy mistrův i jiných učených lidí, též knihy
obecné v libráři některé pobrali, a jiné zkazili a ztrhali. 152 Potom
se obořili na všecky domy kněžské a vytepali je, a mistry, kteříž
neutekli, ty zjímali a vsázeli na radnici, a tu M. Rokycan také
utekl z Prahy. »Ten den stala se jest v Praze větší škoda, než

když jest král Sigmund ležel okolo Prahy, maje lidu více nežli sto
tisíc.« Nazejtří v outerý (10 března) hned konšely jiné zdělali sobě>

mezi nimiž ve starém městě Srol byl nej znamenitější, a na novém
městě Jan Charvát s bratrem svým. Pak v středu potom (11 března)
stali pět znamenitých konšelův a měšťanův; mistry pak, kteří byli
nepřátelé někdy kněze Janovi, po dlouhé obecné o to poradě, dali
dne 15 března zavěsti do Králové Hradce, aby tam prý hříchův
svých se káli.

Usmrcením kněze Jana Želivského v Praze stala se ve věcech
Českých proměna větší a důležitější, nežli tuším chtěli a zamýšleli
skutku toho původové sami. Veškeren dosavadní skvělý prospěch
husitismu, všecka rozhodná vítězství Čechův nad nepřátely počtem
i silou mocnějšími, tudíž i všecky naděje do budoucího bezpečí,
zakládaly se na jedné výmince, na svornosti a součinnosti Pražanův
i Táborův naproti cizincům; ani Praha bez pomoci Žižkovy, ani
Žižka bez pomoci Pražské byliby tuším neodolali velikým návalům
spojeného křesťanstva. S knězem Janem zahynul hlavní mezi oběma
mocnostmi prostředník; i brzy stal se Žižka Pražanům z přítele
nepřítelem, z dobrovolného slouhy téměř bezděčným pánem. Pra
žané hledali sice v jiných spolcích náhradu za ztracení Žižky, ale
nadarmo. Staloť se velikým pro husity štěstím, že zahraniční ne

přátelé, ochromeni a omráčeni jsouce předešlými porážkami, nemohli
skrze několik let zotaviti se k důraznějšímu proti Čechům podnik
nutí. Celý tudíž ten článek dějin husitských, který sahá ode smrti
kněze Jana do smrti Žižkovy, značí se s jedné strany nezdařilým
za hranicemi usilováním, ustrojiti novou do Čech výpravu, s druhé
pak strany krutými bohužel rozbroji a boji vnitřními, v nichžto
převaha moci a tudíž náčelnictví v zemi vůbec převedeno jest



s Prahy na velikého válečníka Žižku. Další ráz doby této jest defen
sivné ještě vždy Čechův proti zahraničným nepřátelům se chování.

dějin husitských. Celé sice devítiletí od r. 1422 do 1430 jest tím
chudší na píst mé památky souvěké, čím bohatší, pohnutější a důle-
žitější byly právě tehdáž dějiny české samy v sobě: ale první doba
jejich (1422—1424) kryje se nám právě nejhustší tmou nepaměti;
z bouřlivého moře dějův nezachovalo se než jen takořka krůpějí
několik, kteréžto zpytatelovu žížeň více dráždí nežli hasiti mohou.
I nestáváť se vinou dějepiscovou, podáváli tytýž nedostatečné, ba
kusé o věcech zprávy.

Mezi hojnými neřestmi, které za příčinou obecného bezvládí
v zemi nad míru zhoubně se rozmohly, připomenout! sluší zvláště
zkažení peněz a mincí v obecném obchodu berných. Vypravuje
0 něm stará památka

153 v tato slova; »Léta 1421 dělali groše
a peníze z kalichův a z monstrancí, a říkali jim >kalíškóvé«.
A potom když se jim nedostalo stříbra, dělali peníze z pouhé mědi

pod rázem královým, a těm sou říkali »flutky«. A dělali je
z pánví, z kotlův a svícnův a z jiných nádob měděných; a tak
dělali ty flutky měděné po hradích, po pivnicích, po zahradách
1 po všech, a tak sou jich mnoho nadělali, že jich měli všickni
dosti. A potom když těch peněz bráti nechtěli, lomili lidé rukama,
a jsouce oklamáni o své statky.« Tomuto dělání falešných mincí

měděných i olověných Pražané nadarmo brániti se usilovali. Byly
pak nápodobeny netoliko groše a peníze české s rázem krále

Václavovým, ale také peníze zemí okolních, zvláště černé vídeňské
a uherské haléře.'54

Jakové tím podvody se dály a jaková bída
uvalena od spekulantův zvláště na sprostý lid obecný, nepotřebí
tuším ani vypravovati. Co konečně sněm český k odstranění té ne

řesti před se bral, uvedeme na svém místě. —

Pražané a páni čeští podobojí, kteří byli příčinou smrti kněze

Janovy, skládali všecky své naděje v pomoc a ochranu Alexandra
Vitolda, velikého knížete Litevského a »krále Českého požá
daného,“ jakž jemu tehdáž říkali. Tento kníže, uradiv se s Anto
nínem Zeno, poslem od papeže nedávno k urovnání sporu mezi

křížovníky Pruskými a mezi Poláky i Litvany vyslaným, vypravil
sám také z města Trok dne 5 března 1422 Martina kanovníka
Hnězdenského k Martinovi V se psaním, ve kterémžto se osvěd
čoval, že jen proto ujímal se Čechův, aby bez dalšího krve prolé
vání mohl tím lépe smířiti je s církví všeobecnou. Pravil tam Vitold,

Jest ale i jiná zvláštnost, kterou nemile se značí oddíl tento



že daremné bylo usilování, připuditi národ ten mocí brannou ku

poslušenství svaté církve Římské; anobrž krvavá jejich vítězství,
množíce se rok co rok, mohlaby prý časem ještě k větší zatvrze
losti vésti je, kdežto nyní sami prý se podávali, že budouli poslové
jejich laskavě přijati a slyšáni, chtějí dobrovolně navrátiti se do
lůna církve. Protož že potřebí bylo a že žádal Jeho Svatosti, aby
kletby své a kříž ve křesťanstvu proti Cechům ohlášený zdvihnouti,
a poslům českým, kteří k němu pro vyjednávaní smlouvy a pokoje
vypraveni býti měli, klejtu bezpečného propůjčiti ráčil. Oznamoval

spolu, že jen v tomto oumyslu a v této naději umínil poslati do
Cech synovce svého knížete Sigmunda s mocí potřebnou, aby zemi
tu v pořádek a pokoj zase uvesti mohl.100

Vitoldovo veřejné ohlášení, aby každý, kdo na jeho outraty
s knížetem Sigmundem synem Korybutovým zbrojně do
Cech táhnouti chtěl, v den určitý do města Krakova se dostavil,
spůsobilo nemalé duchův po celém východním Slovanstvu pohnutí.
Poláci byli tehdáž Cechům ještě na mnoze nakloněni, a přáli sobě

spojení obou národův pod jednou vládou; a ještě větší, ba horlivá

přízeň jevila se v této věci zvláště u Rusínův ve krajině Lvovské
čili v nynějším království Halickém,

136 kteřížto přiznávajíce se
k církvi řecké, byli také podobojí. Není tedy divu, že v krátkém
čase sebrala se dohromady dobrovolná družina asi pěti tisícův

branných lidí u Krakova, hotova jsouc táhnouti do Cech s knížetem

jmenovaným. Polský král Vladislav choval se v této věci velmi

obojetně: s jedné strany naléhali naň kněží, aby kacířům v ničem
se nepropůjčoval, s druhé pak přátelé Čechův na dvoře jeho,
spojení s Vitoldem Litevským, jehožto vliv měl tehdáž převahu,
pohádali ku předsevzetí Polákům jak Čechům prospěšnému. Násle
dek toho byl, že Vladislav neměl sice ©účastenství ve výpravě do
Čech, ale také nebránil, aby takořka před očima jeho chystána
i vykonána byla.

137 Kníže Sigmund po velikonoci, v polovici měsíce
dubna dal se v pochod s lidem svým skrze Těšinsko, kdežto mu
nebráněno, do Moravy; první jeho válečné podniknutí v koruně
České nebylo však ani slavné, ani šťastné. Položiv se zajisté u města
Olomouce a žádaje, aby měšťané slíbili jemu poslušenství poražen
jest náhlým jejich vypadnutím, tak že mu prý až k pěti stům koní

odjali.
138 Král Sigmund nicméně, který po své porážce u Německého

Brodu nejvíce v Moravě se zdržovav, s pomocí pánův českých
i uherských jal se byl dobývati měst Veselé a Ostrova na řece

Moravě, potom pak v měsíci dubnu silnou mocí obehnal hrad



a město Ždanice (Steinitz) mezi Brnem a Ostrovem, uslyšev o blí
žícím se vojsku Polském, zapálil sám své bašty před Ždanicemi
a ustoupil se svými do Uher zase. 159

Sigmund Korybut obrátil se od Olomouce k Uničovu městu
dobře hrazenému, a když ani tam ho přijmouti nechtěli, dobyl jeho
outokem bez velikého krve prolití. Tu pobyv některý čas, ohla
šoval psaními do Cech i po Moravě rozesílanými příchod svůj ve

jménu Alexandra Vitolda, krále Českého požádaného, co zprávce
s plnou mocí nařízený, aby se uvázal v zemi a ji bránil i hájil
proti všem nepřátelům cizím i domácím; napomínal tudíž všech
stran i stavův, aby pokojně k sobě se chovajíce, sjeli se na sněm
do města Čáslavi, kamž i on přijda, s radou jejich čeho pro
pořádek zemský potřebí bude že naříditi a učiniti neobmešká;
chtěje pak napřed získati sobě důvěru podobojích, přijímal hned
v Uničově svátost oltářní veřejně také z kalicha. 160 O další jeho
jízdě do Čech a o jednání sněmu Čáslavského nedostává se nám

zpráv; jen to vědomo jest, že učiniv tu v Čáslavi slavný slib, hájiti
zákona božího vůbec a čtyř Pražských artikulův zvláště, přijat jest
od pánův i měst tam shromážděných za správce zemského svorně
a beze zmatku. 161

Kníže tento, v dějinách českých posavad ne dosti podle zásluhy
známý,

162
byl synovec Vladislava krále Polského a syn vlastního

bratra jeho Dmitra Korybuta, již r. 1399 zemřelého. Vladislav ne

maje syna sám, dal jej byl v) chovati ode mládi na dvoře svém,
i skládal nemalé naděje do nevšedních ducha jeho darův. Byltě
skutečně kněžic na věk svůj nemálo vzdělaný, rozumný a opatrný;
k Čechům nad jiné výborně se hodil, protože prost jsa předsudkův
a náruživostí stranných, s neobyčejnou mírností a vlídností spojoval
také potřebnou odvahu a smělost válečnou; proto také uměl sobě
získati srdce mnohých, s nimiž osobně činiti měl. Také zdá se, že

nejen na sobě jevil, ale i skutečně cítil ode dávna upřímnou k ná

rodu českému lásku; a že nejvíce držel se rady pana Viléma

Kostky z Postupic, muže v politických věcech nad jiné krajany
své dospělejšího. Ačkoli pak sám o sobě nikdy neužíval otcova

jména »Korybut«, Čechové však dle obyčeje svého, a pro rozdíl
od krále Sigmunda, počali záhy nazývati jej z prosta jen »knížetem

Korybutem« ; čehož pak i my v dalším vypravování svém následo
vat! budeme.

Prahou vládli tehdáž po smrti kněze Janově ještě konšelé

strany demokratické a Žižkovy, mezi nimiž přední byli na Starém



městě Jeroným Šrol a na Novém Jan Charvát. Ti nevdavše nikdy
ani Polákův ani Korybuta do země, netěšili se také z příjezdu jejich
do hlavního města českého, jenž se stal v sobotu dne 16 máje; za
to ale tím radostněji přivítali nové hosty všickni kališničtí páni
a měšťané. Staré letopisy vypravují, že Srol i s jinými, kteří té
chvíle v Praze vládli, neřádi viděli knížete, »bojíce se prý, aby jich
s ouřadův nessadili, jakož se jest i stalo. Neb ten kníže Sigmund
první neděli po svém příjezdu (17 máje), porozuměv nějaké ne

ochotnosti od staroměstských konšelův i kněží, po obědě jel na
Nové město; a tu k němu obec se sběhla veliká, a ujavše pod ním
kůň za uzdu, vedli jej slavně do Starého města na rathous. Vidouce
pak to konšelé, že se velmi obec bouří, i hned knížeti pečeť a klíče

položili, aby konšely nové zdělal; jakož se i stalo. Nazejtří (18 máje)
sešla se všecka obec na rathous, a tu nové konšely zdělal; a ti

slíbili jemu věrnost, a poslali pro mistry do Hradce, aby se
všickni zase vrátili. A tu Srolovo a Charvátovo panování konec
vzalo.*

Převrat tento pokojný, spůsobený buďto jen přirozenou nabaže
ností a vrtkavostí obecného lidu, buďto také vnadami strojenými
od strany kališnické, dával sice jen nový důkaz dávné zkušenosti,
že nižádná strana nemůže spoléhati se cele na spousty lidu poli
ticky nevzdělaného: ale vyznati se také musí, že Korybutovo
mírné a moudré se chování nejvíce přispělo k utvrzení převratu
toho, a tudíž ku konečnému vítězství zásad aristokratických i konser
vativných v Praze. Nevkládaje se do hádek, ježto strany měly mezi

sebou, hleděl jen upomínáním na zákon boží a na lásku k vlasti
uchlácholiti každého a získati pro sebe; nešloli pak kde po dobrém,
neostýchal se pohroziti také hmotným důrazem. Psaní jeho ku panu
Oldřichovi z Rosenberka ode dne 21 máje, jímžto žádal od něho,
»aby se více zákonu božímu neprotivil a pravdám božím písmem
svátým jasně dolíčeným odporen nebyl a jich neoužil, země pána
a strýce našeho kněze velikého Litevského a krále Českého požá
daného nehubě,* ale aby sám osobně přišel do Prahy aneb vyslal
aspoň plnomocníka svého,

163 to psaní dává důkaz, že péče jeho
hned na počátku vztahovala se netoliko ku Praze, ale k celé zemi
české vůbec. Opatrnost jeho i v tom se zjevuje, že uznával sice
moc zákonodárnou veliké obce Pražské, ale svolav nejprvé jakýsi
výbor obce té, potom dal ohlásiti výnos jeho k obnovení pokoje
a pořádku v Praze za výnos obce veliké dne 28 máje. I poněvadž
ohlášení to velmi značné jest pro tehdejší stav věcí a obecného



smýšlení, nebude tuším nevhod, postavímeli je zde v původní
a ouplné jeho formě. Takto pak čteno jest lidu na náměstí Praž
ském shromážděnému, a potom i biřicem voláno po ulicích:

»Račte poslúchati, žeť se stalo milostivé léto: že kněz Sigmund
Jeho Milost se vší obcí, s chudými i bohatými, na tom sú ostali,
aby ty všechny nechuti mezi bratřími pominuly, kteréž sú vzrostly
byly pro smrt dobré paměti kněze Jana a jiných lidí v ta doby
stínaných. A aby všichni mistři, páni, panoše i měštěníné, kteříž sú
proto a pro strach mnozí vyběhli, zase do města se navrátili, a vinní

aby se i kniežeti i obci pokořili a odprosili. A tak aby v svornosti
a v jednotě v pravdách božích stáli a sobě pomáhali, ničímž zlým
toho sobě nezpomínali, ale sobě milostivě jako laskaví bratřie od

pustili. Pakliby čím zlým která strana druhé zpomenula, má hrdlo
i statek Kněze Milosti a obci propadnúti.*

»Dále račte poslúchati: aby arcibiskup, všichni mistři a kněžie
k zákonu božiemu příchylní v tu neděli ježto nynie najprvé přijde
(31 máje) v hromadě byli a sněm měli, a tu aby se ustanovili
vedle zákona božieho a vedle písma svátého, aby výtržek ižádných
nebylo, ale aby se v svornosti bohu čest a chvála dála.«

»Račtež dále poslúchati: že kněz Sigmund JMst. všem pánóm,
rytieřóm, panošem i všem hostem, buďte Poláci neb Cechové,
přikazuje a zapoviedá, aby ižádných sváróv nestrojili, ani v domiech,
ani před domy, ani v které kostky anebo v kterú hru hráli, ani

láli, ani které oplzlosti mluvili ani činili. Pakliby kdo to přestúpil,
a meč nebo kord neb jinú braň na koho vytrhl a pozdvihl, buďto
v domu nebo před domem, tomu platí ruka; pakliby kdo ranil,
tomu nic jiného neplatí než hrdlo.«

»Item aby všichni domácí i hosté odkudžkolivěk a za kterúž
kolivěk kúpi brali penieze i groše v Pražských mincech dělané;
a pakliby kdo nechtěl bráti, tomuť má ten statek pobrán býti
a chudým rozdán, a sám na Kněze Milosti a na panské býti.«

»It. knieže, páni i obec přikazují, aby žádný hospodář nechoval

ižádných prázdných žen frejovných a oplzlých; pakliby kdo byl
v tom shledán, žeť jemu i jí neplatí než hrdlo.

»It. k žádosti Kněze Milosti obec veliká povolila jest a při
kázala, že pan Záviše Černý jest propuštěn na postavenie od sv.

Bartoloměje nynie najprv příštieho.«
»It. ku přikázaní obce veliké Kněze Milosti jest hradu, Praž

ského postúpeno.«



O dva dni později [30 máje] ohlášeno jest, že obec Pražská
všem Polákům a hostem, kteří s knížetem *pro obranu zákona
božího a pro obecné dobré« přijeli, slíbila dávati žoldu každý čtvrtek
po 24 groších jednomu každému, a že jim také stojí za škody;
dále že nařízeno jest, aby v radě knížecí vždy bývali dva z konšelův
a dva z obecních města Pražského; že ražení mincí kromě Prahy
a Hory všude pod přísnou pokutou se zapovídá; také hrozí se

skutečným trestáním každému, kdožby knížete haněl aneb jemu
utrhal atd. 164

Žižka byl od Korybuta již z Uničova dostal psaní, kterýmž
napomínán byl, aby země nehubil a poslušně se měl k novému
králi svému. Řečí takovou, hodící se proti buřiči a nikoli proti
hájiteli a mstiteli zákona božího, Žižka cítil se velice uražena: i od

pověděl mu slovy příkrými, nazývaje ho prý knížetem vražedným
a proklatým, ač pravdali jest, co staré letopisy o tom vypravují.

186

Korybut však i v této nebezpečné věci zachoval se opatrně; trpě
livě zajisté snášeje důtky vůdce uraženého, a tím horlivěji o hájení
slova božího, upokojení země a obnovení pořádku se snaže, v brzce
nejen uchlácholil, ale i získal ho docela pro sebe. Zdali také jiné
zvláštní příčiny vedly Žižku u Korybuta ku přízni obapolné, aneb
jaké v tom oučastenství měla Žižkova známá ku Polákům láska,
my vypsati neumíme: jen to nám vědomo, že již dne 11 června
dali Pražané zapsati do knih svých, mezi nej památnější městské
výsady, psaní Žižkovo, kterýmž přijal a podnikl knížete co nej
vyššího zprávce země české; psaní, kteréž veškeru zvláštní povahu
ducha jeho lépe vyjadřuje a líčí, nežli charakteristika obšírná:

»S boží pomocí, amen. Račtež slyšeti, páni a bratřie, že my
s bratřími Táborskými, Domažlice, Klatovy, Sušice, Piesek i jiní
páni, rytieře, panoše i jiné obce, Prachatice a Horažděvice, kteréžto
dobrovolně k nám hledie, ke mně, k Chvalovi, k Buchovcovi, a nám
sebe svěřili, Kněze Milost sme přijali za pomocníka a za správci
najvyššieho této země. I chceme Jeho Milosti rádi poslúchati, ve
všech řádných věcech pomocní a radni býti věrně bohdá; i vás
také prosíme všech, abyste všichni vespolek po dnešní den věrně
všecky nechuti, hněvy, kyselosti, kteréžto ste mezi sebú jakž jste
živi, od roka nebo nynie měli, konečně odpustili, tak abyste mohli
spravedlivě páteř pěti a řkúce; »odpusť nám naše viny, jakožť i my
odpúštieme.« A jestliže toho neučiníte a budete chtieti které búře
neb které lži a sváry, rotiece se mezi obcemi, vésti po dnešní den:
tehdy my s boží pomocí, s Kněze Milostí, s pány konšely a jinými



pány, rytieři, panošemi i se všemi věrnými obcemi chceme se k tomu
přičiniti a mstíti, buď kdož buď, ižádné osoby nevyjímajíc. Slibujeteli
nám toho pomocni býti ? A ktožby měli s kým co činiti, buďto
o zbožie nebo o jiné věci, abyste bez rocenie, bez sbieranie byli
před purkmistry, před konšely a před rychtáři řádně každý se svú

pří. A staršie své, jakožto purkmistry, konšely obecné a rychtáře
aby v čest měli, a milovali se za jeden člověk. A tak pán bóh
bude s námi i jeho svátá milost, a prospěch nám dá ke všemu
dobrému!«

Toto upřímné smíření se starého válečníka s mladým knížetem,
které vedlo v brzkém čase oba k takové přízni, že na místě obyčej
ného tehdáž bratrování nazývali se vespolek otcem a synem,
uznáváno již tehdáž za veliké štěstí pro český národ, a přispělo
nemálo ku povýšení a upevnění moci a slávy Korybutovy;

166 ne

scházelo mu nic, než dlouhá trvalost. Osobní sice mezi nima poměr
zůstal tuším vždy přátelský: ale duch strannický nedal se ani od
sebe mocnějších mužův ukojiti, leda na čas, a to ještě neouplně.
V čele Táborův bojovali již r. 1422 pan Bohuslav ze Svamberka
i Jan Hvězda z Vícemilic, kteří ve psaní Zižkově ku Pražanům

nejen se nejmenují, ale téměř patrně vyloučeni jsou. Pan Bohuslav
stal se byl z nejkrutějšího nepřítele nejhorlivějším hájitelem Táborův;
vedle něho zdál se i Zižka sám jen mírným býti husitou; již dne
28 února opověděl byl panu Oldřichovi z Rosenberka, svému někdy
příteli, válku pro hájení oněch pravd, kteréžto poznal prý ze zákona
božího a o něž až do toho hrdla státi že mínil. 16

' Také Hvězdová
čili Bzdinkova nepřízeň proti Pražanům stala se po smrti kněze

Janově neukojitelnou.
Brzy po příjezdu Korybutově do Prahy vypraveno jest vojsko

Pražské i s hosty .Polskými k dobývaní hradu Karlšteina;
stejným časem obehnali husité také město někdy arcibiskupovo
v Plzeňsku, jmenem Týn Horšov: válečné ale štěstí na obou místech

nebylo jim příznivo. Týnohoršovští odrazili opětované outoky od
města svého velikou udatností, tak že zprostili se nepřátel, dříve
nežli Bavorský kníže Jan jim ku pomoci přispěti mohl;

163 obležení
Karlšteina trvalo za to až do podzimku, ale se stejným nepro
spěchem. Příčina dobývaní tak úsilného a v dějinách husitských
památného klade se obyčejně v tom, že prý Cechové chtěli zmoč
niti se koruny a klenotův královských pro nového krále svého

Vitolda, nevědouce že tito již dávno do Uher zavezeni byli. Počet
dobývajících není znám,

160 aniž na něm mnoho záleží, ano outokem



proti hradu se hnáti pro polohu jeho naskrze možná nebylo; celé

dobývaní nemohlo jinak se díti, nežli střílením s blízkých hor přes
hluboké ouvaly do hradu, a soužením neb hladem posádky. Vojsko
Pražské rozložilo se na třech okolních horách s puškami a praky
svými, z nichž louček kamením velikým i nečistotami do hradu.
Posádka hradová záležela ze čtyř set bojovníkův, v jichžto čele byli
rytíři Zdeslav Tluksa z Buřenic purkrabě Karlštejnský, Jan z Lest
kova seděním na Waldece, bývalý někdy podkomoří království

Českého, Jan Student z Tachlovic předtím purkrabě Křivoklátský,
Jan z Waldeka seděním na Litni a jiní srdnatí mužové.

Veliká hradu Karlšteinského důležitost jevila se netoliko dlouhým
jeho a nákladným od Čechův dobýváním, ale také říšským o něm
na sněmu Normberském vyjednáváním. Arci že sněm tento

již před obehnáním Karlšteina rozepsán byl,
170 a sice do Rez na.

Sigmund zajisté požádán byv od Dětřicha Kolínského arcibiskupa,
psaními ze Skalice dne 8 března do říše rozeslanými uložil byl
všem knížatům i městům německým sjeti se do Rezna ke dni
31 máje, což potom pro nahodilé překážky

171 zase ke dni 1 čer
vence odročil. Ale ani toho dne nepočal se sněm, an Sigmund
teprv dne 20 července do Rezna přišed, žádného tam sněmovníka
nenalezl, nýbrž jen posly ode knížat v Normberce shromážděných,
kteří ho prosili, aby další cesty k nim sobě neobtěžoval. 1

'
2 I roz

hněvav se velice, protože dle práva král stavům a nikoli stavové
králi sněmy ukládati měli, chtěl již vrátití se z Rezna do zemí

svých zase, až ho raddové jeho konečně tím jediným důvodem
uchlácholili, že kdyby to učinil, šlaby z toho kacířům českým po
sila, Zajev tedy dne 25 července do Normberka dále, zůstal
tam téměř celé dva měsíce v jednání s knížaty a městy říšskými
u znamenitém počtu shromážděnými.

Obecný stav věcí německých byl tehdáž velmi neutěšený: čím
více bylo po celé říši drobných pánův, tím větší jednoho každého
pych a sobectví; práva neuznáváno, leda v pěsti; proto všude svárův,
rozbrojův, záští a válek bez počtu a konce; pokoje nepožívala tuším
ani jedna krajina; vlastenectví a obětování sebe k obecnému dobrému
byly ctnosti téměř neznámé; krále neposlouchali než ti, kteří po
slušenstvím více nežli odporem získati doufali, a každé státní jednání
dálo se nad míru dlouhavě, ba nekonečně. Král Sigmund, byv sám
v nevoli s předními kuríirsty, Ludvíkem falckrabim a Fridrichem
Braniborským,

173 měl tím větší nesnáze, ukliditi aspoň na oko spory
říšské obecnému dobrému nejzávadnější; nejvíce ochotnosti a po-



moci nalézal ještě u knížat církevních, a to za příčinou společných
jejich nepřátel, husitův. Nenávist proti kacířským Čechům zdá se
že byla tehdáž skutečně jediný obecný soucit, jediné mravní spo
jidlo národu Německého. Aspoň na tomto základě stal se tu na
sněmu Normberském památný počátek nové ústrojnosti říše Německé
skrze tak řečené říšské matriky. Uzavřeno totiž, že kromě vý

pravy, která k osvobození hradu Karlšteina do Čech o sv. Michale
státi se měla,

174 zřízena bude tak řečená denní válka proti husitům,
a to skrze vojsko stálé, do služby na žold řádně najaté, a mající
setrvati v poli až do konečného kacířův vyhlazení. Chtěli někteří
knížata, aby sebrána byla po celé říši všeobecná daň, a sice jednoho
peníze ze sta, naplacení žoldu; když ale zvláště města říšská tomu
odpor kladla, nechtějíce prý aby jmění a bohatství jejich tím vyšlo
na jevo, musil se každý oud říše zavázati k vypravení a udržení
na svůj náklad jistého počtu branných lidí v poli proti husitům;
popis všech těchto jmen a čísel jest ona v dějinách německých po
věstná matrika říšská od roku 1422, ačkoli sama v sobě neouplná
i nedokonalá. Ze psaní zajisté papežských o té věci vydaných viděti

jest, že hned s počátku hlučně naříkáno jest na nerovný a stranný
rozvrh tohoto břemene, an každý oud říšský z povinnosti té co

nejvíce možná vybaviti se hleděl. 175 Za pomoc, která v této věci
zvláště od duchovenstva se činila, odměnil se Sigmund tím, že dne
23 srpna množstvím listin najednou vydaných odvolal a za neplatné
vyhlásil všecky zástavy statkův kostelních a klášterských, ježto byl
v Čechách od r. 1420 zápisy svými stvrdil. Kardinál Branda za to

nepřestal popuzovat! sněmu do boje všemi prostředky církevními;
dne 4 září odevzdal v kostele sv. Sebalda v Normberce s velikou
slavností králi Sigmundovi korouhev k boji od papeže samého
svěcenou, kterouž tentýž král nazejtří [5 září] dále poručil Fridri
chovi Braniborskému, čině jej nejvyšším celého říšského vojska
vůdcem na místě svém s plnou mocí proti Čechům. Poněvadž totiž
nezdaření loňské výpravy u Zátce přičítáno bylo hlavně nedostatku
společného nejvyššího vůdce, staráno se nyní, aby chyba taková
neopětovala se více; ale divným božím osudem stalo se, že výprava
nová upadla zase do druhé krajnosti; měvši zajisté vloni vojska
dosti, ale bez vůdce, letos měla za to vůdce, ale téměř bez vojska.
Matrika totiž zůstala takořka jen na papíře, s něhož ji ve skutek
uvesti nestačilo ani královo, ani papežovo a legatovo horlení; ně
která knížata i města vykoupila se u Sigmunda z povinnosti ku
postavení oděncův, jiní pro domácí rozbroje odkládali jízdu svou
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den co den, mnozí pak ani nevšímali sobě ustanovení říšského.

Když se blížil den sv. Michala, markrabě Fridrich rozložil hlavní

svůj byt za lesy v městě Tirschenreut, kdežto vojska z krajin zá

padních všecka k němu shromážditi se měla; na severu sbírali se
s jedné strany markrabové Mišenští, s druhé Slezáci a Lužičané,
kterážto vojska všecka měla v Cechách teprv strhnouti a spojití se.
Ale kromě biskupa Wircburského, který se vším lidem svým ke
Fridrichovi táhl, a několika menších pánův i měst, nebylo viděti,
kdoby z Němec k vyplení kacířské zlosti v Cechách byl chvátati
chtěl, tak že i biskup onen sám psaním dne 29 září k nej vyššímu
vůdci daným radil, že lépe bude ani netáhnouti do Cech, nežli
vrátiti se odtud s nepořízenou zase. 176

Mezitím vloživši se v běhy tyto nenadálá příhoda v Praze,
spůsobila i výpravě říšské oblevu, i rozbrojům domácím směr nový.
Strana někdy kněze Janova mezi Pražany, vidouc tím více klesati
moc svou, čím více kníže Korybut v obecné přízni se utvrzoval,
a nemohouc oželeti ztracené v městě vlády a převahy, spojila se

podtají tím oužeji s Tábory, poněvadž její ochránce a miláček, Jan
Hvězda z Vícemilic, příjmím Bzdinka, nedávno ještě bývalý vrchní

hejtman Pražský, byl nyní vedle pana Bohuslava ze Svamberka
předním hejtmanem lidu Táborského. V marné důvěře, že obecný
lid v Praze ještě vždy po přátelích kněze Jana touží, umluveno
zmocnili se města překvapením, o čemž staří letopisové vypravují
v tato slova:

»Když kníže Sigmund u Karlšteina s Pražany ležel, v středu
na sv. Michala [29 září] pan Bohuslav ze Svamberka a Janek
Bzdinka, hejtmané Táborští, s Tábory pokusili se o Prahu, a to
tímto obyčejem: když se tajně sebravše táhli ku Praze, nezvěděli
toho v Praze, jeliž byli v Krči, půl míle od Prahy. Ale Staroměstští
s Poláky a s panem Vilémem Kostkou a s Cardou vyjeli proti
nim, tážíce se jich, coby chtěli v Praze? Ale oni pravili, že jsou
obesláni; a nechtěli se zastavili, než táhli před se s vozy. A když
přijeli do Prahy, položili se na Novém městě i s vozy. Tu jim
Staroměstští poslali potřebu i obuv. A nazejtří [ 1 října] přišli starší
na rathous do Starého města, prosíce aby jim byla obec veliká
svolána. Ale konšelé řekli jim: co vám potřebí jest obce ? povězte
ať my na ni to vzneseme. Odpověděli: nesvoláteli jí nám, myť ji
sami svoláme. A s tím šli s rathousu na Nové město, a vzavše tělo
boží a braň, i šli do Starého města zase. A prošli vešken rynk,
a žádný se k nim nepřimísil, až i prošli dlouhou střídu, i šli po



příkopě až k Matce boží sněžné; a odtud nabravše tarasův, i šli

opět do Starého města. Mezitím Staroměstští také pod svou ko
rouhev se sebrali, i táhli proti nim. A Táborští již byli několik
domův osadili, však je Staroměstští vytiskli a vyhnali ze svého
města na Nové město na Koňský trh. Pan Vilém Kostka, že byl
laskav na pana Bohuslava hejtmana Táborského, jezdil tak mezi
nimi, až učinil mezi nimi příměří, dokudž slunce ten den za horu
nezajde. A tak Táboří musili ten večer z města vyjiti s velikou
hanbou a škodou. Pražští pak drahně těch Táborův zjímali, kteří
byli do města vpadli. A od té chvíle Táborští s Pražany počali
boj ováti.«

Příběh ten posloužil obleženým na Karlšteině lépe, nežli vojsko
v Němcích sbírané. Ačkoli sice tu chvíli ještě od dobývaní puštěno
není, Korybut nicméně, maje nového nepřítele, do Prahy si pospí
šit! a nové cesty obmýšlet! přinucen byl. Již třetí den na to [3 října]
svolána byvši obec veliká v Praze, nařídila některé prostředky
k ubezpečení města, vzala v plen statky všech těch, kteří s Tábory
drževše, také s nimi z města byli vyběhli, a kázala vyhnat! každého,
kdokoliby Vitolda neb Korybuta pomlouval, aneb poselství k nim
často činěná hyzdil.

177 »Brzo potom konšelé v jeden svátek kázali
se vší obci sjíti. A když bylo po obědě, obec sešla se na rynk.
I kázali konšelé biřici volatí, aby všichni šli na rathous: obec ale
křikla velikými hlasy: nechcem, nechcem! A v tom někteří z obce
běževše k šatlavě, vytepali ji a vězně Táborské vypustili. Uslyšev
tu bouři kníže Sigmund, kázal svým hotovu rychle býti na koních ,

i vyjel na rynk a počal se ptáti, kteří jsou to, ježto šatlavu vybili ?

Takž počali je jímati a v šatlavu vsázeti. A když již bylo k ve

čeru, kázal kníže Sigmund konšelům pro kata poslati, i kázal

je po jednom z šatlavy voditi. A když jich již pět sťato bylo,
prosili jeho, aby již přestal toho stínání; a pan Vilém Kostka se
svou čeledí jeda pryč, vece: »nakatujž se s nimi dokudž chceš.«
A i hned přestal toho stínání.* 178

Výjevy takovéto činí pochopno, proč kníže Korybut, a s ním
celá strana kališnická v Cechách, vidouce neprospěch dobývaní
Karlšteinského, již ochotnějšími se stali k vyjednávaní, jestli ne

pokoje, aspoň příměří se stranou krále Sigmundovou. Markrabě
Fridrich trhnul teprv dne 13 října přes lesy do Tachova, i nařídil,
aby vojska německá spojila se dohromady u hradu Petršpurka
v Cechách; když ale to se nestalo, an biskup Wircpurský naopak
domův se vrátiv,

173
příkladem svým i jiné od dalšího tažení odrazil:

21*



nejvyšší vůdce chtěje aspoň Míšňany získati k boji, táhl osobně

přes Kadaň až do města Mostu, kdežto dne 20 října s Vilémem

Míšeňským se poradiv, brzy do Tachova vrátil se nazpět. Mezitím
stal se asi 21 října sjezd a rokování v Lounech mezi knížetem

Korybutem s jedné, a knížaty Míšeňskými i jednotou katolickou
v Cechách s druhé strany, o jehožto zjednání však naprosto žádná

paměť se nezachovala. 180 Potom okolo všech Svatých [1 list.] byl zase
v Plzni sjezd, ku kterémuž markrabě Braniborský vyslal s plnou
mocí od sebe pana Jindřicha z Plavna na Kinžwartě a pana Alše
Holického ze Šternberka; a však ani o tomto roku neví se nic

podrobného. Nicméně nelze pochybovat!, že na obou místech

jednáno jest také o hrad Karlštein a osvobození jeho.
Čechové v dobývaní a hájení půlletém vyčerpali byli takořka

všecko umění věku svého až do dna. Zdi a hradby Karlštejnské,
jakkoli mohútné, neodolalyby nynějšímu dělostřelstvu tuším ani den:
tehdáž ale prach střelný dělán ještě tak slabý a neoučinný, zvono

vina, z níž děla lita, byla tak křehká, že hradu přes ouvaly sotva
lze bylo dostřeliti, rány pak, koule kamenné, doletěvše cíle svého,
vysílené a téměř neškodné upadávaly; přesilenli pak nábitek, roz
trhával děla i sebe hrubší. Proto střílení z ručnic a z děl ve válce

husitské, jakkoli samo v sobě důležité, vždy jen na blízku důrazný
jevívalo oučinek. Krátký popis děkana Karlštejnského, který na

spůsob novin koloval za onoho věku po Němcích,
181

ujišťuje, že

všecky ty největší pušky, z Prahy před Karlštein dovezené, po
několikerém vystřelení rozpraskly se: Pražka po šesterém, Jaro
miřka po sedmerém, Rychlíce po třidcaterém, což ale dle jiné
zprávy na počet každodenních vystřelení rozuměti se má. 182 Mnohem
více utrpěli obležení od pěti velikých prakův, rozložených po týchže
horách, z nichžto prý vmetáno jest do hradu vesměs 9032 kamenův,
1822 soudkův smradu a 22 soudkův ohně. Smrad ve hradě byl
tak nesnesitelný, že obleženým počaly zuby viklati se a vypadávati,
kteréžto však léky z Prahy tajně dodávanými zase prý sobě tvrdili;
také praví se, že lísami a popletky z dubiny, z proutí a z kůží
chránili zdi a podlahy ve hradě, střílením sami také mnohé Pra

žany a Poláky porážejíce. »Na předhradí za zdmi byla studnice
u prostřed velmi příkré skály, z kteréž vodu ku potřebám svým
vážili, a nad tou studnicí stará věže, z níž bráněni byli ti, kteříž

pro vodu chodili. Tu studnici Pražané z prakův a děl zbořiti
usilovali. Za jisté rozprávějí, že obležení jednoho z předních měšťa
nův Pražských náhodou javše, uvázaného vyvěsili nejvýše ven z věže,



davše mu na posměch oháňku, aby kamení, kteréž Pražané z prakův
házeli, jako mouchy od zámku odháněl; neb se domnívali, že ne

přátelé aspoň spoluměštěnína svého ušanují a jemu odpustí. Ale oni

nejsouce žádnou lítostí hnuti, nicméně veliké množství hrubého
kamení házeti k němu rozkázali; až sami obležení slitovavše se
nad ním, an již celý den na té věži, však bez úrazu visel, dolů
ho sňali.« 183

Konečně dne 8 listopadu přestaly boje u Karlšteina i uzavřeno
příměří mezi stranami na celý rok, totiž až do sv. Martina r. 1423,
s takovými výminkami, že všecka zboží ke hradům Karlšteinu
a Waldeku i ke tvrzi Hořovicům příslušná, též všecka dědičná zboží
všech rytířův a panošův, kteří na Karlšteině v obležení byli od

prvopočátku, anobrž i zboží klášterská neb kněžská, na kteráž oni
od krále Sigmunda zápisy měli, zahrnuta jsou do příměří a pokoje
toho, tak že strana žádná druhé v tom roku škoditi neměla; kdyby
pak Sigmund král Uherský mezitím do země vtrhl, strana jeho
mohla jej sice na hrady a tvrze své pustiti, ale proti Korybutovi
a Pražanům neměla jemu dále v ničem nápomocna býti, aniž dovo
liti, aby odtud jim jaké škody činil; za opravce křivd, kteréby ve

příměří s obou stran státi se mohly, voleni jsou Hašek z Wal

šteina i Zdeslav Tluksa z Buřenic. 184

Jméno Žižkovo ve všech těchto výjevech a skutcích s žádné
strany se nepřipomíná; zdá se, že přiznav se jednou ku poslu
šenství Korybutovu, a vida jej potom vždy více Inouti ku straně
kališnické, nechtěl ani protiviti se, ani pomáhati jemu. Ještě dne 20 listo

padu rozpisoval z Prachatic na vše strany, že prý křivda byla, co

páni čeští o něm roztrušovali, jakoby nepřítelem býti chtěl těm,
kterýmž píše: »věříme vám (dí), jakožto svým milým sousedům, že

do nás toho nikoli věřiti nebudete; ale vězte, že jsme nepřátelé
všech zlých kněží a světských lidí, kteří stojí proti nám a proti
svátému evangelium, a nenávidí nás za příčinou čtyř Pražských
článkův, kteréž vedeme a vésti chceme s boží pomocí, důvěřujíc
se do vás, že i vy nám v tom pomocni budete proti všem po
krytcům nevěrným duchovním i světským; a však kdybyste tomu

odporni býti chtěli, teprv muselibychom vás míti za nepřátely boží
i všech bratří Táborských.*

185 A když již toto psaní svědčí o po

čínajícím rozbroji mezi ním a šlechtou kališnickou v Cechách, ne

mohlo jináče býti, nežli že opětované potom sjezdy a rovnání se

mezi kališníky a katolíky rozněcovaly počatou nedůvěru a nepřízeň
až do zjevného a otevřeného záští. Po sjezdech Lounském a Plzeňském



páni Aleš Holický ze Šternberka i Fridrich z Kolovrat usilovali

opět svolati tytéž strany k rokování na hradě Zebráce ku konci
měsíce listopadu.

186
Sjezd ten stal se i vedl k dalším mezi stranami

námluvám mírným, o nichžto však zápis opět nezachoval se žádný.
Že pak všecky veliké rady a návrhy slavného sněmu Norm

berského ještě před koncem tohoto léta rozešly se pouze v dým
a páru, a že korouhev od papeže i legata proti neposlušným tak
horlivě žehnaná tenkráte kacířům v poli ani ukázati se nemohla, to
stalo se netoliko z přirozené mdloby této třetí křižácké do
Cech výpravy a z námluv již řečených, ale také z jiných příčin
nesvornosti a nečinnosti německé. Když zajisté král Sigmund vracel
se z Normberka do Uher zase, ustanovil Kunrata Mohuckého arci

biskupa za svého náměstka v říši s plnou mocí; proti čemuž bouřil
se zjevně falckrabě Ludvík Heidelberský, pravě že právo náměst
nictví v říši náleželo jen jemu a domu jeho; a když téhož času
Albrecht poslední kurfirst Saský z rodu Askanského umřel, mar
krabové Míšeňští a Braniborský, též jiní knížata v říši, počavše se
nesnaditi mezi sebou o nápad kurřirstství Saského, pustili brzy s očí
všecko proti Cechům válčení, jímž ani zboží, ani cti získati lze ne

bylo. Když pak nedlouho potom král Sigmund, odvrátiv se cele
od markrabě Braniborského, přiřknul důstojenství kurfirsta Sa
ského Fridrichovi markrabí Míšeňskému, pokoj Čechům
s té strany na chvíli ještě lépe ubezpečen byl.

Král Sigmund, vida prospívati vládu Korybutovu v Cechách,
neměl nic pilnějšího, nežli smířiti se opět s Poláky a s Litvany,
a zbaviti Čechy pomoci jejich. Nesnáze v tom byly arci tím větší,
čím ošemetněji Sigmund sám ještě nedávno byl ku Polákům se
zachoval. 187 Prostřednictví papeže Martina V, nepřestávajícího na

pomínati Vladislava i Vitolda, též psaní pohrůžčivá knížat říšských
a sněmu Normberského k nim, neměly žádného účinku, zvláště

když ve válce, která tohoto léta mezi řádem Pruským a Poláky
vypukla, štěstí ku Polákům se sklonilo Teprv na podzimku, když
křižovníci k výminkám pokoje již zavřeného státi nechtěli, a král

Sigmund do Uher se zase vrátil, umluven jest do Spišského mě
stečka Lubice u Kežmarku ke dni sv. Ondřeje [30 listop.] sjezd
předních pánův a rad královských Polských i Uherských, a tam

učiněny námluvy ke smíření obou králův i říší jejich; ustanoveno

také, že k dokonání trvalého pokoje Sigmund i Vladislav měli
o příštím středopostí sjeti se osobně na hranicích zemí svých, mezi
Kežmarkem a Sandcem.



Od té doby odvracovaly se mysli Vladislavova i Vitoldova
čím dále tím zřejměji od Čechův. Hlavní toho příčina byli preláti
a kněží polští, kteří svolavše se na sbor krajinný do Lančice,

188

zvláště pro zastavení zmáhajícího se v Polště husitství, vší mocí
usilovali o to, aby přetrhli všecky přátelské svazky s Čechy, a dle
vůle papežovy smířili panovníky své s králem Římským opět. Král
Vladislav zapíral již od některého času veřejně, žeby ku poslání
Korybutovu do Prahy kdy vůli svou byl dal; nyní pak sliboval
sboru Lančickému, že nejen postará se o povolání jeho nazpět,
ale že i sám uchopí se zbraně proti husitům. Jaká o tom mezi ním
a Vitoldem i Korybutem jednání a poselství se dála, není známo:
ale skutek ten, že Korybut a Poláci opustivše Prahu již
u štědrý večer [24 pros.] r. 1422, potom předce ještě několik neděl
v zemi se zdržovali, podporuje to domnění, že kníže mladý kladl

odpory mnohonásobné a opětované proti rozkazům, kteří vytrho
vali ho z dráhy slavně i zdárně nastoupené, a že za nehodné uznávaje,
ani osvědčiti veřejně věrolomnost obou strýcův svých naproti
Čechům, ani opustili podtají a jako kradmo národ, kterýž jej
s tolikerou ctí a důvěrou byl přijal, líčil odchod svůj jen jako do

časný a dával naději jiného a lepšího bohdá opatření Čechův skrze
Vitolda. 189 Tento však počínal sobě brzy tak, jakoby žádných zá

vazkův, žádných povinností neměl k národu Českému; vytýkaje
Čechům vinu, že slíbivše vrátiti se dobrovolně ku poslušenství
církve Římské, slibu svého nesplnili, choval se k nim velmi neslušně
a neušlechtile.

Sjezd všech tří panovníkův, Sigmunda, Vladislava i Vitolda,
stal se na hranicích polských a uherských u Staré vsi neboli
Šramovic dne 21 března 1423 v nádherném komonstvu, a již
25 března panovníci smluvou přátelskou smířili se ouplně.

190 Po

byvše potom spolu v Kežmarku a v Levoči několik neděl, přičiněním
zvláště duchovních rad svých tak se spříznili, že jakož Sigmund
sám dne 8 dubna psal o tom Brandovi papežovu legatu, Vladislav
i Vitold zavázali se dostaviti se jeden nebo druhý osobně se vší
mocí obojích zemí svých na své vlastní outraty o sv. Janě nej prvé
příštím do Čech proti kacířům; dle jiných zpráv chtěl prý Vladislav
sám vypraviti k tomu cíli o sv. Jakubě 30.000 mužův branných;
pak vždy jisté jest, že oba panovníci poslali Čechům hned ze sjezdu
odpovědné listy, a brzy potom rozepsali po zemích svých valnou
proti Čechům výpravu.

191



I strojiloť se s počátku léta 1423, zvláště neustálým papežovým
nabádáním, nebezpečí pro Cechy skutečně neobyčejné, povážímeli,
že kromě Polska i Litvy, také již ze Svedska, Norvežska i Dánska

vojsko proti husitům se chystalo, že kříž nový po všech německých
krajinách se ohlašoval, papež i Karla Lothrinského i Amedea Sa

vojského vévody do boje volal, markrabě Míšeňský Fridrich bojovný,
co nový kurřirst Saský, 2000 sudličníkův a tolikéž střelcův do Cech

postaviti měl,
198 Albrecht vévoda Rakouský vší svou mocí vzhůru

byl, a král Sigmund sliboval připojiti k sobě, kromě Uhrův svých,
také knížata Slezská i všecky katolické jednoty v Cechách a v Moravě. 193

Stav tento i proměna jeho líčí se dosti ouplně a živě v jednom
psaní Martina V, z něhož tuto částku v překladu postaviti chceme:

»V podletí r. 1423, (dí papež), velikou těšili sme se nadějí,
ba zaplésali sme u velikém v pánu veselí, a s námi veškero kře
sťanstvo vzradovalo se: neb viděli sme tolikeré a tak veliké pří
pravy ku konečnému Českých kacířův vykořenění aneb napravení,
že se zdálo, jakobychom vítězství již rukama svýma drželi. Bylyť
zajisté všecky mezi králem Římským a králem Polským i knížetem

Litevským povstalé nevole urovnány, a nastalo bylo smíření, od
něhož viselo vítězství závažím nejtěžším, zvláště že panovníci ti měli
sami táhnouti do Čech společně; byloť slovo kříže hlásáno ku po
vzbuzení věrných po celé říši německé dle potřeby; slyšeli sme,
že král Dánský již přeplavil se s vojskem přes moře, aby oučastnil
se svaté výpravy s ostatními věrnými; povzbuzeni byli knížata,
preláti a národové psaními našimi a krále Římského i napomínáním
legata našeho, aby vypleli neduh kazící církev páně; a viděli sme,
že vévoda Rakouský s hojným lidem již do Moravy vtrhl, mar
krabové pak Míšeňští nápodobně se strojili: takž nám vše odevšad

podávalo příčiny naděje a veselí, aniž sme pochybovati mohli, že

by tak hojné vojsko nemělo proti kacířům vytáhnouti a je z kořene
vyhubiti aneb obrátiti. Ale když sme později spatřili, že vojsko
sebrané pro víru ani dočekáno není, že král Polský nepřišel, Dánský
vojsko své zase domův obrátil, Němcův horlivost ustydla, svátá

napomínaní a snažení všecka na zmar byla, tolikeré pak na slovo
vzaté přípravy v niveč se rozpadly: zarazivše se podivením a úžasem,
i ztrativše všecku naději, octli sme se v žalosti a v hoři nevý
slovném-:: atd. 194

O příčinách tohoto sklamání velikých nadějí není nám více

známo, nežli že národové zahraniční, poučeni jsouce zkušeností
opětovanou, nikde neměli veliké ochoty do boje proti Čechům;



Poláci pak a Rusíni zvláště, buďto že nebyli tak vrtkaví jako pa
novníci jejich, buďto že od krajanův vrátivších se s Korybutem
domův nabyli mnění o husitech příznivějšího, zdráhali se veřejně
a valně potýkati se s nimi. Nadarmo byly Vladislavovy nářky
a prosby, aby pamatujíce na dobrodiní od něho přijatá, neopouštěli
ho ve stáří ani poskvrniti dali čest krále svého po světě; nadarmo
vychvaloval jim hojné odpustky papežské a jiné spasitelné prospěchy
z díla tak pobožného; čekalať na starce duchem již sesláblého
v budoucnosti ještě větší druhu toho protivenství.

195

Cechové mezitím, opuštěni jsouce od světa i nemajíce se co
báti nepřátel zahraničných, zabředli tím hlouběji do různic a válek
domácích. V Praze po Korybutově odjezdu provozovali moc
nejvyšší ne tak ouřadové městští, jako raději dva šlechticové, po
výšení ještě za Korybutovy vlády, s přivolením veliké obce Pražské,
na důležité dva zemské ouřady: pan Hašek z Walšteina, nejvyšší
mincmistr na Horách Kutných, a Vilém Kostka z Postupic, pod
komoří zemský; oba zajisté měli hlavní vliv při osazování ouřadův
ve všech městách ku Praze zřetel majících.

196 Oba pánové byli sice

horlivější husité a chtěli v obnovách církevních kráčeti trochu dále,
nežli většina Pražských mistrův za dobré uznávala, i zdálo se tudíž
jakoby sloužiti měli za nové prostředníky mezi Zižkou a kališníky
pouhými: nicméně dávná přízeň dala se tím méně obnoviti, čím
více Pražané v posledních dobách počali se byli mířiti a přáteliti
se stranou královou v Cechách. Staré paměti připomínají o dvou
válkách domácích, které strhly se s jara r. 1423 téměř současně,
aniž se praví proč: jednu vedl Zižka proti pánům Českým,
druhou počali Pražané proti Táborské posádce na tvrzi Kříženci.
Zižkovi přátelé nad jiné milí, bratří Bartoš a Bernart z Valečova,
měli jakési potržky s panem Čeňkem z Wartenberka již od delšího

času, a Žižka svolav bojovníky své se všech krajův k Německému
Brodu na den 8 dubna, táhl odtud tuším bratřím Valečovským
ku pomoci;

191 to ale byl počátek dlouhých a krvavých bojův mezi
ním a šlechtou českou vůbec, ačkoli s počátku také několik rytířův
strany šlechtické, jako bojovný Diviš Bořek z Miletínka i Hertvík
z Rousinova, Zižkovi pomocni byli.

198 O první větší bitvě, která
se stala u Hořic dne 20 dubna, vypravují Staří letopisové čeští
v tato slova; »Když Zižka táhl po kraji Hradeckém, lidi sobě pod-



maňuje, tu sou se naň páni sbírali. A on zvěděv to, táhl jest před
nimi k Hořicům, nemaje než dva řády vozův. I položil se s nimi
u kostela sv. Gotharda, proto aby se s svými děly na vršku po
stavit! mohl, a k tomu rozumu, že naň jezdecky táhli, aby s koní
ssedati musili, ani k čemu koní uvázati neměli, obtíženější jsouce
zbrojí nežli pěší. Kdež oni jdouc k vrchu ustali, k vozům šturmu

jíce, a on jich čekal s děly a s lidmi neustalými; a prvé než mu
vozův dobyli, nabil se jich do vůle; a když je od vozův odbil,
pustil na ně lidi čerstvé, A to mu pán bůh pomohl, že pana Čeňka
i pana Arnošta s jinými vojensky porazil i s jich lidmi, a vozy
i pušky jim pobral. A sám pan Čeněk s pole utekl s málem lidu
svého.«

Stejným téměř časem stalo se, že Pražané spojení se stranou
královou vytáhli silně do pole, pěchota i jízdní s mnohými děly
a praky, a obehnali tvrz Táborskou Kříženec, leževší někdy
mezi Načeracem a Vožicí asi uprostřed. A však dobývavše jí ně
kolik neděl, více prý škody sami trpěli, nežli obleženým nadělati
mohli. Když pak pan Bohuslav ze Svamberka, sebrav se s obcemi
Táborskými, táhl svým ku pomoci, Pražané davše se s ním do roko

vání, odtrhli od Křížence, a umluvili společný sjezd nedaleko hradu
Konopiště k jednání o pokoj a smíření. 199 Ale když přišel den
sjezdu, strany obě postavily se valně proti sobě v šiku válečném,
s děly připravenými a doutnáky zapálenými.

200 Nicméně i tu jisté
osoby, nedavše stranám setkati se, zprostředkovali to, že po nějaké
hádce kněží stalo se smíření, a opravci tudíž volení, s jedné strany
pan Smil Holický ze Šternberka i Šimon od bílého lva v Praze,
s druhé Chval z Machovic a Matěj Louda ze Chlumčan, uloživše
o hlavní příčině půtek, totiž otázce o potřebě neb nepotřebě ornatův
a ceremonií při službách božích, hádaní obšírné a důkladné ke dni
sv. Jana nejprv příštího na hrad Konopiště, vynesli tu na místě

mocný ten nález, že ne ze zavázaní zákona božího, ale jen z na

řízení a z obyčeje církve užívá se ornatův a ceremonií všelikých;
pročež na znamení přátelství nově utvrzeného a na důkaz svobody
a snášelivosti své že mají Táboří hned na tom místě sloužiti
v ornátech, kněží pak Pražští tudíž odložiti svá »superpellicia«;
budeli ale na hádaní dovedeno z písma svátého a z doktorův na

písmě svátém právě se zakládajících, že potřebí jest ornatův a cere
monií, strany obě že v tom srovnati se povinny budou. Na dokázaní
povolnosti Táborské kněz Prokop Holý jal se tudíž prý hned ve

vojště sloužiti v ornátech: ale Pražané, táhnouce se k budoucímu



roku, nechtěli zachovali se dle nálezu. Hádaní potom na Kono
pišti o sv. Janě [24 června] trvalo několik dní, dotýkavši se všech
otázek sporných mezi Pražany a Tábory vůbec i mezi M. Příbramem
a Mikulášem Biskupcem zvláště, a však bez žádaného konce; theolo

gové vyčerpali s obojí strany všecky zásoby učenosti své, a rozešli
se opět, jedni druhých nepřesvědčivše.

201

Smířením u Konopiště spůsoben jest stranám v Čechách proti
sobě válčivším oddech na některý čas,

202 a pozor jejich obrácen,
snad. ze společné umluvy, k sousedně a příbuzné M oravě. Dosa
vadní příběhy v zemi této, pro nedostatek souvěkých zpráv, po
kryty jsou zmatkem a tmou velikou: ale neměvše rozhodného vlivu
na směr dějin ostatních, mohou zde také mlčením pominuty býti.

203

Teprv r. 1423 počaly se tu díti věci důležitější. Tehdáž stáli v čele

jednoty pánův a měst Moravských králi a církvi Římské oddaných
Jan Železný biskup Olomúcký, Přemek kníže Opavský, Petr z Kra
vař hejtman zemský a Václav z Dubé i z Leštna, v Čechách dobře
známý. Když se blížil čas od krále Sigmunda k veliké proti husitům
výpravě uložený, Čechové chtěvše tuším předejiti nepřátely své,
vedením pánův Diviše Bořka z Miletínka, Viktorina i Hynka bratří
z Poděbrad, Haška Ostrovského i Hynka Kolšteinského z Wal

šteina, táhli spolu do Moravy, a dobyvše tam, mimo jiná sídla,
zvláště města Přerova i hradu Kvasic, položili se u veliké síle

polem u Kroměříže. Proti nim sebravše se biskup a páni strany
královy, podstoupili je bitvou velmi krvavou, v nížto ztráta s obou
stran byla veliká, vítězství však konečně k husitům se sklonilo.

Nazejtří vzdala se Kroměříž, kdežto páni Jiří ze Šternberka i z Lu

kova, Jan z Bítova i Coršteina a jiní mnozí upadli do zajetí.
204

Město však to nezůstavši dlouho v moci husitské, když biskup
s novým vojskem k němu přilnul, po krátkém boji poddalo se mu
dobrovolně opět.

Příčina proč Čechové nehájili Kroměříže důkladněji, byla diversie,
kterou pánům na Moravě válčivším učinila mezitím v Čechách Žiž
kova strana demokratická. Ve Hradci Králové lid obecný klonil
se od dávna k Táborům; ale vláda nad městem bývala skutečně
v rukou těch pánův, kterým svěřen byl ouřad purkrabský hradu
v městě postaveného. V posledním času vládl tam byl Diviš Bořek
z Miletínka, byv usazen tuším ještě od knížete Korybuta; když pak
táhl s ostatními pány do Moravy, svěřil zprávu hradu i města
Jetřichovi bratru svému. Tajní poslové od obce Hradecké šli prosit
Zižku, meškavšího tehdáž u Litoměřic na hradě svém Kalichu, aby



přijda uvázal se v město jejich, nabízejíce se k tomu pomocí svou.
I jak mile přiblížil se, obec zbouřivši se otevřela jemu brány měst
ské a vyhnala od sebe pana Jetřicha z Miletínka; hrad tudíž
královský tam obořen jest, aby s něho více městu panováno býti
nemohlo.

Dověděvše se o tom Čechové v Moravě, vrátili se rychle do
vlasti své. Brzy na to pan Diviš, spojiv se s Pražany a s pány
Haškem z Walšteina, Hynkem Krušinou z Lichtenburka i Janem
Puškou z Kunstatu, táhl proti Zižkovi ke Hradci: a Zižka-dne
4 srpna vytáhnuv se svými proti němu také do pole, svedl u Stra
chova dvoru nedaleko Hradce bitvu tím žalostnější pro Čechy, že

tu, jak dí starý letopisec, »šla archa proti arše«, čili že již pod
obojí sami mezi sebou vražditi se počali. »A Pražané utekú, pora
ženi jsouce od Zižky na tom poli; a tu ztepú drahně lidu a jmú
jich na dvě stě; a Diviš ujel s svými na Horu (Kutnou). A toho
kněze, ježto nesl archu s Pražské strany, Zižka zabil ho palcátem «

20“

Porážka však ta nebyla tak rozhodná, žeby poražení byli nemohli

postavili se s novou mocí v poli zase; nebo když po několika
dnech Zižka odebral se ze Hradce do Čáslavi, Pražané a páni při
táhše zase v síle nemalé, jali se dobývali Čáslavi, ačkoli bez pro
spěchu. Hejtman Táborský Martin Lupák, jehožto Zižka na Hradci
byl po sobě zůstavil, pospíchal s dobrovolníky z Jaroměře i ze
Hradce vůdci svému ku pomoci: ale dne 22 srpna vytáhl pan
Hašek s lidmi svými z Kolína proti němu a porazil ho u Týnce
nad Labem tak krvavě na hlavu, že. nejen ke třem stům lidí tu
zbito aneb zjímáno, ale i Lupák sám rukou rytíře Jana z Černína
zabit jest. Takž obě strany utrpěvše rovné ztráty, učinily mezi
sebou příměří,206 a Zižka ustoupil se vší svou mocí do Moravy,

OŽižkovu tažení do Moravy, do Rakous i do Uher
ku podzimku r. 1423 podávají se zprávy tak chudé, nejisté a částkou
báječné, že nelze v nich dobrati se jádra pravdy.

207 Táhnuv mimo

Jihlavu, podstoupen byl od Jihlavanův polem, ale zahnal je do
města zase.208 O dalším jeho v Moravě pobytu zdá se v pravdě nej
podobnější, že nepokusiv se o dobývaní hradů a měst pevných,
polem pak nikde u větší síle utkán nebyv, chodil z kraje do kraje,
s obyčejnou tehdáž vojenských dobrodruhův prostopášností, a že

poležel některý čas u Kroměříže bez odporu i bez boje.
209

Jen
o vtrhnutí jeho do Uher až za Trnavu zachovala se pamět svědka
tuším očitého, popisující zvláště umělé spůsoby, kterými slepý
vojevoda z patrného a velikého nebezpečenství vyvedl vojsko své



nazpět. Uhři zajisté čím dále byl táhl, tím méně mu překáželi,
loudíce ho hlouběji do země své v té naději, že ho tam tím snáze
buďto potrou, anebo hladem umoří, až on sám spamatovav se,
kázal do Moravy zase obrátiti vozy. Šest dní trvalo nebezpečné to
couvání obšírného táboru čtyrřádového s několika sty vozův a děly
hojnými u prostřed ustavičného rojení se nepřátel se všech stran,
a to přes řeky, lesy, hory a úvaly rozličné. Hradby jeho vozové

podle povahy pomezí byly vždy tak zpraveny, že kdykoli Uhři
pokusili se hnáti na ně outokem, odbiti jsou s velikou svou škodou,
až konečně rozmrzevše se nad marností počínaní svého, pustili od
dalšího jeho pronásledování. »To (pravili o Zižkovi) není člověk,
to je čert, an mu ty rozumy dává, že se nám ničírnž užiti
nedá.« 2, °

Mezitím co Žižka se svými dobrodružil za hranicemi, páni
Čeští a Pražané přičiněním a prostředkováním některých vyslancův
Vitoldových pilně o to usilovali, aby strany jak samy mezi sebou,
tak i s církví Římskou opět se smířily a země zase v nějaký dobrý
řád aby uvedena byla. Držány o to několikeré sjezdy, o kterýchž
ale ani pamět se nezachovala; na posledním sjezdu v Kolíně,
v měsíci září, ustanoveno, že mělo na straně Římské opět žádáno
býti slyšení čili hádaní pokojné a bezpečné o čtyry články Praž

ské, aby strany o nich jak mezi sebou, tak i se stranou Římskou
srovnali se mohly; voleny tudíž osoby stavu světského i ducho
vního, které stranu husitskou v něm zastupovati měly. Aby pak
ta věc s větším důkladem a jmenem celé země v skutek uvesti se

mohla, uložen jest všem stavům a stranám sněm obecný
a valný ke dni sv. Havla [16 října] 1423 do města Pražského,
a pozváni k tomu zejmena také páni strany Římské a kraj Plzeň
ský pod gleitem bezpečným a dostatečným.

211 I sešli se skutečně
na sněm ten u valném počtu páni, rytíři a panoše i města, jak
strany královy (mezi nimižto jmenujeme zvláště pány Jana staršího
a mladšího z Michalovic, Čeňka z Wartenberka, Albrechta z Dubé
na Kostomlatech, Alše Holického ze Šternberka na Týřově, Jana
z Opočna, Půtu z Častolovic, Mikuláše z Hasenburka na Budyni,
Fridricha z Kolovrat, Plichtu z Žirotína), tak i strany pod obojí
(mezi nimižto vynikali, vedle arcibiskupa Kunrata i pánův Smila
ze Šternberka, Haška z Walšteina, Alše z Dubé na Uštci a jiných,
zvláště rytíři Diviš z Miletínka, Vilém z Postupic, Jan ze Smiřic

atd.). Se strany Táborské nebyl kromě obojetného pana Heřmana
z Landšteina i z Borotína nikdo přítomen. Důležité jednání sněmu



toho trvalo až do dne Všech Svatých [1. listop.], kdežto stal se

zápis obsahu následujícího.
212

1) Úmluvy sněmu Kolínského přijímají a potvrzují se, a hádaní
čili slyšení tam uzavřené ukládá se do města Brna na den nového
léta 1424 aneb o středopostí potom; pánové strany královy zava

zují se nejen zjednati k tomu potřebné gleity a provoditi nad to
i ochrániti určité k tomu osoby podobojí svými životy jak do
Brna, tak i odtud do Kolína zase nazpět, ale přistoupit! také sami
ku pravdám, které tam z písma svátého světle a stále dovedeny
budou; což ale také i strana druhá učiniti povinna bude. 2) Voleno
jest dvanácte mocných zprávcův a hejtmanův, s jedné strany Jan
starší z Michalovic, Čeněk z Wartenberka, Hynek z Rosenberka
(nepřítomný), Aleš ze Šternberka, Oldřich Hlaváč z Lipého (ne
přítomný), a Fridrich z Kolovrat, a s druhé strany Hašek z Wal

šteina, Heřman z Borotína, Hynek z Kolšteina, Hynek Krušina
z Lichtenburka, Diviš z Miletínka i Jan ze Smiřic, a dána jim spo
lečně moc k řízení a k upokojení celé země české; rozkazův jejich
měli poslušni býti všickni bez výminky; o králi Sigmundovi ale
v celém zápisu ani zmínka se neděje. 3) Všickni obyvatelé krá
lovství Českého měli se přiznati k zápisu tomuto, a kdoby to
dobrovolně neučinili, měli k tomu mocí a násilím připuzeni býti.
4) Úmluvy tyto a všeobecné příměří v zemi měly nepřerušené státi
a zachovávány býti až do sv. Martina v rok (t. j. do 11 Nov. 1424),
buďto že slyšení a smíření žádané v tom čase dokoná se, aneb

nic; mezitím měly strany obě dne 15 Nov, 1423 postoupili sobě

obapolně všech statkův a zboží válečně dobytých, a však tak, aby
zámky a tvrze zbořené v tom čase opravovány nebyly; též vězňové
měli s obou stran míti rok beze všeho šacování. Jestliže ale umluvy
ty dokonány nebudou, tedy zboží ona musejí potom před vyjitím
příměří dne 2 Nov. 1424 zase vrácena býti těm, kteří nyní byli
v držení jejich. Vzniknouli jací sporové o zboží zápisná neb zá

dušní, měli zprávcové je rozhodovali. Měšťanům však Pražským
r. 1420 z města odběhlým nemělo býti volno vrátiti se zase. 5) Sil
nice všecky buďce zase otevřeny a svobodny, aby kupci a obchod
níci bez překážky mohli jednati a vésti koupě své. 6) Kování a dě
lání peněz kromě Hory Kutné zapovídá se pod ztrátou hrdla
a statku; jediný groš a peníz Horský rázu Pražského s řádnou
přísadou buď obecně brán, jmenovitě v ourocích; po všech městech
a tvrzích ustaveni buďte přísežní na rozeznání mincí dobrých
a přestřihování zlých; kdo z oumysla vmísí měděné aneb olověné



mezi mince dobré, trestán buď jakž na pokladače náleží atd. Páni
a města v Moravě měli se pozvati, aby přistoupili také k umluvám těmto.

Po skončení sněmu brali se dva páni strany královy, Puta
z Častolovic a Jan z Opočna,

2,3 do Uher ku králi Sigmundovi, aby
zjednali od něho podobojím potřebné do Brna gleity, hádaní pak
samo aby jak od krále tak i od meškajícího v Uhřích legata,
kardinala Brandy, obesláno bylo. Měliť u něho slyšení ve Stolním

Bělehradě, den sv. Alžběty (19 Nov.). Sigmunda mrzelo sice, že

strana jeho neprovedla toho, aby od sněmu co dědičný král Český
uznán byl: ale v naději, že to dalším vyjednáváním ještě se stane,
svolil k němu i s Brandou, a jakož dí sám ve psaní svém ode
dne 30 listopadu, »poradivše se o to, poslali sme Čechům připiš
toho našeho gleitu, který se nám podobný, počestný a dokonalý
gleit zdá; a toho nám mají na nové léto dáti odpověd, chtějíli jej
přijmouti čili nechtějí; a to slyšení, jestliže gleit přijmou, aby bylo
na hromnice v Brně.« 214 Nicméně hádaní dotčené nedošlo k místu,
protože strany nemohly srovnati se o soudce, kterýžby věroučné
hádky konečně rozsuzovati měl. Dle mnění podobojích měli to býti
páni čeští, volení k tomu cíli z obojí strany v určitém počtu,
a výnos většiny jejich měl přijat býti ode všech za zákon: k čemuž
ale ani král Sigmund ani legat Branda svoliti nechtěli. Mimo to
Pražané, buďto že gleit podávaný jim zdál se býti nedostatečným,
aneb že ovšem nechtěli vrátiti se ku poslušenství Sigmundovu,
ohlásili se, že slyšení do Brna uloženého již obsílati jim se nehodí.
Tím přišli opět na zmar naděje z umluv svatohavelských.
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Příčina nové Pražanův proti Sigmundovi nechuti bylo dle vší

pravdě podobnosti pozdější rozhlášení skutku pro Cechy důležitého,
an Sigmund v Budíně Uherském dne 4 října 1423 nejen celé
markrabství Moravské dal byl zeti svému Albrechtovi Rakou
skému v manství, ale také za dědice koruny české po smrti své

jej ustanovil. 216 Pražané ještě vždy byli neodřekli se naděje spojení
se s Poláky; a hrozící jim v Albrechtovi panství německé hnulo

nejednoho do oposice proti Sigmundovi, kterýby třebas v ohledu
církevním i rád byl s ním se srovnal. J?

Rokem 1423 skončilo se ono pětiletí, které sbor Konstantský
byl ustanovil, aby všeobecné koncilium opět do města Pavie v Itálii
sešlo se. Papež Martin V měl se ke svolání jeho velmi neochotně,



až k tomu nejvíce od plnomocníka Pařížské university, Jana Stojitě
z Dubrovníka, téměř násilím přinucen byl. I počavši se dne 23 dubna
velmi nehlučně, pro zmáhající se v Pavii nemoc jakousi odročeno
bylo dne 22 června do města Sieny ke dni 21 července: ale

když Martin V skrze legaty své osoboval sobě a dvoru svému
netoliko přednost, nýbrž i vládu a moc policejní nad sborem,
ztráven jest tam veškeren čas hádkami a pletichami nekonečnými
za příčinou otázky, mělli papež panovati sboru, čili sbor papeži?
Větší částka shromážděných otcův měli za to, že sbor představuje
celou církev Kristovu, a papež, byv na sboru Konstantském usazen,
měl chovati se dle dekretův jeho; jiní zase ptali se, jakže hlava
má podrobena býti tělu? Jen v jedné věci svorný byly obě strany,
v horlivosti a přísnosti proti husitskému kacířství. Dne 8 listopadu
vydán od sboru rozkaz celému křesťanstvu, kterýmžto zapovídán
nejen obchod kupecký s husitskými Cechy vůbec, ale také všecko
mírné s nimi obcování; ukládána církevní klatba i světská pokuta
zvláště na každého, kdoby dodával do Cech budťo stravu, nebo
sůl, nebo zbraň aneb jinou potřebu jakoukoli; každý takový měl

považován a trestán býti co přítel kacířství;
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naproti tomu podá
vány veliké odpustky každému, kdoby kacíře chytiv ku potrestání
odevzdal, aneb nemoha snad jeho chytiti, aspoň z bytu a ze jmění
ho vyhnal. Při zmáhaní se rozbrojův mezi stranami v Sieně, když
měšťané tamější postavili se srdnatě po straně sboru proti papeži,
legatové Martinovi, umluvivše se s některými hlavami strany své,
uzavřeli dne 26 února 1424 rozpuštění sboru konečné, a dne 7 března
provedli oumysl svůj ne bez bouří a nepokojův všelikých. Dříve
ale dne 19 února 1424, stal se byl nález o to, že v sedmi létech

po ukončení sboru Sienského mělo sjíti se opět koncilium veške
rého křesťanstva v městě Basileji. Dekretův těchto nejen potvrdili
Martin V, ale i král Sigmund přikázal ohlášení a zachování jejich
ve všech zemích vládě jeho poddaných.
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Rok 1424 naznačen jest v dějinách českých co Žižkův rok
poslední, ale spolu nejkrvavější; všickni staří letopisové neumějí
při něm vypravovati, leda o ranách, které hrozný vůdce nepřestával
zasazovat! národu svému, v zuřivosti a ukrutnosti sám sebe převy
šovav. Tuším že valným mířením se na sněmu svatohavelském upadli
byli všichni kališníci u Zižky v podezření neupřímnosti a zrádného
pokrytství, jehožto nenáviděl ještě více nežli zjevné bezbožnosti;
takéť byli Jan Hvězda z Vícemilic a kněz Ambrož Hradecký dali

jemu dne 24 listopadu 1423 zprávu, že jali »jednoho Opočenských



strany vězně dosti znamenitého, kterýž (prý) nás za jisté zpravil,
že již jeden jest s tebou u vojště, kterýž tě má zamordovati; a za
to má ještě 30 kop gr. vžiti, a již 10 kop hotových vzal;* poslali
tudíž k němu posla, kterýž prý »tě má všeho ouplně zpraviti, kdož
to jednají a kterak to má zjednáno býti.«

2X9 Možná že to bylo ne
malou příčinou, proč Zižka po svém vrácení se z Uher a z Moravy,
dne 6 ledna 1424 nejprvé obořil se na pány Jana Opočenského,
Putu Cervenohorského a Arnošta z Cernčic, a porazil je s pomocí
Hradčanův u Skalice za Jaroměří. Dále o něm vypravují staří
letopisové, že toho léta mnoho městeček a vsí v Cechách vypálil,
v Turnovském pak klášteře že spálil mnichy; také že táhl s lidem
svým k Hostinné »a šturmem dobýval města; a tu sou jich mnoho
pobili a ranili, a potom odtrhl odtud.* Také brzy potom dobyl
Černína na Mlazovicích, jehožto zabivše, táhli prý k Smidarům
a dobyvše jich spálili.

Větší a žalostnější toho druhu porážky (neb kdoby pobití
domácích nazývati směl vítězstvím ?) staly se nedlouho před letnicemi,
ježto připadaly toho léta v den 11 června. Během událostí neznámých
Zižka octnuv se s vojskem svým, s Roháčem a bratřími Valečov
skými, u Kostelce nad Labem, obležen jest v městečku tom
od Pražanův i jednoty panské s nimi spojené. Převaha počtu a síly
těchto byla tak veliká, že již mněli vítězství míti v rukou, a Zižka
skutečně u velikém byl nebezpečí postaven,

820 až přátelé jeho,
Viktorin a Hynek bratří z Poděbrad a Jan Hvězda z Vícemilic,
přispěvše k jeho pomoci a postavivše se s druhé strany řeky Labe,
vyvedli jej odtud i s lidem jeho. Tu když počala se rokování stran
mezi sebou, pan Hynek Boček z Poděbrad jat jest od pánův
a nesen nejprv na Nimburk, potom na Mělník ke Smiřickému.
Ale Zižka boje se počtu nepřátel, táhl s takovým chvátáním, že se
utíkati zdál. U Poděbrad pomocí páně Viktorinovou přepraviv se

přes Labe, obrátil se odtud k jihu; kdežto Pražané jiných sobě

přívozův hledati musivše, za ním se poopozdili. A však u Male
šova nedaleko Hor Kuten, dne 7 června, našed příhodné pro sebe
místo k boji, umínil dočekati nepřátel. Jeden z válečníkův jeho
popsal nám jednu z nejkrvavějších bitev, která tu následovala, slovy
následujícími; »I utekl se Zižka s svými vozy najeden vrch, a tam
se zavřel a čekal Pražan, kteříž ho honili, pravíce že před nimi již
běží. I stáhli sobě houfy, aniž se právě všickni nesčekavše i táhli
přes ten důl, kdež jich Žižka čekal. A připraviv se k boji, takto
se strojil; vzal sobě vozy kolo na kolo, i zpravil sobě houfy, nej-
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prvé jízdné, potom také i pěší; potom kázal několik vozův picov
ních odděliti a kamením naplniti, a postavil je do prostřed houfu
mezi jízdné, aby oni jich nesezřeli. I přepustiv Pražanův polovici
přes ten důl, kázal na ně svým jízdným se hnáti, a pěší mezi jízd
nými ty vozy točili. A když k jich houfu přitáhli, jakoby se již
potkati měli, i kázal na ně ty vozy s vrchu pustiti, a tak jich šiky
všecky těmi vozy rozrazili. Potom kázal z děl biti a lidu svému kázal
na ně udeřiti. I že jich šikové a jich zřízení nic jim k užitku ne
mohla přijíti, i obrátili se k běhu; a tak když ty připravil k běhu,
tehdy oni pojali s sebou ty, kteří sou za nimi táhli, tak že sou
všickni běželi, A tak jest tudy Žižka boj obdržel, a pušky, vozy
i jinou braň jim pobral, jsa slep na obě oči. Tu jest množství
veliké měšťan z Prahy zmordováno a drahně lidu rytířského; a jakož
obecně lid praví, 1400 lidu tu sešlo. 221 Tu zahynul pan Petr Turko
vec rytíř, kterýž korouhev Pražskou držel, pan Ondřej z Dubé,
Zižkův zeť, pan Čeněk syn páně Vikéřův z Myšlína, pan Hlas rytíř
a jiných mnoho lidí rytířských.* Že Žižka měl zetě rodu staro
panského, a že i ten bojoval u Malešova proti tchánovi svému
a spolu proti strýci Roháčovi z Dubé, o tom dovídáme se jen ze
slov těchto právě uvedených.

Prospěchu tak nabytého užívaje rychle, obořil se Žižka hned
po bitvě u Malešova na Horu Kutnou, a opanoval ji bez nesnáze,
aby odjal Pražanům hlavní ještě vždy pramen důchodův jejich. Při
tomto vpadnutí lehla popelem i ta částka města, která dosavad

nejlépe se byla zachovala, mnozí pak zavření v kostele zadusili se

ohněm; žeby ale celé město tehdáž na delší čas bylo dokonce
zpustlo, jak o tom psali mnozí, podobá se pravdě tím méně, čím

jistější věc jest, že po Žižkově vpádu do Hory obec hornická sama
uvázala se v požitky mincové, kteří dříve od Pražanův užíváni byli.

282

Z Hor Kuten táhl Žižka dále na město Kouřím, kteréž jemu bez

odporu poddalo se, jakož i Brod Český a Nimburk. 223

Méně šťastný byl děsný vojevoda brzy na to v Plzeňsku. Ve

kraji tom strana králova již tehdáž jestli ne převahu, aspoň takovou
sílu a ústrojnost měla, že od husitův nikoli cele přemožena býti
nemohla. Když Žižka táhl asi s 500 jezdci, 7 tisíci pěšími a 300 vozy
od Klatov ku Plzni, ne bez záhuby městeček a vsí okolních, sebrali
se naň páni kraje Plzeňského, zejmena Hanuš z Kolovrat na Kra

šově, Jan Hanovec ze Svamberka, Hynek Krušina ze Svamberka
páně Bohuslavův bratr, Vilém Svihovský z Risenberka, Burian Calta
z Kamennéhory a jiní jejich pomocníci z města Plzně, s Karlšteina



i z kraje Podbrdského v takové síle, že on, nechtěje se dáti s nimi
do boje, opět na spůsob utíkajícího pospíchal mimo Královice do

Zátce, kdežto nalezl outočiště pro sebe jako před třemi lety.
Plzeňští však opatrněji se měvše nežli Pražané, nepronásledovali ho
dále nežli ku Královicům; odtud pak vrátivše se zase, šli potrestat
Klatovských za to, že dali byli Zižkovi, když byl posléze u nich,
300 branných ku pomoci; pomsta jejich záležela v tom, že položili
popelem netoliko předměstí Klatovská, ale všecky vesnice a mlýny
na půl míli v okolí. 224

Proti nejednotě Čechův padala do váhy v pásmu dějin divným
božím osudem také nejednota nepřátel jejich. Knížata Němečtí,
rozmrzevše se nad Sigmundem ze všelikých příčin, jali se na něho
sčítati vinu, že husitství v Čechách ještě vždy potlačeno nebylo; ba

pravili nejedni, že celá jeho proti kacířům horlivost ukazovala se

jen na oko, an prý v srdci svém sám ku kacířství se chýlil. Po
několika rocích, jež měli mezi sebou, sšedše se kurfirstové všichni
osobně v Bingen, učinili tam dne 17 ledna 1424 mezi sebou ná

mluvu,
225 dle které mohli v říši obejiti se i bez krále, ana moc

nejvyšší měla střídat! se ročně mezi nimi, ačkoli v zápisu samém
nedávali oumyslu svého cele na jevo. Ale Sigmund věděv dobře,
kam čelili, rozhněval se na ně velice, a pustiv naději o pomoci
jejich, umínil tím pevněji spojiti se s Albrechtem Rakouským i Vladi
slavem Polským, s jichžto přičiněním i sám troufal sobě poraziti
Čechy. Proto šed také s celým dvorem svým do Krakova, oslavil
tam přítomností svou korunování královny Sofie dne 5 března 1424,
i umluvil jak s Vladislavem tak i s jinými knížaty novou společnou
výpravu proti husitům k měsíci červnu. Vévoda Albrecht, co nový
markrabě Moravský, přijev dne 4 února 1424 ponejprv do Brna
osobně,

226 uvázal se v zemi a připravoval vše, čeho potřebí bylo
k vyklizení z ní nákazy husitské; potom volán byv sám do Budína
k Sigmundovi, připojil se tam k umluvám válečným již dotčeným.
Také Vladislav Polský, pohádán jsa od papeže i od kněžstva svého,
vydal dne 9 dubna nařízení, kterýmžto všem poddaným svým přísně
zakázal každé jakékoli s Čechy obcování. Každý Polák meškavší
v Čechách měl navrátiti se do vlasti nejdéle do dne 1 června,
a každý přicházející z Čech bez výminky měl postaven býti před
inquisitory a skoumán ve pravověrnosti své; kdokoli prý nepo-



slechne, anebo v kacířství shledán bude, má propadnout! všecko
své zboží do králova fisku, zbaven býti práva dědického i s po

tomky svými, a podstoupit! nad to trest na kacíře náležitý. Tytéž
pokuty ukládány také na kupce a obchodníky, kteříby jakékoli
zboží do Cech dovážet! dali. Potom dne 24 dubna poslali Vladislav
i Vitold Cechům nové odpovědné listy své. 827 Ale když na to
v měsíci červnu chystala se v Polsku výprava skutečná, kníže
K o r y b u t, ačkoli byl slíbil strýcům svým nevrátit! se nikdy více
do Cech, nicméně byv od poslův Pražských podtají často volán,
umínil najednou pustiti se tam s několika věrnými svými, na hněv

strýcův svých nic nedbaje; a drahný počet i těch, kteří od Vladi
slava již byli žold brali proti Cechům, připojili se k němu nenadále.
Takž odděliv se od vojska polského, táhl mimo Osoblahu ve Slezště
asi ve 1500 jezdcích do Prahy, kamž dne 29 června šťastně do
razil. 228 Vladislav dověděv se o tomto skutku synovce svého, byl
hněvem a žalostí celý bez sebe, i kázal hned konfiskovat! statky
jeho i druhův s ním odešlých; ale nadarmo bylo vše hořekování
a osvědčování jeho; knížata ani národové okolní nechtěli uvěřiti
v jeho nevinu, a když vojsko Polské v počtu 5000 mužův pod
zprávou Petra Meziveckého přitáhlo k Olomouci, chtějíc připojiti
se k boji proti husitům, rozkazem vévody Albrechta, měvšího je
v podezření, nebylo ani přijato, tak že poleževši v kraji některý
čas, muselo vrátiti se do Polska zase bez boje. Tím pak přátelství
mezi králem Sigmundem a Vladislavem ustydlo zase na delší čas.

Kníže Korybut, přišed podruhé do Prahy, nepovažován již
ani co náměstek a zprávce poslaný od krále ještě podál meškají
cího, ani také co »král požádaný a volený,« jakož arci z počátku
chtěl nazýván býti,

229 ale jen co soukromá osoba knížecí, oblíbená
u Pražanův nad jiné pro své ctnosti a zásluhy; z toho pak následo

valo, že moc jeho nevztahovala se k celku země, jako dříve, ale

jen ku Praze a k těm, kteří s Pražany stáli v jednotě. Ti všichni,
povolavše jeho do země, hleděli nyní k němu, co »k volenému
pánu svému,« a položili do rukou jeho nejvyšší zprávu všech poli
tických záležitostí svých; Pražané postoupili jemu také nejen všech
měst, ale i všech zboží klášterských a kněžských, v jichžto držení
byli;

280 svrchovaná moc zákonodárná veliké obce Pražské, nepře
stalali naprosto, aspoň tají se v době této. Moc Korybutova podobala
se nyní moci starosty zemského, ve Slovanstvu někdy obyčejné,
a však tenkráte jen nad Pražany a jednotníky jejich. O jeho po
měru osobném k Zižkovi nezachovala se z doby této pamět nižádná.



V Moravě mezitím času letního kníže Albrecht vedl proti
husitům válku s nemalým i důrazem i prospěchem, sám celý čas
v poli trvaje a maje ku pomoci netoliko kardinala Brandu, ale
i vojsko z Uher poslané. Branda sám přimlouval se k tomu, aby
páni husitští, kteří se dobrovolně poddávali, od Albrechta přijímáni
byli na milost.231 Tímto spůsobem Morava téměř celá uvedena ten
kráte v poslušenství opět

Jedna z posledních zpráv o Žižkovi zachovaných nese to,
že dne 1 září v městečku Libochovicích kázal veřejně upáliti čtyry
světské kněze, protože prý byli násilníci panen a paní.

232 Odtud
brav se s Zateckými, Lounskými, Klatovskými a mnohými jinými
městy u veliké síle ku Praze, položil se u Libně proti Pražanům.
Praví se, že chtěl konečně potrestat! také Prahu, co hlavní závadu
rozšíření zákona božího a nevěrnou jednotnici šlechty, ba že se

zařekl, že v ní kamen na kameni zůstati nemá. Bojovníci jeho, při
vší oddanosti své, předce neoučastnili se jeho fanatismu v té míře,
aby hlavu a matku všech měst země české, přední sídlo moci
a osvěty národu, z kořene vyhubiti chtěli, nepočítajíc ani, jak
hroznou obět krve lidské s obou stran věc ta by požadovala. Proto
již počali se byli jeviti odporové a hlasité reptání v táboru,

233
když

přišli do něho poslové z Prahy, ve jménu knížete Korybuta i kon
šelův podávajíce se ku pokoji a ke smíření. Mezi nimi vynikal
výmluvností zvláště M. Jan z Rokycan, muž ducha skutečně
výtečného, an zvláště dotýkáním se citu vlastenského a národního
v srdci Zižkově sklonil bojovného starce téměř bezděky k míru,
14 září; zdá se, že zmáhající se v Moravě síla nepřátel a utrpení
kalicha byly hlavní s obou stran pohnútkou. Důkaz ale nepřemožené
Zižkovy nedůvěry jeví se ve slovích jeho, po uzavření smlouvy
pronešených, že nový ten mír sotva bude trvati déle, nežli prý
loňské smíření u Konopiště. Zápis té smlouvy nezachoval se; jen
to nám vědomo, že stal se pod základem 14 tisíc kop gr. Pražských,
a že na pamět jeho snešena jest hromada kamení, dle jedněch na

Špitálském poli (nynějším Karlině), dle jiných u sv. Ambrože na
Novém městě. 234

Stejným téměř časem, ač o několik dní dříve, (dne 10 září)
stalo se, že i na jihu země České strana Táborská, pod zprávou
Chvala z Machovic, Zbyňka z Buchova i Bohuslava Švamberka,
vstoupila v příměří se stranou krále Sigmundovou, jmenovitě
s Oldřichem z Rosenberka, Vilémem z Potenšteina, Janem Švi

hovským z Risenberka, pány Teleckými na Moravě, Janem z Rožmi-



tála na Blatné a s purkrabími královských hradův Zvíkova, Bechyně,
Hluboké a j. v. zahrnuvši v zápisu svém 235 do toho příměří také
Žižku, Přibíka z Klenového a jiné své přátely nepřítomné. To bez

pochyby donesši se Zižky ještě na poli Špitálském před Prahou,
přispělo bylo také nemálo k usmíření na čas všech posud různých
stran českých.

Ze společných takovýchto umluv utichly na chvíli všecky bouře
v zemi, a brzy po svátém Václave počala se valná výprava všech

vojsk husitských k osvobození Moravy. Zejmena oučastnili se
v ní, kromě Zižky a přátel jeho, kníže Korybut s Pražany, Hynek
Koldšteinský z Walšteina i Diviš Bořek z Miletínka s vojsky svými.

258

Ti na cestě přitáhše ke hradu Přibislavi, nedaleko hranic Mo

ravských, všichni kromě pana Diviše Bořka, jenž před se táhl, obe
hnali hrad ten, úsilně jeho dobývajíce. Tu však na poli podál hradu
»bratr Jan Zižka,« jakož vypravuje starý letopisec, »roznemohl se
nemocí smrtelnou od hliz, a poručenství učinil svým milým věrným
bratřím a Cechům, panu Viktorinovi, panu Janu Bzdinkovi a Kun

šovi,
237

aby se milého boha bojíce, stále a věrně bránili pravdy boží

pro věčnou odplatu. A tu již bratr Zižka poničiv se milému bohu,
život svůj dokonal v tu středu před sv. Havlem (11 října), A tu
lid jeho vzali sobě to jméno Sirotci, jakoby jim otec umřel;
a dobyvše hradu Přibislavě, i upálili těch, ježto se na něm bránili,
na 60 lidu branného, a hrad také vypálili a zbořili. A potom pro
vodili bratra Žižku kněz Prokópek a kněz Ambrož již mrtvého až
do Hradce, a tu jsou jej pochovali v kostele u sv. Ducha u veli
kého oltáře.* Později však převezeno jest tělo jeho do Čáslavi,
a pohřbeno tam ve farním kostele sv. Petra a Pavla. 238

Ten byl nenadálý konec bojovníka, který zrodiv se již za
císaře Karla IV a zůstav až do stáří svého téměř neznámým, v po
sledních pěti létech teprv naplnil národy a století celá hrůzou
jména svého. Hnutí ono náboženské, jehožto duch v osobě Husově
zvláště se byl vtělil, nabylo hlavně skrze Žižku oné síly také ve
světě hmotném, že zatřásti mohlo celou Evropou na drahný čas:
a jakož on děkovati má husitismu za proslutí jména jináče naskrze
chatrného, tak i husitismus velikou částku světodějného někdy
důrazu a hluku svého přičítat! musí válečnické genialnosti Žižkově;
bez ní bylby zajisté udušen byl mocí brannou tuším na prvním
potkání, a husité čeští byliby nanejvýš oučastnili se asi losu bratří
Waldenských. To již za jeho živobytí ode mnohých cítěno a uznáno
bylo; pozdější pak věkové dávají o tom svědectví tím nestrannější.



Až podnes není jména z dějin českých užívanějšího v uštech
i sprostého lidu, nade jméno Zižkovo, ačkoli v něm již nikoli geni
ální válečník, ale vzteklý jakýsi ďas, mocí lidskou nepřemožitelný,
se představuje. Ba chudost souvěkých a stranná předpojatost po
tomních dějepiscův'’

3"

provinila to, že Historie až posavad nesplnila
k němu svaté povinnosti ouřadu svého, jenž požaduje obrazy věrné
a soudy spravedlivé.

Podobizny jeho, které za našeho věku již téměř zobecněly,
jsou smyšlenky onoho ducha, který jej co běsa vtěleného rovnal

někdy Cyklopům, zapomínaje že byl kdy dvořanem a milcem

královským. Staré zprávy
240

popisují jej co muže postavy nevysoké
ale složité a silné, tváře kulaté, plecí a prsou mohutných, nos prý
měl orličí, ústa dosti hrubá, bradu vždy holenou s temnohnědými
valousky na spůsob někdy Polákův; oděv a kroj vůbec Polský. Od
té doby, co u Rabí oslepnul dokonce, dával se vždy voziti u prostřed
vojska na zvláštním voze.

Líčili sme Žižku již nahoře co fanatika —pro pobožnost.
Slovo to mělo u něho arci smysl poněkud širší, vztahujíc se ne

toliko k zachovalosti skutkův, ale i ke smýšlení a věření všeho, co
v zákoně obsaženo bylo. Co u lidí v obyčeji jest, že každý po
kládá svou víru za jediné pravou a spasitelnou, v tom nelišil se
ani on od obecnosti, aniž mněl, že by kdo šlechetným býti mohl

nemaje víry spasitelné. Nechtěl však také pouhému plýtvání citů v

nábožných, alebrž odhodlanosti v činech bohulibých; chtěl pobož
nosti, nikoli pobožnůstkám. Zákon boží býval mu heslem do boje,
zákonu božímu propůjčoval se samozvanec za mstitele; pro zákon
boží plenil a vraždil nemilosrdně všecky ty, kteří dle něho živi

nebyli. Nejvíce zuřil proti kněžím a mnichům, protože oni, majíce
lidu svítiti příkladem pobožnosti, byli dle zdání jeho největší hříš
níci, pokrytci a licoměrníci. Snášelivost a shovívavost byly ctnosti

jemu neznámé; všecka obojetnost, vlažnost, necelost a rozpačitost
zdály se mu mrzkostí před hospodinem. Chtěl v Cechách nemíti
než samé lidi upřímné, odhodlané a pevné, třebas jich málo bylo.
Proto také v ošklivosti míval každé míření se s nepřátely; kdy
koli ale komu co slíbil, hleděl svědomitě dostáti slovu svému.

Viděli sme také, kterak nenáviděv panstvo feudální, nechtěl
nikde plemennému stavův rozdílu. Proto nebyv nikdy laskav na

Němce, drževší se od dávna práva kastového, přilnul byl tím srdeč
něji ke Slovanstvu, tehdáž v ohledu tomto ještě neporušenějšímu;
proto sahal ke zbrani, jakož sám pravil, »pro vysvobození netoliko



pravdy zákona božího, ale zvláště také jazyka Českého a Slovan

ského;«
241

i byltě jeden z nemnohých lidí věku svého, kterým idea
Slovanství byla spolu pohnútkou k činnosti. Ale jakkoli při tom

oplýval darem výmluvnosti nevšední,
242 však za to nedostávalo se

mu naprosto ducha onoho, kterým někdy Římané i Němci uměli

dobývati a tvrditi sobě panství nad národy; byltě Slovanem i v tomto
ohledu. Nedostatek ten bylby nahradil Mikuláš z Husi, kdyby záhy
byl neumřel. Čechové zajisté Zižkou vedení uměli vítěziti, ale k poli
tickým oučelům vítězství užívati neuměli.

Povídá starý jeden spisovatel,
243 že král Sigmund »vida kterak

se Zižkovi všecko po vůli vedlo, a rozuměje, že on byl sám jediný
ten, k němuž všecko království české zření své mělo, umínil se

s ním smířiti a k své straně ho nakloniti, slibuje mu poručiti zprávu
království, nejvyšší velitelství vojska svého a velikou summu zlata,
jestližeby mu dopomohl, aby králem Českým byl a města ku po
slušenství jeho přivedl.* Není divu, že podání takové stalo se;
Sigmund věděv, že Zižka dvořil někdy u bratra jeho, mohl domý
šlet! se, že dvořan byl jako dvořan: ale jen hrubá neznámost
charakteru jeho kryje se v domnění, žeby on skutečně byl se chytal
takového plánu. Kdyby Zižka po bohatství a po vládě nad Če
chami byl opravdu toužil, bylby jich dosáhl i proti Sigmundově
vůli. On ale byl fanatikem upřímným, nedbavším nikdy na osobní

prospěch svůj; nebažili: po jmění, po vládě ani po slávě. Vítěz
v tolikeru bojích a vůdce vojska nepřemoženého, spokojil se vždy
býti pouhým »bratrem*, jako kterýkoli jeho bojovník, a nehýřiv
ani marnotrativ, umřel vždy tak chudý, jakový byl od počátku.
Mladší jeho bratr Jaroslav z Trocnova nevystoupil ani po jeho
smrti z řady obyčejných panošův; teta jeho Anna přijímala ještě
r. 1428 dary od obce Pražské.244

Mylné zdá se také býti domnění, ježto mu odpírá všecku
literní vzdělanost. Aspoň se praví z dávna, že známá píseň vojen
ská u Táborův: »Kdož jste boží bojovníci a zákona jeho* atd.
měla Žižku samého za skladatele. Čisti a psáti uměl u Táborův
téměř každý člověk, ani ženských nevyjímajíc.

245 Ze Zižka míval
svou zvláštní kancelář okolo sebe, to z potřeby všední zprávné
služby samo se rozumí. Znalli se ale také v latině, jest arci po
chybné, ač za příkladem Tomy Štítného nebyloby ovšem nepo
dobno, zvláště an byl sloužil na dvoře královském.

Co válečník stkví se Zižka v řadě oněch slavných a v celém

dějinstvu velmi vzácných vůdcův, kteří se honositi mohli, že pod-



stoupivše bojův velikých i malých téměř bez počtu, nikdy s po
rážkou nepotkali se, tudíž plným právem nepřemoženými slují."

46

Obdivování naše roste, když povážíme, že nepřátelé převyšovali jej
vždy znamenitě i počtem, i oupravou válečnou, a že on stvořiv
sobě sám vojsko tak říkaje z ničeho, nejen porážel jím brannou
moc několika říší a národův pospolu, ale učinil krajany své také
na dlouhý čas národem, neli nejbojovnějším, aspoň nej vítěznějším
v Europě.

247 Následkem toho zjevil se úkaz k víře téměř nepo
dobný, a v dějinách světa jinde nevídaný ani neslýchaný, že i ta
největší vojska, vedená od předních věku svého válečníkův, konečně
ani outoku od Čechův na sebe nedočkavše, dávala se napořád na

outěk, a Europa celá po dlouhých a krvavých bojech nemohši
odolati malému národu Českému, sama za přemoženou skutkem se
uznala i vyhlásila.

Pravili sme hned s počátku, a dolíčili toho bohdá vypravo
váním svým, že i tento div stal se, jak obyčejně cestou přirozenou,
a že Zižka nahradil to vyšším uměním válečným, čeho se mu ne
dostávalo v síle. Každý skutečný pokrok v uměni stává se vždy
důvtipem mužův praktických, kteříž ale přitom vázáni bývají stupněm
mechaniky věku svého vůbec; po nich teprv theorie snaživá se

vyslediti zřetelně ony zákony, které potud jen geniálním takořka
instinktem jevily se. To stvrzuje se i Zižkovým příkladem. Ne

bylať jeho vina, že střelivo i děla věku jeho neměly ještě té moci

dostřelné, jako za dnův našich; jemu bylo jen požívat! prostředkův,
jakové naskytovala mechanika tehdejší. Také maje proti sobě vojska
feudální oupravná, ku pomoci pak své větším dílem řemeslníky
a sedláky v bráni málo zvyklé, musel válčiti nástroji těmi, které
měl, a ne kterých sobě přál. Kdyby Zižka za našeho věku stál
v čele vojska oupravného, důmysl jeho nevyrovnaný vnuknulby mu
také prostředky věku našemu a zásobám jeho zbrojným přiměřené.
Celý zajisté spůsob jeho válčení byl důmyslný čili rationální, a přední
jeho známka zakládala se v bedlivém šetření a užívání přirozené
polohy bojiště. Bitvy jeho bývaly větším dílem obranné: i nepouštěl
se nikdy do boje, leč prvé vyhledal sobě k němu místo, kdežto

příroda čili země sama bývala nejmocnějším jemu spojencem; a i tam
míval obyčej, pomáhati sobě umělými okopy na rychlost vyko

nanými.
Zižka vyzuv se z nespůsobův středověkých, stal se jestli ne

vynálezcem, alespoň prvním representantem novoeuropejské taktiky.
Síla vojska jeho záležela již ne v jízdě, ale v pěchotě a ve spo-



jeném s ní dělostřelstvu; on byl první, jenž zavedl u bojovníkův
svých cvičení v pohybech a obratech umělých a strojných. Vojsko
jeho rozměřené a článkované dle potřeby, činilo vždy celek ústrojný
čili organický a přirovnáváno již za starodávna divotvoru živému
a neodolatelnému, pohybujícímu se vždy dle jedné vůle ve všech
oudech a koncích svých.

Písemnosti české století patnáctého zachovaly nám bohatou
terminologii válečnou, kteréžto však za našeho věku již jen z částky
dorozumíváme/ 48 Zbraně nejvíce užívané byly, kromě mečů v, k opí
a samostřelův neb kuší starodávných, zvláště cepy, palcáty,
sudlice, oštípy ak obraně pavézy; pak ručnice a děla čili

pušky mnohonásobné, jmenované dle formy a užívaní svého
houfnice, harcovnice, srubnice a hakovnice, ať o nástro

jích dobývacích zamlčíme. Rozliční tedy druhové bojovníkův byli,
mezi jízdnými i pěšími, co do zbraní střelci, cepníci, kopin
níci, sudličníci, pa vězníci atd., co do rozložení a ouřadu
stracenci a koněberky, hone i, posile i, harcovníci, voz
níci a vozatajové, picovníci, pračata, houfové valní,
houfové zbytní atd. Vozové, jedna z nejpodstatnějších částek
táboru Zižkova, dělili se také na vozy bojovné budlo krajní
nebo placní a vozy picni i komorní atd. Obyčejně v každém
tisíci branných lidí husitských počítáno devět set pěších, jedno sto

jízdných a při tom 50 vozův bojovných; a zejmena na jeden vůz

bojovný byli potřebí vůbec 1 vozataj, 2 jízdní, 4 pavézníci a 13 střel
cův, co do poměru však, nikoli co do postavení. Všecky zajisté
takovéto částky mívaly v Zižkově táboře svá určitá stanoviště i své
zvláštní oukoly, jak při ležení vojska, tak i při tažení, a ovšem pak
při bitvě, tak že podobaly se samočinným oudům těla živého,
krytého hradbami pohyblivými. Nad to rozumí se tuším samo
sebou, že i všecky řemeslné potřeby ke zpravování cest, k opravě
vozův, ku postavení bašt a srubův atd. také pohotově bývaly.

O užívaní vozův bojovných v Čechách již před Žižkovým voje
voděním dovídáme se z instrukce vojenské, kterou král Václav
r. 1413 svému podkomořímu Hájkovi z Hodětína sepsati kázal,
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ač nebylli již tehdáž Zižka, co dvořan a milec královský, téhož díla

spolupůvodem. Ze však ony hradby vozové, kterými vůdce
tento vítězíval, byly vynálezek jeho vlastní, o tom jednohlasně
svědčí starožitnost, ačkoli známo jest, že již i Římané jich někdy
byli užívali. Tyto hradby proměňovaly Zižkův tábor, kdekoli se

nacházel, v umělou pevnost tím důležitější, že byla pohyblivá, i že



sloužívala netoliko k obraně, ale také k outoku. Vozové bojovní
táhli vždy v řádech po sobě, jsouce řetězy mezi sebou svázáni;
řádův takových bývalo obyčejně po čtyřech, totiž dva krajní a dva
placní, ač dle potřeby neb pohody také více neb méně; řádové
krajní bývali s předu i s zadu delší o tak řečená »okřidlí«, jimiž
mohli v čas potřeby s obou stran dohromady spojovati a zamykati
se; také pokrýváni jsou prkny svislými a tarasy proti nepřátelům,
vozatajové pak na nich pavézami, a na každém voze zasazeny byly
jedna nebo více hakovnic. Celé vojsko, všecka zavazedla, též ruměje,
ženy a děti, mívali svá určitá místa u vnitř vozův; jen houfové
jízdní táhli obyčejně venku vedle nich, léčby silný nával nepřátel
přinutil je také hledati outočiště ve hradbách. Nejvíce cvičnosti
potřebí bylo vozatajům, aby k danému od vůdce znamení rychle
postavili se ve vhodný obrazec; takéť to býval ten úkaz v ležení

táborském, kterému cizinci nejvíce obdivovali se.

Souvěký spisovatel Aeneas Sylvius podává nám obraz nedo

statečný sice, ale dosti živý a jasný o spůsobu válčení někdejších
Táborův a Sirotkův. »S ženami, dí, i s dětmi u vojště a v poli
přebývali, majíce množství vozův, jimiž se jako válem nějakým
a zdí ohražovali a zašancovali. Když pak k bitvě táhli, dva řády
z těch vozův dělali, a u prostřed nich pěší lid zavřeli; jízdu vně

před vozy nedaleko stavěli. A majíce se s nepřátely polem potkati,
tedy vozkové, kteříž ty vozy vedli, k danému návěští od hejtmana
rychle objeli díl vojska nepřátelského, kterýž chtěli, a vozy své
zase ve hromadu strhli. Takž nepřátelé zastižení a zavření mezi

vozy, jimžto jiní žádné pomoci ani ochrany dáti nemohli, musili
aneb mečem od pěších, aneb střelbou a kopími od těch, ježto na
vozích byli, mužův i žen zmordováni býti. Jízdní před vozy bojovali;
na kteréžto jestli nepřátelé silně dotírali, tedy postoupajíce mezi

vozy k svým utíkali, a odtud jako z nějakého města zdí obraženého
se bránili, a tím spůsobem mnohé bitvy získali a vítězství obdrželi.
Nebo okolní národové neznali toho spůsobu bojování, a ta krajina
(Česká), protože má pole široká i rovná, velmi spůsobna jest k tako
vému šikování a různo roztahování i ve hromadu strhování kar
a vozův.«

Děl spůsobu všelikého a prachu střelného vůbec užíváno ve
válkách husitských již až ku podivu hojně se strany netoliko husitův,
ale i nepřátel jejich. Dělostřelci však čeští zdá se, že již tehdáž
bývali umělejší nad jiné; aspoň Čechové hleděli vždy v bitvě tak
se klásti polem, že nepřátelé obyčejně přestřelovali tábor jejich.



Další přednost vojska českého zakládala se na rychlosti a hbi
tosti všech pochodův a veškerého pohybování jeho. Tehdejší poho
dlná loudavost a nepořádnost bojovníkův zvláště německých dávaly
často příčiny k žalostnému pro ně překvapení. Kdykoli zajisté jim
bylo hájiti důležité některé místo ve vlastní krajině své, stávalo se
téměř obyčejně, že dříve než se k ochraně jeho sebrati uměli,
Cechové z nenadání přichvátavše, sami před nimi je osazovali.

Oslepnutí Žižkovo přineslo Čechům aspoň ten užitek, že umění

jeho válečné přešlo v hojnější míře na jeho hejtmany čili adjutanty.
Přinucen jsa viděti očima jejich, naučil je tím lépe bedlivu býti
všech oněch výhod, které poskytovala pokaždé buďto příroda skrze

příležitosti místné, buďto zkušenost při odměřování a rozestavování
sil do boje potřebných. Ačkoli nemohl jim uděliti vlastní genial
nosti své, která hojností prostředkův ku každé potřebě snadných
a prostých přesahovala všecky theorie, však proto při každém
umění, a zvláště při válečnickém, pole theorie jest tak prostranné,
že ani genius jakkoli nadaný nemůže cele bez ní obejiti se; při
čemž nemění se ovšem podstata věcí rozdílem tím, zdali theorie
pouhým nápodobením, aneb i ústním podáním, aneb dokonce písmem
se vzdělává a rozšiřuje. Cechové v patnáctém století vůbec váženi

byli co přední mistři umění válečného, zvláště na východu Europy,
kdežto veškero válečné zřízení Táborův udrželo se v užívání jmeno
vitě u Kozákův Polských i Ruských až do XVII století. 250



Známka doby této. Úmluvy ve Zdicích. Hádání v Praze. Vojsko české v Mo

ravě. Dělení se Táborův a Sirotkův, konec Orebitův. Příběh Radkovský.
Výboje Táborův i Sirotkův v Cechách. Klášter Třebíč. Dobyti Řece. Nová
sněmování. Snesení sjezdu Táborského na Písku. Kontrasty. Kněz Prokop
Holý a Jakub ze Vřesovic. Sněm Normberský. Vítězství u Oustí nad Labem.
Obležení Mostu a Poděbrad; obhájení Břeclavi. Oldřich z Rosenberka. Roz

dvojení mezi kališníky; M. Příbram a M. Petr Anglický. Tajné Korybutovo
jednání s papežem. M. Jan Rokycana. Bouře v Praze; kníže Korybut jat

Zmizením velikého válečníka Žižky s krvavého dějiště bouří
husitských zdálo se, jakoby nejen Táboři a Sirotci, ale i Cechové
co národ vůbec utrpěli byli ztrátu nenahraditelnou. Když již vůlí
boží padl mistr a vůdce v boji nepřemožený, nadáli se mnozí ne
toliko za hranicemi ale také u vnitř země České, že konečně přece
nastal čas ku pokoření a vyhlazení veškerého plemene kacířského,
zvláště ana i nesvornost Čechův již ukázala se byla skutky zjevnými.
I nelzeť ovšem zapírati, že smrtí Zižkovou klesla síla husitství
znamenitě: a však to stalo se jen co do stránky jeho reformatorské,
nikoli co do moci vítězné v boji. S Zižkou zajisté padla nejsilnější
hráze, která překážela všemu blížení a míření se husitův ke staré
církvi Římské; a jakož umořením kněze Jana někdy Zelivského
soustava věroučná strany výstřední a krajné přestala byla navždy
vládnouti radnicí Pražskou, tak i smrtí Zižkovou zašla navždy čáka,
žeby vyznání strany jeho, pokudž od Pražského se lišilo, mohlo
v České zemi vůbec státi se panujícím. Vyznání to bylo beze snadu

vyznáním menšiny v národu, duch věku tehdejšího byl k němu

nedozrál: jen Zižkova neoblomná vůle a moc osobní mohla krve

prolitím nekonečným snad získati jemu na čas ještě převahu v zemi.
Pročež oumrtí jeho, ježto dřívěji později potáhlo za sebou také

pád demokratie v Čechách, musí nicméně za příběh pro zemi vítaný
a prospěšný považováno býti, ano zbavilo ji bojův ukrutných o věc,
která v duchu věku svého neměla dostatečného kořene a základu.

Ačkoli zajisté ještě po mnohá léta neubylo válek ani domácích,
ani zahraničných, jelikož i přívrženci Zižkovi pokračovali drahný
čas po cestě mistra svého, i hierarchie Římská nepřestala nabádat!
všemožně k násilnému potlačení husitův: přece však nelze neuznati

Článek 5. Jalová vyjednávaní.
(R. 1424 Oct. do 1427 Apr.)

a dán do vězení.



ani tajiti, že pokusy o smíření se stran nabývají po Žižkově smrti

jistého rázu opravdovosti a povšechnosti, aspoň se strany české,
kterého před tím byly nemívaly. Jest to tuším hlavní znak půso
bení Korybutova v době této, an hleděl především chlácholiti bouře
na vše strany, sám co možná nejméně do nich se vkládaje. Urov
nání celé pře a různice zdálo se arci Cechům a Korybutovi mnohem

býti snadnější, nežli skutkem se ukázalo; domnívali se, že strany
nestojíce od sebe tuze daleko, mohly spojití se bez veliké obtíže;
nepovážili, že Rím necouval nikdy, a že ani sebe bližší nesejdou
se, jestliže každý stoje na svém urputně, požaduje kroku zhlížení

jen od soupeře; aniž se ještě byli domyslili, že pokud se chovati
budou pouze defensivně, všecka jejich vítězství nepohnou nepřátel,
aby vyšli míru v oustrety. A jak nebezpečné bylo předání se na
dráze této, zakusil posléze nejtrpčeji ten, který o umíření nejsnažněji
byl se staral.

Byl to tuším ještě následek obecného míru, na Špitálském
poli a v jižných Cechách uzavřeného, že Táboří skrze pana Oldřicha
z Rosenberka žádali na králi Sigmundovi opět veřejného slyšení
a k tomu aby do té chvíle požívati mohli pokoje.
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Sigmund svo

loval (dne 10 října) milerád ke slyšení, jen prý »aby to bylo
k čemu konečnému, ježto by mohlo naše i té koruny čestné a dobré
býti, a ježtoby se ku pokoji chýlilo a k řádu: než o to, aby při
svých kuších ostali do té chvíle slyšení, o to my moci nemáme,
neb jest to duchovní věc, a ta na nás nesluší, než na papeže; ten
k tomu svou moc dává, i poručil ji kardinálovi, kterýž ještě ve
Vídni jest. Ale o bezpečenství a jistotu ještě pravíme, a jest to
naše stará řeč, že když se jediné o duchovenství smluví a s církví
svátou se smíří, o to což jsou proti nám učinili, chcem na tebe
a na jiné dobré lidi a pány přijíti, a což jim slíbíme a což vy dítě,
to jim chcem zdržeti a na věky jim ničímž zlým nezpomínati, a tak
jim to ujistiti, že námi ouplně bezpečni budou; jakož to pak tobě
i jiným svědomo jest, když sme komu co odpustili, že sme jemu
toho potom ničímž zlým nezdvihali.*

Nezadlouho však ukázalo se skutkem jasněji, kterak i král
i kardinál rozuměti chtěli míru onomu, jenž uzavřen býti měl mezi
nimi a stranou husitskou. Když zajisté ze společného snešení stavové
čeští strany katolické i podobojí okolo sv. Havla [16 října 1424]
sšedše se v nemalém počtu na »sněm obecný* ve Zdicích mezi
Berounem a Žebrákem, umluvili některé prostředky k upokojení



země České, a zvláště aby o středopostí nej prvé příštím (15 března 1425)
v městě Kouřimi byl sněm zemský, a na něm aby pře o zákon
boží s obou stran slyšena i rozsouzena byla na ten spůsob, že co

výbor širší 100 osob aneb užší 48 osob s obou stran většinou za

pravdu pochválí, mělo od obou stran zouplna přijato býti. Sigmund
dověděv se o zjednání takovém skrze pana Rosenberského, dvojím
psaním z Táty dne 28 října daným pohanil je a přikázal svým,
aby námluv těch nikoli neplnili.
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* Vzali sme,« dí panu Oldřichovi,

»list tvůj i s přípisy umluv těch, kteréž ste (ve Zdicích) učinili,
a ty sme s pány vážili: jehožto se i s nimi velmi divíme a želíme,
že ste se tak mladě druhé straně dali podtrhnouti a oklamati,
a v také věci dali ste se uvesti, ježto jsou proti vaší duši, cti
a proti všemu křesťanství i proti nám. A zvláště v prvním artikuli,
jakož píšete, že »tuto zemi Českou z nároku křivého chcete oči
stiti*, a druhé, »kudyby tato koruna Česká bohdá nevinně ohyzděná
a nařčená bezprávně od takových neřádných pověstí mohla očištěna
býti« ; v tom rozuměj, že je z jich zlosti očišťujete a je nevinny
vyznáváte, a sami se u vinu kladete, že ste proti nim křivě činili.
Item že ste položili sněm v jich moc do Kouříma na středopostí,
a sami ste se udělali soudci víry křesťanské, kterážto vám nepříleží,
aniž moci ani práva máte, byste písmo svaté dělili, jsouce laikové,
než že ste to sobě k větší potupě učinili. Item o glejt, že máte

glejtovní listy na rathouse v Praze položití, vám i hostem, kteřížby
měli k tomu slyšení přijeti; ohlédejte, kteraké bezpečenství tu máte
od takových lidí, když tam přijedete, aby se vám i s těmi, kdož
tam s vámi pojedou, něco horšího nepřihodilo. A také kde ty
mistry vezmete, aby tam s vámi jeli ? neb jest nepodobná věc, aby
kdo tam jeti měl a rokovati o víru křesťanskou v moci kacířské.
A divíme se tomu, že tak z vašich práv dáte se vyvěsti, aby vás
měšťané a chlapi soudili* atd. Proti omluvě páně Oldřichově, že

husité jsou příliš silni a že jim odolati nelze, těšil ho Sigmund, že

již prý »všem kurfirstům a jiným knížatům, hrabatům i městům
říšským položili sme sněm zvláštní pro vás do Vídně na den sv.

Kateřiny; a ufáme pánu bohu, když se sjedem, že tu o vaši pomoc
tak s nimi uhodíme, ježto se vám i nám líbiti a hoditi bude.*
Protož přikazoval pánu, »aby umluv těch pro nic nedokonal, a jiné
též k tomu vedl, aby jich také nedokonali. V podobný smysl psal
také legat papežský, kardinál Branda, z Vídně dne 8 listopadu
témuž panu Oldřichovi, aby míru toho jako nákazy zhoubné a pe
kelné potvory se vystříhal, pod uvarováním těžkého soudu božího. 253



Také stalo se následkem tuším ještě míru na Špitálském poli
uzavřeného, že stejným časem, co světští sněmovali ve Zdicích,
také kněží Táborští měli rok s mistry Pražskými na hradě Praž

ském, zdaliby hádání vloni na Konopišti nedokonané mohlo ještě
k nějakému konci přivedeno býti; ještěť zajisté vždy nacházeli se

lidé, kteří kochali se nadějí, žeby theologové stran různých mohli

působením svátého ducha pravdy sami mezi sebou srozuměti a sjed
nati se. Mistrové Pražští podali na roku tom vyznání své ve 24 člán
cích formulované,
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jmenovitě o potřebě vlády hierarchické, sedmeré

svátosti církevní, sloužení v ornátech, vzývaní svátých, přímluv za

zemřelé, almužen a postův, též o očistci, o válkách, pokud spraved
livé jsou atd. Ale když počalo se hádání veřejné, M. Jan Příbram
mluvil prý tak urážlivě a utrhavě o kněžích Táborských, že shro
máždění všickni proto u velikém pohoršení rozešli se. Nicméně
i potom ještě zjednali to někteří páni, že po několika nedělích
strany obě sešly se opět dohromady v Karolíně; a když u přítom
nosti velikého posluchačstva světských i duchovních M. Příbram
zase Tábory pikartovati začav, od svých okřičen a k mlčení při
veden byl, následovaly hádky mírnější sice ale o nic neprospěš
nější, zvláště proti knězi Táborskému Markoldu ze Zbraslavic, jenž
zapíral moc spasitelnou svátostí podávaných od kněží, kteřížby byli
svěcení a života neřádného. Neb i tu rozešli se strany s týmže
nekoncem, jako dříve na hradě Konopišťském.
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A však přišlali všecka husitův jednání a rokování tímto spůso
bem na zmar, mohli se aspoň tím těšiti, že ani rady a sněmové
nepřátel jejich nepotkávali se s lepším prospěchem. Král Sigmund
volal byl knížata i města říšská, nejvíce za příčinou věcí českých,
na sněm do Vídně ke dni sv. Michala (29 Sept.), potom pak ke
dni sv. Kateřiny (25 Nov.), jakož již dotčeno: ale vždy zdráhali se
tam jiti zvláště kurfirstové Rýnští, předstírajíce tu vzdálenost místa,
tu potřebu glejtův na cestu, někteří pak žádali odročení sněmu až
ke dni 25 ledna léta budoucího, kdežto pak příjíti slibovali. Tato
neochotnost předních knížat německých rozhorlila Sigmunda velice;
žalovav psaními do říše danými zjevně, že kurfirstové jemu v boji
proti kacířům jen zmatky a překážky činiti hledí,

266 umínil s kníže
tem Albrechtem, a s těmi knížaty a městy, ježto v nehojném počtu
do Vídně byli přišli, zříditi na budoucí léto zase tak řečenou
válku denní proti husitům, jakož za minulého léta již vedena byla.
Papež nepřestával sice bullami na vše strany rozesílanými horliti
a napomínati: ale hlas tento zobecněv, počal tratiti pronikavost



svou, a také usilování Brandovo potkávalo se již s podobnou neho
dou. Proto nezadlouho povolán jest kardinál tento, co neprospěšný
kříže hlásatel, do Itálie nazpět: ale klatba od něho na knížete

Korybuta vynesená potvrzena jest od papeže v Římě dne 23 pro
since s velikou slavností.

Válečná moc česká, při jejímžto pochodu do Moravy Žižka

byl umřel, nedavši se mýliti smrtí jeho, táhla dále a spojila se

dohromady zase u Meziříčí, jmenovitě strana Pražská pod Kory
butem, Orebští pod Divišem Bořkem z Miletínka, Táboři pak
a Sirotci pod Janem Hvězdou z Vícemilic a Mikulášem Sokolem
z Lamberka.257 O tažení tomto došly nás zprávy velmi chudé; jen
to se praví, že mnozí Moravané, kteří v létě byli Albrechtovi se

poddali, nyní připojili se zase k husitům, dobývajícím a hubícím

prý všeliká města, vsi i kláštery. Osazen tu jmenovitě pevný klášter
Třebíč, a město Evančice vzato outokem, kteráž obě místa zůstala

napotom v moci Táborské; v Evančicích zvláště mnoho lidí upadlo
v zajetí. Odtud zdá se, že vojsko obrátilo se k severu, kdežto ná

podobně outokem dobyty hrady a města Boskovice, Letovice
a Mohelnice; poslední město potkal osud zvláště žalostný, že oby
vatelé jeho mužští téměř všickni mečem neb ohněm zahynuli.
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Potom vrátila se vojska do Cech zase: zdali pro strach velikých
příprav válečných, jež činil Albrecht proti nim, či pro nesvornost
mezi nimi opět se zmáhavší, aneb zdali snad z obojí příčiny, rozho
dovali nechceme.259

Praví se zajisté, že po smrti Žižkově »stalo se veliké roztržení
mezi Tábory a mezi Sirotky, že sou se městy dělili, kteří mohli
ku kterým přijíti, osazujíce je proti sobě.260 Můžeť arci býti, nejen
že po Zižkově odchýlení se od Táborův r. 1422 hrady, města
i statky od obou stran ze spolka dobyté zůstaly až do jeho smrti
v nedílu, co jmění společné, ale také že dělení, jakmile konati se

počalo, zavedlo k nedůvěře i ku kyselostem obapolným: nicméně
i to jisté jest, že kyselosti takové nevedly k trvalému záští, ale že

strany obě, Táboři i Sirotci, po dokonaném rozdílu počínaly sobě

ještě svorněji nežli dříve. Zdali a v jaké míře k tomu nápomocen
byl také sjezd a sbor kněží a obcí Táborských, jenž o sv. Martině

[11 listop.] 1424 ve Klatovech držán byl, uhodnouti nelze. Mezi

hojnými hrady a statky, dostávšími se v díl straně Táborské, důle
žitý byl zejmena hrad Ostromeč, vystavený na nedobytné skále
u vtoku potůčku Mastníka do Vltavy nad Zivohoštěm, an panoval
veškerému dovozu měřivšímu z jižných Cech po Vltavě ku Praze.261

Palacký, Dějiny české III., vyd. 4. 23



Město Hradec Králové přidrželo se Sirotkův, kteřížto vrátivše se
z Moravy, volili sobě za vrchního vůdce Kunše z Bělovic, pod
nímž hejtmanili zvláště Velek Koudelník z Březnice a Jan Krá
lovec z Královic; v čele Táborův stál Jan Hvězda z Vícemilic již
často jmenovaný, a vedle něho zvláště Bohuslav ze Svamberka, Jan
Roháč z Dubé a Jan Bleh z Těšnice; kněží Prokop Holý a Pro

kópek teprv později dosedli na přední místa. 263 A však jestliže ne
mezi Sirotky a Tábory, aspoň mezi nimi a ostatními stranami
v Cechách staly se smrtí Zižkovou proměny znamenité. Bratří
Viktorin a Hynek z Poděbrad užili sice i po návratu vojsk ještě
pomoci Táborské k dobytí a opanování tvrze Chlumce nad Cidlinou,
náleževší panu Otovi z Bergova na Troskách: ale brzy potom [1425]
přidali se zjevně ku Pražanům, uznávajíce knížete Korybuta za pána
svého. 263 Strana pak Orebská, která posavad více barvou místní
a politickou nežli vyznáním věroučným od Zižky se dělila, rozpadla
se nezadlouho, na ten spůsob, že většina šlechticův přivinula se
také ku Pražanům a Korybutovi, obecný pak lid zase lnul více
k Sirotkům a Táborům. Následek toho všeho byl, že mír na Špi
tálském poli uzavřený považován za zrušený a za neplatný, a strany
obě počínaly sobě zase, jako před uzavřením jeho.

Boje nevalné sice, ale hojné a dosti krvavé, kterými vlast naše

nepokojena byla v první polovici roku 1425, pocházely z nového
toho různění a spojování se stran; které zase bralo podněty své
více ze zásad politických, z poměru totiž panstva i šlechty vůbec
ke stavu městskému i selskému, nežli ze článkův věroučných, ačkoli
tito předce staveni bývali do předu. Proto také větší částka bojův
těch dála se ve krajích, kde dotud bratří Orebští byli převahu
měli, jmenovitě ve Hradecku. Tam dobývali v masopustě a dobyli
Táboří hradův a tvrzí Richenberka, Hořínévsi, Holohlav a později
také Richenburka ve Chrudimsku;

261 Sirotci pak opanovali hrad
Lanšperk a města Litomyšl, Mýto Vysoké i Radek neboli Radkov

ve Kladsku, a klášter Dolany v Moravě, po dlouhém pak dobý
vaní zmocnivše se hradu Opočna, obořili jej. Litomyšle postoupil
prý jim smlouvou Diviš Bořek z Miletínka dne 14 února, sám do
Kolína se odebrav,26'’

Podrobných a věrohodných zpráv o příbězích
těch nedostává se naprosto; jen o tom, co při dobytí Radkova 268

sběhlo se, došla nás pamět dojímavá i živá, co malý ale věrný
obrázek života i srdce lidského v dobách těchto.

»Husité přilehše k městu tomu (již tehdáž pouze německému)
v sobotu, nazejtří v neděli pobořili o nešpořích zdi městské a vnikli



skrze ně, načež obyvatelé obojího pohlaví utekše se válem do
kamenného domu fojtova, vysokého a prostranného, sami zapálili
město, aby Cechové aspoň pro oheň k nim nemohli. Ale tito
dočekavše až oheň vyhořel, obehnali fojtův dům a jali se ho pod
kopávati, až přišlo k tomu, že počalo se rokovati s obou stran.

Fojt s volí husitův spustil se okny dolův k nim, aby zjednal vý
minky, pod nimižby obyvatelé mohli odtud’ propuštěni býti. Když
pak nevracel se, počali sobě lidé stýskati, zvláště farář městský
pan Megerlein, jeho kmotr, který dal volati dolův, aby fojt se

ukázal, jeli ještě živ. Konečně když vrátiv se z města, vytažen opět
nahoru ke spoluměšťanům svým, oznámil, že všecky ženské a děti
budou propuštěny na svobodu, mužští ale že mají býti šacováni ;

ptal se ho farář, takéli on s dvěma kaplany svými má požiti toho ?

»Nikoli pane kmotře!« vece fojt; »husité nepřijímají kněží na milost.«
I zkormoutiv se náramně, jal se hořekovati kněz; »o jak bídně
zavedli a zradili ste mne, budiž bohu politováno! Když jsem chtěl
opustiti vás a utéci se, mluvili ste, abych jen zůstal, že chcete se
mnou sdíleti se o zlé i dobré, o život i o smrt, a pravíce, zdali
pastýř utíkati míní ode stáda svého? Nyní bohužel ovce utíkají od
pastýře!* Tu paní a měštky s pláčem prosily ho, aby neplakal
a nermoutil sebe, že chtějí prý, přestrojíc jej a kaplany jeho za

ženské, vyvěsti je na bezpečné místo. On však »nedejž toho bůh

(dí), abych zapomenul se na ouřad a důstojenství své; jsemť kněz
a nejsem žena; mužové však vaši ať pováží, jak hanebně mne

dávají na smrt, aby zachovali sebe.« Však takové řeči nebyly nic

naplat; kaplané oba vzali na se šaty ženské a závoje, do náručí
pak každý jedno dítě, farář ale nikoli. Mezitím umluvil se fojt
s měšťany, jakým spůsobem se vzdáti měli. I scházeli jeden po
druhém po schodech dolův; a Cechové stojíce venku silně před
domem, jímali každého muže, ženy pak a děti propouštěli na svo
bodu. Jen ty paní, panny a děti, co strachem se byly skryly ve

sklepích, když později dům celý vypálen, zadusily se tam všechny.
Když pak již byli sešli všichni dolův, zůstal nahoře jen farář sám
s několika mladíky a tovaryši řemeslnými, kteří nemajíce čím se

vykupovati, nechtěli ani do vazby jiti. Těm dodával farář srdce,
aby se postavili k odporu a nedali se jímati ani trýzniti, a oni
slibovali učiniti tak: ale když viděli, kterak známí jejich všichni se

vzdali, kleslo srdce i jim, a scházejíce také dolů, poddali se, I zůstal
nahoře farář sám s jedním starým knězem selským; a husité při
běhše k němu, svedli ho dolův do vojska i přivedli před kněze

23*



Ambrože Hradeckého, který latině řekl jemu: »faráři! odvolášli,
cos kázal, a přistoupíšli ku pravdě učení našeho, zachováš život

svůj; neučiníšli toho, půjdeš do ohně.« Pan Megerlein odpověděl:
»toho bůh nedej, abych já pro krátké muky zradil pravdu svaté

víry křesťanské! Já učil a kázal pravdu v Praze, ve Zhořelci i ve

Hradci, a na té pravdě chci raději umřítiU I přinesli otepě slámy,
jimiž obložili a obvázali tělo jeho vůkol, tak že ho ani viděti ne

bylo; a zapálivše slámu, nechali ho běhati a potáceti se v ohni
u vojště, až se zadusil; pak vzavše tělo mrtvé, hodili je do vařiči

vody v pivováru, a za ním i kněze selského, tak že oba tam umučeni

jsou. Ale kaplané již vyšli byli z domu v ženských šatech a v závo

jích a s dětmi v náručí; jednoho pak dítě při vycházení dalo se

do pláče, volajíc po matce; a když je slovy utišiti hleděl, husité

poznavše hlas mužský, strhli jemu závoj s tváře; tedy pustiv dítě
na zem, dal se na outěk a oni za ním, až ho dostihše utloukli.

Druhý ale kaplan vyvázl šťastně s ženami a s dítětem svým. Takový
byl příběh Radkovský.«

Ve druhé čtvrti léta 1425 množily se války Táborův a Sirotkův,
nejprvé u prostřed, potom také na jihu země České; zdá se, že

pokoušeli se mermomocí o dobytí sobě panství v Čechách, čili jak
pravili sami, o zjednání svobody zákonu božímu. Především hleděli
zmocniti se opět hlavního města Prahy; vedeni jsouce od předních
válečníkův svých, Jana Hvězdy, Roháče a Svamberka, v sobotu
před květnou nedělí (31 března) v noci přilehli k městu, a přista
vivše žebříky ke zděm městským, chtěli je ztéci: ale Pražané ode
hnali je ode zdí i od žebříkův, pobivše jich na místě počet nemalý.
Potom u veliký čtvrtek (5 dubna) ve spojení s Zateckými a Loun

skými obehnali město Slané, které byvši někdy Táborským, nyní
pod zprávou pana H>nka Kolšteinského z Walšteina náleželo
k jednotě Pražské a pod knížete Korybuta. Úsilné dobývaní jeho
trvalo dvanácte dní, ana posádka páně Hynkova, zejmena panoše
Jan Srsa jednooký, Petr Kamenec, Zdeněk Haramule a jiní, velmi
statečně se bránili; konečně dne 17 dubna, zradou prý některých
měšťanův, opanovali je Táboři a Sirotci tak, že mnoho lidu v něm

zbito, a mezi nimi také kněz Křištan, farář městských podobojí,
nadřečení panoše a konšelé na zvonicích a po domích upáleni, jen
as 200 osob do vazby vzato, a město samé větším dílem v popel
obráceno jest. Odtud táhli k Roudnici, a nemohše dobyti hradu,
popálili město. Potom dne 2 máje v síle 900 jízdných a 7000 pěších
obehnali královské hrady Točník a Žebrák, ježto držel tehdáž



pan Hanuš z Kolovrat: ale po třídenním úsilí vidouce neprospěch
svůj, odstoupili zase a spokojili se popálením měst Žebráka i Hořovic
a vsí mnohých okolo hradův Krašova i Libšteina, náleževších témuž

panu Kolovratovi.
V běhu měsíce máje viděti jest moc Táborskou a Sirotčí

v Cechách na rozličných místech činnou: nejprv přední jejich vojsko,
a s ním zejmena lidé branní z měst Hradce Králové, Zátce, Klatov,
Písku, Sušice a Domažlic, v počtu asi tisíci jezdcův a osmi tisíci
pěších s puškami a stroji, položili se před pevnou tvrz Švih o v

pana Viléma Švihovského z Risenberka i ze Skály, kteréž po dvou

nedělích, obořivše hradby její, smluvou dosáhli. Jiné jejich vojsko
přitáhlo dne 13 máje k městu Třeboni, ale byvši střelbou se
zdí a s bašt přijato, muselo s hanbou odtáhnout!: a však obrátivši
se odtud k Novému Hradu, dobylo jej a zapálilo, při čemž mnoho
znamenitých věcí a listův páně Oldřichových z Rosenberka ohněm
zkaženo a škody veliké učiněny jsou. Nedlouho potom dne 4 června

přitrhli Táboří a spojenci jejich před O bořiště za Dobříší, a po
třídenním dobývaní, když se jim vzdala, upálili pána jejího Jindřicha
z Křikavy i s jeho čeledí, jiné pak lidi vzavše do vazby, obořili
a vypálili tvrz samu dne 6 června. Také téhož času v Boleslavsku

dobyli a opanovali starý hrad M i c ha 1 o v i c e.267

Ku podivu jest, že proti hojným těmto výpravám, jimiž strana
králova v Cechách tak dobře jako jednota Pražská hubeny byly,
nepodává se zpráva o žádném znamenitém odporu. Jen o nových
a vždy marných pokusích ke smíření došly nás chudé a nedosta
tečné paměti z doby této. Dne 6 máje přijeli do Brna v Moravě
vyslanci Pražští v průvodu Čeňka Wartenberka i jiných některých
pánův českých, majíce jednati o pokoj a smlouvu s králem Sig
munděm, který také poslal tam rady své s plnou mocí, jmenovitě
Gunthera Magdeburského arcibiskupa, Oldřicha z Rosenberka i Jana
Švihovského z Risenberka s jinými. Ale že jimi tam téměř nic ne

zjednáno, tato krátká slova jsou vše, co nás o příběhu tomto
došlo;

288
pročež nelze ani uhodnouti, kterak kníže Korybut se měl

k jednání takovému.

Sigmundova rozhlášená slova, že kurfirstové jemu v boji proti
husitům jen zmatky a překážky vkládají, pohnula jimi tak, že ze

společného ustanovení poslali k němu do Budína hraběte Adolfa

Nasovského, aby omluvili sebe a osvědčili ochotnost svou, přijití
k němu osobně a uzavřití i vykonati zespolka, čeho pro dobré
církve křesťanské a říše veškeré potřebí bude. Sigmund odpo-



věděl, že ještě hotov byl držeti sněm říšský ve Vídni; o den
k němu aby kurfirstové sami se smluvili a po říši jej rozhlásili;
spolu také rozeslal dne 10 června zvací listy zvláště k městům

říšským, aby chystaly se vypraviti posly své s plnou mocí, kdykoli
jim od kurfirstův den jmenován bude.269 Ale obyčejné tehdáž ve
všech německých poradách nekonečnosti spůsobily to, že sněm ten
toho roku již k místu dojiti nemohl.

Jedna ze hlavních příčin nevole mezi knížaty bylo převedení
kurfirstství Saského na rod dosavadních purkrabí Míšeňských; ač
nově jmenovaný kuríirst Fridrich uměl tak opatrně chovati se, že
o to více proti králi nežli proti němu sočeno jest. Však Sigmund
znaje knížata, chtěl raději spoléhati se na věrnou oddanost i od

hodlanost nemnohých, nežli na jalové trošty velikého počtu. Proto
povolav k sobě zetě svého Albrechta i nového kurfirsta Fridricha,
ve Vacově dne 25 července vstoupil s nimi v nejužší závazek jednoty
branné jak vůbec, tak i proti Čechům zvláště. V zápise o to uči
něném připomínají se jak staré přátelské svazky mezi korunou
Českou a domem Míšeňským, tak i nová usilování společných prý
jejich nepřátel, zvláště na sněmu Normberském r. 1422, popuditi
je proti sobě, což Sigmund prý tím předešel, že zapsav Fridrichovi
Bojovnému jistou summu peněz za pomoc, kterou proti husitům
činil a i déle činiti měl, potom ještě nad to ze zvláštní důvěry
a náklonnosti propůjčil jemu odumřeného vévodství Saského se
všemi panstvími a důstojenstvími, k němu od dávna náležitými.
Albrechta pak Rakouského učiniv manželem jediné své dcery a dě
dicem celé koruny České po své smrti, že dal mu důkazy přízně,
nad něž větších dáti ani lze nebylo. Proto všichni tři panovníci,
poutáni jsouce k sobě vespolek svazky vysoké lásky a vděčnosti
až do smrti, že slibují a zavazují se i s potomky svými pomáhati
sobě vespolek věrně vší svou mocí v každé potřebě, jak proti
každému člověku vůbec, (jediného papeže a císaře neb krále Řím
ského vynímajíc), tak proti kacířům v Čechách zvláště. Kdykoli
který z nich potřebovati bude pomoci druhého, má jí žádati a požiti;
každý má přispívati druhému k ochraně jeho, a jak ztráty tak i zisky
budou jim společné. Kníže Fridrich zavazuje se také zejmena do

pomáhati Albrechtovi netoliko ku koruně České, ale po smrti
Sigmundově i ku království Římskému. Také mají zespolka o to
státi, aby zvláště Lužičané a Sestiměstští, též Fojtlandští, Chebští
a jiní jejich poddaní ke smlouvě té se přiznali. Po dokonání smluv
udělil Sigmund konečně v Budíně dne 1 srpna s obyčejnou slav-



ností vévodství Saské Fridrichovi v léno.270 Ze skutkův ale těchto
jeví se bezodporná pravda, že jakož vůbec panující až podnes do
mové Pruský, Saský a Rakouský mají nejvíce děkovati králi Sig
mundovi za dávné povýšení své, provedené na ujmu někdy Karlovy
říše České, tak zvláště dům Saský v boji proti husitismu a refor
maci nalezl příležitost pro sebe ke vztýčení se na první stupeň
moci v říši německé.

V letní době přestaly na krátký čas války u vnitř země

České, leda že Slezáci s biskupem Vratislavským vskočivše do
Hradecka v nemalé síle, pálili všecku krajinu od Náchoda ke Trut
novu. Za to zmínka se činí o neslýchaném horku ve žněch, tak že
lidé pracujíce se zadýchali; a potom po celé zemi i v okolních

krajinách rozmohl se mor takový, že na mnohých místech dělali

šachty, nestačivše prý pochovávati mrtvých. Té doby zemřel také
pan Čeněk z Wartenberka často jmenovaný (17 září). Než jakoby
smrtí a záhub těch dosti nebylo, vyrojilo se v samém podjesení
najednou několikero bojův na rozličných místech, ku př. u Vlašimě,
u Sedlčan, v Plzeňsku, a zvláště u Vožice; tuto zajisté obehnav
Jan Hvězda s Tábory v polovici září, dobýval jí plných pět neděl
s velikým nákladem; a ještě měla strana jeho síly dosti, že pomocí
Sirotkův a vedením pana Bohuslava Svamberka také opět o Prahu

pokusiti se směla; však přitrhši až do Vršovic, odvrátila se zase.
Na Vožici bránil se pan Materna z Ronova s velikou statečností,
a vrchní Táborův vůdce, Jan z Vícemilic, postřelen jest při dobý
vaní hradu smrtelně. Ale ještě před smrtí svou dočkal se té útěchy,
že nejen od Korybuta i Pražanův přišli plnomocníci do táboru jeho
k vyjednávaní pokoje, ale i pan Materna sám, nadarmo čekav po
moci od krále, vzdal se i s hradem svým; po čemž umírající vůdce

propustil velikomyslně téměř všecky jaté na svobodu, hrad však
obořiti dav bez meškání. Na umřelého pak místo zvolen pan
Bohuslav ze Svamberka na nejvyššího Táborův velitele. 2

'
1

Dotčený mír mezi Tábory a Sirotky s jedné, a Pražany
i jednotou jejich s druhé strany, stal se před Vožici ještě za

živobytí Jana Hvězdy dne 18 října. V zápisu zajisté vyznávají on
a páni Jan Roháč z Dubé, Aleš z Žeberka i Kuneš z Bělovic za

sebe i za celou stranu svou, že o všecka záští, kteráž sou mezi

Pražany po míru slavném na Špitálském poli učiněném jakkoli
vznikla, přišli mocně na pány Bohuslava ze Svamberka, Mikše Kozí
hlavu ze Pnětluk, Viléma Kostku z Postupic, Zbyňka z Buchova,
Jana ze Smiřic, Šimona od bílého Lva, Matiáše Loudu ze Chlumčan



Jíru knihaře z Nového města, Jana Rečka, Václava Temlíka z Zátce,
Mikuláše z Padařova a Kristana z Loun, vedle těch žádostí, které
obce Pražské na Tábory a Sirotky, a tito zase na obce Pražské

vznesli; a slibují pod pokutou 50 tisíc kop gr. Pražských poslech
nouti a zachovati ve všem onu výpověď, která od mocných oprav
cův oněch jednohlasně vynešena bude; za rukojmě pak staví se
22 pánův i zemanův obojí strany a města Čáslav i Kouřím. 2

'
2

Poněvadž ale výpověď opravčí nezachovala se, není nám o jejím
obsahu více známo, než že ukládala stranám opět příměří aspoň
na celý rok a společnou výpravu do Moravy i do Rakous proti
Sigmundovi a Albrechtovi, pak nová jednání o konečné srozumění
a smíření se na sněmu, kterýž o novém roce nejprvé příštím v Praze
držeti se měl.

Nemalou mělo také váhu do sebe, že brzy po míru Vožickém
také větší částka pánův a zemanův katolických kraje Plzeňského
i Podbrdského,

2,3 nemohše se dovolat! pomoci od krále Sigmunda
dávno slíbené, vstoupili ve příměří s knížetem Korybutem, arci

biskupem Kunratem a stranou podobojí vůbec, mající trvati také
od sv. Havla tehdáž již minulého v rok, pod ztracením 6 tisícův

kop gr. a pod výminkou, aby čtyři artikulové Pražští v tom času
na všech jejich statcích ouplnou měli svobodu. Za vrchní opravce
míru tohoto, jakož i Vožického, zvoleni jsou páni Smil Holický ze
Šternberka a Heřman z Lanšteina i z Borotína.

Toto valné míření se Čechův bylo králi Sigmundovi tím proti -

myslnější, že již od počátku měsíce října byl umínil pokusit! se

opět osobně o válečné štěstí proti husitům. Sešed se zajisté s knížetem

Albrechtem, chystavším se k dobytí kláštera Třebíckého v Moravě,
tehdáž od Táborův osazeného, když nemohl řečí svou svésti zetě
od předsevzetí, za povinnost si kladl pomáhat! jemu, a již dne
9 října
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napomínal předního pána strany své v Čechách, Oldřicha

z Rosenberka, aby s nepřátely nečinil příměří, ale kdyžby chtěli
snad retovati klášter Třebícký, aby hned se statečným Nikolajem
z Lobkovic a jinými přátely velnul jim ve hřbet a škodil co nej
více možná. Dne 12 října spojiv své vojsko s Albrechtovým u Dalešic,
těšil odtud zase pana Maternu na Vožici psaním, žádaje »aby své
na hradě tou naší příjezdou utěšil, a kázal jim, aby se bránili
a drželi jako dobří lidé, žeť ty Tábory bohdá naše příjezda vždy
odplašíU Ale dříve nežli psaní toto pana Materny dojiti mohlo,
Vožice i s hradem octla se byla v moci Táborské,



Od Vožice hnulo se vojsko vítězné k Moravě sice, ale přes
Kamenici, kterážto byvši jměním někdy Táborského pána Prokopa
z Oustí, nyní nacházela se v rukou pana Menharta ze Hradce; na
hradě pak jejím trávila čas svůj slečna rodu pánův z Oustí, ne

vědomo, zdali co vládkyně aneb co nevolnice. Dne 31 října
275 strhla

se u Kamenice bitva mezi Tábory a Sirotky s jedné, a panem
Menhartem s druhé strany, v níž pan Menhart na hlavu poražen
jest, a lidé jeho, kteří na hrad se utekli, po nedlouhém dobývaní
vzdáti se musili; po čemž i zde, z rozkazu páně Svamberkova, hrad
cele obořen jest.

Dobývaní kláštera Třebíckého, jakkoli mocně a opatrně vedené,
nepodařilo se vojsku Sigmundovu i Albrechtovu;

276 a když brzy po
Všech Svatých kníže Korybut s Pražany a pány českými u velikém

počtu položili se polem nedaleko Jihlavy, král i vévoda netroufajíce
sobě čeliti veškeré moci české, odtáhli zase nazpět, a na místě
bojování s Cechy, dali se do plenění statkňv zvláště pana Petra
Strážnického z Kravař,
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jejž ze zrady vinili. U Moravských Bu

dějovic přirazili se potom také Táboří a Sirotci ku Pražanům,
a dne 12 listopadu vojsko spojené dobylo prvním outokem kláštera
Louky u Znojma, jenž po třech dnech zbořen a někteří klášter
níci upáleni jsou. Odtud pustili se do Rakous téměř bez odporu,
a poplenivše veliký kus země, jali se dobývati města i hradu Řece
nedaleko hranic Moravských. Pánem Řeckým byl tehdáž hrabě Jan
z Hardeka, purkrabě Magdeburský, stařec dle uznání samých Čechův

krásný a šlechetný, jenž veliké síle nepřátel svých dlouho a statečně

odpíral, až konečně ten den před sv. Kateřinou [24 listop.J, když
Cechové podkopavše zdi, v noci do města vnikli, musil i s rodinou
svou vzdáti se. V bojích u Řece zahynulo Rakušanův více než tisíc

osob, ale i Cechové utrpěli ztráty nemalé, zvláště an nejvyšší vůdce
Táborský, Bohuslav ze Svamberka, šípem se zdí ve tvář smrtelně
raněn byv, po několika dnech umřel a ve Krumlově Moravském

pochován byl; není tedy divu, že Táboří rozjitření neušetřili města

dobytého. Hrabě Řecký s manželkou i synem a mnohými rytíři
i dobrými lidmi přiveden jsa na hrad Pražský a dán panu Hynkovi
Kolšteinskému, aby sobě ho šacoval, když nemohl vykoupit! se z vě
zení, umřel v něm po dvou létech, litovaný také od Čechův. Albrecht
Rakouský, když se tyto věci dály, měl sice vojsko pohromadě, ale
městu Řeckému ku pomoci nepřispěl.

278 Čechové pak odtud vrátili
se do vlasti své zase, a války nyní utichly aspoň v nastávající zimě
dokonce.



Mezitím co zbraně odpočívaly, množili se sjezdové k rokování
tu o mír, tam o nové boje. Jest to podivný úkaz v dějinách věku

tohoto, že vítězové ještě pilněji snažívali se o pokoj, nežli poražení
o válku; nepřestávali zajisté ani husité, aspoň po Zižkově smrti,
po každém vítězství podávati se ke smíření, ani strana Římská po
každé porážce popouzeti znova k secem a k záhubě plemene kacíř
ského. Ze psaní Sigmundových, která za pobytu jeho v Uherské
Skalici (1—9 Dec.) vyšla z kanceláře jeho, dovídáme se, že Pražané

ještě ku konci měsíce listopadu měli posly své u pana Oldřicha
z Rosenberka, žádajíce aby jim u krále zjednal mír a slyšení; načež

Sigmund, měv o to potaz v radě své, konečně dne 3 prosince zase
neuměl dáti jiné odpovědi, nežli o rok dříve. »Chtějíli přátelské
slyšení (dí), a takové jakož sme jim pod Vyšehradem podávali,
o to ať se s námi aneb s osvíceným Albrechtem knížetem do Vídně
anebo do Korneuburka sjedou, a tu ať s sebou přivedou, kohož
chtějí, a klejtu jim dosti dáme i zjednáme; a mistři s obou stran
ať s sebou mluví a přátelsky každý při svou poví, neb je tu ve
Vídni mistrův dosti; a my, neb kdož tu bude, budeme přátelští
smluvce. Pakli chtějí slyšení, jakož oni žádají, o to chcem rádi
ku papeži poslati a o to státi, aby jim slyšení u Vídni dáno bylo.
A věz, že jsou listové přejati, jichžtoť přípisy posíláme, a nezdarma:
neb se jest Kostka do Brna glejtoval opět na nová vyjednávaní,
chtě nová jednání o tu věc začíti. A měloliby co z toho býti,
tehdybychom tobě raději té cti popřáli nežli jinému, a zvláště tak
lehkým lidem.« Mohlliž pak Sigmund nevěděti vždy ještě, že Pražané
a husité vůbec chtěli slyšení ne tomu, jakovéhož on jim podával,
ale »jakož oni žádali ?« mohlli ještě tajiti se, že pokud on neuznal
svobody náboženství sám svou mocí, všecko té věci odsílání ku
papeži rovnalo se pouhé ironii? Za to ale v jiném psaní ze dne 5 pro
since [1425] dával témuž Rosenberkovi zprávu: »věz, že nám urozený
Haupt von Pappenheim maršalk náš říšský psal, že sou kurfirstové
na nynějším roce v Mohuči konečně na tom ostali, že k nám do
Vídně chtějí osmý den po hromnicích přijeti; a nadějem se bohdá,
že tu mnoho dobrého proti těm kacířům zjednáme. Protož jestližeby
kurfirstové přijeli, a ty to zvíš, aby k nám také do Vídně přijel,
jakož tu také k příjezdě jiným pánům naší strany píšem.« Psal
také do říše všem knížatům i městům dne 8 prosince, aby ne
obmeškali vypraviti se aneb vyslati s plnou mocí na sněm onen
do Vídně ke dni 10 února léta nejprv příštího.

279

Sněm český uložený v míru Vožickém sešel se na hradě



Pražském brzy po novém roku 1426 dosti valně; přišli zajisté tam
netoliko páni jednoty Pražské, knížeti Korybutovi oddané, ale i Tá
boří a Sirotci, i katoličtí páni z kraje Plzeňského. Sněmováno jest
až do dne 21 ledna: staloli se jaké snesení, není nám známo; aspoň
zápis o něm nezachoval se žádný. Jen to se připomíná, že kníže
Korybut byl, jestli ne předsedatelem, aspoň pořadatelem sněmu;
že Plzeňští žádali jiného místa ke sněmování, kdežby svobodněji
mluviti a bezpečněji sobě počínati mohli, a že mezi arcibiskupem
Kunratem i mezi kněžstvem podobojím stala se ta námluva, že
kněží slíbili jemu poslušenství, on pak jim pilné a věrné zachová
vaní čtyř artikulův Pražských. 280

Tentýž arcibiskup nedávno před
tím (dne 2 ledna) pro své k husitům přilnutí od papeže konečně dán

byl do klatby nej vyšší.
281

Nějaké světlo na zatmělé příběhy tyto padá také ze psaní,
které brzy potom Táboří ze sjezdu svého Píseckého (dne
6 února) ku Pražanům dali v tato slova: »Páni a bratří nám
v bohu milí! Jakož na tom znamenitém a slavném sněmu u vás
v Praze pán bůh pro naše i jiných lidí hříchy moci zřízené světské
i jiných řádův křesťanských k ustanovení nedopustil jest vyzdvi
hnout!: a my znamenajíce, že ač časem jedním které věci dobré
a bohulibé jiti nemohou, však nesluší vždy jinými časy o dobré
přestátí pracovati do božího nad námi všemi smilování; a jakož
vám jest i mnoho jiným dobrým lidem na tom sněmu u vás ozná

meno, kterak my ve krajích svých umínili sme sněm svůj míti,
kterýžto sme den sv. Doroty nyní minulé [6 února] v městě Písku

měli, na němž sme s boží pomocí pilně a snažně patřili a praco
vali, kterakby čest a chvála boží byla zvelebena, a lidé jedni druhé
ve svornost a v svátou jednotu v lásce bratrské mohli uvoditi,
a v počatém dobrém v té při svaté zákona božího zachováni všichni

společně býti. I učinili sme jednostejné svolení, kteréž vám v tomto
listu zavřené i také Kněze Milosti a mistrům zvláště posíláme, vás
žádostivě prosíce, jestližeby co v tom svolení scestného proti víře
aneb obecnému dobrému uznamenali, že nás toho vystřežete, jakož
bychom my vám chtěli též učiniti bez pochybení; zdaliby pán bůh
všemohoucí tudy ráčil dáti některý svůj dobrý a sobě libý počátek
křesťanského sjednání a některaké poupokojení a poklizení, k utě
šení všech věrných křesťanův, ježto sou se zasadili v této zemi

napřed o své spasení a osvobození zákona božího.« Podepsali psaní
to Chval z Machovic, co zprávce krajský, a páni Aleš z Zeberka,
Petr a Jan bratří Zmrzlíci ze Svojšína, Jan Smil ze Křemže, Přibík



z Klenového, Matěj Louda ze Chlumčan, i jiní »zemané a krajané*,
též města Písek, Klatovy, Sušice, Domažlice a Prachatice. 282

Dotčené snesení sjezdu Táborského na Písku, jež Pražané
tudíž u výtahu do knih svých městských zapsati dali,
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jest tím

památnější a důležitější, čím méně zachovalo se nám hlasův pů
vodních strany té a zvláště z doby této, ana reakce předvěká již
dávno vše, co Táborského bylo, zničiti a z paměti lidské vypleti
usilovala. Z něho teprv neomylně poznati lze, jakým duchem
i kterými oumysly Táboří v počínaní svém vésti se dali. Osvědčují
se, že čtyry články Pražské »i všecky jiné boží pravdy k lidskému
spasení potřebné*, ty tvrditi, hájiti a brániti míní; o slyšení řádné
a poctivé chtějí státi, aby mohli dokázati pravdy svaté beze všech

bojův tělesných, jestliže je to v zemi České kdy bude moci potkati;
moci zřízené světské hotovi jsou poddáni býti vedle zákona božího,
kterážby byla řádně vyzdvižena a k nížby svou vůli přidali; chtějí
držeti všecky řády křesťanské a prospěšné, kteříby koli ve všech
stavích země České vyzdviženi byli vedle boha; budou pomáhati
brániti země České proti všem cizozemcům, násilníkům a zhoubcím
bohu i víře odporným; boje řádného v písmě svátém založeného
míní užívati, ne ze svévole ale z potřeby, aby od pravdy boží ne

byli tištěni násilím, jiných ale bojův neřádných budou vystříhat!
se; kdokoli přestanou utiskovat! a kaceřovati je, kdokoli dají svobodu
zákonu božímu a stavovati budou hříchy zjevné na statcích svých
i státi o to, aby podobojím zjednáno bylo řádné slyšení; s těmi
a s takovými chtějí v míru a pokoji živi býti, jim nepřekáželi ani

škoditi, ale »za ně se modliti, aby pán bůh dal jim té pře svaté

poznání; ostatně ale budouli poučeni, že by vedli něco scestného
proti víře a proti obecnému dobrému země České, hotovi jsou
opraviti a přijmouti »zprávu i rozum zdravější a lepší.*

S míruchtivými slovy těmito kontrastují znamenitě zápisové,
kteří od strany odporné z doby této zachovali se. Páni, zemané
a města kraje Plzeňského, kteří k loňskému příměří Svatohavelskému
byli nepřistoupili,

284 zavázali se sobě vespolek létos pod pečetmi,
že žádný z nich nesmí hledět! k umluvám nebo ku příměří s ne

přátely církve svaté, léčby všech k tomu zespolka vůle byla; také
žádný nemá dopouštět! lidem svým, aby holdy nepřátelům dávali,
ani od nepřátelských lidí sám holdy přijímati, »než je hubiti stále
a statečně až do toho všeho, což máme, svých hrdel v tom ni

žádnou měrou nelitujíce*; kdokoliby pak za kacíře přimlouvat! se

chtěl, má prý jakožto přítel jejich považován a trestán býti atd.



Ale ještě mnohem děsnější jest vyznání, kterým Oldřich z Rosen
berka ohražoval se proti důtkám krále Sigmundovým, že ačkoli
nevstupoval ve příměří s husity, nic přece znamenitého proti nim
před sebe nebral. »Jáť již« (dí,) »tak znamenitě jako prvé nepřátelům
pro jich velikou sílu nemohu překážeti, tak mnoho jako prvé lidí
nemaje: než což jediné kradí mohou okolo vojsky, i také jinde,
kázal sem překážeti. Byť je věšeli jako prvé zjevně, nesmíme: než

podtají, kohož lapí toho utopí aneb umoří.« 285 Totě vrch ohavnosti,
o které dále šířiti se nesluší. A nicméně v tom čase volal týž pán
Rosenberský k sobě Tábory k jednání na hrad Choustník, a když
oni přišedše, žádali na něm příměří, odepřel jim jeho; též dával sám
králi zprávu, kterak prý »s Píseckými a s jinými městy, kteráž se

jich nedrží, také mluvil; a že sou na to pěknou odpověd dali,
pravíce, žeby k tomu chtěli rádi jiti, by jedno hrdly svými bezpečni
před námi byli« atd. 286

Nový to důkaz povšechné v dějinách zkuše

nosti, že strany beroucí sobě za heslo reformy a pokrok svobodo

myslný, počínají sobě obyčejně lidštěji a mírněji, nežli strany jim
odporné.

Sněm říšský do Vídně ke dni 10 února svolaný sešel se
tam teprv v měsíci březnu, a opět nevalně; z kurfirstův zajisté
přišli jen oba Fridrichové, Saský a Braniborský, pak několik knížat

světských i duchovních, též hrabat a měst neveliký počet. Přede
vším jednalo se tu zase o zřízení stálé čili denní války proti husitům
až do jejich konečného vyhlazení, spůsobem již před několika léty
v Normberce oblíbeným; a shromáždění uznávalo sice toho potřebu
jednohlasně, i osvědčovalo také svou ochotnost, oučastniti se ve

výpravě takové: ale jak mile počalo se ednati o praktické toho

provedení v podrobnosti, namítáno tolik nesnází a nemožností, že
konečně (dne 10 března) uznána jest potřeba, rozepsati o tu věc
sněm nový a valnější ke dni 1 máje do Normberka zase. Sigmund
později sliboval psaními do říše dne 2 dubna danými, že umínil
také osobně jiti na sněm ten, a třebas by se i o několik dní opozdil,
aby nicméně všichni oudové svaté říše v ouplném počtu tam se

shromáždili a o potlačení kacířův jednati neobmeškali. 287

Válečná moc česká, uvolněna jsouc v zemi své příměřím mezi
hlavními stranami na r. 1426 uzavřeným, obrátila se toho času

proti sousedním knížatům, kteří smluvou Vacovskou byli se stali

nejčelnějšími husitskými nepřátely, Saskému totiž s jedné, a Rakou
skému s druhé strany; oba zajisté byli v posledních létech, s volí

krále Sigmundovou, osadili a drželi některé krajiny náležité ku



koruně České. Nejprvé vypravilo se vojsko u znamenitém počtu
zase do Moravy, a s pomocí několika pánův Moravských zmocnili
se outokem krvavým města Podivína, vypálili Mikulov i Valtice,
opanovali zradou město Břeclav a spůsobili v okolí celém veliké

škody:
288 ale když Sigmund i Albrecht ze sněmu Vídenského chystali

se proti nim znovu do pole, husité osadivše Břeclav, vrátili se do
Čech zase. 280

Jiné houfy obrátili se byli proti Bavorům a dne
12 března obehnali město Mnichov nad lesy: a však již nazejtří
odtrhli opět odtud,

290 voláni byvše do Čech severních, kdežto zvláště
v Litoměřicku veliké od posádek Saských obyvatelům zádavy se dály.

Smrtí Žižkovou, Hvězdovou a Švamberkovou strana Táborská
ztratila byla brzy po sobě nejčelnější své válečníky; Zbyněk Bu

chovec také, zdá se, že r. 1426 již byl nebožtíkem, a Chval z Ma

chovic i Jan Roháč z Dubé tuším nehodili se na první místa. Proto
povýšen jest na důstojenství nejvyššího vůdce mezi Tábory muž
dosavad téměř neznámý, aspoň ještě žádným vítězstvím neproslulý,
Jan Bleh z Těšnice; ale během událostí a obecnou potřebou vy

skytli se roku tohoto najednou tři geniální válečníci, o kterýchž
dosavad téměř ani řeči nebylo, a nejen zachovali ale i rozmnožili
vítěznou bratří Táborských slávu. Přední mezi nimi byl kněz Prokop
Holý, který později, pro skutky své neméně nežli pro rozdíl od
kněze Prokůpka, nazýván byl také Prokopem Velikým. Pa

mátný tento muž byl rodem synovec po sestře bohatého a bezdě
tého rytíře a kupce Pražského, — tuším pana Jindřicha Puše z Cách

(de Aquis)
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pána na Jenšteině a Mochově, — kterýžto vzav jej
sobě za syna, co výrostka pojal byl s sebou na cestu do Francouz,
Hispanie, Itálie i do Jerusaléma, navrátiv pak se domův, na kněžství
světití dal. Kněz Prokop ale přilnuv záhy k husitům, octnul se hned
s počátku na kraji výstřednosti, tak že byv již r. 1421 v Praze
obviněn z pikartství, musel ztráviti některý čas u vězení. Proto také
nepodobá se pravdě, co pozdější dějepiscové smyslili o jeho k Zižkovi

poměru osobním,
202 ačkoli tajiti nelze, že smýšlení jeho zmírnivši se

po některém čase, stalo se takořka pravidlem vyznání Táborského.
Sám ten skutek, že vstoupil do manželství, knězem býti nepřestá
vaje, bylby postavil tuším nepřestupnou hráz mezi něho a Žižku.

Byltě postavy střední, těla silného, tváře náčerné, očí velikých,
vzezření děsného, nosil se po světsku rouchem na oko hrubým,
u vnitř ale vzácným a tenkým.

203 Nesluší pak zapomínati, že co
kněz býval vždy jen vůdcem v poli, nikoli však bojovníkem, ne
oučastnil se nikdy boje sám, nemívav ani zbraně při sobě; nicméně



vůle a hlas jeho nacházely čím dále tím větší poslušenství. Druhý
výtečný válečník strany a doby této byl Jakub čili Jakoubek
ze Vřesovic, rodem Moravan, ale již tohoto léta pán města
Bíliny a předek rodu napotom skrze dvoje století v Cechách mohút
ného a slavného; třetí pak, Přibík z Klenového, byl sice již
před r. 1426 jmenován, a však ne mezi náčelníky. Oběma těmto
rytířům dáváno za vinu, že připojili se ke straně Táborské ne
z přesvědčení svého, ale pro štěstí její válečné; pročež že také
opustili ji, jakmile ono štěstí později od ní odvrátilo se. Připome
nout! také musíme kněze Bedřicha ze Strážnice, původa nového
Tábora v Moravě r. 1421, který vypuzen byv do Cech, přilnul ke
bratřím orebským, a po jejich rozptýlení k Táborům, ale skutky
válečnými teprv později také slynouti počal.

Již v měsíci dubnu r. 1426 stála všecka vojska Táborská
i Sirotčí v severních Cechách na rozličných místech, dobývajíce
měst a hradův buďto pánům strany královy náležitých, aneb od
knížete Saského s volí královou osazených. Jan Roháč z Dubé,
vzav outokem město Bělou,

294 dal povraždit! větší díl obyvatelstva
mužského; město Lipé i s hradem dobyto jest dne 1 máje, a vy

páleno s veliké částky. Jakoubek ze Vřesovic položil se s hojným
lidem před Oustí na Labi, jehožto s velikým úsilím ale malým
prospěchem dobývati se jal. Prokop Holý zmocnil se Třebenice,
Teplice, Krupky a Duchcova,

295
při čemž jen u Duchcova strhnul

se boj znamenitější. Kníže Saský byl do městečka toho dal jen
pět set mužův posádky, ale na blízku stálo v zálohách asi šest tisíc

bojovníkův. Když pak husité, poleževše některý čas u Duchcova,
chystali se k outoku, velitel Saský pod záminkou, že zálohy na ně

přivede, vybral se podtají z města; což když prozrazeno bylo,
husité slezše bez meškání zdi téměř bezbranné, lehce dobyli města,
i v požeh a v plen dali je i s kostelem a s lidmi, kteří v něm
outočiště byli hledali. Když ale Táboři odtud zase dále se brali,
zálohy ony Saské dostihše jich v poli, učinili jim prý škodu velikou
na lidech. 296

Když tyto věci v Čechách se dály, Fridrich bojovný vévoda

Saský sněmoval s jinými knížaty a městy říšskými v Normberce
(19 Mai — 1 Jun.), a po každém poselství, zvěstovavším vždy nové
v Čechách pohromy, domáhal se tím snažněji pomoci od veškerého
národu Německého. Přispěl byl tam také nový papežský legat,
kardinál Jordán Orsini, aby mocí pána svého dodával všude

potřebného důrazu; naproti tomu Sigmund v Uhřích onemocněv,



psaním v Tatě dne 15 máje daným omlouval nepřijetí své. Roko
vání na sněmu bylo, jak obyčejně, nekonečné; Sigmund žádal byl
již ve Vídni, aby říše vypravila šest tisíc »glev« (ratistí?), t. j. asi
30.000 bojovníkův k denní proti husitům válce; o rozvržení summy
této mezi jednotlivé stavy, kraje a oudy říšské měli sněmovníci po
starati se sami. Po mnohých řečech knížata svolili, aby se postavilo
čtyry tisíce glev, a města říšská vesměs aby čtvrtinu summy té,
t. j. tisíc glev aneb asi 5.000 bojovníkův na se vzala. To když
městům oznámeno bylo, nechtěly k tomu přistoupiti, žádajíce, aby
dříve utvrzen byl vnitřní pokoj zemský, jináče žeby nemohly nežli

nepatrnou pomocí přispěti. Když pak dlouho sjednati se nemohli,
odročena jest celá ta věc zase do budoucího sněmu, ku kterémužto
poslové z měst měli opatřiti se širším plnomocenstvím.

297 Tak
horlilo se řečmi sice proti Cechům dosti, ale skutky smítal každý
na druhého.

Sněm ale Normberský sotva se byl rozešel, ana pohroma nová
i větší nade všecky předešlé rozbouřila konečně zpozdilé rozvahy
německé. Město Oustí nad Labem, knížatům Saským v zástavu

dané, obleženo byvši brzy po velikonoci, dobýváno jest od Pra
žanův i Táborův pod Jakoubkem ze Vřesovic již na třetí měsíc
s velikým s obou stran namáháním. Posádka Saská vidouc setr
valost Čechův, kteří nejen hojným z pušek střílením, ale i podko
páváním zdí městských ji sužovali, žádala rychlé z říše pomoci;
pročež kněžna Kateřina v nepřítomnosti manžela svého, an ještě
v Normberku sněmoval, sebravši ze všech zemí Saských, Durin

ských, Míšeňských a Lužických vojsko znamenité, odvážila se po
slati je k osvobození města na nejvýš sklíčeného. Ale i pan Jakou
bek dověděv se záhy o nebezpečí jemu strojeném, nemeškal vyzvati
všech stran a jednot husitských, aby dle umluvy pospíchali jemu
ku pomoci. To dalo příčinu, že v brzkém čase s obou stran síla
nad obyčej veliká shlukla se u Oustí, V pátek dne 14 června 298

již obě vojska byla pohromadě: v českém, počítajícím as 25.000 bojo
vníkův, byl kníže Korybut osobně v čele Pražanův, a s ním oba
bratří z Poděbrad, Hynek Koldšteinský, Jan Smiřický, Moravané

Jan Tovačovský a mladý Václav z Kravař s jinými, mezi lábory
pak kněz Prokop Holý co vrchní velitel. Německé vojsko dopro
vozeno jest od kněžny Kateřiny přes město Freiberg až k lesům

Českým, a řeč ta, kterou srdnatá paní loučíc se bojovníky své
netoliko ke zmužilosti ale i k válečné opatrnosti napomínala, byla
prý velmi pohnutlivá. Ve všech třech proudech, kteří ze Sas



dne 15 června jedni k Janovu (Jonsdorf), druzí nad Osekem, třetí
u Krupky přes hranice do Cech vrazili, počítáno vozův ke 3000,
děl 180 a bojovníkův asi 70.000,

299
jichžto nejvyšším vůdcem byl

pan Boso Fictum.300 »A když v neděli [16 června] ráno jeli k Oustí
Němci, i hned Čechové psali k nim listy milostivé tak, že kdyžby
vám bůh pomohl, abyste nás jímali, a jestli nám pán půh pomůže,
téhož se od nás zase nadějte. Ale Němci velikou svou pýchou
a zpurností, ufajíce ve množství lidu svého, hrdě zase vzkázali,« že

oni kacířův živiti nebudou; proto Cechové všichni zavázali se sobě
vespolek, že také nepřijmou nikoho na milost.301 I ačkoli neřádi
v neděli do boje se dávali, však vidouce nezbytí, poklekli všichni
na kolena i modlili se k bohu s velikou pokorou a náboženstvím;-
kníže Korybut sám předcházeje dobrým příkladem, podněcoval
řečí horlivou bojovníky své k udatnosti; 302 a však nejvyšší boje
vedení svěřeno jest knězi Prokopovi,

3
'

1

'1 kterýžto kázal svým osaditi
se na výšině Běhání řečené u vsí Předlice a Hrbovic, a dočkati
tam ve hradbě vozové 304 outoku nepřátelského. Boj počal se před
polednem u náramném suchu a parnu, a Němci obořili se s ne
malou srdnatostí na vozy české, jichžto i jeden řád šikovaných
převrátiti se jim podařilo. Ale Cechové nechavše je unaviti se

prvním namáháním, potom teprv pokřikli a stříleli na ně z vozův,
z houfnic a z tarasnic, až v nich prý »veliké cesty a průchodiště
dělali*; také dlouhými háky strhali jezdce s koňův a utloukali na

zemi; a když nenadálým odporem tím nepřátelé upadali ve zmatek,
teprv vyskočivše z vozův, počali biti Němce takovým klopotem, že

je brzy všecky na outěk obrátili. Nastalo tu krveprolití tak náramné,
že potok tudy tekoucí k Oustí toho dne celý prý byl krvavý.
A však větší částka nepřátel zahynula teprv na outěku, jedni
horkem, prachem a žížní sami se zadychajíce, jiní poraženi jsouce
od bojiště až do hor za Krupkou a Kyšperkem, kdežto na jedné
hromadě našlo se prý přes tři sta rytířův pobitých.

305 Cechové za

jisté ze společné umluvy neživili toho dne nižádného Němce, ba

když sám pan Jakoubek ze Vřesovic, chtěje zachovati Walden
berka z Wolkenšteina, vzal jej byl za sebe na koně, drábi Táborští
uzřevše to, prostřelili jej za ním, tak že padaje bylby bezmála
i Jakoubka s koně strhl a o život připravil. Pročež bylotě nadarmo,
že hrabat a pánův čtyrmecítma u vsi Hrbovic pod korouhví svou

poklekli před vítězi a vstrkavše meče své v zemi, prosili o milost;
také ti, kteří do vsi Předlice a Hrbovic se utekli, jsou tam všichni

spáleni. I zahynulo toho dne více lidu, nežli ve kterékoli jiné bitvě
Palacký, Dějiny české III., vyd. 4. 24



husitské, a to až ku patnácti tisícům,
3116 mezi nimiž zejmena hrabata

Ernst a Fridrich z Gleichen, Jindřich z Hartenšteina, Proce z Quer
furtu, hrabě z Beichlingen a jiné vzácné osoby; se strany české ale
ztráta udává se jen 30 mužův, mezi nimiž Jan Bradatý, při smrti
krále Václavově bývalý purkmistr Pražský, byl nej znamenitější.
Také všecky vozy, pušky a 66 stanův německých padli do rukou
Cechům, kteřížto ousměšným žertem litovali Sasíky, že kromě
krvavé porážky upadli prý ještě v papežovu klatbu, dovezše kacířům
tak hojného zboží proti zápovědi jeho.

Nazejtří po bitvě [17 června] obrátili se Čechové proti městu,
jehožto posádka uzřevši porážku svých, již počala byla opouštěti
Oustí. Proto dobyvše ho bez nesnáze, nejprvé vyvedli jaté tam

husity na svobodu, potom ale pustili plen, pobili mnoho lidstva,
i vypálili a zahubili celé město tak, že leželo tři léta pusto. Také
blízký hrad Blansko (Blankštein) vzdal se strachem hned po bitvě

panu Sigmundovi Děčínskému z Wartenberka dobrovolně, který,
byv dosavad ouhlavním nepřítelem husitův, nyní k nim se při
pojil.

307

Krvavý den u Oustí měl neočekávané následky. Pověst o takovém
neštěstí prolítla rychle všecky krajiny německé, projímajíc hrůzou
a zděšením zvláště Sasy hořejší i dolejší; všude jali se obyvatelé
rychle opravovat! zdi městské, bojíce se vpádu českého; Erfurt
Jena, Hála, ba i daleký Magdeburg chystali se k obraně, anobrž
i v Hesích až k Rejnu činěny potřebné přípravy. Celý národ ně
mecký probudil se konečně ze sobecké lethargie své, ano společné
nebezpečí zdálo se býti ve dveřích; knížata, kteří před chvílí ještě
v Normberce nic pilnějšího neměli, nežli svrhati se sebe břímě
války nepohodlné, nyní k žádosti kardinala Jordana Orsini a Frid
richa Bojovného sebrali a postavili do pole bez meškání sílu zname

nitou,
308 tak že dříve nežli tři neděle minuly, pohybovala se nová

vojska proti hranicem Českým, a války množily se husitům v celé
druhé polovici léta 1426 téměř bez počtu. A jako neštěstí Němce
ke svornosti, tak zase štěstí vedlo Čechy k různicem a rozbrojům.
Kněz Prokop žádal byl hned po Oustské bitvě, aby veškera spojená
vojska česká bez odkladu stíhala Němce do země jejich, nedadouc
jim oddechu; toho ale zpěčovali se Pražané s Korybutem, mnějíce míti

ještě doma pilnější práce dosti; zvláště pak pan Hynek Boček z Kun

statu, který z Zižkova přítele stal se byl Korybutovým přívržencem,
brojil proti návrhu tomu tak urputně, že od Táborův rozbouřených
co zrádce bezmála na místě zabit jest.

309 Tím se stalo, že hledě ke



mravním oučinkům, z nejkrvavější bitvy vítězové brali konečně jen
škodu, poražení pak tím větší prospěch.

Vojsko Pražské nedlouho po bitvě u Oustí, vedením Hynka
Kolšteinského z Walšteina, obehnalo hrad Mostský, střelbou
z prakův i pušek velikých skrze několik neděl jej dobývajíc, až
Němci opět, jako před pěti léty u veliké síle přiblíživše se, dne
5 srpna svedli před městem krvavou bitvu, ve kteréž na obojí
straně byla rovná ztráta (po 1500 padlých), ale Pražané netušíce
svému štěstí, v noci zase s pole ustoupili, s ponecháním před
Mostem i veliké jedné pušky kutnohorské.310 Mezi tím Táboři
a Sirotci položili se byli před Poděbrady, hledajíce pomsty nad
panem Hynkem z Poděbrad; než jakkoli úsilně dobývali hradu
skrze 13 neděl praky a puškami do něho střílejíce, však pan Hynek
udatností nadobyčejnou zmařil všecka úsilí jejich, a nejen střelbou
s hradu, ale i častými výpady veliké jim činil škody; jednoho dne,
když v táboře kněz právě měl kázaní, jedním střelením z pušky
zabito jich jedenácte osob. Proto Táboří nepořídivše ničeho, museli
konečně s hanbou od Poděbrad ustoupiti. Ale pan Hynek nedlouho
přečkal vítězství své, an o sv. Havle [16 října],

311

chtěje ztéci město

Nimburk, tehdáž Táborské, když v čele vojska svého vskočil do

předměstí, nebyv od svých dosti rychle podporován, na místě zabit

byl. A když potom o novém létě také bratr jeho pan Viktorin při
rozenou smrtí sešel, utichla sláva hradu i rodu Poděbradského na
mnohá léta, až později Jiřím synem Viktorinovým stala se světodějnou.

Odtržení však vojsk od Poděbrad mělo, kromě neprospěchu
ve dobývaní, bezpochyby také jinou důležitou příčinu. V évoda
Rakouský Albrecht byl brzy po bitvě u Oustí sebral v zemi své
asi 40.000 branných, a maje ku pomoci také vojvodu Stibora se

zástupy uherskými, obehnal velikou mocí okolo sv. Bartoloměje
[24 srpna] zvláště město Břeclav, ve kterémž silná posádka strany
Táborské se zavřevši, ve trojměsíčném tuhém boji mnohé a veliké
i činila i trpěla škody. Neměloli konečně město nedostatkem potravy
dostati se nepřátelům, bylo potřebí pospíšiti jemu ku pomoci;
a protož kněz Prokop Holý sebrav se v nemalé síle, udeřil náhle
na Rakušany u Břeclavi, porazil šiky jejich, dodal potravy a po

sily do města, i přinutil Albrechta strhnouti s pole se škodou
a hanbou velikou,

312 dne 19 listopadu.
313

Vojsko Táborské rozlilo
se potom po Rakousích až po Stokravu, pleníc bez odporu plné
tři neděle. Břeclav pak dostala se pod opravu knížete Ruského



Fridricha, kterýžto donutil okolí všecko až na šest mil holdovati
se jemu.

314

Stejnou dobou dáli se také v západních Čechách opětovaní
vpádové vojsk Jana Bavorského vévody, o jejichžto však pořízení
neví se více, nežli že prý v půtce jedné, která dne 11 září nedaleko.
Klatov se strhla, vítězství Němcům se dostalo. 313 Ale že částečné
toto zdaření nepůsobilo nic ve směru a štěstí války vůbec na to
důkazem jest město Stříbro, ježto brzy potom, na úsvitě dne sv.
Václava [28 září], od Přibíka z Klenového zlezeno a dobyto jest
tak nenadále a rychle, že beze ztráty jediného muže octlo se v moci

podobojích.
Jak beznadějný, při všech těchto proměnách, byl pro krále

Sigmunda stav věcí českých na podzimku r. 1426 vůbec, toho nej
patrnější důkaz jest tehdejší chování se Oldřicha z Rosen
berka, předního pána strany královské. Jakkoli ještě nedávno byl
se zpěčoval vstoupit! s podobojími ve příměří, však nyní rád byl,
že Táboři sami dopřáli mu jeho. Sigmund psaním z Budína dne
23 října daným horlil naň prbto velice, předstíraje mu důtklivé
pro čest jeho řeči, které na dvoře papežově i v celém prý kře
sťanstvu naň vycházely. Takéť dí, »každý dobrý může znamenati,
že kacíři na to jdou, aby tě s jinými pány konečně mohli vypleti:
a vidomě na to patříte, že jednoho po druhém hubí. Protož pro
bůh! vezměte sobě to v rozum, a sjednejte se nějak, abyste sobě
statečně pomáhali a tak hanebně nebyli od těch chlapův svého
odloučeni.* 316 Ale na slova tato nic se neohlédaje, mířil se pan
Oldřich se všemi obcemi Táborskými potom ještě bedlivěji, nežli

předtím.
317

Nachází se zpráva, že ještě za času dobývaní Břeclavi přišlo
bylo králi Sigmundovi nové poselství od Pražanův, chtějících vejiti
s ním v umluvu, a že on proto kázal vypraviti se Oldřichovi z Rosen
berka do Prahy, aby vyskoumal, v čem ta věc záleží; ale že ko
nečně i tento pokus, jako všichni předešlí, zůstal bez oučinku. 318.

Nevíme, v jakém poměru k opětovanému jednání takovému stál
vládnoucí v Praze kníže Korybut; ale podobá se pravdě, že ztrativ
již dávno pro sebe i naději i žádost kralovat! v Čechách, a zamítán

jsa ode strýcův svých Polských, nejen neprotivil se smíření Čechův
se Sigmundem, ale že i sám chtěl jemu býti nápomocen, a zaslou
žit! sobě skrze to aspoň náhrady a odměny jinostranné. Již zajisté
bylo té doby v Praze, ne bez jeho přičinění, počalo zmáhati se
velice smýšlení papeži příznivější a spokojující se asi tím, čeho-



někdy M. Matěj z Janova byl žádal; již směli ozývati se hlasové,
hanící netoliko předešlé boření klášterův a kostelův i tepání obrazův,
ale i držení statkův někdy církevních skrze osoby světské; mluveno

již nepokoutně o svatokrádeži, kdokoliby taková zboží sobě při
vlastniti hleděl; chválena potřeba státi v poslušenství církve i pa
peže atd. 819 Úcta k Husovi a k učení jeho zachovávána sice, i hájena
vždy potřeba přijímaní pod obojí; ale všecky smělejší články ne
toliko bratří Táborských, nýbrž i Wiklefovy vyhlašovány již zjevně
za kacířské, aneb aspoň za bludné a pohoršlivé. Kněží a mistři
Pražští, kteří směru takovému nad jiné hověti se zdáli, byli zejmena
Krištan z Prachatic, Prokop Plzeňský, Jan Příbram a Petr ze Mlade
novic. Zvláště pak M. Příbram, »nejopovrženější mezi lidmi hříšník,
ale každého kacířství a zvláště wiklefského a pikartského bedlivý
pronásledovník* (jakož sám se nazýval),
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jal se byl tak důtklivě

haniti Wiklefa i spisy jeho, že mysli obyvatelstva Pražského tím
velice pobouřeny jsou. Nejen zajisté smělejší husité řečmi jeho
uraženi se býti cítili, ale i mírnější kališníci mnozí počali se báti,
kdyby Wiklef byl kaceřován, že by pak i Hus, Wiklefa chválivší
a následovavší, kacířstvím naříkán býti mohl. Proto držány jsou
o vánocích [25 pros.] roku 1426 na universitě Pražské, u přítom
nosti knížete Korybuta i velikého posluchačstva, veliké hádky mezi

týmž M. Příbramem a M. Petrem Englišem, který nad jiné horli

věji a důkladněji jal se byl šířiti a hájiti učení slavného krajana
svého;

321 vedle něho pak zvláště mistři Jakoubek i Rokycana ujímali
se učitele někdy Oxfordského. Nejtužší spor veden, jak obyčejně,
o transsubstanciaci a kterak jí rozuměti sluší. Kdyby se bylo šlo
směrem Příbramovým, kališníci z pouhé opposice proti wiklefismu
a proti smělejšímu husitství byliby couvali vždy blíže k Římu, ažby
téměř z nedojípky byli octli se opět v lůně církve katolické,
a všecky jejich dosavadní snahy a strasti bylyby ukázaly se co

pouhé poblouzení s cesty, co škodlivé sny, neměvší práva k životu.
Nastalať tudíž doba, ve kteréž rozhodnouti se muselo, mělli husi
tismus kromě sekty Táborské a Sirotčí ještě jaké samostatné jádro
života, ručící za organické vyvíjení se ve budoucnosti.

Kníže Korybut přispíšil sám rozhodnutí otázky této, ale ne ku

prospěchu svému [1427]. Spoléhaje na zdánlivou převahu strany
Příbramovy v Praze, a chtěje i získati sobě zásluhu a slávu ve kře
sťanstvu z uvedení zase husitův ku poslušenství církve, i udobřiti
opět oba strýce své Vladislava i Vitolda, vypravil podtají zvláštní

poselství ku papeži Martinovi, a oznámil jemu také písemně, že



Čechové hotovi byli vrátiti se do lůna církve, byliliby od stolice

papežské bezprostředně slyšeni. V čemby sice vlastně slyšení takové
dle oumyslu Korybutova bylo záležeti mělo, neudává se ve zprávách
nás došlých: papež ale skloňoval se k němu jen na ten spůsob
a s tou výslovnou ohradou, že Čechové přijdouce před papežskou
stolici, měli obvyknouti naprosto jejímu poučení a rozsudku, nikoli
ale hádati a rovnati se teprv o víře. K tomu smyslu psal také
králi Vladislavovi a knížeti Vitoldovi, aby postavili se za prostředky,
požívajíce prý větší u Čechův důvěry, nežli král Sigmund.

322 Ale
takovéto jednání a míření se, v němž vítězové co kajícní hříšníci
a pobloudilci samoděk měli dávati se posavadnímu nepříteli na

milost, nebylo nikoli v oumyslu většiny ani mírných kališníkův

samých. Tehdáž mezi mistry a kněžími Pražskými již M. Jan
Rokycan a, kazatel ve hlavním kostele Matky boží u Týna, po
žíval nejvyšší moci a vážnosti; muž nevšedních ducha darův, pošlý
z chudých rodičův v arcibiskupském městě Rokycanech, ale na
universitě Pražské nad jiné učeností vyniklý, řečník výmluvný, po
vahy pevné a neohrožené, obcování bezouhonného, ale husita horlivý;
ačkoli zpráva duchovenstva v Praze nebyla jemu toliko samému
svěřena, však on převahou ducha svého vedl ji skutečně. Vedle
něho počal již vynikati také kněz Martin Lupáč ze Chrudimi,
jemu ve mnohém ohledu neli rovný, aspoň podobný; a i dějepisec
náš, M. Vavřinec z Březové, obrátil byl v těchto létech na
sebe pozor zvláštní přičinlivostí svou v duchu Rokycanově, a spolu
odporem proti zpátkujícímu směru Příbramovu. Mezi měšťany pak,
ježto duchem podobným se vyznamenávajíce, v obci nad jiné před
čili, jmenují se kromě známého již Korybutova odpůrce Jeronýma
Srola, zvláště František Šilink, Hedvika krejčí, Matěj Smolař a Václav
Štraboch. I mezi knížecími důvěrníky našli se mužové, kterým
takové blížení se k Římu, jaké Korybut byl strojil, nikoli po mysli
nebylo. Přeskakující o něm temné pověsti
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budily podezření, různice

a nepokoje v městě, i dávaly příčinu ke tvoření se nových stran
a rot mezi Pražany. Když pak konečně ze přejatých o tom psaní
vyjevil se celý Korybutův oumysl, u veliký čtvrtek dne 17 dubna
ráno, kněz Jan Rokycana na kázaní oznámil jej lidu obecnému
a spůsobil tím veliké v Praze zbouření: udeřeno na poplach, lid
sbíhal se ve zbrani po ulicích a náměstích, volaje na zradu a zrádce;
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dva knížecí dvořané, Svojše ze Zahrádky a Jan Rozvoda ze Stakor,
příjmím Rameš, v čele ozbrojených zástupův zmocnili se osoby
Korybutovy ve dvoře králově na starém městě, a podrževše jej ve



dne pod stráží, večer vedli jej okukleného na hrad Pražský; pak
mistři Křištan z Prachatic, Jan z Příbrami, Prokop Plzeňský, Petr
z Mladenovic a jiných osob více zatčeno jest a vsazeno do vězení
na radnici. Strana Rokycanova převratem tím dostala se na vrch,
jestli ne bez boje, aspoň bez krve prolití, a o hledání milosti a od

puštění v Římě nebylo napotom ani řeči. Po velikonoci vezen jest
Korybut podtají do Boleslavská na hrad Waldštein a dán tam panu
Valečovskému do vězení tak, že věrní jeho, mezi nimiž vynikal
zvláště Hynek z Walšteina, o bytu jeho ani se nedověděli; jatí
mistři, byvše oučastníci jeho v podávaní se pod papeže, vypovězeni
jsou (dne 25 dubna) z města; Poláci, knížecí družina, dne 2 máje
musili opustiti zemi českou.

V těchže dnech, vedením zvláště M. Jakoubka, ohlášeni jsou
v Praze článkové, pro zachování prý svornosti a pokoje, vyměřující
určitěji, co a jak věřiti a kteraký spůsob i řád věcí křesťanských
zachovávat! se měl;
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jimi postaveni jsou pravému kališnictvu

známky a ohrady jak proti učení Římskému, tak i proti bratřím
Táborským a Sirotkům. Co do článku o transsubstanciaci, o kterýž
mezi všemi sektami husitskými největší bývaly spory a závady,
předpisuje se tam vyznání takové: »že ve svátosti oltářní vidomé,
kteroužto sám Kristus, jeho učenníci a jiní svati v pravdě chlebem

nazývají, jest divným před smysla i rozumu našeho očima skrytým
obyčejem pravé tělo pána našeho Ježíše Krista, kteréžto přijato
jest z panny Marie, umřelo na kříži, z mrtvých zkříšeno a sedí na

pravici boha otce všemohoucího* ; to že má sprostě věřiti se, a ne

hledat! ani nepřijímati výkladův nově vymyšlených sebe vtipnějších
a vždy nesnadných i neužitečných, — čímž se patrně čelilo netoliko

proti Táborům, ale i proti M. Petrovi Anglickému zvláště. Z té

příčiny stalo se, že důmyslný tento cizinec, odděliv se od Pražanův,
přistoupil nejprv k Sirotkům a konečně k sektě Táborské, i stal
se nezadlouho jedním z čelných učitelův jejích.



Článek 6.

Prokop Veliký. Přechod k offensivě. Čtvrtá výprava křižácká.

(R. 1427 Apr. do 1430 Febr.)

Známka nové doby. Vítězné vpády do Rakous i do Slezska. Červená hora
i Žleby. — Kardinál Jindřich Anglický, legat proti Čechům. Sněm říšský ve
Frankfurtě. Čtvrtá kruciata v Čechách, obležení Stříbra, outěk Němcův a

dobytí Tachova. Příměří u Plzně. Vpád Koldšteinského a Smiřického do

Prahy; Korubut ze země vyveden. Dobývaní Kolína. Nový sněm ve Frank
furtě; všeobecná daň »na Husity*. Hádaní na hradě Zebráce. Jízda do Uher
a po Slezsku; opětné vpády do Rakous i do Bavor. Nečinnost v Němcích.
Bechyně i Lichtcnburk; boje u Chrastavý a ve Kladsku. Sjezd krále Sig
munda s Prokopem Velikým v Prešpurku. Sněm veliký v Praze. Panna
Orleanská. Rozbroje mezi Starým a Novým městem Pražským. Nové há

daní mezi M. Příbramem a Petrem Anglickým. Veliké jízdy do Lužice, do

Pád Sigmunda Korybuta značí v dějinách husitských onu dobu,
kdežto národ český osmiletým válčením utrápený počal již chlad

něji vážiti jak příčiny a účinky, tak i prospěchy a škody z úsilného
namáhání svého, a kdežto drahný lidu počet, nabaživ se i pohrom
i vítězství revolučních, roztoužil se byl po míru stůj co stůj. Té
chvíle již ono nadšení pošlé z opojenosti ducha ideami novými,
ona blouznivá obětavost a podnikavost, ježto v prvních létech byly
hnaly tolikero zástupův do zbraně, chaběly a hynuly čím dále tím

patrněji; ba sama svoboda duchovní, příčíc se prospěchům hmot

ným a potřebám vezdejšího života, ostudila se byla mnohým,
a reakce táhla se již netoliko proti upřílišení v novotách, nýbrž
i proti novotám samým v sobě. Nicméně předce zmýlili se byli ti,
kteří na přirozené toto myslí lidských unavení stavili naději, žeby
lze bylo zrejdovati Cechy do starých kolejí zase. Většina zajisté,
toužíc po míru, nechtěla předce nikoli odříkati se toho, co již byla
uznala za pravdu; a čím větší oběti přinášeti byla hotova, tím

bedlivěji stála o jednání a urovnání jen takové, ježtoby pravdě ne

bylo k ujmě a k úrazu.

Žádajíc tedy strana tato, aby církev křesťanská obrátila se

poněkud za hlasem a příkladem českých reformátorův, nevíme,
bylali stbě ouplně povědomá celého dosahu a dovahu požadavkův
svých. Hierarchie Římská, zdědivši po prvních křesťanech soustavu

pravd spasitelných a umění panovničí po světovládném Římu, hned

Míšně, do Foitlandu, do Frank a do Bavor.



od počátku svého zmocnila se byla důmyslem i důsledem podivu
hodným všech oněch živlův, na kterých zakládal se pravý pokrok
ducha lidského, a tudíž také blaho nejen osob, ale i národův celých.
Jakkoli rozdílný může býti soud o tisíciletém zrůstu jejím v podrob
nosti, vždy jisté jest, že celé oustrojí její rozvinulo se bylo pří
rodně, a že moc její, povlovně sice ale neodolatelně, přemáhala
svět. Věk po věku přicházeli národové noví kořit se Římu a při
znávat se k zákonům jeho; panování jeho bylo tím utvrzenější, čím
více zakládalo se na moci a převaze duchovní. I tak všeobecné
bylo přesvědčení v myslech lidských o božském povolání a právu
církve Římské, že ani sebe zjevnější ouhony náčelníkův jejích ne

zrušily víry v její neomylnost. Hlasové, volavši již arci dosti hlučně
na opravy ve hlavě i v oudech církve, táhli se byli přece vždy jen
k osobám a k oustrojí vnějšímu, nikoli k soustavě hierarchické
a věroučné samé v sobě. A nyní ponejprv moc ona světovládná,
ono náměstnictví boží na zemi, jemužto samoděk kořili se králové
i národové, mělo nejen snášeti v malé zemi zjevný proti sobě odboj,
ale i vyjednávat! a rovnati se s ním, i povolovati žádostem a po
dávati se vůli jeho! I což mohlo ještě býti pravého, svátého a bez

pečného na světě, jestliže i sama nejvyšší autorita církve stávala se

pochybnou ?

Tolik aspoň uznávalo se již nyní v Čechách, že vítězství doma
nabytá sebe hojnější nepostačovala sklonití Říma ku koncessím
jakýmkoli, ale že bylo potřebí obrátiti do krajin jeho vlastních
ony potoky krve a zážehy měst i vesnic, kterými on nepřestával
navštěvovat! zemi českou. Nedostatkem takovéhoto vědomí a přesvěd
čení točily se byly věci české již od několika let ve kruhu zá

hubném, netoliko k cíli svému se neblížíce, ale přirozeným una
vením samy téměř ku konci se chýlíce. I bylotě znamením a dů
kazem, že ve hnutí husitském zračily se přece skutečné potřeby
národu, když i po takovéto vniterné proti němu reakci ještě vy

skytovalo se životní energie dosti ku pokroku na dráze nastoupené.
Hojné a snažné pokusy o mír ve smyslu českém míjely se s oprav
divostí od strany Římské, pokudkoli tato sama neucítila všech
nehod z nemíru ve vlastech svých. A i tu potřebí bylo teprv
zkušenosti opětované a pohrom omračujících, aby uznala konečně

potřebu jednati a mířiti se na základech nových a ve křesťanstvu

ještě neslýchaných. Uzavřeno tedy v Čechách, dle zásady Římské,
že »trýzeň napomáhá rozmyslu,«
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chopiti se offensivy a navštěvo

vat! napotom nepřátely ve vlastních sídlech jejich tím samým oby-



čejem, kterým země česká od nich dosavad navštěvována byla.
Hlavní původce rozhodného toho v dějinách husitských obratu byl
přední vůdce Táborský, kněz Prokop Veliký, kterýžto již po
bitvě u Oustí snažil se byl zanesti válku přes hranice české, a co

vojvoda nerovnalli se Zižkovi genialností válečnickou, aspoň předčil
jeho duchem a rozhledem politickým. Takéť vrch moci v národu
octnul se brzy takořka z nenadání v rukou jeho; ač můželi řeč
býti o vrchu moci tam, kde národ rozdělený a rozsápaný ve strany
a roty, neznal více organické jednoty celku svého.

Hlavní tedy ráz a obsah nového článku dějin husitských na

skytuje se v tom, že po Korybutovu odstranění Pražané i šlechta

postoupili opět vrchní vlády stranám krajným, Táborům totiž
a Sirotkům, kteřížto jali se nabíhati výbojem do krajin okolních,
ne pro panování v nich, ale pro donucení strany odporné k umí
ření se na základu lovnosti, i také aby cizí kořistí nahradili nouzi
domácí povstalou skrze dlouhé zanedbání řádných živností svých.
K výpravám těmto zahraničným pojilo se doma dobývaní jedno
tlivých ještě hradův strany královské, aby nebyli na překážku.
V poměru k rostoucímu nebezpečí rostly také na straně Římské
nejen úsilí k odporu, ale i opravdovost k míření se, a však ještě
vždy bez prospěchu.

Táboří a Sirotci ještě před jetím Korybutovým činili byli
opětované vpády do Rakous. Již o novém roce 1427 jeden zástup
jejich vypálil a obořil byl tam kláštery Světlou i Altenburk
a několik jiných míst.327 Potom v měsíci březnu vrátili se Cechové
u větší síle, asi 16.000 bojovníkův, a javše se dne 12 března
dobývati města Světlé, pozejtří podstoupeni jsou bojem od vojska
Rakouského, jehož vůdce byl pan Reinprecht z Walsee, a s ním

pan Lipolt Krajíř, páni z Majsova, z Lichtenšteina, Puchheima
i Neinperka. V bitvě té nad míru krvavé utrpěli Táboří nejprvé
škodu, ztrativše i některé prý vozy své: konečně ale porazili Raku

šany tak ukrutně, že jich prý přes 9000 na místě zahynulo, a s ko
řistí velikou také korouhev páně Reinprechtova dostala se vítězům
do rukou. 328

Knížata Slezští sjevše se dne 14 února 1427 ve Střelíně, obno
vili mezi sebou umluvu, že vypraví se na příští léto vší svou mocí

proti kacířům Českým, a byliby neváhali uvesti úmysl svůj ve

skutek, leč že dověděvše se o podobném úmyslu kurfirstův Porýn
ských, umínili dočekati výpravy jejich. S nimi vstoupili také páni
čeští strany Sigmundovy, zejmena Půta z Častolovic a Jan Méstecký



z Opočna, ve spolek branný k témuž cíli. 329 Čechové však předešli
je outokem: neboť již v měsíci máji táhlo vojsko Táborské a Sirotčí,
v síle asi 18.000 mužův, vedením obou kněží Prokopův i Velká
Koudelníka z Březnice, přes Jablonské hory do Lužice a do
Slezska ponejprv. Město Zitava, ve kterémž tehdáž kapitula Praž
ská měla sídlo své, chystalo se tím silněji k obraně, že posádka
jeho rozmnožena byla křižovníky Pruskými a pomocí od jiných měst
i knížat sousedních poslanou, ku př. 1000 muži, kteří dne 9 máje
ze Zhořelce tam přispěli, 300 brannými z města Lubna a t. d.
Pročež když dne 11 máje vojsko české blížilo se k městu, Žitavané
u velikém počtu vytáhli proti němu do pole, ale dříve nežli s ne

přáteli setkati se mohli, padl na ně strach veliký, tak že utíkavše
u náramném davu tiskli se do bran městských zase: Čechové pak
přichvátavše za nimi, pobili jich množství u bran, a mezi nimi také
hejtmana městského, Hanuše z Jenšdorfa.

330 Zatím nechtěvše meškati
se dobýváním města silně osazeného, táhli husité dále k Hiršfeldu,
Ostrohu a Bárnštatu, celou krajinu pleníce a pálíce; a pak, nechavše
Zhořelce stranou, obrátili se k městu Lubnu. Rytíř jeden za Lub
nem osedlý, jmenem Hartung Kluks, sebral se byl asi s 300 bran

nými, chtěje Lubnu přispěti ku pomoci: ale nežli se přiblížil, husité
již město byli obehnali, a zvěděvše o Hartungovi, podskočili zástup
jeho v lesíku blízkém i pobili tak, že rytíř sám pátý sotva odtud
vyvázl. Pak pustili teprv outok na město, jehož pak nazejtří, totiž
dne 16 máje, mocí dobyli, a obyvatelstvo tudíž bez milosrdenství
vražditi se jali, zvláště kněží, kteří podpalovali měšťany k udatnému
se bránění; ti utekše se spolu do kostela, tam zahynuli všichni. Po
plenění a vypálení Lubna táhli Čechové bez meškání k Lemberku
dále, a i zde opakovalo se cosi podobného jako před Lubnem.
Zástup zajisté vojska slezského, kteréž pod panem Stošem hejt
manem Svídnickým u Kolperka valně se sbíralo, pospíchal byl
usaditi se na Lemberku: ale dříve nežli přitáhl, již Čechové před
běhše jej, postavili se mezi něj a město, a svedše boj s nepřáteli,
pobili jich na místě ke třem stům, a mnohé utopili v řece Bobru.
Pak nebavivše se dále před Lemberkem, ve dvou velikých houfech
táhli válečně proti vojsku polem u Kolperka ležícímu. Velitelé tohoto,
páni Stoš a Unruh, umínili celou mocí svou čeliti nepřátelům,
a vytáhli tudíž proti nim; ale sotva že honci čeští zjevili se, Slezáci

přestrašení v největším zmatku počali utíkati, kam kdo mohl, a nej
více cestou k Lehnici aneb k Javoru, takže Čechové stíhajíc je,
pobili a zjímali jich drahně i dobyli kořisti hojné na vozích dosti-



Dříve pak, nežli Táboři a Sirotci ze Slezska se vrátili, spojenci
jejich Hradečtí, Jaroměřští, Dvorští a Náchodští s panem Matějem
Salavou z Lipy položili se byli před hrad Červenou horu nad
Úpou, náleževší tehdáž panu Hynkovi z Dubé a z Náchoda, seděním
na Abrspachu, hejtmanu někdy královu na Jaroměři a ukrutnému
podobojích nepříteli. Vracujíce se tedy zvláště Sirotci připojili se
k těm, kteří dobývali Červenéhory, až posádka její okolo letnic

(8 června) umluvou vzdala hrad, propuštěna byvši odtud na svo

bodu; po čemž týž hrad vypálen a zbořen jest. Táboři mezitím
osadivše Jaroměř, vypudili odtud kněze Sirotčího a uvedli tam
svého. Pak obě vojska po letnicích jala se dobývati Žlebův, v jichžto
držení byl pan Hašek z Waldšteina, králův nyní služebník. Svezše
drahně prakův i děl před hrad i město, soužili je tak krůtě, že již
po krátkém čase, dne 24 června, také Zleby umluvou poddavše
se, potkaly se s osudem podobným, jako Červená hora.332

Král Sigmund netoliko celý rok 1427, ale i léta 1428 ještě
zdržoval se v dolejším Podunají, v Sedmihradsku, Valašsku a Srbsku,
chtěje hájiti krajin těchto proti Turkům, zvláště an kníže Srbský
Štěpán Lazarovic byl v záři 1426 dal se i s národem svým v ochranu
jeho. Za tou příčinou nešly v době této žádné nové od něho proti
Čechům výpravy, a všecka péče o potlačení husitstva padala jen
na papeže a na knížata Německá samy. Nicméně ani opodál ne-

žených. Pak teprv vrátili se ku Kolperku zase, jehožto zmocnili se

dne 19 máje téměř bez odporu; však obyvatelé, kteří tam byli
zůstali, utekše se na věže, počali odtud brániti se. I zahynuli sice
mnozí podkopáváním a bořením věží z dola, neb podkládáním ohně,

pro kterýž se i vzdávati musili: ale ti kteří utekli se byli na věže

kostelní, ubránili se tam. Cechové zajisté, nebavivše se v Kolperku
dlouho, po vytrávení a vypálení jeho navrátili se cestou mimo

Javor a Bolkenhain do Cech zase. To pak vidouce knížata Slezští,
se zástupy rychle sebranými táhli za nimi v patách až na hranice
proti Trutnovu: ale netroufajíce sobě podstoupit! je bojem, vrátili
se odtud zase domův. Kořist na zlatě, stříbře, rouše, knihách
a jiných drahých věcech, jež Táboři a Sirotci z první této své

jízdy Slezské do Cech přinesli, brána byla všude na slovo: a zaja
tého dobytka přihnali prý s sebou v takové hojnosti, že prodávali
15 krav za dvě kopy grošův.
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spouštěl král oka svého s věcí českých; a uslyšev o vyjednávaní
Korybutově v Římě i o prostředkování Polákův a Litvanův mezi

papežem a Cechy, rozhorlil se byl velice proti Martinovi V, z ne
vděčnosti ho vině; mněl zajisté, že, budouli Cechové onou cestou
smířeni s Římem, Poláci a Litvané potáhnou z toho korunu Českou
k sobě. Pádem Korybutovým zmizela nesnáze tato. Papež ale tím

horlivěji přičiňoval se o svolání nové kruciaty proti Čechům. Již
roku 1426 obrátil byl zvláštní zřetel svůj ke bratru někdy Angli
ckého krále Jindřicha IV, Jindřichovi z Belfortu biskupu
Winchesterskému v Anglii, povýšiv jej, jakož i Jana Železného biskupa
Olomuckého, na důstojenství kardinalské se zvláštním ohledem proti
husitství; nový zajisté kardinál onen, co strýc vévod Jana z Bed
fordu a Humfreda z Glocestru, kteří po smrti bratra svého Jin
dřicha V (f 1422) vládli Anglií a Francií, a co muž ve věcech

světských velmi zkušený, zdál se Martinovi V nad jiné spůsobilým
býti, aby postaven byl v čelo křesťanstva proti kacířstvu co den
nebezpečnějšímu. Pročež již 18 března 1427 jmenoval jej legatem
stolice apoštolské v Čechách, Uhřích a Němcích s mocí nejroz
sáhlejší, prose ho snažně, aby uvázal se v ouřad ten čím těžší, tím
prý slavnější a zasloužilejší; samé jméno jeho, jméno rodu králov
ského a vítězného, že zastraší nepřátely církve tím více, čím chval

nější prý šla pověst o vysokých ctnostech, o moudrosti, zkušenosti
a umělosti osoby jeho. Pročež tím větší, a jak sám pravil, nevý
slovnou radostí naplnilo jej psaní kardinálovo, dne 15 června z Me

chlína v Belgii dané, jímžto nový legat papežský, přijav na se ouřad
ten, oznamoval, že se vší rychlostí připravoval se k boji pro ochranu
víry křesťanské. 333 Rozumí se, že stejnou dobou ode dvoru Řím
ského vše, co jen možné bylo, vynaloženo jest, aby zvláště v Němcích

probudil se duch celého národu ku povstání u větší nežli kdy síle
a opatrnosti. V zemích těchto zvláště bitva u Oustí spůsobila vše

obecnější proti husitům opravdovost, jakož dosvědčuje mimo jiné
i příklad ten, že již na počátku roku 1427 rytířstvo ve Francích,
sšedši se valně do Bamberka s markrabí Braniborským Fridrichem
a biskupy Bamberským i Wircburským, zřídilo se dne 15 ledna
ve zvláštní spolek vojenský proti bezbožným nevěrcům v Čechách,

334

na ten spůsob, že oudové jeho pustivše ode všech turnajův a jiných
kratochvílí světských, slíbili obraceti všecken na ně dosavad vedený
náklad k rytěřování duchovnímu a k nové tabuli cti, zvolivše sobě
za nejvyšší vůdkyni nebeskou pannu Marii, a za korouhev obraz
její s Jezulátkem v náručí, z jehožto rukou sv. Jiří kleče přijímá



věnec díky. Ve psaní, kterýmž biskupové a markrabě dotčení
oznamovali papeži skutek tento nenadálý (res nova et inopinata),
udali za příčinu k němu tu úvahu, že dosavadní bolestné porážky
vojska německého nestaly se nedostatkem moci branné, ale ne

opatrností u vedení jejím a nedbáním pravidel umění válečného;
835

bylo tedy nadíti se, že vůdcové němečtí napotom pilněji k nim

prohlédati budou. Všickni oudové tovaryšstva nového zavázali se,
postaviti se ke dni 15 června nejprv příštího u Chebu a táhnouti
odtud do boje dále na vlastní náklad svůj; knížata pak slíbili jim,
že svolajíce sněm říšský do Mohuče na den 9 února, přičiní se
vší mocí, aby stejným časem říše celá povstala k válce.

I ačkoli sněm onen ke dni řečenému rozepsán jest, nevědomo
však, sešelli se skutečně a nebylli raději zase odročen; aspoň jisté
jest, že teprv na druhém sněmu, který do Frankfurta svolán
a tam, po hlučném rokování, památným zápisem dne 4 máje 1427
skončen byl, stala se uzavření důležitá, která dávala naději pod
statnou, že tenkráte odboj kacířský trestem dávno zaslouženým
konečně dostižen a pomstěn bude. Obsah sněmovního snešení byl
následující:

Po celé říši Německé stane mír zemský a minou všecky domácí
války i půtky, aby všickni stavové říšští bez překážky chystali se
do boje proti kacířským Cechům. V neděli den svátých Petra
i Pavla (29 Jun.) stůjte čtvera valná vojska na hranicích českých
pohotově, aby v témže dni se čtyř stran najednou do země vtrhnouti
mohla: od západu knížata i biskupové Rýnští, Nizozemci, Elsasané,
Švejcaři, Švábové, Frankové, Bavořané a jiní; od severu vévoda
Saský se Sasy horními a dolními, Durinčané, Hesové, Braniborci,
arcibiskup Magdeburský s biskupy svými, vévodové Brunšvický,
Meklenburský, Pomorský a jiní; od východu knížata Slezští se stavy
a městy Lužickými a křižovníky Pruskými; od jihu Rakouský kníže
Albrecht s vojskem královým a s arcibiskupem Salcburským i jinými
těch krajin knížaty a biskupy. Všude s padesáti mužův vypraven
buď jeden branný do pole, čímž počet těžkých oděncův vzejde na

36.000, lehké jízdy a pěchoty nepočítaje; a všecka tato vojska
vtrhnouce do Cech, hleďte spojiti se tam v jedno; každé z nich
opatřte se zvláštními hradbami vozovými, též náležitým počtem děl,
houfnic, tarasnic i ručnic a mistrův puškářských i čehokoli k válce

potřebí; až na hranice české vyprav se každý na svůj vlastní groš;
pak voleni buďte desátníci, setníci a tisícníci, a prohlášena i za
chovávána buď přísná kázeň ve vojště; nejvyšší velení stůj při kur-



firstech a kohož oni k sobě na to připojí; v zemi nepřátelské
nehýbej se nikdo nikamž, leč na rozkaz hejtmanův svých; bojovníci
choďte pilně ke zpovědi a k užívaní svátosti oltářní; lidé loupežní
a svárliví, opilci, kostkáři, zlolajci, svobodné ženy a t. d. nebudte
nikoli trpěni ale trestáni a vymítáni; kdokoli pořádku tomuto se

zprotiví, aneb nestatečně na outěk se dá, buď prázden říše Německé
na věky i s ženou a dítkami svými a t. d. K zapravení obecných
outrat při válce jednáno jest o tak řečenou »daň husitskou« v říši;
ve královské proposici žádalo se s každé osoby stáří výše 14 let,
mužské i ženské, kdokoli má jmění výše tisíci zlatých, aby dáno
bylo jeden zlatý, kdo dvě stě zlatých a nad to, půl zlatého, a kdo
méně, šest penízkův Strasburských: ale sněm neustanovil se o této
věci na ničem, leda že s každého žida v říši jeden zlatý platiti se

musel, a že sbírky peněz odpustkových nejen po Němcích roze

psány jsou, ale i na Itálii, Dánsku, Skandinavsku a Polsku jich
žádáno,

336 an papež rozkázal byl placení desátku po celém kře
sťanstvu ku pomoci vojska křížového, ač tomu duchovenstvo málo
kde obvykati chtělo. 837 Pozoru hodno jest, že dle nadřečeného
usnesení sněmovního již tehdáž počali byli Němci všímati sobě
a následovati českého umění válečného, nařizujíce netoliko vozové

hradby u vojště svém, ale přísnější kázeň vojenskou dle příkladu
Čechův.

Oučastenství v nové výpravě této bylo tudíž veliké po všech

krajích říše Německé, ačkoli méně u knížat, nežli v národu. Spatný
zejmena příklad dán byl od Mohuckého arcibiskupa Kunrata, jenž
nepřestávaje válčiti doma s lantkrabí Heským, nevypravil lidu svého

proti husitům; jiní pak pánové dostavili se sice v čas na místo
určené, ale s menší mocí, nežli se očekávalo. Nicméně přičiněním
zvláště obecného lidu sešel se přece tak valný počet bojovníkův,
že při dobré zprávě bylby postačoval ku potlačení Čechův; sám
kardinál Jindřich přispěl byl osobně s tisícem střelcův Anglických;
Němcův pak počítalo se, dle jedněch, až k 80.000 jezdcův, dle

jiných pak až prý ke 200.000 branných lidí vůbec. 838
Již ten týden

po sv. Petru a Pavlu stáli hojní zástupové, jakož umluveno bylo,
na hranicích Českých; vévoda Saský však, čekav na sousedy své,
vypravil teprv 5 července syna svého s 20.000 brannými do pole,
pod zprávou pána ze Swarcburka; z Rezna také vytáhlo vojsko
teprv okolo 8 července, kardinál legat pak bavil se ještě 13 čer
vence v Normberku, svolávaje se všech stran bojovníky, a snaže
se zvláště o příměří mezi Mohuckým a Heským, ačkoli bez pro-



dávná svornost bez nesnáze opět. Již 12 července táhl první houf
Táborův pokojně skrze Prahu na Bílou horu se 300 vozy bojov
nými; nazejtří následovali Sirotci touž cestou se 200 vozy; 15 čer-

spěchu. Nejvyšší vůdce celé výpravy, Ota Trierský arcibiskup
a kurfirst, vtrhnuv s Rýňany, Šváby a Bavory dne 12 července do
země k Tachovu, přijat jest od tamějších měšťanův se zvláštní
úctou a oslavou. Ležel pak několik dní polem u Plané, čekaje jak
na Braniborského markrabí Fridricha s Franky a Durinčany, tak
i na mladého Saského, až oba tito, spojivše se dříve dohromady
a opanovavše města Mašťov i Zlutice, přitáhli k němu dále do
Plzeňska. Žlutice již tehdáž náležely byly panu Jakoubkovi ze Vře
sovic, kterýžto však netušiv sobě proti takové síle, opustil je s lidmi

svými, načež knížata všedše tam, odevzdali je zase panu Alšovi
Holickému ze Šternberka. Potom všecka vojska Německá pospolu
dne 23 července jala se dobývati města Stříbra. 339

Válečný ten návrh, za kterýmžto veškero vojsko německé se

středilo se v Plzeňsku, dá se jen chváliti, povážímeli hojnost tamějších
měst a hradův husitům nepříznivých a nedobytých, o něž se opírati
mohlo, jako Plzeň, Týn Horšov, Tachov, Přimda, Kinžwart, Nečtiny,
Bezdružice, Bělá, Kornberk, Drštka, Lopata, Radyně a jiných více;
aniž co tupiti jest, že tak veliká moc válečná, potáhši k sobě nad
to ještě všecky hybné síly kraje předhusitského,

840 bavila se kolik
dní dobýváním jediného města, které mohlo býti na škodu míru
okolí onoho. Na Stříbře zavřel se Přibík z Klenová, jenž to město
byl před nedávném opanoval,

341 se svou čeledí, a jediný pan Petr
Zmrzlík ze Svojšína, seděním na Orlíku, přibyl mu ku pomoci, když
město již obleženo bylo; i majíce oba jen asi 200 bojovníkův,
bránili se nicméně statečně, ačkoli Němci velmi nákladně děly
velikými dobývali a zdi bořili. Největšího udatenství dokazovali tu

prý vojíni poslaní ze severních měst námořských.
342

Ještě dne
1 srpna dával pan Jan z Risenberka na Rabí panu Oldřichovi
z Rosenberka zprávu, že knížata prý »velmi řádně leží okolo Stříbra,
a žádnému nepřekážejí krom picování, a děkuje bohu dobře se jim
vede; a jižť sou drahně zdi povrhli okolo města; a tak se naději,
že tento týden k městu šturmovati budou.« 343 Ale skutek nepo
tvrdil nadějí těchto.

Vypuzením husitův k Římu náchylných dostala byla v Praze
převahu strana horlivějších podobojích, kteří nemeškali obnoviti
s Tábory a Sirotky dávné umluvy přátelské.

344 Protož když nové
valilo se na národ nebezpečenství, vrátila se stranám národním



vence přijel kněz Prokop se hlavním vojskem, kteréž rozloženo
byvši po městě, chovalo se tam mírně, až dne 17 nastoupilo také
pochod svůj do Plzeňska; o den později pak vytáhli za ním Pra
žané s některými pány, mezi nimižto zejmena Menhart ze Hradce,
Václav Strážnický z Kravař a Jan Tovačovský z Cimburka se

připomínají. Síla veškerého vojska českého udává se (snad příliš
nízce) toliko na 15 set jezdcův a 16 tisícův pěších,

345 kteří s po
třebnými vozy a děly pod vrchní zprávou kněze Prokopa vyšli
z Prahy hájit kalicha proti celému starému křesťanstvu; na cestě
však připojilo se k nim ještě několik houfův ze Zápraží, mezi nimiž
i pan Beneš z Kolovrat a z Ročova, tak že pochod o několik dní
se opozdil. Když ale v sobotu dne 2 srpna blížili se, padl na
veškero německé vojsko z nenadání tak náramný strach, že pustivše
od dobývaní Stříbra, počali valně utíkati k Tachovu, dříve nežli

Čechy byli ještě spatřiti mohli.

Legat papežský, kardinál Jindřich, opozdiv se v Němcích za

vojskem, vstupoval právě u Tachova do Čech, když první hou
fové utíkajících ven ze země se hnali. I podiviv se té nestatečnosti,
vrhnul se jim vstříc, zastavoval je, prosil a napomínal, aby pamatu
jíce na boha, na čest a na spasení duší svých, vrátili se do boje
proti nepříteli v každém ohledu prý slabšímu; dal rozvinout! ko

rouhve papežské, i sám s krucifixem v rukou postavil se v čelo
těch, kteří uposlechli jeho. Tím spůsobem podařilo se mu, že
v pondělí dne 4 srpna

346
vojsko celé postavilo se ještě jednou

polem u Tachova, knížata pak zavázali se sobě, neopouštět! jeden
druhého.347 Ale když tábor český toho dne v šiku válečném blížil

se k Tachovu, tu opět kleslo srdce křižákům zděšeným, takže
dříve, nežli nastal boj, počali znova rozprchati se ve zmatku ne

slýchaném. Nadarmo byly všecky prosby a hrozby kardinálovy,
nadarmo chopiv se korouhví říšských, roztrhal je hněvem před
knížaty a vrhal jim je k nohoum se zlořečením strašným; konečně,
nechtěli! upadnouti sám v moc kacířskou, musel i on také oučast
niti se outěku všeobecného. Čechové zajisté, pustivše se honem za

utíkajícími přes lesy, pobili jich tam prý na tisíce.
Téhož dne obehnáno jest také bez meškání město Tachov,

do něhož nemalý počet Němcův a Plzákův se byl zavřel. I ačkoli
Tachov lépe upevněn byl, nežli Stříbro, a posádka byla mnohem

četnější, nicméně v několika dnech, zapálen byv střílením z děl
a ze strojův ohnivých, vzat jest outokem dne 11 srpna a povraž
děno v něm drahně lidí, s ušetřením jen žen a dětí;

348
jiní utekše

Palacký, Dějiny české III., vyd. 4. 25



se na hrad, i tam dne 14 srpna po velikém krve prolití vzdáti se

musili. Padl tu mezi jinými statečný rytíř Komárovec, který dne
4 srpna, když všickni na outěk se dávali, sám jediný stoje byl
pravil: »nevěděl bych před kým utíkati, vždyť nepřítele ani ne

vidím!* Vězňův na hradě jatých bylo 1400, mezi nimiž také pan
Vilém Švihovský z Risenberka, pan Jindřich Zito z Jivian a jiní;
i kořist bohatá druhu všelikého dostala se vítězům do rukou,
a zvláště slavně známá veliká puška někdy krále Václavova, řečená
Chmelík. Vězňové přední, a mezi nimi zejmena pan Vilém Svi

hovský, chováni jsou na svobodě pod závazkem na čest a na víru:
ale po několika dnech dvamecítma z nich, uviděvše svou příležitost,
uprchli proti slibu svému. 849

Po dobytí Tachova Táboři obrátili se nejprv proti hradu
Roupovu, jehožto majitel, pan Jan z Roupova, jen tím uchránil se

záhuby, že se zapsal jim v jednotu a vytrhl tudíž s nimi polem
před Plzeň, kdežto lehlo veškeré vojsko husitské, města dobý
vajíc. Když ale ztráveno tu několik dní bez prospěchu, obě strany
uzavřely mezi sebou příměří až do dne sv. Jiří (23 Apr. 1428).
Ze zápisu o tom učiněného jeví se, že stáli tehdáž v poli po straně
husitské následující čelní mužové; kněz Prokop, Jaroslav z Buko

viny, Jan Bleh z Těšnice, Velek Koudelník z Březnice a Jan
z Královic, co hejtmané Táborští a Sirotčí; pak páni Menhart ze

Hradce, Beneš z Kolovrat, Mikuláš z Landšteina, Chval z Machovic,
Přibík z Klenová, Petr a Jan bratří Zmrzlíci ze Svojšína na Orlíku,
Aleš z Zeberka, Jindřich Hlaváč z Dubé, Jan Kolda z Zampachu,
Jan Zampach z Potenšteina, Beneš z Mokrovús, Jan z Roupova,
Wolfart z Javora, Bohuslav z Vlčího, Jakub Kroměšín z Březovic,
Lvík Všerubec ze Slavic, František z Kotvice, Jaroslav z Trocnova
(Zižkův někdy bratr), Jiřík z Waldeka, Sigmund z Třebolovic,
Mikuláš ze Zásmuk, Petřík z Luhová, Jan Sudlice z Běstviny,
Čeněk z Sárova, Jakub Čeněk z Malešova, Bušek ze Smolotyl, jenž
učiněn byl hejtmanem na Tachově, a města Klatovy, Domažlice,
Sušice, Písek, Prachatice i Horaždějovice. Ke straně Římské a před
husitské přiznávali se zase: Hynek Krušina ze SVamberka, Jan
z Risenberka, Aleš Holický ze Šternberka, Hanuš z Kolovrat na

Krašově, Zdeněk z Rožmitála na Zbiroze, Zdeslav z Buřenic pur
krabě Karlšteinský, Vilém z Nečtin na Kornberce, Burian z Gut

šteina, Zdeněk z Drštky purkrabě na Týně Horšově, Jan Štěpa
novec z Vrtby, Bušek Calta z Kamenné hory, Jan Hrabiše z Paběnic,
Habart ze Hrádku na Lopatě, Lvík z Jivian purkrabě na Přimdě



Jan z Lestkova na Waldece, Lvík z Rovného, Ivan z Nečtin na

Bubne, Jidřich ze Sedlce purkrabě na Radyni, Bohuslav ze Chlumu,
Jan starší i mladší bratří z Ulic, Vilém z Příchovic, Vilém z Ne

tunic, Dúc z Vařin, Záviše z Jimlína, Sezema i Hynek bratří z Ko

čová, Protiva ze Svojšína, Jindřich ze Svamberka, Petr a Pavel
bratří Ebrswini, Hrdoň z Dubňan na Krakovci, Oldřich ze Slavic,
Habart z Adlar a město Plzeň.

Výminky uzavřeného příměří byly ty, že o vánocech nejprvé
příštích měly obě strany sejiti se, podobojí v Berouně, Plzeňští
v Zebráce, a přivesti tam mistry i kněží své k hádaní o věci ty,
o kteréž s obou stran sváry byly; podobojí tudíž měli postaviti
své mistry a kněží s několika staršími na hrad Žebrák, a vybrati
sobě do Berouna z Plzeňských živý základ za ně, vždy dva Plzeň
ské za jednoho podobojího počítajíce, kromě těch osob, bez

kterýchžby takové hádaní konati se nemohlo; pravidlo hádek těch
mělo býti písmo svaté starého i nového zákona, i spisy doktorův
prvotní církve, kteří na písmě svátém právě se zakládají; a cožkoli

pravidlem tím dovedeno bude, to měly přijmouti, vésti a hájiti obě
strany bez výminky, pod nejvyšším základem cti a víry, pod ztra
cením všech statkův i ouřadův svých a pod vyhnáním ze země
české. Však vytrhnouli se jen některé osoby z výpovědi, kteráž
se tam stane, strana jejich budeli jen napomáhati trestu na svévol

níky, proto cti své neztratí. Všechny kraje i obyvatelé země České
měli pozváni býti, aby přihlásili se každý zejmena k umluvám

příměří tohoto, a silnice po celém království buďte svobodny
a bezpečny. Za nejvyšší opravce všech ústrkův a závad, kteréby
ve příměří tom přihoditi se mohly, voleni jsou dva páni Kolovratové,
Hanuš na Krašově a Beneš na Ročověč 0

Z ostatních dvou vojsk, která z nařízení sněmu Frankfurtského
měla od východu a od jihu vtrhnouti do Čech, přišli jen Slezáci
do boje, vpadše u veliké síle k Náchodu. Neopatrností vůdce Sirot
čího, zde prvníkráte jmenovaného, Jana Čapka ze Sán, stala se
dne 9 srpna Čechům nemalá hanba i škoda, že podvedeni byvše
zoumyslným Slezákův couváním, předali se i vešli do záloh ne

přátelských, kdežto jich mnoho pobito a jiní jen outěkem do Ná

choda zachovali se. Slezáci však, vypálivše předměstí Náchodská
i povraždivše mnoho chudých a nemocných ve špitále, vrátili se

zase, když je stihla pověst o neštěstí u Tachova. Zdali ale také
od jihu, jmenovitě z Rakous stala se jaká výprava podobná, není
nám vědomo. Naproti tomu jisté jest, že v Moravě jako v Cechách,
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města i páni zemští strany královy uzavřeli také příměří se stranou
podobojí českou i moravskou.301

Když pak tímto spůsobem pozor všeobecný ještě k nepřátelům
zahraničným obrácen byl, mezitím strana Korybutova v Cechách
počala podtají opět křísiti a ustrojovati se. Čím více zásluh nepo
piratelných o pokoj a pořádek v zemi kníže Korybut byl sobě
získal, tím více litováno jest jeho pádu a vězení, zvláště ano místo,
kde držán byl, ani nejvěrnějším jeho přívržencům známo nebylo.
Přední mezi těmito byl od prvopočátku Hynek z Walšteina, pán na
Koldšteině v Moravě, již často jmenovaný; potom Jan Smiřický,
Vilém Kostka z Postupic a jiní méně známí. Ti brávali často mezi
sebou radu, kterakby osvoboditi mohli pána svého; a nenacházejíce
u horlivějších husitův dosti soucitu ani podpory, obraceli se tím
důvěrněji ke straně králově katolické. Zvláště pan Hynek Kold

šteinský, někdy horlivý podobojí, osvědčoval se ochotností svou,
za příkladem strýce svého pana Haška Ostrovského z Waldšteina

poddati se cele králi a pomáhati jemu v zemi, budeli také od

strany královy pomáháno k osvobození knížete; sliboval, že maje
většinu měšťanův podtají na své straně, uvede Prahu v moc krá
lovu.362 Tím dali se hnouti páni Půta z Častolovic a Jan z Opočna
na Heřmanově Městci, že svěřili panu Hynkovi čeleď svou. V městě
Kolíně, jehož obyvatelé od Pražanův odstoupivše dali se byli panu
Haškovi z Walšteina pod opravu, dne 4 září umluven jest návrh
ku přepadnutí a opanování Prahy; richtář Novoměstský a někteří
konšelé obou měst měli otevříti spiklým brány městské; ale pan
Vilém Kostka, nechtěje aby Praha zradou dostala se králi, zradil
sám oumysl ten hned nazejtří, dav o něm tajnou výstrahu Simo
novi od bílého Lva. Když tedy v sobotu dne 6 září před polednem
Hynek z Walšteina s Janem Smiřickým a s 600 jízdnými vpadli
skrze otevřené brány náhle do měst, dostali se beze vší překážky
a nesnáze až na staroměstské náměstí, kdežto se rozestavili; znapí
nané jejich samostřely činily podivný odpor proti heslu »mír svatý«,.
kteréž od nich provoláváno: ale obec Pražská, místo coby přivinula
se k nim, jakož očekávali, teprv počala zarážet! šranky, vkládati
řetězy a připravovati se k boji. Spiklí vidouce zjevnou zradu
a znajíce slabý počet svých, nehledali již spásy leda v outěku;
pročež bojováno sice na několika místech v městě, ale již ne
o vítězství, nýbrž jen pro zniknutí vazby. V boji takovém zabito
jest jich asi ke stu, zjímáno přes 250, a jiní buďto schováni po
domích po přízni a pro známost, buď utonuli v řece Vltavě, přes.



kterouž s koňmi svými utíkali; málo jich bylo, kterým skutečně
utéci se podařilo. M. Jan z Rokycan v největší bouři, chtěje uskrov
nit! krve prolití, vrhnul se mezi rozlítěné bojovníky, a sám pod
komži svou pokrvavenou uchránil nejednoho nešťastníka, který jižjiž
byl stal se obětí chátry rozjitřené. Pan Smiřický se mnohými pano
šemi jatý uveden jest do vězení na radnici; pan Hynek Koldšteinský
ale, který schoval se byl v domě u Slona, tam od panoše Jana
Makovce z Měrunic dostižen a nešlechetností tím ohavnější za
vražděn jest, an byl téhož Makovce před tím uprosil od šibenice
u Staroměstských. Brzy potom sťat jest v Praze rytíř Václav z Jinec,
přední oučastník té jízdy, a několik měšťanův s ním; panu Smiřic
kému ale podařilo se utéci z vězení pomocí jakési dívky.

353 Ne

šťastné však toto vskočení aspoň v jednom ohledu nestalo se
nadarmo: husité zajisté, nechtějíce mezi sebou chovati déle příčinu
takových bouří, umluvili se s knížetem Sigmundem Korybutem
a propustili jej samoděk dne 9 září z vězení na hradě Waldšteině,
kdež potud chován byl, davše jej pod bezpečnou stráží vyprovo
dili přes hranice České. Kníže ten pak i po svém navrácení se do
Polska nepřestal býti laskav na Čechy a hájiti strany jejich, jakož
pak o tom na místě svém i dále připomenuto bude.

V okolnostech takových nemohl Pražanům jinak než vítaným
býti příjezd hlavního vojska Táborského a Sirotčího, kteréž vedením
kněze Prokopa Velikého dne 11 září přitáhlo asi v 10 tisících

pěších a 800 jízdných z Plzeňska do Prahy, vezouc s sebou, kromě
jiných děl a strojův válečných, také pušku Chmelík na Tachově
dobytou.

354 I hned potom v neděli dne 14 září obehnán byl Kolín
od spojených těchto vojsk a Pražanův pospolu, a dobýváno jeho
skrze celé čtvrtletí velikým úsilím i rozmanitými chytrostmi, an
Diviš Bořek z Miletínka s čeledí pana Opočenského i Půty z Často
lovic k ruce páně Haškově velmi statečně toho města bránil, časté
na ně outoky vždy krvavě odrážeje, ačkoli věže a zdi městské na

mnohých místech již povaleny byly. Konečně teprv dne 16 pro
since vzdal města umluvou, když měšťanův část valná nechtěla se
dále brániti; i obdržel s čeledí a družinou asi 100 branných lidí

čestný z města průvod.
Nezdaření se valné výpravy říšské tohoto léta u Stříbra i Ta

chova činilo ve všech zemích křesťanských dojem hluboký a vy
kládáno hned ze všelikých příčin; našli se i takoví, kteří vinili

knížata ze zrady zoumyslné. Jmenovitě pravilo se, že Pražané měli

tajné poselství své u Fridricha markrabě Braniborského, podávajíce



prý jemu i synům jeho koruny České, jestliže odvrátí od země
záhubu nastávající; načež prý on dělaje se nemocným, nechtěl
oučastniti se boje, a příkladem svým odstrašil také ostatní knížata
i vojsko.

355
Jalovým takovýmto sočením nelepšila se vina nestateč

nosti, která jináče v potřebě umělého i cvičného vedení války mnohem

přirozenější nacházela omluvu. Užívaní hradeb vozových ve vojště
na ně nezvyklém nedodávalo ani síly ani smělosti proti těm, kteří
v umění takovém za mistry uznáváni byli. Sám kardinál Jindřich
Winchesterský přičítal vinu nezdaření takového předně nedostatku
oustrojné článkovitosti a cvičnosti vojsk německých, i ustanovil se
na tom, že k boji proti Cechům potřebí bylo ne tak hojných, jako
raději na válku zvyklých a v ní cvičených lidí, jakoví byli husité
sami; pročež staral se přede vším o sbíraní peněz po celém kře
sťanstvu, aby žoldnéři k denní válce najati, čili aby vojsko stálé,
polem ustavičně ležící a zbraní výhradně se obírající, proti Cechům
zřízeno býti mohlo. Tento zajisté byl smysl i oučel jednání jeho
na sněmu říšském, který zvláště jeho přičiněním dne 16 listo
padu ve Frankfurtě sešel se. Tu po mnohém o té věci roko
vání stalo se konečně dne 3 prosince 1427 důležité snešení o spů
sobu, kterak po celé říši Římské měly se sbírati daně k vedení
války proti husitům, a kterak dále se sbírkami nakládati se mělo.
Z daní takových neměla vyňata býti naprosto nižádná osoba pře
byvší patnácte let stáří svého, ani duchovní, ani světská obojího
pohlaví; všem duchovním, zejmena důstojníkům jakýmkoli, kano

vníkům, opatům, farářům, kaplanům, křižovníkům, mnichům, je
ptiškám a t. d. bez rozdílu jest uloženo, aby dali každý pod přísahou
pět ze sta důchodův svých, a kteří nepožívali důchodův stálých,
aspoň po dvou groších českých jeden každý: lidé světského stavu
dávejte nejméně po jednom groši českém s osoby, kdo ale měl

jmění v ceně 200 až- do 1000 zlatých, dej půl zlatého, kdo výše
tisíci, slož aspoň jeden zlatý, nechceli učiniti více; židé plaťte po
1 zl. s každé osoby, každý panoše po 3 zl., rytíř po 5 až 15, hrabě
po 25 zlatých a t. d. V každé vesnici farní, v každém městě zřízeny
buďte kommisse šesti osob, (z kněží, ©úředníkův a lidí obecních),
ježto peníze ty vybírati, zapisovat! a do zvláštních truhlic šesti
klíčových ukládati měli; sebrané summy odvedeny buďte i s rejstříky
všude do sídel biskupských, a odtud dále do pěti hlavních měst,
Rejna-Kolína, Normberka, Erfurta, Salcburka neb Vratislavi, a to
konečně do dne 29 února 1428. Za nejvyšší hejtmany budoucí
výpravy proti husitům ustanoveni jsou kardinál legat Jindřich



Anglický a Fridrich markrabě Braniborský; k opatření příprav po
třebných měla zřízena býti nejvyšší rada říšská devítipanská, do níž

každý z šesti kurfirstův po jedné, všecka pak města říšská pospolu
tři osoby jmenovati měli; ti scházejte se v Normberce každou neděli

první po suchých dnech pod předsedáním markrabě Braniborského,
a nařizujte zespolka, čeho při najímaní, placení a rozkládaní žoldnéřův
na příhodná místa aneb při zásobení se k válce potřebí bude. Vše
obecná pak výprava nová uložena ke dni sv. Jana 1428 na ten
spůsob, aby toho dne všichni zástupové váleční ze všech zemí po
hotově stáli na hranicích českých.

3515 V památném uzavření tomto
nelze jest nespatřit! jádro, z něhožto v okolnostech příznivých mohlo

vypučiti se a vzrůsti to, čeho tehdáž národu německému nejvíce
bylo potřebí: lepší oustrojí moci vykonávací v říši. Ale ke zdaru
takovému vyhledávalo se především více vlasteneckého citu, více

obětavosti, nežli bylo nalezti mezi Němci té doby.
Papež Martin V, jakkoli zaražen a skormoucen byl neštěstím

dne 4 srpna,
35

' nepřestal proto jeviti zalíbení své nad rázným
a opatrným chováním se nového legata svého, kardinala Jindřicha
Anglického. »Dokázal si,« tak psal jemu z Říma dne 30 září, »žes

opravdu ten, za kterého sme tě měli, ukázav tolik srdnatosti a opatr
nosti. Ale jakkoli rada lidská málo platna býti se zdá, nesluší proto
malomyslněti aneb umdlévati: nýbrž čím méně zdařilo se nám,
čeho sme žádali, tím větší odhodlaností a silou potřebí jest povstati
a přičiniti se k věci opět. Protož nikoli neustávej moudrost a snaž
nost tvá, ale volej i pohádej, vděk nevděk, jak knížata Německá,
(do kterýchž arci tuším málo čáky jest,) tak zvláště preláty, jichžto
věc ta blíže se dotýká. Vždyť netřeba učiti tebe, víš sám, čeho
a jak se chápati máš, aby církev hanby té i skvrny konečně jednou
zbavena byla. Dovedešli toho, věz, že získáš sobě kromě zásluh
u boha, také na světě slávu vyšší nade všecky krále a knížata věku
našeho. My zatím neobmeškáme odsud činiti všecko, cokoli k věci

napomáhat! může.« Dle toho vydal již dne 25 října do všech zemí

křesťanských opětné nařízení, aby podle nálezu sboru Konstantského
všude biskupové vybírati dali u kněžstva svého roční desátky na
chování stálého vojska proti Cechům kacířským, sám také k témuž
cíli určiv pátou částku důchodův celních komory apoštolské.
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Plzeňských pak napomínal bullou dne 11 listopadu danou, aby
s kacíři nikoli nepouštěli se do hádek o víru, ježto dušem jejich
prý více škody nežli užitku přinesti mohly, ana pravda víry kato

lické, stvrzená tolikerými mučenníky, vyjevená na tolikerých kon-



ciliech, objasněná spisy tolika svátých doktorův, nepotřebovala prý
ani důkazův nových. Také kardinálovi Janu Železnému psal, aby
hleděl překaziti tomu hádaní: a však nebyloliby možné uvarovati
se ho, aby přivolal k němu doktorův z university Vídenské. 3"9

Však legat papežský, kardinál Jindřich, již dne 21 září psaním ze

Frankfurtu požádal byl mistrův někdy Pražských, Simona z Tišnova
i Prokopa z Kladrub, aby pro poučení prý a lepší navedení Čechův

bludných přijali na sebe břímě hádaní takového. 360

O novém tomto pokusu theologův českých, přesvědčit! sebe

obapolně důvody učenými, došly nás zprávy velmi nedostatečné
a kusé: a však rozumí se téměř samo sebou, že i on minul se

s cílem svým. Hádaní na hradě Žebráce počalo se skutečně dne
29 prosince u počtu dosti valném. Za opravce a pořadatele s obou
stran voleni byli páni Jan z Waldeka i Smil Holický ze Šternberka;
mezi přítomnými theology jmenují se s jedné strany M. Simon
z Tišnova, s druhé M. Jan z Rokycan a Petr Payne Anglický.
Jediný však důležitý a známý následek hádaní toho byl ten, že

Pražané, Táboři a Sirotci, mezi sebou v Berouně také sami se po
vadivše, u menší přízni odtud se rozešli, nežli tam se byli dostavili. 881

Svorněji zatím nežli theologové, počínali sobě v době této ještě
bojovníci čeští [1428]. Nedlouho po dobytí města Kolína všecka

vojska, Táboři pod Prokopem Velikým, Sirotci pod Prokůpkem
a Pražané s Janem Tovačovským, vytáhli u prostřed zimy do pole
a sice do Moravy. Majíce však s Moravany příměří, nebavili se ani

dobýváním ani pleněním země jejich, až přilehli k Uherskému Brodu;
kteréžto město po nedlouhém sklíčení vzdalo se umluvou. Potom
když u města Veselí připojili se noví zástupové z Čech i z Moravy,
všecka ta síla válečná, překročivši hranice Uherské, mimo Skalici
a Senici táhla přes hory, a poplenila celé to podkrají okolo Oře
chová, Modré, Pezinku i sv. Jiří, až konečně u Prešpurka lehla
táborem. Odtud, vypálivše Prešpurská předměstí, obrátili se husité
zase přes Ložnici a Senec k Šintavě a k Trnavě, a plenili dále
přes Kostelany, Čechtice i Nové Město nad Váhem až pod Beckov. 362

O boji při výpravě takové nikde není řeči, a zdá se, že Uhři ten
kráte ani nepostavili se polem k odporu; a však ani o dobývaní
pevných měst a hradův nečiní se zmínka, tak že celé to podniknutí
nesměřovalo leda ku poplenění země. Nedlouho na to sešla se opět
vojska všecka k Uherskému Brodu, kdežto poleževše málo, někteří
vrátili se s kořistmi zase domův, jiní pak táhli skrze Moravu do
Slezska k Opavě.



O následující tudíž této hlavní husitův po Slezsku jízdě
zachovalo se sice něco více zpráv nežli obyčejně, a však nikoli
s dostatek. Vůdcové jejich jmenují se Jaroslav z Bukoviny a Blažej
z Kralup hejtmané, Fridrich »z boží milosti® kníže Ruský z Ostroha,
pan Jan Tovačovský z Cimburka (Moravan) a Dobek Buchala
z Uher (Polák) i jiní starší vojsk Táborských a Sirotčích; kněz

Prokop Holý, ač byl ve vojště přítomen, nejmenován aspoň ouředně
vůdcem vrchním. 863

Již při samém blížení se husitského táboru
města některá, jako Polská Ostrava, Ketře a Osoblaha, opuštěna
byla strachem od obyvatelův svých; i ačkoli Opava sama ubránila
se prvního outoku, nicméně Václav kníže Opavský poddal se s městem
Hlubčicemi a se Hradcem dobrovolně, a zapsal se pomáhati Cechům

podobojím. Potom obehnavše tito Hlohov horní, dobyli města
outokem dne 13 března, i jali v něm výše tisíci oděncův, panošův
a měšťanův z Bělé, z Prudníka i ze Střelce; načež přijev Bolek
kníže Opolský do vojsk osobně, zapsal se také býti s nimi věrně,
a vyvadil vězně své penězi hotovými. Na to když jiní knížata i města
a biskup Vratislavský postavili se polem u Nisy, dne 18 března
stala se bitva krvavá před městem, v níž ke dvěma tisícům Slezákův

pobito aneb v řece utopeno, a Cechové vtrhše do předměstí, po
pálili je i s vozy nepřátelskými v něm. Z toho přibylo Slezákům
strachu náramně, a od té doby nechtěl nikdo více staviti se kacířům
na odpor. Množství měst, jako Ciknhals, Wejdna, Otmochov, Pačkov
a Frankštein, pak Falkenberk, Krotkov, Střelín, Kouty a j. v. opu
štěny byvše od obyvatelův svých, padly téměř bez boje Cechům
do rukou. Kníže Jan Minsterberský umluviv se přátelsky, ochránil
tím město i zemi svou; méně šťastny byly Břeh i Olava, ačkoli
kníže Ludvík také byl přízniti se hleděl. Již dne 30 března

byli hond čeští jen míli vzdálí od Vratislavě, proti kteréž ale ten
kráte ještě ničeho před se nebrali. Okolo velikonoci (4 dubna) stála
hlavní síla u Richeb, a tam přitáhše Hradčané i Chrudimští, též

páni někteří z Čech na pomoc, i vypálili Richby, a hnuvše se odtud
k Sobotce, hrad ten důležitý a od svých opuštěný osadili panem
Janem Koldou. 364 Potom položili se u města Najmarku a opatřili
odtud Sobotku potřebami válečnými. Ze psaní daného v těchto
dnech ve Vratislavi dovídáme se, že v druhé polovici měsíce dubna

činily se nové přípravy ku podstoupení Čechův polem. S jedné
strany stál Kunrat biskup Vratislavský opět v Nise s knížetem
Přemkem Opavským a s pány českými Půtou z Castolovic i Janem
z Opočna; s druhé strany kníže Ruprecht řádu Malteského, kníže



Hanuš Zahanský a jiní kladli se za Lehnicí u Hojna, kamž i Vrati
slavští i Hanuš z Polenska s Sestiměstskými k nim přispěti měli,
a také pan Baltazar ze Slivna s třemi sty jezdci od mladého mar
krabě Braniborského očekáván byl. Mezitím Cechové tiše prý se

chovali, rozjíždějíce se v houfech malých po zemi Slezské bez od

poru, ježto několik knížat spříznilo se bylo s nimi, držíce od nich
města mnohá, v nichžto jejich ranění a nemocní chováni a léčeni

jsou; také posilnili se pomocí z Cech, nepočítaje sedláky, kteří ve
Slezsku samoděk prý k nim se přivinuli, jichžto počet také byl
nemalý. Takž prý bylo jich ke 24 tisícům pod vůdci všelikými,
kteří ale všichni kněze Prokopa poslouchati museli. Obecně však

(dodává totéž psaní) neplenili a nehubili v zemi leda kostely, fary,
dvory panské a krčmy.

385 Zatím dověděvše se Cechové, kterak
u Lehnice nové vojsko se sbírá, vytáhli bez meškání proti němu
stranou ku Kolperku: ale Němci sotva spatřivše je, rozprchli se
v noci náhle do pevných měst, z nichž potom Cechové jen jediné
Hojno vzavše outokem, je vypálili a povraždili mnoho lidí v něm.

Jiná města holdováním silným vykupovala se z nebezpečí jim hro
zivšího. Ke Vratislavi přiblížilo se hlavní vojsko české dne 1 máje,
i vypálilo jeho předměstí, ačkoli do města toho na sto tisíc lidu
z okolí se bylo uteklo. Z dalších událostí připomeneme jen to, že

před odjezdem vojsk ze Slezska konečně i kníže Ratibořský, Přemek
Opavský, Kazimír Osvětinský a kníže Těšínský, vstoupili s nimi
v umluvy,

386 a že tudíž ustoupení Čechův stalo se z vůle jejich
a nikoli z donucení, ačkoli král Vladislav Polský psaním již dne
1 dubna z Kališe ku knížeti Kunratovi Olešnickému daným těšil

byl Slezáky, že již svolával všecky poddané své i z nejdalších zemí,
jako z Litvy, z Rus a z vojvodství Multanského, aby pohotově byli
postaviti se proti kacířům českým.

367 Však zdá se, že i té doby
ještě Poláci někteří, jako pan Puchala, ochotnější byli pomáhati
Čechům, nežli nepřátelům jejich.

368 Než bud’ tomu jak buď, to vždy
jisté jest, že Táboří a Sirotci, vrátivše se asi v polovici měsíce máje
do Čech zase, přivezli s sebou veliký plen a vozy plné kořistí
rozmanitých. 369

Jedna však jejich částka, v počtu asi deset tisíc branných,
obrátila se skrze Moravu, kdežto dne 17 máje s měšťany Brněn
skými krvavou měla potržku,

370 do země Rakouské, a tam na břehu
Dunajském naproti Nussdorfu položivši se vojensky, skrze několik
dní plenila zemi okolní bez odporu, až skrze hořejší Rakousko
vrátila se beze škody do Čech.371



Také jiný zástup Sirotkův a Pražanův, asi 6000 lidí branných,,
kteří dne 25 máje přes hranice Bavorské u Tachova k Pernovu
vtrhli, plenili tam celý měsíc bez odporu znamenitého, a ovšem
bez utrpení vlastního; zejmena praví se, že dobyli kromě Pernova.
také na severu městeček Tirschenreut a Falkenberka, potom pak
že obrátivše se k jihu, mezi jinými vzali outokem město Mosbach,
kdežto zabili ke 300 mužův, vypálili dne 9 června městečko Nite
nov, vyhubili klášter Walderbach, a zvláště skopáním velikého
rybníka lantkrabova spůsobili zemi velikou škodu; konečně pak
učinivše veliký plen okolo města Kouby, a zmocnivše se i městečka
Mnichova u lesův, že vrátili se do Prahy zase o sv. Markétě:
(13 Jul.).

8,a

Z německé říše v běhu roku 1428, kdežto podle sněmovního
snešení Frankfurtského nejsilnější rána proti Čechům se očekávala,
mimo naději nepodniknuto naskrze ničeho. Všeobecná ona daň,
jaková dekrety Frankfurtskými uvoditi se chtěla, byla národu
Německému něco nového a neslýchaného; reptání proti ní nastalo
všeobecné, a největší tuším mezi kněžstvem i duchovenstvem samým y

také rytířstvo ve mnohých krajích zpouzelo se, pravíc, že zavázáno

bylo jen k bojování, a nikoli ku poplatkům robotným.
373 Nic ne

pomáhalo, že papež hojnými do Němec vyslanými spisy vychva
loval nálezy ony velice a napomínal všecky věrné syny církve
k horlivému a důraznému jejich provedení, předstíraje spolu hanbu,
která Němcům prý z toho šla, že národu v každém ohledu slabšího
po tak dlouhý čas ke své vůli připraviti nemohli. 874 I scházeli
a radili se o této věci knížata Němečtí roku tohoto několikrát,
nejprvé okolo velikonoci ve Frankfurtě, potom v Kobolenci, pak
ve Bingen (dne 16 máje) a zase ve Frankfurtě, ale vždy bez pro
spěchu a bez konce; kardinál Jindřich, byv do Anglie povolán,
nemohl osobně býti nápomocen. Knížata sice nesvolovali toliko,
ale i doléhali na to, aby daň po všech zemích jejich se sbírala:
summy však sebrané nedávali odvoditi na určená místa, chtějíce
každý podržeti je doma sám a vystroj ováti z nich žoldnéře dle
svého zdání, čemuž zase netoliko král Sigmund, ale i duchovenstvo
i poddaní vůbec na odporu byli.

87“ Mimo to brala nevole mezi

knížaty také podnět odtud, že po smrti Fridricha Bojovného
(f 5 Jan. 1428) Saské vévodství pojištěno bylo jeho synům od
krále Sigmunda dědičně. Následkem takovýchto sporův nestala se
toho léta žádná proti Čechům výprava, jakkoli doléhavé byly škody,
jež oni jízdami zahraničnými u větší míře činiti počali; a král Sig-



mund, utrpěv ku konci měsíce máje při dobývaní hradu Holubce
nad Dunajem ve Srbsku od sultana velikou porážku,

3

'
6

nebyl také
v tom položení, aby na Cechy jaké nebezpečí byl uvaliti mohl.

Teprv o sv. Havle [16 října] byvše kurfirstové kromě Saského
všickni pohromadě v Heidelberku, svolili tam a přikázali otevře
nými listy do všech krajin německých, aby peníze »na husy*
sebrané odevšad do Normberka zaslány byly; také viděti jest ze

psaní v Normberce dne 25 října daného, že tam Braniborský
markrabě s raddou devítipanskou dle Frankfurtského snešení rokoval
skutečně, ačkoli o výsledcích rokování toho neví se. 377

V Čechách příměří uzavřené u Plzně až do sv. Jiří 1428, zdá
se, že později opět prodlouženo jest, protože země tohoto léta
vůbec požívala pokoje.

378 Obě však stálá vojska, čili »obce polem
pracující,* Táborské totiž i Sirotčí, snad jen aby bez zaměstnání

nebyla, jala se letního času dobývati dvou hradův důležitých, kteří
byli v moci služebníkův králových. Táboři obehnali dne 8 července
hrad a město Bechyni, ježto právem manským tehdáž držel
Hynce z Lažan, syn někdy pana Jindřicha Lefla, padlého v bitvě
u Vyšehradu. Dobývaní to dálo se v síle znamenité, an kněz

Prokop Veliký sám je vedl a nejen přední táborští hejtmané, ale
i pomocníci z měst jejich tu přítomni byli. Také svezeno jest tu
množství děl velikých i malých a jiných strojův potřebných, a roz
sázeno na čtyřech místech okolo hradu a města. Však i odpor,
jejž pan Hynce a hejtman jeho jménem Kokot činili, byl neoby
čejně srdnatý, tak že déle nežli čtvrt léta se ubránili. Teprv
o sv. Václavě vkládal se pan Oldřich z Rosenberka k umluvě mezi
stranami, přišed sám do ležení Táborského v nádherném komonstvu.
Ale konec dobývaní stal se teprv okolo sv. Havla, kdežto posádka
nemohouc déle snášeti soužení, an počet raněných se zmáhal,
vzdala město i hrad a propuštěna jest od vítězův na svobodu.373

Méně šťastni byli Sirotci, kteří téhož léta po sv. Jakubě oblehli
hrad Lichtenburk ve Čáslavsku. Toto dávné sídlo rodu někdy
slavného náleželo bylo před válkou králi, a dobyto byvši r. 1421
od podobojích bez boje, vráceno jest panu Hynkovi Krušinovi
z Lichtenburka, potomku prvních jeho stavitelův, an tehdáž stál
byl takořka v čele národu; nyní ale držel hrad ten pan Jan
z Opočna, ačkoli pan Hynek Krušina mezitím stal se byl také
služebníkem královým. Obležení toto řídili přední hejtmané Sirotčí,
kněz Prokůpek a Jan z Královic; i přesvědčivše se hned o ne

prospěchu outokův, umínili posádku vyležeti hladem. Pročež nadě-



láno jest okolo hradu příkopův, bašt, srubův a plotův, podle
tehdejšího umění, a osazeno lidmi, aby nikdo ani doň ani z něho
ven dostati se nemohl; pak leženo tu bez užívaní střelby a strojův
přes léto i zimu déle nežli rok, an hejtman hradský, jménem Liška,
se svými 300 brannými, nic o vzdání se slyšeti nechtěl. Mezitím
Sirotci sami v ležení svém počali byli trpěti nouzi; a protož vyslali
okolo Všech svátých částku vojska svého pod Janem Královcem
až do Zitavska na sbíraní spíže. I učinivše tito veliký plen v onom
kraji, když vraceli se přes Hrádek a Chrastavu do Čech zase, tu
sebravše se Zhořelští a Zitavští s panem Albrechtem z Koldic
a Hanušem z Polenska v noci ke dni 11 listopadu, potom ráno
u veliké síle obořili se u Machendorfa mezi Chrastavou a Libercem
na zadní voj Sirotčí tak důrazně a šťastně, že nejen dobyli vozův
jejich drahný počet, ale i až ke 400 branných Čechův buďto po
bili, aneb v řece Nise potopili a některé také ve stodolách upálili.
Vítězství toto nebylo sice ani rozhodné, ani trvanlivé, protože
Sirotci, ač byli počali utíkati, však brzy opravivše se zase, odrazili
Němce nazpět, a pomstivše porážky své, zabili mezi jinými také
Zitavského hejtmana: nicméně i částečné toto zdaření vzato jest
tudíž po zemích německých na slovo, jako důkaz, že Čechové
nebyli vždy a všude nepřemožitelni.

380

Nedlouho po této příhodě, asi v polovici měsíce prosince,
odvážili se Sirotci již zase k podobnému dobrodružení ve Kladsku
a Slezsku; a přitáhše tam, leželi mezi Kladskem a Stivnicí (Schwedel
dorf) asi dvě neděle polem. Mezitím sebravše se kníže Jan Minster

berský s lidmi biskupovými z Nisy, s hejtmanem Svídnickým
a celým krajem jeho, vytáhli proti nim a dne 27 prosince obořili
se mocně na tábor Sirotčí; kníže byl mezi předními. Sirotci doče
kavše outoku nepřátelského pokojně ve vozích svých, přivítali
Němce nenadále střelbou z děl tak strašnou, že Slezáci poděšení
hned z prvního potkání valně na outěk se dali, jízdní jako pěší,
až konečně i kníže s nimi prchati musil. Ale upadnuv s koněm do

zmoly bahnité, z níž pro tíži lebky a brnění nemohl dosti rychle
vybaviti se, dostižen jest od husitův a zabit i s jinými drahně lidmi;
hejtman pak Svídnický pan Cetric jat také se množstvím jiných
oděncův a odveden do Čech. Porážka ta stala se asi hodinu před
západem slunce; husité pak nepřestali stíhati utíkajících i v noci,

zapalujíce vesnice napořád, aby nikdo ani v nich ani v polích
sněhem se bělících ukrýti se nemohl. Potom táhli do země bez

odporu dále a osadili [1429] města Němčí i Olavu, obé však jen



na krátký čas; poleževše pak asi deset neděl v onom okolí, vrátili
se mimo Kladsko do Cech zase s hojnou kořistí všelikého druhu. 38

'

Kníže ten Minsterberský zahynul bez dědicův, a země jeho pro
půjčeny jsou od krále Sigmunda v Prešpurku dne 13 srpna 1429

panu Půtovi z Castolovic za věrné jeho služby.
882

Opětovaní tito výbojové zahraniční, a pokojné vždy navraco
vání se z nich zase do vlasti, dávali po všem tom, co po tolik let

již se bylo dálo, důkazy vždy nové, že husitům nešlo nikoli o pod
manění sobě nepřátel a o panování světské, alebrž jediné o svobodu
vyznání svého, a že straně papežově i králově tudíž nebylo nikoli
těžko umířiti se s nimi, ač chtělali jen svoliti ku požadavkům jejich.
Když pak tolikeré usilování, potlačiti hrubou mocí nevhodné ty
žadatele i s jejich žádostmi, ukazovalo se čím dále tím nezdárnějším
a beznadějnějším, není divu, že aspoň král Sigmund, vrátiv se
z dolejších zemí, s větší opravdovostí nežli kdy chytal se prostředku,
který již jediný dával mu neomylnou čáku pokoje. Proto rok 1429
značí se v dějinách husitských zvláště počátkem upřímnějších po
kusův se strany protihusitské, urovnati se na cestě mírné, a mezi

ději roku toho předčí tudíž váhou svou slova jednatelův nad meče

bojovníkův, ačkoli první pokusy diplomatie této theologické nepo
sloužili ještě dále, nežli že objevili veškeru i znamenitost i nesnázi

jednání takového. Ovšem pak strany obě, davše se do rokování,
nezanedbávaly proto strojiti se i dále k válce.

S počátku roku zabral se král Sigmund z uherských zemí do
Volyně ke slavnému sjezdu knížat v městě Lucku, kdežto pobyv
od 22 do 29 ledna, mimo jiná jednání uvrhl símě rozbrojův mezi
svorné posavad dva panovníky i národy, Vladislava Polského
a Vitolda Litevského, když tomuto nabídnul se dáti korunu krá

lovskou, nežádaje za to leč důkladnou pomoc proti husitům; Vitold
zajisté chytal se marného lesku, ačkoli jednota říše Jagelovské
bylaby tím přišla na zmar. Ve druhé polovici měsíce března přijel
Sigmund, byv již tužebně očekáván ode knížat a pánův zemí

západních, konečně do města Prešpurka, kdež potom téměř celý
rok dvorem zůstal, podagrou i jinými neduhy často trápený. V témže
měsíci březnu kněz táborský Prokop Veliký, svěřiv hrad Bechyni
Janovi z Těšnice, byl opět zabral se jízdou do země Rakouské.
Pánové čeští i moravští, a v čele jejich zvláště pan Menhart ze



Hradce, užili té příležitosti, pokusiti se, zdaliby nemohli navésti
krále i kněze vojevodu k osobnímu sjetí se a k umluvám mírným.
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Pan Menhart hodil se ku prostředkování takovému nad jiné pány
výtečně. Co syn horlivého někdy husity, Jana staršího ze Hradce
a na Velharticích (f 1417), požíval u podobojích důvěry, ačkoli
válčiv proti Zižkovi, r. 1421 jat byl a dán od něho na Přibenice
do vězení; odkudž když propuštěn jest, r. 1425 opět proti Táborům
u Kamenice nešťastně bojoval, jakož již nahoře vypravováno. I vida
že nemohl odolati síle sekty té, požil napotom jen tím pokoje
a ochrany od ní, že se zapsal věrně státi ku pravdám i ku pro
spěchům bratří Táborských a Sirotčích; pročež také r 1427 s nimi

vytáhl do pole ke Stříbru a k Tachovu proti knížatům říšským.
A však ačkoli horlivým ukazoval se býti kališníkem, mysl jeho
nicméně toužila po dávném řádu královském i šlechtickém v zemi,
a jen tím lišil se ode mnoha jiných pánův českých, že slovy i skutky
počínal sobě opatrněji; pročež také od té doby rostla moc a vážnost
jeho tak, že nezadlouho stal se uznaným takořka náčelníkem veškeré
šlechty české.

Kněz Prokop nezdráhal se jeti s komonstvem svým ku králi
do Prešpurka, když mu dáno dostatečné rukojemství za bezpeč
nost osoby jeho.

384
Byli tehdáž u krále, kromě Rakouského vévody

Albrechta, Bavorského knížete Viléma i několika knížat Slezských,
také čeští páni Oldřich z Rosenberka, Jan a Vilém Svihovští z Risen

berka, Jan z Opočna, Půta z Castolovic, Hanuš z Kolovrat a jiní,
když dne 4 dubna přijel tam kněz Prokop, M. Petr Payne, pan Menhart,
pan Václav Strážnický z Kravař a několikero měšťanův Pražských asi
ve 200 koních; tudíž sešli se dohromady přední někteří represen
tanti všech proti sobě válčících stran, a nad to, kromě několika
biskupův uherských i jiných doktorův německých, také čtyři doktorové
university Pařížské, kteří přišli byli v poselství ku králi. 385 Rokování
trvalo až do dne 9 dubna. Sigmund choval se mírně a přívětivě
k husitům, mnoho jim předkládaje o svém právu i o své přirozené
lásce k zemi České, a napomínaje i prose, aby nechajíce novot
a bouří, vrátili se opět k víře otcův svých; nezdáli se pak jim
učiniti toho hned, tedy že nejdéle ve dvou létech sejde se v městě

Basileji sbor obecný církve křesťanské, tam aby se obrátili se články
svými, podrobíce se nálezu vrchního tohoto soudce ve věcech víry,
a do té doby mezitím aby uzavřeli dvouleté příměří se všemi
zeměmi křesťanskými.

380 Čechové odpověděli na to, že ne oni, ale
strana protivná odpadli od staré pravé víry křesťanské, aniž že



bude dříve pokoje, než až církev zavedená do scestností všelikých
navrátí se opět k učení a příkladu Krista i apoštolův jeho. Sboru
budoucímu, budeli Konstantskému podoben, že nikoli podrobiti se

nemohou, jelikož tam právě nejhorší jejich nepřátelé prý dávati
budou zákony, a že byloby bláznové, státi k soudu svého soupeře.
Pročež že musí oblíben a přijat býti prostředek jiný, soudce vyšší
a nestranný mezi sborem a jimi, a ten soudce že jest písmo svaté
zákona božího a doktorův v něm právě i neúchylně se zakládajících.
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Rozumí se, že protivy tak příkré ve smýšlení nedaly se urov
nati ani uchlácholiti řečmi sebe lahodnějšími a výmluvnějšími. Po
dlouhém s obou stran jednání a namáhaní uznáno jest, že přítomní
na sjezdu Cechové neměli sami té moci, aby jménem celého národu
mohli podvoliti a zavázati se k věcem žádaným; k tomu pravili,
že potřebí bylo řádného a valného sněmu zemského; takový že oni
svolati chtějí do Prahy, a král aby vypravil tedy k němu posly
své, kteřížby žádosti jeho přednesli národu shromážděnému. Kněz

Prokop a strana jeho v jednání tomto nazývali sice Sigmunda
králem, totiž Římským a Uherským, ale za krále Českého a za

pána svého neuznávali jeho nikoli; což on ačkoli nelibě nesl, však
v naději budoucí opravy pomíjel mlčením. Když ale odvážili se
nabízeti jeho, aby spojil se s nimi u víře, pak že ho raději nežli
kohokoli jiného na světě za pána míti, a jemu proti všem nepřátelům
pomáhati chtěliby: on rozhorliv se, dokládal se boha i všech pří
tomných, že volil raději umříti, nežli pochybiti ve víře. 388

Sněm za tou příčinou do Prahy ku pondělí po sv. Trojici
(23 máje) svolaný stal se tudíž velmi důležitým; stavové u valnějším
počtu nežli obyčejně rokovali v Karolíně celý ten týden až ke dni
29 máje u přítomnosti poslův Sigmundových. Jednalo se hlavně
o dvou věcech: o poměru a podvolení se Čechův podobojích k bu
doucímu obecnému koncilium, a o dvouletý poklid čili příměří
s králem Sigmundem i všemi jeho poddanými v zemích okolních.

Souvěký výtah ze zápisu sněmovního 383
vypravuje o tom tato slova:

»Mistři a kněží dali k tomu obému svou radu ze zákona božího
takovou, že to obé může býti s jistými a hodnými příčinami a vý
minkami. Pročež páni, rytíři, panoše, města i obce k zákonu božímu
příchylné svolili k tomu obému, a na tom přestávše dali poslům
královským odpověd následující: nejprvé budeli ten sbor všeho
křesťanstva takový, aby tu byli také Řekové, Arménové, patriarcha
z Konstantinopole, ježto přijímají pod oběma spůsobama tělo a krev
pána Ježíše Krista; druhé, aby na tom sboru byl soud ze zákona



božího, ale ne vedle ustavení papežského, tak jakž to již králi po
věděno jest, a tu aby papež neměl toliko své moci souditi, ale
všecko křesťanstvo: když sbor takový sejde se, že chtějí také oni
tam vyslati lidi moudré a opatrné i bohabojné světské i duchovní
s plnou mocí. Ku příměří pak svolují obce také s výminkami ná

sledujícími: 1) aby ti, kteří se zapsali k zákonu božímu a potom
se zrádně zpronevěřili, vyňati byli z něho; 2) příměří buď s králem
a se zeměmi Uherskou, Rakouskou, Moravskou a Slezskou, ale
s Míšňany a s Bavory nikoli; 3) kníže Rakouský, chceli míti pří
měří, aby Moravany zachoval ve právích a zápisech, jakož sou se
nedávno zapsali, že cizozemec nemá býti v Moravě ouředníkem;
a »král ať poručí zemi Moravskou některému pánu aneb knížeti,
kterýžby byl jazyka českého neb slovanského* ; 4) budiž opravováno
to, co se nám již stalo za tímto příměřím; 5) »kněží naši aby měli

všady svobodu, ale kněží jejich aby byli na zámcích a lidu nesvo
dili* ; 6) »holdy a platy chcem před se držeti v tom příměří*, ale

podobojí aby dávali půl ouroka nám a jim půl, aby se mohli
v tom opravili, a »sedláčkové« aby o zadržané ouroky nebyli nuceni;
7) hříchové zjevní aby všude byli stavováni; 8) »když polem táhnem,
abychom brali potřebu skrovnou, a to aby neškodilo příměří.*
A tyto výminky měly také poselstvím zvláštním oznámeny býti
králi. 390

Povážímeli vůbec obyčeje vítězův naproti stranám přemoženým,
nebude nám ani lze kárati články tyto z neskromnosti aneb příliš
nosti; husité nemohše utlačeni býti násilím, žádali jen, aby ani pod
spůsobem práva utlačeni nebyli; jsouce stranou proti Římské hier

archii, chtěli podniknouti soud veškerého celku křesťanstva, nikoli

pak jen strany sobě odporné. Ale tato idea celku světa křesťan
ského byla uplynulými věky pohřížena do takového zapomenutí,
a výminky žádané zdály se tak výstředné i nepraktické, že o přijmutí
jejich na dvoře králově nebylo ani řeči; a když den sv. Víta

[15 června] kněz Prokop Veliký s jinými pány a posly českými
i moravskými vydal se podruhé na cestu do Prešpurka, chtěje se

Sigmundem jednati opět na základě snešení sněmovního, skutek ten

zasluhuje úvahy jen co důkaz jeho sklonnosti k míru, a nikoli co

příběh mohoucí dáti dějinám doby této směr jiný. Táboři ještě na

počátku měsíce července předložili králi v Prešpurce nový širší

výklad smyslu svého v šesti článcích, jenž ale s nelepším potkal
se výsledkem, nežli předešlí.

391
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O stavu věcí, a úmyslech králových při něm, podává světlo

psaní jeho z Prešpurka dne 24 června nejmenovanému poslu a jedna
teli svému do Němec dané, v němžto pravil: »Jakož nám píšeš
o pověsti mezi lidmi, jakobychom s kacíři byli se srovnali a všecky
země Německé z míru toho vyloučili: i věz, že tomu není tak, ale

jednání, které sme měli a ještě máme s kacíři, směřuje upřímo
k tomu, aby se cele podrobili rozsudku a naučení budoucího svátého

koncilium, a na to aby pokoj měli se všemi poddanými našimi
v říši, v Uhřích i v Cechách. Proto měli sme poselství své v Praze,
a nyní husité z Cech i z Moravy as ve 400 koních spolu s posly
našimi mají zde u nás býti s plnou mocí k osobnímu a ustnímu
o tom s námi jednání; nemůžemeť ovšem ještě věděti, co z toho
bude. Přijdeli to k urovnání, věz, že nikoho nechceme vyloučiti ani
velikého ani malého, léčby kdo sám v míru býti nechtěl, i zacho
váme se bohdá tak, abychom před bohem i před světem právi
byli. O tom i jiné poučuj, i sám jinak nevěř« a t. d. 392

Byltě zajisté král Sigmund hned po prvním sjezdu Prešpurském
vydal do říše nařízení, aby podle předešlého knížat uzavření všickni
hotovi byli ke dni sv. Jana (24 Jun.) vytáhnouti opět vojensky do
Cech. 393 Také papež Martin V zvláštní svou setrvalostí staral se

opět, aby ve všech zemích křesťanských vyhlášena byla kruciata
proti Cechům, a vojska tudíž sbírána i vypravována jsou na mnoha
místech poklady církevními a odpustkovými. V Anglii zejmena
kardinál a legat Jindřich Winchesterský sebral byl až k 5000 oděncův
křížem značených, s nimiž přepraviv se přes moře, počal byl po
spíchati do Němec v měsíci červenci. Ale tyto oumysly a přípravy
zmařeny jsou tenkráte zase jednou z nejpodivnějších příhod věku
tohoto. Známo jest vítězné tehdáž Angličanův šíření se ve Francii,
tak že se zdálo, že celá země konečně padne do rukou jejich;
známo jest také, že zvláště působením zázraku podobným chudé
selské panny, Johanny ďArk, vrátilo se na počátku máje 1429
štěstí válečné nenadále Francouzům opět; panna ochránivši město
Orleans a porazivši Angličany v několika bitvách, uvedla krále svého
Karla Vil dne 16 července do města Reims, i dala ho tam nazejtří
korunovati. Tento náhlý převrat věcí byl příčinou, že legata Jin
dřicha, když ještě skrze Belgii táhl, stihnul rozkaz pilný od krále
Jindřicha VI, aby nechaje všeho, co nejrychleji obrátil se do Francie
krajanům svým ku pomoci. Neřád uposlechnul toho kardinál; a však
vojínové jeho sami, ačkoli vzali byli na sebe kříž proti husitům,
když uslyšeli o veliké proměně ve Francii, umínili obrátiti se tam



i proti kardinálově vůli. 394 Němci pak z nepříjezdu jeho vzali sobě
omluvu, že sami také nevypravili se do pole. Za to ale brzy potom
počali těšiti se nadějí, že zázračná panna obrátí neodolatelnou zbraň
svou tudíž také proti prokletým kacířům českým; a ku potvrzení
jejímu dána později v oběh forma psaní pohrůžčivého, jímž panna
ohlašovala prý Cechům brzkou pomstu boží i svou, nevrátili se

rychle a ouplně ku poslušenství církve. 395 Než i tato naděje zmizela

brzy, když panna po jednorokém vítězení upadši v zajetí, od ne

přátel soudem nešlechetným co kacířka sama také upálena jest.
Váleční skutkové u vnitř země české léta tohoto měli menší

do sebe váhu. Dobývaní hradu Lichtenburka od Sirotkův již před
rokem počaté trvalo až posavad, a ukončeno teprv 25 listo

padu 1429 tou umluvou, že pan Jan z Opočna zavázal se přistou
pit! věrně ke straně Sirotčí, a hradu toho mezitím postoupeno jest
rytíři Janovi Hertvikovi z Rousinova k věrné ruce, aby jej teprv
tenkráte vrátil pánu, ažby zjevné dal důkazy své věrnosti ku kalichu.
Strana králova ztratila tím jednoho z nejstatnějších náčelníkův svých
v zemi, jenž ale nezadlouho potom sešel přirozenou smrtí se světa.396

Porážka, kterouž utrpěl dne 11 března pan Hynek Krušina z Lichten
burka i Kumburka od Hradeckých a pana Trčky i Janka Holce
z Náchoda, neměla patrnějších následkův, jakož ani zájem, který
po sv. Jiří učinili mezi Prahou a Zbraslaví služebníci královští
Habart z Adlar na Týřově, Jan Smikouský ze Žďáru a Fridrich
z Donína, porazivše i javše drahně měšťanův Novoměstských.
Důležitější bylo obehnání pevného hradu Zvíkova dne 21 března
od Táborův pod Janem Blehem na Bechyni a Mikulášem z Pada
řova hejtmanem na Ostromeči, pak o sv. Janě hradu Landšperku,
jejž také držel byl pan Jan z Opočna, pod Janem Kroměšínem.
Zvíkov po trojměsíčném namáhaní zůstal nedobyt, an Oldřich
z Rosenberka zprostředkoval příměří dvouleté mezi stranami;
Landšperk ale musel dne 17 září vzdáti se, po čemž posádka
jeho propuštěna na svobodu. 307

Památnější pak ještě byly různice mnohonásobné mezi městy
Pražskými starým a novým, ježto z podnětův místních a méně

známých již od dávna zmáhaly se, až konečně v otevřené vypukly
záští. Za živobytí krále Václava neshody takové urovnány bývaly
obyčejně spravedlivou vůlí panovníkovou; po vypuknutí válek

husitských nebezpečí na obě města zároveň se valivší nutilo ke
svornosti a k jednotě; později kníže Korybut přičiňoval se dosti
šťastně k udržení míru: nyní ale dávné símě rozbrojův pučilo



a rozkládalo se čím dále tím bujněji a bezuzdněji. Již ke dni 1 září 142S

vypravují staří letopisové o smíření, kteréž se stalo na příkopě u sv.

Ambrože mezi staroměstskými a novoměstskými, ježto před tím byli
sou prý »v různici mezi sebou a v kyselosti pro zboží kněžská, chvá

tajíce je sobě«.398 Smíření však to mělo tak nepevný základ, že již ke
dni 21 ledna 1429 dovídáme se opět o »příměří*, které Velek
Koudelník z Březnice, hejtman Sirotčí, Václav Carda z Petrovic,
Kamaret z Zirovnice a jiní »přátelští umluvce* uzavřeli mezi oběma
městy jen až do 25 ledna, po čemž nově volených osm rozsudí
prodloužili je až do 25 července 1429, přikázavše spolu, aby
trhové dáli se v obou městech svobodně zase jako před těmi

rozbroji, a v obojím městě aby odklizeno bylo, cokoli v branách
a po ulicích jedni proti druhým byli nastavili aneb nabořili.399 Ale
jednání velikého sněmu o smíření se s králem Sigmundem zbudilo
nové nechuti a přimnožilo starých. Staroměstští zajisté, vedeni jsouce
Týnským farářem, M. Janem z Rokycan, byliby rádi podvodili se
králi u větší míře, nežli Novoměstští, u kterýchžto kněz Jakub Vlk,
kazatel u Matky boží sněžné, řídil oumysly v duchu někdy Zižkově
a kněze Jana z Zeliva. Protož brzy po rozejití onoho sněmu obě
města vzala hořkost proti sobě vespolek, a dělány s obou stran
opět zdi, šranky i ponůcky, jako proti nepřátelům. Když pak
dne 14 září Velek hejtman Sirotčí přijel s vojskem do nového
města i chystal se k outoku proti staroměstským: tu »staré město

proti novému zavřelo se, a z pušek, samostřílův i šípy ohnivými
stříleno jest ze starého města na nové, a též zase z nového na staré;
a mezi tím několik jich zabito jest.® Potom obě města volila sobě

opět čtyry opravce, Jana Rakovnického hejtmana v Kouřimi, Jíru
z Rečice, Jana Královce hejtmana Sirotčího a Viléma Kostku
z Postupic, kteříž je opět v pokoj uvedli pod čtyřmi tisíci kop gr.
základu na témž místě jako prvé, na příkopech mezi sv. Ambrožem
a sv. Benediktem, kdežto dne 25 září konšelé obou měst, na pamět
míru pravého, dali sobě ruce před kněžírni a velikým počtem lidu

strany obojí. Ve výpovědi, kterouž opravcové vydali na držení
míru, znamenati sluší zvláště článek, vynešený prý z ponuknutí
kněží Pražských, aby Cechové, nechajíce rozbrojův mezi sebou,
vyjeli společně na vojnu proti Němcům.400

Smíření však to zdálo se necelé i nejisté, pokudkoli trvaly
spory neurovnané mezi theology samé strany podobojí. Neví se,
kdy a pod jakými výminkami mistři a kněží Pražští, kteří s Kory
butem spolu zatčeni a potom z města vypovězeni byli, vrátili se:



opět: jen to jest jisté, že M. Jan Příbram tohoto léta netoliko
v Praze bydliti, ale i dávné své proti Wiklefovi horlení zase na

jevo dávati mohl. A poněvadž Wiklefův krajan i přední učenník,
M. Petr Payne, nepřestával hájiti mistra svého mužně i důmyslně,
nařízeno jest z obecné vůle opět veřejné hádaní mezi oběma
o sv. Václavě v Karolíně, a sice na ten spůsob, že vydáno jest
osm mistrův a kněží, s každé totižto strany po čtyřech, za mocné
rozsudí mezi nimi; se strany Englišovy byli to M. Jan z Rokycan,
kněz Václav z Bráchova, kněz Petr Němec z Zátce a Mikuláš
z Pelhřimova biskup Táborský; druzí nejsou známi. Hádaní to

prodloužilo se skrze celé tři neděle. Příbram usiloval především
zrušiti a zapírati všelikou solidárnost mezi Wiklefem a Husem,
a pak uvodil ke 200 článkův Wiklefových, z nichžto každý byl
prý buďto kacířský buď bludný aneb aspoň pohoršlivý. I jakkoli
velikou chválu získal sobě Payne ostrovtipností, kteroužto ze článkův

nařčených vyvodil prý smysly pravé a křesťanské, však když
nastala řeč o transsubstanciaci, opuštěn jest i ode dvou soudcův
strany své, Rokycany totiž a Bráchova, kteříž oba v této věci

přirazili se ku Příbramovi zjevně a veřejně. Proti tomu dolíčil prý
Payne zase bludnost nejedněch článkův strany Příbramovy. Nález,
jejž řečení posluchači a rozsudí po tomto hádaní vydali dne 20 října
ve faře u sv. Havla, podobal se více námluvě ku příměří, nežli
konečnému rozhodnutí. Zůstavivše zajisté sobě moc k dalšímu v této
věci řízení, učinili jen vůbec ten výnos, aby strany obě při učení
0 svátosti oltářní držely se písma svátého i doktorův v něm právě
se zakládajících; zakázali však oběma soupeřům naprosto každé
kaceřování a hanění přímé i nepřímé, jak zemřelých Wiklefa, Husa
1 Jakubka,

401 tak i ještě žijících, Payne totiž a Příbrama; zapověděli
oběma těmto, vydávati o při své vůbec jaké spisy, léčby je dříve

podali rozsudím k ohlédaní; učinili však to přece některý z nich,
mějž i druhý k tomu zvůli, avšak jen latině; až do Všech Svatých
nej prvé příštích klade se oběma lhůta k zadání obranných spisův
svých do rukou těch rozsudí, kteří té doby budou přítomni v Praze;
oba pak chovejte se k sobě pokojně až do letnic nejprvé příštích,
ač nebude-li prý ještě dříve zprostředkována mezi nimi konečná
umluva i svornost. 402 Tato však >konečná umluva« vzdalovala se

vždy tím více, čím více strany obě k ní blížiti se zdály. Příbram
ještě před vyjitím tohoto léta sepsal a vydal vůbec nejvášnivější
svůj traktat, hanící a kaceřující netoliko Wiklefa i Payne, ale nad
to více všecky kněží Táborské vůbec a každého zvláště, a to sice



českým jazykem.
403 Naproti tomu Táboří ze sboru, jejž měli v městě

Táboře ode dne 6 do 13 ledna 1430, vydali rozkaz přísný do
všech obcí svých, aby kněží strany Příbramovy nikde trpěni
nebyli.

404

Válečníkům českým mezitím dařilo se umění jejich opět
mnohem lépe, nežli theologům, zvláště ve věcech zahraničných. Již
před poslední mezi stranami potržkou vytáhli byli Táboří mimo
Zitavu a Lubno do Slezska, kdežto dne 18 června [1429] outokem
dobyvše města Boleslavě, přivedli odtud do Jaroměře ke 200 jatých
Slezákův, mimo jiné kořisti. Po míru však nahoře dotčeném mezi
Staro- i Novoměstskými hned třetí den, t. j. 27 září, vytáhl kněz

Prokop Veliký s vojskem svým z Prahy do pole zase k Zitavě,
a za ním nazejtří jiní hejtmané, jakožto Velek z Březnice, Pešček
zahradník a kněz Prokůpek, majíce všichni dohromady asi 1000 jezd
cův a 10.000 mužův pěchoty, s potřebnými k tomu vozy a děly.
Tenkráte pokusili se nejprvé

403 o Zhořelec, jehožto však jen před
městí vypáliti se jim podařilo; pak když zámek Bárut ubránil se

jim, trhli spolu před Budišín, a tu několik dní ležíce dali předměstí
v požeh a střílením šípův ohnivých zapálili také město na několika
místech; když pak se chystali k outoku, měšťané ukojili je úmlu
vami a holdy,

406 tak že bez dalšího tam škodění obrátili se dále
ku Kamenici, již také osadili, a přiblíživše se v tom směru až pod
Grossenhain, najednou zatočili zase v právo k severu do země

Lužické, kdežto města Lukava, Kalava i Drebkov holdovala se jim,
Grodek pak (Spremberg) od obyvatelův opuštěný vypálen jest.
U Chotěbuze leženo potom několik dní; a z nenadání vojsko celé
obrátilo se rychlým krokem odtud až ke hlavnímu městu Kubínu
na Nise, kteréžto dobyto napřekot prvním outokem a pobito v něm
lidstva mnoho dne 27 října. O bránění se Němcův a Lužičanův
polem nikde není řeči, zvláště že nevěděvše kam husité vlastně
měří, všickni hleděli jen uchrániti se ve zdech svých, a žalostný
pád Kubína přimnožoval okolním krajinám strachu, ano lidnaté to
město, po odvedení obyvatelův do zajetí, z kořen vypáleno jest.
Proto Cechové, poplenivše okolí až pod Krosno na řece Odře,
vrátili se odtud přes Freistadt mimo Zahaň k Boleslavi Slezské
a dále přes Lubno a mimo Zitavu do Cech zase okolo sv. Martina
beze všeho boje, ale s kořistí všeho druhu znamenitou.407

A však ještě mnohem důležitější byla jízda druhá, která ne
dlouho potom u větší nežli kdy síle předsevzata jest do nynějších
zemí Saských. Sebralo se tenkráte vojsko netoliko Táborské



a Sirotčí, ale i Pražské a jiných měst českých, v počtu asi 4000 jízd
ných a výše 40.000 pěších s 2500 vozy válečnými,

408

jehožto přední
vůdcové byli, vedle Prokopa Velikého, Jakub Kroměšín z Březovic,
Jan Královec, Ondřej (Keřský?) a Sigmund ze Slaného; ze šlechty,
kteří oučastnili se, jmenují se zvláště pan Smil Holický ze Štern

berka, pan Jan z Pernšteina z Moravy, Vilém Kostka z Postupic,
Jan Zmrzlík ze Svojšína i jiní. Dne 14 prosince stal se hlavní

výjezd z Prahy,
4" 9

jenž čelil přes Teplici a Krupku proti Pernu
a Drážďanům. Ačkoli výprava tak silná bylaby postačovala k opano
vání a osazení mocnému nejedné krajiny, avšak oumysl Čechův
nehleděl nikoli k šíření panství, alebrž jen ke škodám u nepřátel,
aby donuceni byli hledati smíření; směr náboženský udusil byl
všecky pomysly obsahu politického. Proto také husité nikde v cizině

dobýváním pevných měst baviti se nechtěli. Poleževše táborem
u Perná i Drážďan, spokojili se pleněním jejich předměstí a okolí.
Totéž činili o svátcích vánočních [25 pros.] u biskupského města
i hradu Míšně. Potom rozbíhali se sice jednotliví houfové poříčím
Labským dolův až za Torgavu: ale hlavní proud obrátil se v levo,
nejprv proti Janu markrabí Braniborskému, leževšímu v Ožici

(Oschatz), jenž ale při jejich se blížení odtud do Lipska ustoupil;
a potom když zvěděli, že mezi Grimmou a Lipskem sbíralo se
silné vojsko německé, umínili nabídnout! se jemu k bitvě [1430].
I postavilo se u Lipska skutečně až prý ke stotisícům bojovníkův
pod korouhvemi Fridricha, vévody Saského, Jana markrabě Brani

borského, Viléma knížete Brunšvického, Fridricha lantkrabě Durin
ského, arcibiskupa Magdeburského a jiných biskupův, pánův i měst
říšských.

41" Pročež Cechové zšikovavše se, dle vypravování starého
letopisce, »šikem táhli pět dní proti nim, vozův neroztrhujíc. Když
pak přijeli blízko k tomu městu Grimmě, i museli přes vodu přejeti,
kteráž teče pod město.411 Takž pak když vjeli do vody vozové
třemi řady, voda se vzdula pro vozy vzhůru i zvrátila některé vozy •

a tu něco lidu se utopilo. Jiným vozům pomohli za provazy, po
jednom je ven vláčíce bez koní; naposledy museli jedním řadem
přes tu vodu jeti. A když přejela polovice vozův, vzešel křik
u vojště, že již Němci táhnou na ně: a tak u velikém nebezpe
čenství byli Cechové pro druhou polovici vozův a lidí. Však co

jich bylo přejelo, sšikovavše se, i táhli předce proti Němcům.
Vévoda Saský byl jen několik set jízdných vyslal, aby Cechy
shlédli; a Čechové v jednom lese dočekavše jich, i udeřili na ně
a ztepali jich drahně azjímali; jiní pak Němci uslyševše to, utekli



ke svým.« Mezi padlými té chvíle byli zejmena Dětřich z Witzleben,
rada lantkrabův, Jiří z Wangenheim a Fridrich Fictum; mezi jatými
Jiří z Witzleben. >Tu Čechové dávali dobré slovo Janovi Zmrzlí

kovi, že jest statečně na ty Němce udeřil a jiných udatně ponukl.
Zatím přišla noc, a Čechové dočekali druhé polovice vozův svých;
a tu celou noc nespali všickni a bedlivi byli, opatřujíce se před
Němci.« Bitva však očekávaná i hledaná nestrhla se více, ano

vojsko nepřátelské hned za rána počalo se rozutíkati;
412 větší částka

i s knížaty hnali se do Lipska, kamž i Čechové táhli šlakem jejich
až do předměstí, ježto vévoda Saský sám byl zapáliti kázal. A tu

teprv také Čechové rozpustili vojska tak, »aby každé obzvláště
s svými vozy táhlo, jedno od druhého v míli, a druhdy dále
a druhdy blíže. Takž pak Čechové svobodně jezdili po těch zemích,
rozdělivše se v pět vojsk, a učinili velikou záhubu: a ty všechny
země německé nesměli sou se postaviti polem proti Čechům.« Od

Lipska obrátili se k jihu
413 na město Altenburk od obyvatelův

opuštěné, kdežto poleževše dva dni, nalezli mimo spíži také mnoho
do země zakopaných peněz, a pak při odjezdu zapálili město, o hrad

pevný se ani nepokusivše. Dále táhli jedni k městu Gerovu, jehožto
dobyli prvním ouprkem, an hrabě Gerovský ještě s měšťany se

radil, mělili se vzdáti nebo brániti; po čemž jati byvše, mnozí

pomřeli v Praze co vězňové. Jiní zástupové obrátili se k městu

Plavnu, jehožto pánem byl Jindřich z Plavna na Kinžwartě, jeden
z předních pánův kraje Plzeňského; proto uvolivše se Čechové
ušetřiti města toho, poslali pod umluvou a za glejtem jen několik
lidí doň pro své potřeby. Obecný ale lid městský, spatřiv nenávi
děné kacíře, zbouřil se a povraždil je všecky (dne 25 ledna).
I zvěděvše o tom, bez meškání obořili se na město se všech stran,
a dobyvše ho prvním outokem, neodpustili v něm prý živé duši.
Mnozí obyvatelé utekli se byli na hrad: ale i ten vzat jest mocí
a pobito v něm drahně lidí i sházeno se zdí hradových; někteř
však vzati jsou do zajetí.

414

Ukrutný tento pád přimnožil ještě hrůzy jménu Českému;
strachem před husity opravovány rychle hradby městské téměř po
celé říši německé, zvláště pak po Durinsku; a kamkoli blížilo se

vojsko neodolatelné, všude jali se utíkati obyvatelé zámožnější před
ním. Čechové táhli přes město Hof, ježto také dobyvše vypálili,
a přes Můnchberk dále, jedni na Bairajt, druzí na Kulmbach
a Plassenburk, kdežto zvláště rytíř Kašpar z Waldenfelsu jmenem
celé krajiny podávaje se k holdu, vyjednával s nimi, ale nemoha



složití, čeho žádali, neuhájil jí před záhubou. Po vypálení Bairajtu
a Kulmbachu svalila se pohroma na Eschenbach, Auerbach,
Weischenfeld, Hollfeld, Weissmein, Schesslitz a jiná města okolní.
Také Bamberčané při blížení se husitův utíkali valně, proklínajíce
kapitulu a biskupa, že nechtěli nikdy svoliti k náležitému ohrazení
a upevnění města; když pak o hromnicích [2 února] nezůstalo než

jen asi 50 osedlých v městě, a husité ještě vždy se neukazovali,
sebrala se z okolí rota zoufalých lidí asi v počtu 300, kteří pře
padše Bamberk, vydrancovali město celé ještě hůře, nežli Cechové
činiti obyčej měli. 415

V tomto politování hodném zmatku všeobecném naskytnul se
konečně kuríirst Braniborský Fridrich co anděl spásy. Vrátiv se
nedávno ze sněmu říšského, tenkráte v Prešpurce u krále Sigmunda
ode 5 do 28 Dec. 1429 držaného, a obdržev od husitův glejt daný
dne 3 února v ležení před Kulmbachem,

416
přijel osobně do vojska

českého k vyjednávaní dobrotivých umluv a příměří. Dle zápisův
daných u hradu Zwernitz dne 6 února 417 událo se mu nejprvé
zprostředkovat! stání jen mezi biskupstvím Bamberským a Cechy,
a to za 12,000 zlatých Rýnských, z nichž 2000 složeno hned, za
ostatek pak zaručil se kurfirst a jiní vedle něho. Páni Normberští,
měvše o námluvě takové zprávu hned nazejtří, nepřestávali předce
doprošovati se u sousedních knížat a měst pilné pomoci, a ještě
dne 11 února pochybovali, podařili se markrabí zjednati v táboru
českém, jenž toho dne byl u města Pottenšteina, pokoj celému
okolí. A však nazejtří, dne 12 února, když již dotčený kurfirst byl
u nich, rozpisovali na vše strany, že na hradě Beheimšteině (jenž
ležel nedaleko měst Pegnitz i Pottenšteina a tehdáž byl manstvím

koruny České) stalo se pomocí také biskupa Eichstadtského konečné
narovnání, zamlčevše se ale o výminkách jeho, jakoby se za ně

byli styděli.
418

Zápis o nich nezachoval se: z jiných ale pramenův
dovídáme se, že uvolili se na Beheimšteině i oni zaplatiti, jako
Bamberčané, 12,000 zlatých, a vedle nich kurfirst Fridrich 9000 zl.,
kníže Hanuš Bavorský 8000 zl., a ještě jiní někteří summy drob

nější, jichžto částka složena hned na místě, druhá pak větší měla
z polovice o středopostí, ostatek pak o sv. Jiří donešena býti buďto
na Andělskou horu v Čechách (kterouž tehdáž držel Jakub ze

Vřesovic), aneb do města Domažlic. Hlavní však a nejtěžší výminka
byla ta, že o sv. Jiří (23 Apr. 1430) měl býti v Normberce vše

obecný sjezd obou stran, katolické i husitské, ku pokojnému hádaní
se o čtyřech článcích Pražských, s tím bezpochyby doložením,

419



že cokoli tam dokázáno bude z písma svátého a z doktorův na
něm právě se zakládajících, mělo od obou stran bez odporu za
víru křesťanskou uznáno a přijato býti; Cechové měli zejmena pod
bezpečenstvím zvláštním přijeti tam jen v 500 koních. Tím okojeni
byvše, vrátili se bez další škody do vlasti své zase čtyřmi. cestami.
Kurfirst Fridrich doprovázev je osobně až na hranice, získal, sobě
tak velikou jejich důvěru a přízeň, že tím padl u mnohých Němcův
i v podezření. Takéť potom velmi čestně dostál slovu svému co
do placení ostatku holdu smluveného. Ale ti, kteří vraceli se skrze
Chebsko, počali zde opět páliti a pleniti, protože Chebští byli
nepřistoupili ke smlouvě v Němcích učiněné; až když předměstí
jim v požeh dáno, podvolili se také k holdu 1700 zl. a necháni

napotom v pokoji. Větší díl vojska husitského vrátil se již dne 21 února
opět do Prahy; jiní pro náramnou těžkost vozův, kořistmi všeli
kého druhu přeplněných, tak že nejméně 6, ba často až ke 14 koní
sotva jeden vůz utáhlo, opozdili se o několik dní. »Tak spanilé
jízdy nikdy Cechové prvé do Němec neučinili (dí starý letopisec
Český), aniž jest těch pamětníkův, by to kdy slýchali, ani kde ve
kronikách psáno jest. A by byli o čest stáli, jako přední Čechové,
protáhliby byli až po Rýn, a mnoho zemí byliby pod se podmanili :

než nabravše mnoho kořistí a zlatém se okojivše, vrátili se do
Čech.420



Článek 7.

Rozhodnutí. Pátá i poslední kruciata proti husitům.

(R. 1430—1431 Sept.)

Rostoucí nesnáze a nebezpečí husitismu. Martin V a král Polský. Sněm Preš
purský. Jízdy české ve Slezsku a v Uhřích; boje v Moravě i v Cechách.
Nové příznění se Čechův a Polákův; hádaní v Krakově. Svolání sboru Basi

lejského; kardinál Julian Cesarini. Smrt Martina V; Eugenius IV nový papež.
Sněm říšský v Normberce. Počátky sboru Basilejského. Sněmy v Čechách;
nová vláda zemská; hádaní v Praze. Sjezd Chebský. Manifest kardinala Ju
liana; české odpovědi. Zpozdilost výpravy říšské. Prokop Veliký v Plzeňsku.
Poslední marné vyjednávaní a ustoupení Čechův. Albrecht Rakouský v Mo

ravě. Kardinál a knížata vtrhli do Čech. Veliký den u Domažlic. Ouplné

Veliká husitův jízda v Němcích až pod Lipsko, Bamberk
a Normberk, uvedla za sebou aspoň ten následek, že tudíž po
Europě celé pozor na Cechy ještě u větší míře nežli posavad obrácen
byl. »I kdo jest tento národ, jenž vyšinuv se z řádných cest, ne
může spojeným úsilím papeže a tolikerých panovníkův ani ku pře
dešlému běhu zase navrácen, ani pokořen a neškodným učiněn býti?
proč se zpouzí proti obecným řádům? jaké jest vyznání a které
jsou žádosti jeho ?« Takové otázky, ačkoli již drahně času i v dalekých
zemích kolovaly, nyní však nabývaly vždy větší váhy a rozšířenosti;
a psaní česká, na spůsob manifestův již od desíti let mnohonásobně
do křesťanstva rozesílaná, jimiž sebe ospravedlňovali, sčítávajíce vinu
všech bouří a neřestí na hierarchii Římskou, — ta psaní čím dále
tím více potkávala se s pozorem a všímáním; ve Francii již delší
čas dělaly se jimi sekty a nepokoje, a roku 1430 i ve Spanělích
počínaly dvojiti a viklati se mysli mnohé,

431 zvláště že horlení husitův

jak proti nadužívaní moci světské ode kněžstva, tak i proti panství
šlechty a porobě lidu obecného, budilo i v jiných zemích soucity
nebezpečné. Válečné také štěstí jejich tak podivné a nenadálé,
a předce tak stálé a nezvratné, dávalo již mnohým ve křesťanstvu
příčinu ku pochybování, nebylali snad pře jejich spravedlivá před
bohem ?

Národ český, ačkoli vítězný, nemohl však uchrániti se, aby
nestrádal také mnohonásobně sporem a bojem již desítiletým proti
celému takořka světu; rozbroje domácí, pobořená města, hrady
a tvrze vypálené, obyvatelstvo na mnoze povražděné aneb ze sídel

vítězství české.



svých vyplašené, pole nezoraná, živnosti kleslé, obchod s jinými
národy na vše strany zamezený, zdivočilost mravův zmáhající se
v té míře, co umy pokojné v zemi hynuly a ředly, — to vše ne
dalo se ani nahraditi, ani opraviti kořistmi sebe bohatšími z ciziny.
Takéť ubývalo čím dále tím více domácí síly bojovné; lid selský
a řemeslníci po městečkách již počali valně ukrývat! se, kdykoli
voláno na vojnu, a byvše přece sehnáni, ukrádati se z vojska zase.
Za to arci přicházela válečníkům českým z ciziny samoděk náhrada
hojná. Nejen Poláci a Rusíni u velikém počtu již od několika let
hrnuli se do táborův českých, ale i mezi Němci samými, kdokoli
šetřiv dobrodružství nade články víry, netušil sobě ve vlasti, hleděl
odříci se jí a připojiti se tam, kde kvetlo štěstí války. Zvláště

vojska Táborská a Sirotčí záležela v těchto létech již na mnoze
z takovéto »sběře všech národův*. Tím tratil se u nich arci více
a více onen ráz, na kterém někdy Žižka zvláště mnoho sobě byl
zakládal, aby totiž bojovníci jeho všichni byli praví »bojovníci boží«,
celí a upřímní, nevlažní aniž obojetní u víře.

Když pak na tento spůsob kněz Prokop Veliký novými ouvazky,
podobajícími se řádům lenním, jal se poutati k sobě nejen šlechtice
české a moravské, ale i knížata Slezská, i dobrodruhy hojné ze
všech téměř končin Europy; když pohraničně země německé,
chudnouce více a více, počaly jedna po druhé ucházeti se o pří
měří a holdovati se samy těm, kteréžby dle zákonův církevních již
dávno byli měli vymeziti z křesťanstva; když tudíž slova novověrcův,
podporovaná skutky neodolatelnými, hrozila ještě větším šířením se
ducha odboje proti celé dávnověké soustavě hierarchické: papež
a kardinálové Římští, kteříž té doby ještě nepřestali byli zvláštní

bystrotou ducha politického předčit! a upravovati všecky mocnáře
i národy na západě, nemohli bez žalosti a tesknosti denně rostoucí
dívati se na významnost a nebezpečnost takového věcí obratu.
Věděli oni dobře, že zásada svrchované autority a celé ústrojí církve
visely takořka na rozhodnutí otázky české, že husitství a Řím byly
dvě protivy neshodné, z nichž vítězilali jedna, druhé nutno bylo
klesati a hynouti. Proto také dle vlastního jejich seznání věci české
v posledních létech již staly se byly beze snadu dějem předním,
hlavním a takořka vševládným v Europě. Všecky zajisté události
souvěké, a zvláště spory a potržky mezinárodní, nošené až posavad
před stolici apoštolskou k rozsudku, k urovnání aneb ku pochvale,
posuzovány nejvíce podle míry, kterou vplývaly do boje proti
husitství. Papež snažil se nyní více než kdy umířiti knížata i národy,



a uklidili s cesty všeliké mezi nimi ourazy, ze kterýchžby kacířům
mohl byl jiti prospěch jakýkoli.

Ke blížícímu se, dle umluv dne 6 února 1430, roku hádaní
s husity, markrabě Fridrich Braniborský jal se byl svolávati doktory
katolické z celých Němec do Normberka, i vypravil také poselství
své o to ku papeži: ale Martin V zapověděl opět naprosto každé
hádaní se s kacíři o víře křesťanské,

422 tak že k roku tomu s dy
chtivostí očekávanému ani nedošlo. Uznávaje však týž papež potřebu
den co den dolehlivější o potlačení husitstva mečem, a ztrativ již
ve věci této všecku k říši Německé i k Sigmundovi naději, chtěl
sice některou chvíli vznésti na křižovnický řád Pruský zvláštní po
vinnost boje proti Cechům a dodávati jemu k tomu cíli znamenité
pomoci z komory apoštolské,

423 ale našed i v tom příčiny k ne

důvěře, konečně obrátil se cele ku králi Polskému i knížeti Litev
skému. »Od vás obou, (tak psal jim,) ježto za minulých let tak
znamenitě přičinili ste se o rozšíření víry a jména křesťanského*,
a ježto příhodností místa, četností svých národův i všelikou mocí
světskou vynikáte, od vás obou již předně visí, na vás hlavně

spočívá vítězství církve boží nad zuřivými nepřátely, zvláště an
král Římský, přítel váš, péčemi se všech stran naň doléhajícími
příliš nyní roztržit jest. Protož uvážeteli vy se v dílo svaté, vstoupíteli
vy dle žádosti naší a dle povinnosti své křesťanské do boje proti
zhoubcům církve; okřeje zase duše naše, aniž pochybovati budeme
o brzkém zvítězení svém; jakož pak vás pro milosrdenství boží
snažně o to prosíme, abyste tak učinili, a kacíře buďto pokojně do
lůna církve opět obrátíce, buď válečně potrouce, očistili konečně
zemi českou od poskvrny nákažlivé a nebezpečné; ku kterémužto
cíli propůjčujeme vám také moc, obcovati s nimi a slyšeli i získali

je k víře mírným, možnéli jest, vyjednáváním.«
424 Poněvadž ale té

doby Litevský kníže Vitold ještě byl neodřekl se ani čáky ani

snahy, ozdobili se korunou královskou a odtrhnout! tudíž rozlehlé
země své od koruny Polské; papež nechtěje aby z toho pošly mezi

knížaty roztržky, vší pilností zasazoval se proti tomu, hotov jsa i ku

krajným sáhnouti prostředkům, kdyžby potřebí bylo. Smrt Vitol

dova, po smíření se s Vladislavem ve Trokách dne 27 října nastalá,
odstranila sice na chvíli všecky takové nesnáze: ale různice mezi

Poláky a Litvany jednou zbuzené nedaly se tak snadno uchlácho

lit!, a staly se nezadlouho příčinou ještě užšího Polákův a Cechů\r
se spříznění.



Král Sigmund byl, jakož sme již podotkli, ještě na konci minu
lého léta (1429) sněmoval v Prešpurce s knížaty a s posly měst

říšských. Staralť se byl tenkráte především o uzavření všeobecného
míru zemského po celé říši Německé, aby potom společným úsilím
mohlo prý něco podstatného předsevzato býti proti Cechům; dle
toho zřízen byl také obsah královské předlohy sněmovní. Knížata
osvědčovali sice osobní svou k tomu ochotnost: ale pro nevalnost

počtu přítomných a pro nedostatečnost plnomocenství od těch, kteří

jen své posly byli do Prešpurka vypravili, zdálo se jim, žeby v té
věci na ten čas nic nemělo se uzavírati, ale žeby král jen měl

prošen býti, aby přijel sám osobně do Němec a sněmoval tam
v Normberce nebo ve Frankfurtě, povolaje k sobě všecky stavy
říšské; pak teprv že bude čáka uzavření takového, ježtoby ode
všech bez výminky bylo zachováváno. V takovémto zdání souhlasil
veškeren stav knížecí a panský, kdežto poslové z měst oddělivše
se přistupovali k žádosti králově. Sigmund roztoužil se nad tím

velice, pravě, že při takovéto neopravdivosti a vlažnosti knížat a při
tolikerém neposlušenství v říši všeliká vláda naprosto nemožnou
se stávala. Zkušenost že dávno již ukázala, že ani přítomnost jeho
v říši nepostačovala k odstranění zmatkův, když knížatům nedostá
valo se opravdové dobré vůle. Odjezd jeho do Němec žeby mohl
opět Turkům otevřití bránu do Uher; takž maje tratiti zde a ne
získat! tam ničeho, že volil raději odříci se koruny Římské a vrátiti
kurfirstům právo k volení sobě jiného panovníka; že chtěl to již
učiniti dávno, leč že papež protivil se vždy takovým jeho oumyslům.
Po mnohém však jednání dal se konečně přece nakloniti k tomu,
že slíbil přijeti osobně na sněm, jejž tudíž rozepsal říši celé ke dni
16 března 1430 do Normberka.

Ale že sněm ten tak slavně ohlášený a tak tužebně očekávaný
nesešel se přece v určitý den, to mělo kromě vypravované již jízdy
husitské, a kromě odročeného hádaní v Normberce, také jiné pří
činy. Stavové říšští nechvátali sejiti se, když věděli, že ani král ne

přicházel; tento pak nemohl dáti se na cestu, protože Čechové mu
ji zamezili, vyrojivše se válečně téměř najednou netoliko do Slez
a do Moravy, ale i do Rakous a do Uher u veliké síle.

Zprávy, které nás o nových těchto jízdách došly, jsou sice
opět jen chudé a nedosti jasné, ale postačují přece k vytčení hlav
ního dějin směru a zvahu. Z jara r. 1430 viděl svět již tři knížata
rozličných rodův slovanských dobrodružiti ve Slezsku hořejším ve

společnosti a takořka ve službě českých Táborův i Sirotkův: byliť



to Bolek mladší kníže Opolský, Sigmund Korybut kníže Litevský
a Fridrich z Ostroha kníže Ruský. Ti s vojskem českým, jehožto
vůdcové byli Prokop Holý, Blažek z Kralup, Sigmund ze Slaného,
Jaroslav z Bukoviny a jiní, dobyli nejprv dne 13 dubna města
Bytomě, jehožto paní vykoupily, že v požeh dáno nebylo; potom
dne 17 dubna, jenž bylo pondělí po velikonoci, vzaty jsou Glivice
outokem a dány knížeti Korybutovi, kterýž i hned usadil a upevnil
se tam vojensky s lidem svým; město Krucburk bylo již minulého
léta dostalo se Dobeslavovi Puchalovi v moc, pánu polskému
a Korybutovu zvláštnímu příteli; města Břehu zmocnili se Čechové
nyní podruhé, i města Němčí také; toto poslední vybráno jest ten
kráte za hlavní pevnost českou a jakoby za klíč ke Slezsku; pročež
i znova upevněno jest a osazeno mocně, i zásobeno plenem z měst
okolních. 425

Druhé vojsko české, silné okolo desíti tisícův lidí branných,
vytáhlo hned po velikonoci [po 16 dubnu] přes Moravu do Rakous
a do Uher. Přední jeho vůdce byl hejtman Sirotčí, Velek Koudelník
z Březnice; vedle něho kněz Prokůpek, Jan Zmrzlík ze Svojšína,
Filip z Padařova hejtman Táborský na Ostromeči a jiní; ve vojště
pak bylo zvláště mnoho Pražanův Novoměstských, kteří Sirotkův
od dávna se přidrželi. Výprava tato byla králi Sigmundovi příčinou,
že nenastoupiv cesty ke sněmu Normberskému, chystal se i s zetěm

svým knížetem Albrechtem k válce obranné; kterážto pak od obou
vedena jest s prospěchem aspoň v ty doby neobyčejným. O dvou
bitvách krvavých dává se zpráva: jedné v Moravě na hranicích
Rakouských u jakéhosi kostela 426

proti hejtmanům krále Signum
dovým, kdežto padlo Sirotkův a Táborův přes půldruhá sta; druhé
v Uhřích nedaleko města Trnavy, kdežto Sigmund všecku moc
svou z Uher, z Moravy a z Čech byl sestředil, sám větší částku
měsíce máje v poli tráviv, zejmena v městečku Sintavě na řece
Váhu. I maje vojsko mnohem silnější nežli Čechové, nařídil vedení

boje tak, že hradby vozův husitských měly nenadále a současně
s dvou stran přepadeny býti velikou mocí; s jedné strany vedením

pana Stibora vévody Sedmihradského, s druhé vedením králova
miláčka Jana Mátíka z Talovec; i byla naděje, že návalem tím

potřen bude celý tábor český. Pan Stibor dostavil se v určitou
dobu na bojiště, a obořil se tudíž na hradby vozové s velikou
mužností: ale pan Mátík, opozdiv se příliš, nepřispěl mu ku po
moci. Nastal tudíž boj nad míru vražedný, v kterémžto pan Stibor,
ztrativ šest tisíc bojovníkův na bojišti, musel konečně dáti se na



outěk; a však Čechův padlo také přes dva tisíce, a mezi nimi

přední jejich vůdce Velek. Ještě jedno vítězství tak draze koupené
byloby je snad umořilo; i vrátili se odtud rychleji a smutněji zase

domův, nežli slušelo na vojsko vítězné. V novinách, které o boji
tomto kolovaly potom v Německu, připisováno vojsku královu
vítězství; pověsti takové měly křísiti klesající již tehdáž odvahu
válečnou proti kacířům. 427

Po návratu ze Slezska proud jeden bojovníkův českých pod
Prokopem Velikým obrátil se také do Moravy, zvláště proti městu

Brnu, okolo něhož učinil veliké škody, a potom proti městu a hradu
Šternberku, ježto souženo byvši obležením osmitýdenním, konečně
od vdovy někdy Petrovy ze Šternberka, paní Berchty z Kravař,
pod umluvou vzdáno jest (v měsíci srpnu). I v tomto vojště, kteréž
po dobytí Šternberka vrátilo se do Čech, počítalo se prý asi tisíc

jezdcův a k desíti tisícům pěchoty
428

V měsíci červenci stala se hlučná výprava v Čechách samých
proti bratřím Fridrichovi a Hanušovi z Kolovrat, kteří do té doby
vždy bývali mezi předními bojovníky strany královské. Nejprvé
obehnána tvrz Hořovice, náleževší služebníku těch bratří, Sigmun
dovi Hulerovi z Chebu, jenž pak dne 20 července poddal se i se
statkem svým, a slíbil napotom státi i bojovati po straně husitské.
Odtud obrátilo se celé vojsko s děly a stroji rozličnými k dobý
vaní hradu Libšteina, jejžto bránili také služebníci Kolovratští,
Jan Šmikouský ze Zďáru a Jan Bukovský, celých sedm neděl, až

páni Fridrich a Hanuš přišedše do Prahy ku knězi Prokopovi
Velikému, s ním přátelsky se umluvili, že chtěli také státi ke straně
podobojí a jí napotom pomáhati věrně; po čemž odtrženo jest od
Libšteina.429 O bojích, kteří stejnou dobou také na jiných místech
v Plzenště vedeni jsou, nedostává se zpráv určitějších. Pán Rosen

berský ale pilen byl v těchto létech vůbec více míření se nežli
válčení s nepřátely.

Pokud král Sigmund zadržán byl v Uhřích vpádem husitským,
svoláváni sice v Němcích, nejprv valný sněm říšský do Normberka
ke dni 17 máje, potom ke dni 24 června zvláštní sjezd měst říšských
do Ulmu:

430 ale o působení jejich nečiní se další zmínka nižádná.
Ovšem Sigmund i po ustoupení vojska Sirotčího z Uher teprv
dne 28 června přijev do Vídně, zdržel se tam až do měsíce srpna,
pro častý prý neduh, a teprv 25 srpna stihnuv do Štrubiny, bavil
se tam zase až do 10 září. Tu rokovavše s ním mnozí knížata,
zejmena markrabě Braniborský, falckrabův bratr Otta, Magdeburský



arcibiskup, Vratislavský biskup, i jiných knížat, pánův a poslův
městských drahně, rozešli se s uzavřením, že ke dni 1 října posta
veno mělo býti do pole proti husitům veliké vojsko, totiž z každého
města i z každé vesnice každý čtvrtý muž. 431 Potom ale, když
dne 13 září Sigmund konečně do Normberka dostal se, psal odtud
opět dne 27 září městu Frankfurtu a jiným městům říšským, že

přítomní tehdáž v Normberce knížata, páni a města uzavřeli spolu
s ním, aby hranice proti Čechám vůkol obsazeny byly lidem jízdným
dobře oděným k vedení denní války, a na příští léto aby se

chystala nová i mocná výprava proti kacířům; k tomu cíli také že
uložen byl opět nový valný sněm říšský ke dni sv. Kateřiny do
Normberka. Mezitím ale došla ho dvojí zpráva i výstraha, kterak
prý kacíři všecka vojska svá z Čech i z Moravy dohromady staho
vali, tím bezpochyby oumyslem, aby o sv. Havle předsevzali novou
a valnou do zemí německých jízdu. Protož přikazoval všude býti
vzhůru a pohotově, kdyby Čechové pych takový provesti chtěli,
aby s pomocí boží podstoupeni byli polem k ochraně říše i církve
svaté. A však mimo naději sešlo tenkráte i s jízdy české, i se
sněmu o sv. Kateřině.

Bylyť to vždy ještě země Slezské a sousední Lužice, ve kterýchž
té doby nejvíce bojovalo se; ačkoli valné výpravy tam nejsou
předsebrány, a o podrobných bojech místních došly nás jen zprávy
i nedostatečné i zmatečné. To aspoň jisté jest, že Vratislavští
a Svídničtí ve spojení s Ludvíkem knížetem Lehnickým tohoto
léta o nejeden válečný skutek proti husitům dosti šťastně se pokou
šeli; ale přitáhše před město Němčí, hlavní Čechů v zemi jejich
sídlo, a javše se dobývati jeho velikými puškami plné tři neděle,
netoliko nic nepořídili, nýbrž od posádky (na 600 jízdných a 400 drá
bův pěších počítané) ještě i hojné trpěli škody, až uslyševše o blížící
se nepřátelům pomoci z Čech, odtrhli od města u velikém zmatku.
Táhloť tehdáž vedením Prokopa Velikého i Jakuba Kroměšína
vojsko české dvěma proudy do Slez, jedno přes Kladsko přímo
k Němčí, druhé k Landshutu; kteréžto pak, když Němčí uvolněno
jest, spojilo se dohromady mezi Střihomem, Javorem a Polken

hainem, a dobýváním i pálením všelikých tvrzí a posádek veliké
v zemi činilo škody. Tehdáž také Otmochov hrad a město biskupa
Vratislavského dostalo se v moc husitskou. Další podobné pochody
a potržky, opakovavší se až do roku následujícího dosti hluboce,
též boje tehdejší v Sestiměstsku, zvláště po usazení se vojska
Sirotčího v městě Libavě mezi Budišínem a Zhořelcem (dne

Palacký, Dějiny české III., vyd. 4. 27



26 února 1431), pomíjíme zde mlčením, protože netoliko málo

jsou známy, ale také nedůležitý pro další směr války husitské
vůbec. Připomeneme jen o dvou pamětihodných písemnostech
husitských, ježto z této doby nám zachovány jsou, a dávají svědectví

spolehlivé jak o spůsobu, tak i o duchu, kterým válka od Táborův
i Sirotkův v cizině vedena byla.

Přední vůdcové Táborského vojska, Jakub Kroměšín z Březovic

hejtman, Sigmund (Korybut) kníže Litevský, pán na Hlivicích, kněz

Prokop (Holý) a jiní nejmenovaní, položivše se polem u města

Namyslavě ve Slezsku, dne 28 listopadu 1430 poslali purkmistru,
konšelům a celé obci téhož města psaní v tato slova: » Žádajíce
viděti spasení Vaše, divíme se velice, že duchem zatvrzelým ne

dbáte ani dověděti se, proč od nás tyto škody a záhuby dějí se
Vám a okolí Vašemu. Vězte, že nám líto jest škod Vašich, kterýchž
Vy ani sami sebe, ani obcí okolních ušetřiti nechcete. Hledajíce
Vašeho dobrého, přálibychom si sjeti se s Vámi, abychom ozná
mili Vám, pro které příčiny my Vás a Vaše lidi, ač ne bez milo

srdenství, hubíme. Kolikkoliv osob k takovému sjezdu vypravíte
k nám, budou míti průvod bezpečný sem i tam. Neučiníteli ale

toho, pak rozmnoží se utrpení Vaše atd.« Neví se, jaký účinek
mělo to psaní.

Vojsko Sirotčí vedením Václava Libáka z Vrbčan vtrhši do
Žitavska ty dni před vánocemi, zmocnilo se bylo veškeré krajiny
až pod Zhořelec, a dne 27 prosince 1430 obyvatelé městečka
Bernartic (Bernsdorf), hledavše útočiště v opevněném kostele svém,
vzdali se hned při prvním útoku na milost i nemilost. Sirotci tedy
ušetřivše jich, propustili všecky jaté na svobodu bez výplaty
a spokojili se pouhým závazkem písemným, že Bernartičtí nebudou
napotom protiviti se pravdám slova božího, kterýchž husité hájili,
a že napotom jim úročiti budou plat ten, který potud odváděli
dědičným pánům svým. Zápisy s obou stran na to vyšlé zacho

valy se,
432 a svědčí neodolatelně o poměrně mírném i smířlivém

duchu, kterým rozkřičení pro ukrutnost svou husité k nepřátelům
svým se chovali.

Domácí neshody mezi národy pod žezlo rodu Jagjelova podro
benými, jichžto král Sigmund již ode sjezdu v Lucku počal byl
tak chytře užívati ku podvrácení moci Polské, — tyto neshody
neuhasly Vitoldovou smrtí nikoli, alebrž vyrazily tudíž u plamen
zjevný a nebezpečný. Litvané, kteří sami dali byli panovníky roz
lehlé Jagellonské říši, nesli to velmi těžce, že již Poláci počali byli



osobovali sobě nejen přednost, ale i panství nad nimi; a Rusíni,
co vyznavači východní pravoslavné církve, již dávno s nedůvěrou
a nelibostí patřili na rostoucí vliv nesnášelivé hierarchie Římské ve
dvoře králově. I poněvadž Vitold umřel byl bezdětek, našli se

čtyři knížata, kteří osobovali sobě po něm nápad trůnu Litevského;
Sigmund Starodubský Vitoldův bratr, Boleslav čili Svidrigal bratr
krále Vladislavův, Alexander kníže Kyjevský, a Sigmund Korybut
z dějin českých známý; každý z nich měl přívržence své v zemi,
a nad to ještě nacházeli se i ti, kteří chtěli, aby Vladislav sám

ujal se vlády nad Litvou bezprostředně. Ale páni Litevští a Rusinští

sjevše se rychle, povýšili knížete Boleslava Svidrigala na místo Vitol
dovo tak náhle a jednomyslně, že předešli všecky o to v zemi

rozmíšky, zvláště an i Vladislav sám, jsa přítomen, voleného hned

potvrdil. Nový pak panovník ujal se vlády s takovým důrazem,
a postavil se ihned také proti králi a bratru svému tak zpupně
a bezohledně, že pověst, jakoby Vladislav od něho v Litvě co
vězeň držán byl, prolétla rychle celou Europou. Takového pychu
byl sice Svidrigal nedopustil se: ale jeho brzké příznění se s ne

přátely Polska, zvláště pak s králem Římským a s křižovníky
Pruskými, i veškero jeho chování poučilo záhy jak Poláky vůbec,
tak posléze i Vladislava samého, čeho bylo se obávati od něho.
Protož jak mile vrátil se do Polska, s počátku r. 1431, chtě nechtě
počal blížiti se zase k Cechům; kníže Sigmund Korybut přijat jest
opět do tajné jeho rady, a postaven i s panem Puchalou v čelo

některých zástupův zbrojných, kteří strahovati měli na hranicích

proti křižovníkům Pruským.
433 Vzdalovalli pak se tím král ouřadu,

od papeže Martina V bullou dne 1 října 1430 naň vloženého, (aby
kacířství v Cechách potřel mocnou rukou,) však naproti tomu stál
tím pilněji o provedení druhé částky nařízení apoštolského, aby
totiž Cechy církvi křesťanské opět získati hleděl mírným s nimi

vyjednáváním. Již o masopustě sešli se byli mnozí přední Cechové
u knížete Korybuta ve Glivicích; jeho návodem a prostředkováním
umluven jest do Krakova sjezd na den 18 března [1431] k hádaní
se o víru mezi stranami, a král Vladislav zaručil veřejné bezpečí
všem husitům, kteřížby k tomu dni a cíli tam přijeli.

Když tedy se blížil den určený, brali se s panem Vilémem
Kostkou kněží a mistři čeští, kněz Prokop, M. Petr Payne, Bedřich
ze Strážnice a jiní v nádherném komonstvu do Krakova. Hádaní
počalo se na hradě královském hned nazejtří dne 19 března u přítom
nosti krále a dvoru jeho i mnohých duchovních a světských osob,



a vedeno jest mezi mistry university Krakovské, od krále k tomu
povolanými, a mezi theology českými nejvíce v českém jazyku
skrze mnohé dni s nejiným následkem, než že obě strany připiso
valy sobě vítězství, aniž která od druhé přesvědčiti se dala. Opako
vány jsou zde řeči, již před dvěma léty v Prešpurku vedené, o stání
na nastávajícím sboru Basilejském, s týmže neprospěchem. Aniž

pak co platný byly krále starého prosby a napomínaní, aby Cechové,
vezmouce jeho sobě za příklad, an z pohana stal se prý věrným
křesťanem, obrátili se také na cesty spasení. Biskup Krakovský
Zbyhněv z Olešnice, jenž již od dávna vynikal zvláštní proti husitům
nesnášelivostí, zastavil v Krakově všecky služby boží, pokud Cechové
tam se bavili, aniž se dal oblomiti buďto pohrůžkami nebo prosbami;
tak že král, nechtělli, aby hod velikonoční, jenž připadal na den
1 dubna, ztráven byl beze všech slavností církevních, musel Cechy
na ten den, k veliké jejich i své nevoli, dáti odvezti do Kaziměře.

Nazejtří, dne 2 dubna, podali Cechové králi písemně konečnou
formuli svolení svého, pod jakými výminkami chtěli státi na příštím
sboru církevním; žádaliť tam netoliko ubezpečení osob svých, ale
také závazek, že cokoli na sboru onom dovedeno a dokázáno bude
z písma svátého a doktorův v něm právě se zakládajících, mělo
ode sboru vůbec přijato býti.

434 To arci potkalo se v Krakově
s tímže zamítáním, jako dříve v Prešpurce; a však nelepší štěstí
měla cedule, kteréž na to dne 4 dubna mistři Krakovští podali
Cechům, žádajíce od nich, aby slíbili státi ke všemu tomu, co sbor
ustanoví ve příčině jejich.

435 Omluva těchto, že k svolení věcí tak
velikých neměli plnomocenství od národu svého, ale že prosí, aby
král ráčil vyslati o to vlastní posly své ke sněmu valnému, který
dne 1 máje měl v Praze počnouti se, — toť byl jen obyčejný
diplomatův onoho věku euphemismus. Král Vladislav pak, jakož
byl vůbec ducha měkkého i vševolného, nepouštěl proto ani od

čáky, ani od úsilí ku konečnému narovnání, a dal o jednání svém
zprávu jak papeži, tak i králi Sigmundovi.
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Předvědy kněze Prokopa Velikého počaly byly této doby již
se plniti: čím déle zajisté tím valněji uznáváno v Europě, že když
mečem nebylo lze pokořit! Cechy, potřebí bylo hledati cest mírných
k narovnání se s nimi. Nejlepší a nejjistější k tomu prostředek zdál
se vždy býti všeobecný sbor církve, jenž dle dekretu Sienského
měl v městě Basileji počátek svůj míti dne 3 března 1431. Do
mníváno se, že co se nezdařilo hrubé autoritě zbraně a násilí, po
daří se aspoň jemnějšímu působení autority duchovní, neodolatelné



velebnosti shromážděného křesťanstva. Mnozí na západě myslili
ještě skutečně, že Cechové z pouhé toliko neznámosti pobloudili
u víře, a že prosté jasné poučení ode sboru postačí k uvedení jich
zase na pravou cestu. Tohoto domnění arci neoučastnili se ani
Cechové, ani papež Martin V. Tento zvláště neskládal žádné naděje
ve spasitelné působení sborův církevních; neb ačkoli sám byl takořka
zrozencem sboru Konstantského, však dávné hádky o přednosti
sborův neb papežův v církvi a pretense sboru Pisanského, Kon
stantského i Sienského, ukládati papežům zákony, naplnily byly
duši jeho nejen nedůvěrou, ale i nenávistí proti nim, tak že v ohav
nosti měl i samé jméno jejich.

437 Protož velice nesnadný byl úkol
M. Jana Stojkovice z Dubrovníka,

438
kterýž poslán byl do Říma

od university Pařížské, aby tam záhy sollicitoval svolání jak dříve
Sienského, tak nyní Basilejského koncilium; aniž by se mu tuším
bylo podařilo dílo jeho, kdyby neznámé moci světské byly mu
nepřispěly ku pomoci. Dne 8 listopadu 1430, když v Římě slaveno

povýšení nových tří kardinálův, a mezi nimi zvláště Juliana Cesarini,
nalezeny jsou přibité na dveřích Vatikánského paláce i na jiných
místech plakaty obsahu následujícího:

»Známo jest veškerému křesťanstvu, že od času sboru Kon
stantského nesčíslné množství křesťanův pobloudilo ve víře skrze
husitství, a ještě každodenně odštěpují se od těla matky církve
oudové noví, aniž jest kdoby protivil se a pomáhal i utěšoval ji
ze všech synův, jež zrodila. Pročež dva nejjasnější knížata křesťanští,
oučastníce se bolestí té matky své, posílají ke všem panovníkům
křesťanským následující výpovědi o hájení víry křesťanské, ježto
schváleny jsouce od výtečných doktorův jak theologie tak i práva
občanského a církevního, mají na všeobecném sboru církevním nej
prvé příštím veřejně ohlášeny a zastávány býti; 1) Víra katolická
jest tak vysoce oprávněna, že každý člověk povinen jest pečovati
o zachování, hájení a rozšíření její, nedaje se v tom mýliti ani přízní
ani hněvem nižádného smrtelníka jakéhokoli důstojenství. 2) Netoliko
duchovní ale i světští, a zvláště knížata, jimžto dán jest meč pomsty
mezi národy, mají starati se dle možnosti o hájení víry křesťanské,
nechtějíli za odpadlce jmíni býti. 3) Jakož kacířství Novatianovo,
Ariovo, Macedoniovo, Nestoriovo i jiná udušena jsou skrze vše
obecné sbory církevní: tak i nyní potřebí jest, aby pro vyplení
kacířství husitského drželo se nevyhnutelně koncilium v měsíci
březnu nejprvé příštím. 4) Poněvadž dotčené kacířství jinak vy
kořeniti se nedá: protož každý křesťan povinen jest pod uvarováním



smrtelného hříchu napomáhali ke svolání a slavení sboru církevního.

5) Jestliže papež a kardinálové k témuž cíli ne napomáhati ale snad
překážet! budou, mají za přátely kacířství (fautores haeresis) po
važováni býti. 6) Jestliže papež v měsíci březnu nejprvé příštím
nezahájí veřejného sboru sám osobně aneb skrze plnomocníky své,
mají ti, kteří tam přítomni budou, odepříti jemu poslušenství jmenem
veškerého křesťanstva, a všichni křesťané mají napotom jen sboru
samého poslušní býti. 7) Budeli od papeže i od kardinálův kladena
sboru překážka, týž sbor má z moci od boha sobě propůjčené
přikročiti k nim ssazením s důstojenství a jinými pokutami na

přátely kacířství náležitými. Tyto výpovědi ohlašují se dnes pod
svědectvím veřejného notáře a jiných lidí, aby známy byly papeži,
kardinálům i dvořanům jejich; dále bude se jednat! o nich na sboru

/ 439samem.«

Tajemný tento akt, ačkoli vlastní jeho původce neobjevil se

nikdy,
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dojal přece myslí dvořanův papežových velice. Od té
doby snažili se v Římě mnozí, zejmena zvláště kardinál Branda
i kardinál Gabriel Kondolmieri, aby sklonili papeže k uznání a ohlá
šení sboru, jehožto skutečné sejití se v Basileji předvídat! bylo, aniž

překaženo býti mohlo. Dlouho tomu odpíral Martin V, nechtěje
leč mečem vykořenit! husitství, jakkoli viděl sám, že také jeho
naděje do Polákův a Litvanův skládané šly nazmar. Maje zprávu
0 valném sněmu říšském, který konečně 9 února 1431 u přítomnosti
krále Sigmunda opět v městě Normberce sejiti se měl, umínil přece
raději ještě pokusiti se znova o totéž, co již tolikráte nadarmo
předsevzato bylo, a dne 11 ledna 1431 jmenoval nového legata
svého do říše, dav jemu moc nej rozsáhlejší, aby pod znamením
kříže svolal do pole proti kacířům veškery síly národu Německého.
Byl to kardinál Julian Cesarini již jmenovaný, muž duchem,
učeností a mravní povahou svou výtečný, a k dílu tomu již proto
nad jiné spůsobilejší, že někdy ve společnosti kardinala Brandy již
tři léta byl v Němcích i v Uhřích o ně se snažil, a tudíž nabyl
1 známosti krajin a osob, i zkušenosti potřebné. I přilnuv celou
duší k novému povolání svému, vyjel dne 24 ledna z Říma, přímo
do Normberka chvátaje. Při jeho však odjezdu, když kardinálové
i dvořané mnozí nepřestávali nastupovati na potřebu opatření sboru
Basilejského, Martin V konečně dal se navěsti, že nařídil nejprv
ústně, potom pak dvěma teprv dne 1 února danými bullami, aby
týž kardinál Julian uvázal se také v předsedání a řízení sboru
Basilejského, jak mile sbor ten prý sejde se; dáno mu k tomu



cíli plnomocenství, aby dle vlastního uznání na místě papežově
mohl sbor celý netoliko říditi, ale také, kdyžby toho potřebu viděl,
jej rozpustit! aneb na jiná místa převesti a t. p. Za pobočníka
přidán mu, spůsobením zvláště kardinala Gabriela Kondolmieri, M.

Jan Stojkovic z Dubrovníka, jenž tudíž také s ním vydal se na
cestu. Bully dotčené poslány jsou za nimi po Kuncovi ze Zvole,
nově jmenovaném biskupu Olomuckém, kterýž ale na cestě tak se

opozdil, že zpráva o smrti Martina V, ana se přihodila dne 20 února,
jej do Normberka předstihla.
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Sněm říšský, počavší v Normberce dne 9 února 1431,
náležel mezi nejvalnější a nejdůležitější tohoto věku; vedle krále

Sigmunda přítomni tam byli kurfirstové tuším všichni, množství

knížat, biskupův, hrabat i pánův říšských, hojné vyslanstvo z měst,
a zejmena také radové knížat Burgundského, Lotrinského i Milán

ského; legat papežský kardinál Julian přispěl tam teprv dne 4 března.
Hlavní předmět a cíl všech porad byla nová výprava proti Cechům;
i sám všeobecný mír zemský, jenž tenkráte skutečně uzavřen a po
celé říši až ke dni sv. Martina r. 1432 prohlášen jest, pokládán
jen za prostředek, aby všecky síly říše Německé spojití se mohly
proti kacířům bez překážky. Němci na pomezí Českém bydlící
osvědčovali se, že nebudeli jim příštího léta spomoženo, budou při
nuceni mířiti a přízniti se s husity stůj co stůj. I poněvadž nikoho

Smrt Martinova v době tak rozhodné byla pro veškeru církev
katolickou ztráta citelná i v tu chvíli aspoň nenahraditelná. Nelze
sice tajiti všeliké křehkosti a ouhony charakteru jeho, mezi nimižto
zvláště nemírná touha po penězích stala se byla příčinou mnohých
neřestí v církvi. 442 ale jeho bystrý rozum, politický věhlas, od
hodlanost a setrvalost vůle vedle jemné povolnosti ve prostředcích,
i neobyčejná zkušenost běhu věcí lidských vůbec, pohřešovaly se

po něm přečasto na stolici apoštolské. Za nástupce jeho volen jest
téhož dne 3 března, kteréhož měl sbor v Basileji počíti se, kardinál
již dotčený Gabriel Kondolmieri, Benátčan rodem, který oblíbiv
sobě jméno Eugenius IV, ani ouhonami ani přednostmi ducha
nerovnal se předkovi svému; ctnosti však mnišské hodily se tím
méně ke vládě nad světem, když nezkušený vládce neuměl mezi
svéhlavostí a pevností vůle ani rozdílu činiti. V té chvíli alespoň
to bylo dobré, že nový papež necítil tétéž nechuti proti konciliem

vůbec, jako předchůdce jeho; ba praví se, že z počátku i sám
chtěl zabrati se s dvorem svým do Basileje, leč že nemoc krutá
i dlouhá sklíčivši jej, překazila oumyslu takovému.



nebylo na sněmu, jenžby svrchovanou potřebu boje nejúsilnějšího
byl bral v pochybnost, proto nejednalo se leda o spůsobu sebrání
a vedení vojska mohutného do Cech. K tomu cíli obnoveny všecky
umluvy a návrhy sněmův r. 1422 i 1427; rozdělení celého Německa
na kraje našlo sice opět odpory, ale matriky již r. 1422 uvedené

svoleny jsou v počtu téměř čtvernásobném, aspoň při mocnějších
knížatech. Celá výprava od knížat i měst měla obnášeti asi 10 tisíc

glev, čili 50 tisíc oděncův jízdných, k níž postaviti měli kurfirstové
po 200 glevách, čili po 1000 oděncích, kníže Burgundský ale sám
400 glev, Slezsko a horní Lužice spolu 500, křižovníci Pruští 400,
Albrecht kníže Rakouský 300, Savojsko 200, Brabantsko též,
Holland s příslušenstvím 300, knížata Bavorští po 120 atd.443 Také
staráno se jest o vnitřní zřízení a kázeň ve vojště i o potřeby zbraně
všeliké; vozové váleční měli opět jako 1427 na spůsob u husitův
obyčejný ve hradby sestaveni býti. Celé vojsko mělo shromáždit!
se na hranicích českých o sv. Janě (24 Jun.). Kardinál Julian na

bízel se sám za oučastníka výpravy; i žádán jest, aby pro hlásaní

kruciaty a umíření krajin nevážil sobě jízdy po říši, mezitím co
knížata i města doma k výpravě chystat! se budou.

Ačkoli pak v Basileji stali se byli již dne 4 března jacísi po
čátkové sboru církevního:

444 však poněvadž byli příliš chudí, a mno
žení jejich velmi zdlouhavé, kardinál Julian vážil jich sobě tím

méně, zvláště nemaje od nového papeže ještě ani plnomocenství,
čím pilnější a důležitější zdála se mu býti potřeba válečného proti
husitům nastupování. Pročež vypraviv se v měsíci dubnu přes
Bamberk, Wircburk a Frankfurt do Porejní, dával všude horlivě
kázati kříž na Cechy a přípravy činiti k boji. Když ale u falckrabě
Ludvíka na hradě Germersheimu přišla mu do rukou psaní poslův
university Pařížské ode dne 11 dubna, jimiž veškero křesťanstvo
do Basileje ke sboru voláno bylo: boje se i zmatku ve věcech
církevních, i překážky ve výpravě proti Cechům, poslal pobočníka
svého M. Jana z Dubrovníka ke sboru s tou žádostí, aby otcové
tam přítomní měli ještě strpení, ažby přední oučel všech sborův,
vyplení kacířství z lůna církve, mocí zbraně v Cechách dosaženo

bylo. M. Jan Stojkovic v Basileji dne 30 dubna řečí obšírnou snažil
se dokázat! otcům, kterak potřeba pokoření a potlačení husitův té
doby předčila všecky jiné potřeby křesťanstva; sbor sám, jakkoli
velice pilný a důležitý, snáze prý snese odklady, nežli válečná ona

výprava; od ní že nyní předně viselo blaho církve vůbec a říše
Německé zvláště; budeli ona zmeškána, aneb nepodařili se, bude



prý veta po křesťanství; Německo že podlehne husitstvu, a pychu
zbujnělých kacířův že nebude míry ani konce. Pročež prosil, aby
otcové, nesypajíce rozpakův do myslí věřících, raději přičinili se

sami, aby především ozbrojené ono kacířství, nad něž nebezpečněj
šího svět prý ještě neviděl, s boží pomocí potlačeno a vykořeněno
bylo; potom teprv že tím snáze bude přikročiti k léčení jiných ran
v tělu církve svaté. Při řečníkově známé péči o prospěch koncilií
vůbec bylotě snadno, umluviti se s obou stran konečně v ten smysl,
že potřebí bylo i sboru i výpravy proti husitům, a že mělo se
staráno býti o jedno i o druhé, jak u papeže a krále Římského,
tak i u knížat a národův vůbec; i nezamlčeno také poznamenání,
že kdyby výprava válečná měla chybit! se cíle svého, čehož bože

prý ostřez, pak že sbor má býti pohotově, aby povzbuzením ná
rodův ve vší Europě postavil hrázi proti překypující svévoli kacířské.
Dne 7 máje vypraveni jsou nejen dva mistři učení Pařížského, ale
i Jan Stojkovic sám, co poslové sboru netoliko ku králi Sigmun
dovi Normberka, nýbrž i do Říma ku papeži Eugeniovi, aby na
obou místech naléhalo se na obojí potřebu, sboru totiž a kruciaty
pospolu; kteřížto poslové davše se dne 11 máje na cestu, když
dojeli Normberka, nenašli tam krále, an již byl odebral se do
Chebu k roku s posly Českými umluvenému. 445

V běhu památného pro Čechy léta 1431 svoláno bylo také
uvnitř země české několikero důležitých sněmů v, o kterýchž ale
bohužel jen velmi chudé zprávy zachovaly se. První takovýto sněm

strany podobojích držán jest o masopustě, tedy na počátku měsíce

února, na Horách Kutných, oblíbeném tehdáž sídle kněze Prokopa
Velikého. Z jednání jeho známy nám jsou jen dvě věci: nejprvé
smíření se Táborův a Sirotkův, ježto byli dříve v jakési nevoli
mezi sebou;

446
potom zřízení dvanáctioudové vlády zemské

v království Českém. 447
Jména nových vladařův, volených ze všech

stavův i všech obcí v zemi, a však jen strany podobojí, nejsou sice
známa: není však pochyby, že kněz Prokop Veliký, pan Menhart
ze Hradce a Vilém Kostka z Postupic náleželi do počtu jejich.
Dána jest jim moc i úloha, pečovati o pokoj a pořádek v zemi,
mířiti strany i osoby mezi sebou, a ukládati národu sněmy dle

potřeby. Vládu tuto, provodivší všeliká práva nejvyšší vrchnosti bez

odporu i bez hluku, nacházíme činnou netoliko r. 1431, ale i v po

zdějších ještě létech. Onať to byla, co uložila veškerému království
sněm valný nahoře již dotčený ke dni 1 máje do Prahy. Dle
žádosti vladařův ale měli theologové sejiti se ještě před sněmem,



o sv. Jiří, a přičinili se předběžně o srovnání se ve věcech víry
a církve.

Hlavní tedy věc, která nám o jednání valného toho sněmu
známa jest, bylo nové hádaní o víře mezi mistry Pražskými
a kněžími Táborskými, ježto v Praze a v Karolíně dne 30 dubna
před posluchačstvem velmi hlučným počalo se. Tenkráte ale zdařil
se rozdíl ten, že přední Táborův odpůrce nebyl více M. Příbram,
nýbrž M. Jan Rokycana; pročež také hádka sama s větší důklad
ností a vážností, aniž pak s takovou náruživostí, jako dříve, vedena

jest. Byloť ovšem potřebí, aby husité, majíce na budoucím kon

cilium vystoupit! co strana jedna naproti celé ostatní církvi, srozu
měli a sjednotili se dříve doma sami. V tom ale byla nesnáze tím

větší, čím znamenitější byly rozdíly ve smýšlení a vyznání jejich.
Rokycana hned prvního dne řečí obšírnou vytýkal Táborům sedmero
kusův: 1) že neuznávali podle všeobecné církve sedmero svátostí,
ale toliko dvé, totiž křest a večeři páně, zamítajíce ostatní všecky,
k veliké ujmě a urážce duší pobožných; 2) že zapírajíce očistec,
bránili modliti se a činiti almužny za duše zemřelých; 3) že nedali

vzývali svátých a světic božích, orodování jejich u boha za nic ne

vážíce; 4) že zamítali půst; 5) že nehyzdili lidem svým vedení

válek; 6) že někteří jejich kněží provozovali moc a panování světské
v obcech, proti smyslu třetího článku Pražského; a 7) že zavrhli
všecky staré dobré obyčeje při sloužení mše svaté Učení o trans
substanciaci pomíjelo se tenkráte mlčením. Táboři hájili vyznání svého
ústně i písemně důkladností a učeností nevšední, dotýkavše také
mnohých neslušností a neřádův mezi mistry Pražskými od dávna

prý pozůstalých a ještě neopravených.
448

Vyznání Sirotčí stálo mezi
stranami téměř u prostřed; ale ke skutečnému prostředkování ne
dostávalo se této sektě theologův důkladnějších a důmyslnějších.
Nepotřebí pak tuším ani dokládati, že i toto celé hádaní rozešlo
se po několika dnech s týmže nekoncem, jak všecka předešlá.

Co do zprávy politické, usilováno jest na sněmu všelijak o na
rovnání se s králem Sigmundem, zvláště skrze jeho dva posly,
purkrabí Karlšteinského Zdeslava Tluksu z Buřenic a pana Miku
láše z Lobkovic; přemítány znova cesty již přede dvěma léty na

vrhované, aby totiž Cechové uzavřeli příměří se všemi zeměmi
okolními na delší čas, a pak aby šli vyjednávat o víru svou před
koncilium do Basileje. Od krále Polského přítomni byli dva po
slové, Abraham Svanšin a Mikuláš ze Březí; také biskup Olomucký
Kunce ze Zvole měl tam své zástupce, a všichni ti snažili se vésti



Čechy ke smíření s ostatním křesťanstvem i s králem Sigmundem.
Těžko jest vyměřiti, jakové úmysly panovaly se strany královy
v jednání takovémto po uzavření v Normberce tak valné a děsné
výpravy; Sigmund předstíral ve psaních z doby té jen přání své,
ušetřiti krve prolití, a osvědčoval se spolu také láskou přirozenou
ke sladké prý otčině: ale zdá se, že i obávaní, jakoby výprava
příští mohla také nevydařit! se, bylo mu neméně silnou pohnútkou.
Poněvadž ale strany obě tehdáž ještě byly nezmírnily požadavkův
svých, nebylo lze urovnati se ani při nejsnažnější vůli jednotlivcův.
Výsledek sněmování bylo vypravení nového poselství ku králi do
města Chebu jmenem celého království, kromě sekty Sirotkův
a Pražanův Novoměstských, kteřížto dle obyčeje někdy Žižky otce
svého i nyní ještě naprosto do žádného se Sigmundem vyjednávaní
dávati se nechtěli. Poslové tedy byli pan Vilém Kostka z Postupic,
Beneš z Mokrovous, Matiáš Louda ze Chlumčan a kněz Markolt
Táborský.
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Sjezd Chebský, jehožto se oučastnili, vedle krále Sigmunda
i Fridricha markrabě Braniborského, také mnozí knížata i preláti
z Němec, počal se dne 24 máje; dne 26 dojeli také dotčení již
poslové sboru Basilejského. O výsledcích rokování toho podal
Sigmund sám zprávu králi Vladislavovi Polskému ve psaní, z něhožto
zde výtah klademe. »Poslové Čeští (dí král) odpírali veřejně před
knížaty našimi psaní nám od Vás poslanému o jednání jejich ve

Krakově, pravíce, že věci prý docela jinak se dály. I předložili
nám také jakýsi lístek, v němž se podvolovali státi na budoucím
koncilium pod jistými klamavými a ouskočnými výminkami, do

kládajíce, že na sboru takovém měliby také býti Indové, Rekové,
Arméni, schismatikové a slovem všichni ti, co jen koli Krista vy

znávají, i mnohé jiné věci, které psáti byloby více směšno nežli
užitečno. My tedy, abychom ničeho nepominuli, co by k obrácení

jejich posloužit! mohlo, podali sme jim zase dvou cedulí, jedné od
mistrův Pařížských i Vídenských již před dvěma léty v Prešpurce
složené, druhé od doktorův, kteří s námi přítomni byli, zde se

psané; obě žádaly slovy sice poněkud rozdílnými, ale smyslem
v podstatě své jedným, aby totiž ve všech věcech pochybných
a sporných podrobili se zprosta výroku všeobecného sboru. I na

pomínali sme jich, aby pro uvarování všeho zlého, i minulého
i ještě nastávajícího, oblíbili sobě čestné ty cesty, aneb aspoň při
lnuli k námluvám Prešpurským, podle nichžto, vstoupíce ve příměří
se všemi křesťany, měli jiti ke sboru, a zjednajíce tam neb ne-



zjednajíce pokoj s církví, vrátili se domův bezpečně. Oni ale krátce
odpověděli, že se jim to nelíbí, a že nikoli nechtějí podrobili se
soudu sboru všeobecného, an je prý již prvé odsoudiv a kříž na
ně vydav, mnohé knížata i národy proti nim popuzoval; ba nežliby
tak měli podnikati soud a výrok nepřátel svých, že všickni raději
chtěliby jedním dnem vydati se na smrt společně. Pravili také, že

nepůjdou ke sboru nadarmo, lečbychom jim zde ukázali spůsoby,
jak s nimi tam nakládati se bude; což ale nám divné, ba nemožné
bylo, abychom my ukládali zákony sboru i církvi svaté, A protož,
milý bratře! pokusivše se o všecko, cokoli oblomili a obměkčiti
mohlo mysl jejich, neprospěli sme o nic lépe, nežli kdy posavad;
tak že nevyhnutelné jest, chopiti se opět zbraně, aby nákažlivý
tento jed z lůna církve vyvržen a poskvrna náboženství vyhlazena
byla. I již sme opět vyzvali knížata, pány a města říšská, ježto
mají o sv. Janě nejprvé příštím vtrhnouti do Cech, aby pospíšili
sobě a s boží pomocí rukou silnou potřeli zavilou onu zpouru,
jížto dobrotou obměkčiti nelze. Vás tedy, bratře milý! jehožto věc
tato nemálo dotýče, (jelikož Cechové osadivše se již ve Slezsku,
nedlouho zemí Vašich v pokoji nechají), co nejsnažněji napomínáme
i prosíme, abyste pro chválu boží, pro obranu víry a vyplení ne

věry, povstali v síle své s ostatními křesťany, a oučastnili se díla

spasitelného, za boží odměnu i za vděčnost naši. Opatřte také, aby
zastaveny byly pomůcky z království Vašeho, které skrze Sigmunda
Korybuta i skrze poddané Vaše Puchalu a jiné mnohé od dávna
i až podnes jim se činí; neboť nebude Vás tuším tajno, že pevnosti
ve Slezsku od kacířův dobyté jsou v držení samých Polákův, že
kořisti od nich věrným křesťanům odjaté prodávají se u Vás dle

libosti, a že v Krakově volný jest jim trh na zbraně, na koně i jiné
potřeby; z čehož kacíři netoliko prospěch, ale i chloubu sobě berou,
Vám pak ve mnohých zemích jde zlá pověst. Pročež rač Láska
Vaše přihlédnout! k tomu bedlivěji, a ukázati skutkem důkladným
pomoc svou proti onomu jedu, aby svět ze zkušenosti poznal hor
livou onu lásku, kterouž máte k víře křesťanské i ke svaté církvi
boží.® 450

Takž i poslední tento pokus o smíření zmařen jest. Mistr Jan
Stojkovic pokládal to sobě za zásluhu sám, že přišed do Chebu
ku králi, zrušil radou svou veškero mírné jeho s Cechy umlouvání,
léčby chtěli podrobiti se soudu sborovému naprosto; protož oni

opustili Cheb již dne 29 máje s nepořízením, Sigmund pak nastoupil
nazejtří cestu svou do Bamberka i Normberka nazpět.

461



Vrátivše se poslové z Chebu do Prahy, dali zde již den božího
těla (31 máje), když se chodilo s processí po náměstí, oznámiti
lidu, že marné bylo vyjednávaní pokoje; král sám že nemohl zje
dnat! Cechům takového slyšení, jakovéhož žádali, ale sbor scháze

jící se v Basileji že snad brzy souditi bude i krále i papeže. Ohlášeno
jest spolu, že mnozí Němci a jiní cizozemci silně se sbírali, chtějíce
vtrhnout! nepřátelsky do země české; pročež již 7 června vydáno
provolání veřejné ke všem Cechům i Moravanům, aby bez meškání
táhli do Plzeňska k obraně vlasti a víry své.

Válečné skutky české v první polovici tohoto léta, pokud
známy jsou, obmezovaly se na boje již dotčené ve Slezsku a Sesti
městsku. V měsíci dubnu, když poslové čeští s knížetem Sigmundem
Korybutem vraceli se z Krakova, Slezák Bernart Roth, jemuž město
Glivice v Korybutově nepřítomnosti svěřeno bylo, zradil a vzdal je
nešlechetně knížeti Kunratovi Olešnickému a Kozelskému; o čemž
nevěděvše Korybut a Cechové, když blížili se k městu, byliby bez
mála upadli do rukou nepřátelských, než vyvázše náhodou, vrátili
se do Čech se chvátáním: a však z družiny jejich octlo se asi sto
osob v zajetí a zavedeno do města Kozlé. Glivice pak od nových
pánův vypáleny jsou. Štěstím takovým popnuv se kníže Kunrat,
pokusil se také s pomocí Vratislavských dne 8 máje o dobývaní
města Krucburka: a však dne 22 máje výpadem obležených utrpěl
tak velikou škodu, že musel prý s hanbou odtrhnout! zase. 459

S větší částkou Slezákův ale uzavřeno jest, přičiněním zvláště pana
Heřmana Cetrice, příměří od sv. Jana až do středopostí roku ná

sledujícího.
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Kardinál Julian velikou horlivostí objížděl země Německé,
zvláště v Poreyní, hlásaje všude kříž a rovnaje všecky veřejné spory
a půtky, aby majíce doma pokoj, všichni obrátili se sílou tím větší

proti Čechům. Měl také sliby od Burgundského i od Lotrinského
knížete, že chtěli vypraviti znamenitou moc proti kacířům, a to tím

větší, podařili se mu zjednati příměří s jinými jejich nepřátely.
Počítaje vše, i co sněm Normberský uzavřel, i co jemu nad to
dobrovolníkův se přikázalo, rozveselil se legat nadějí, že dílo veliké,
o kteréž tolikero slavných předchůdcův nadarmo se pokoušelo,
jemu konečně se poštěstí. Psaními svými zbudil podobné naděje
také v novém papeži Eugeniovi IV, který z nemoci své trochu
poozdravěv, vyslal k němu do Normberka doktora Leonarda de
Piscia netoliko s bullami, jimiž potvrzoval jemu moc od Martina V
danou ohledem jak na sbor Basilejský, tak i na výpravu proti



Cechům, ale také se sum mou 25 tisícův dukátův na potřeby válečné.464

Pročež není divu, že Julian pln jsa dobré mysli, a maje takořka
jistotu vítězství svého, zamýšlel se již napřed do panování v Cechách,
a v dověrném psaní z Rejna-Kolína daném dne 16 června dal
žertem prošiti Sigmunda krále, aby mu prý ráčil propůjčit! nějaké
krajinky v zemi té.455 Vrátiv se tedy v takovémto rozmaru do Norm
berka dne 27 června, když i Sigmund i poslové Basilejští doléhali
naň, aby již odebral se do Basileje co předsedatel sboru, nechtěl

uposlechnouti jich, ale vypraviv dne 3 července M. Jana z Palomar,
soudce síně papežovy, a M. Jana Stojkovice z Dubrovníka již často

jmenovaného, aby předsedali ve sboru na místě jeho, umínil oddati
se cele běhům válečným i doprovázet! osobně výpravu křižáckou
do Cech. Třetí den na to, 5 července, maje jižjiž kročiti do pole,
obrátil se manifestem dosti ušlechtile psaným k národu českému
vůbec, aby mu oznámil ournysly své i vojska do Cech vstupujícího.
Dí tam, že nezná v srdci svém tužby vroucnější, nežli viděti slavné
království České opět v jednotě církve a v pokoji i v řádu spasitel
ném, jako bývalo ještě před časy nedávnými: protož že přichází,
nesa zemi ne záhubu ani škodu, ale mír a pokoj, napravení starých
dobrých obyčejův nyní pohříchu opuštěných a kleslých, a konečně
zvelebení cti a chvály boží; Čechové všichni aby mu vstříc vyšli
s důvěrou, vědouce že nikomu, kdokoli navrátí se do lůna matky
církve zase, nebude v ničem ublíženo, ale že každý přijat bude
s laskavostí co bratr, a že radost nad obrácením jeho bude tak
veliká, jako byla v evangelium nad návratem syna ztraceného.
I nejsmeliž, dí, my všichni bratří a křesťané, nemámeliž jednoho
a téhož spasitele Krista pána, jedno a též písmo svaté? Co pak
nás rozdvojilo, co odloučilo děti od milované matky? Vy ještě
nedávno ve víře a v bázni boží předčili ste mnohé národy; a nyní
pronásledujete křesťany mečem i ohněm, bázeň boží obrátili ste
v ukrutnost. Nebyloliby lépe a prospěšněji, kdybyste připojili se
k nám, a vezmouce na sebe znamení kříže, táhli s námi společně
proti Turkům a Saracenům, dávným hubitelům křesťanův, místo co

nyní následujete sami příkladu jejich? My neřádi a jen z nutné
potřeby táhneme se zbrojí k vám, abychom nedívali se netečně,
ano u vás náboženství hyne, kostelové se boří, obrazy svátých se

ruší, svátosti se pošlapují, věrní křesťané souženi a země okolní
pleněny i zpustošeny bývají. Jsouť bohdá i mezi vámi mnozí, ježto
neřády takové v ohavnosti mají, leč že utlačeni jsouce od tyranův,
nesmějí skutkem vyjeviti se: těm my přinášíme osvobození, aniž



mají se nás co obávali, leda ti, kteří působením ďáblovým zamítají
pokoj a kázeň, a chtějíce moudřejší vidíni býti nad jiné, baží po
učení cizím i klátí se větrem domnění. Nemněte, by hrstka oněch
lidí věděla více, nežli celý svět i celá církev křesťanská ode mnoha
století. Gemu pak vás naučí bojovníci, měšťané, sedláci a jiní ne
učení lidé? či snad oni lépe rozumějí písmu svátému, nežli dokto
rové, university a kollegie, ježto s ním se stále obírají ? proč chcete
několika osobám věřiti více, nežli tolikerým mistrům a učeným
všech století a národův ? Vizte, an sv. Augustin sám praví, žeby
ani evangelium věřiti nechtěl, kdyby církev jeho neschvalovala;
byloť evangelistův více, ale církev, ježto nebloudí nikdy, nepřijala
jich nežli čtvero za pravé písmo svaté; a této církvi učinil spasitel
náš zaslíbení ducha svátého, an s ní býti a ji zpravovati má na

věky věkův. Protož poďte a vraťte se do lůna jejího s důvěrou;
naleznete netoliko odpuštění a milost, ale všecku lásku a přízeň,
kterou dítě od otce a matky očekávati může. Pán a spasitel náš

Ježíš Kristus, jenž vykoupil nás drahou krví svou, dejž vám Cechům
to srdce, abyste spojili se s námi v jednotu víry, pro spasení duší
svých i pro pokoj a čest slavného království Českého !

4S6

S druhé strany nelenili se také Čechové zastávati mnění svá

před světem netoliko mečem, ale i písmy do ciziny mnohonásobně
rozesílanými; tohoto léta opět jich vyšlo několik, ježto dotýkajíce
zvláště nehod vyplývajících ze světského panování kněžstva, zdá se,
že nalézaly nemálo čtenářův dychtivých. Ještě dne 21 července
osvědčovali se opět veřejně o jednání svém v Prešpurce i v Chebu,
hájíce se, že nemohli poddati se soudu hlavních nepřátel svých na
sboru církevním shromážděných, jakož to na nich prý žádáno bylo,
ale že chtěli, aby biskupové a preláti nepanovali více ani nad
královstvími a statky pozemskými, ani nad články učení křesťan
ského, nýbrž aby tak dobře jako jiné křesťanstvo podrobili se sami
zákonu Kristovu v písmě svátém světle vytčenému. Oniť prý dle
vlastní libosti a choutky vykládají a mění zřetelné slovo boží,
všetečně a drze odsuzujíce za blud, cokoli se zámysly jejich se ne

srovnává; a chtějí považováni býti za nástupce a náměstky apo
štolův, jimžto předce v živobytí a ve mravích cele na opak se

staví; žádostiví jediné slávy a rozkoší světských, netoliko hlásati

nedbají, ale ani poslouchati nechtějí slov písma svátého. Však

jestliže oni, na odpor příkladu Kristovu i apoštolskému přijdou
s mocí válečnou, aby násilím potlačili pravdu, pak že Čechové,



spoléhajíce na pomoc boží, budou umět opříti se jim jak náleží
Také toto psaní našlo tuším rychlé i daleké rozšíření.4"7

Vojsko křižácké sbíralo se i tenkráte, jak obyčejně, velmi
zdlouhavě. Za nejvyššího vůdce ustanoven byl od Sigmunda opět
Fridrich markrabě Braniborský, kterýž jen neřád přijal na se ouřad
ten, a jen pod výminkou, aby mu dáno bylo plnomocenství, získati

Cechy také, možné-li bude, mírným vyjednáváním; místo pak, kde
všecka vojska od západu soustředit! se měla, jmenováno bylo městečko
Weiden na Nabě. Kardinál Julian dne 7 července vytáhl z Norm
berka s velikou slavností do pole, vyprovázen byv ven z města od
krále i od mnohých knížat a lidu nesčíslného; měl pak ve zvláštní
službě své hraběte z Plavna s třemi sty kopinníky.

468 Táhli s ním

nejvyšší vůdce již řečený pod korouhví říšskou, arcibiskup Kolínský,
vévoda Saský pod korouhví papežovou, Jan kníže Bavorský pod
korouhví královou, Jan biskup Wircburský pod korouhví království

Českého, a jeden ze synův markrabě Braniborského pod korouhví
rytířské jednoty sv. Jiří;

4"9 mimo to přispěli s lidmi svými osobně
ještě tři knížata Bavorští, hrabě Wirtenberský, několikero biskupův
a jiných pánův. Ale počet bojovníkův sešlých se do té doby nebyl
přece tak hojný, jakož se očekávalo; a když jich přibývalo pomalu,
kardinál Julian počal brzy právě tak stýskati sobě, jako dříve příliš
se byl důvěřoval. City jeho a stav věcí tehdejší líčí se nejlépe ve

psaní dověrném, kteréž dne 16 července z městečka Weiden poslal
náměstkům svým do Basileje. »Přeji vám toho (dí), že nejste
oučastni všech těch obtíží, které snášeti musejí, kdo s vojskem
chodí; byloby mně přibylo bolestí, kdybych vás byl spatřoval
v podobných nesnázích. Nepochybuji, že starajíce se o dobré církve
křesťanské, modlíte se za nás i se všemi věřícími. Včera došla nás
psaní od vévody Burgundského, jakových sme se byli nenadáli:
pravíť, že ku příměří žádnému svoliti nemůže, a pro válku, kteráž
mu nastává s Fridrichem knížetem Rakouským, nelze mu ani bojov
níkův do Cech poslati. Proto také ani biskup Lutichský, jenž již
na hotově byl, nepřijde. Ba i falckrabě Rýnský, jenž mi byl pomoc
na jisto slíbil, píše, že propůjčil vojska svého knížeti Barskému pod
tou výminkou, aby o sv. Janě obrátilo se do Čech, ono ale že

zahynulo větším dílem v bitvě. Proto jest nás tu mnohem méně,
nežli v Normberce umluveno bylo, tak že tito knížata ostýchají se
vtrhnout! do Čech; ba jest pochybno, netoliko zvítězímeli, ale což
horšího jest, i budemeli boj ováti. Však není nás tak málo, abychom
nemohli směle dáti se do Čech, kdyby mysl naše nebyla malá.



Jsemť nad míru teskliv a smuten. Jestliže vojsko vrátí se s nepo
řízením, veta bude po víře křesťanské v zemích těchto: tak velice

přibude strachu našim, a nepřátelům smělosti.« 460

V Čechách mezitím při blížícím se nebezpečí ukázalo se tím
více odhodlanosti a jednoty. Kněz Prokop Veliký zdá se že provo
zoval této doby, ač ne dle jména, alespoň skutkem moc diktá
torskou ; onť zajisté to byl, jenž volal celý národ do zbraně již
v měsíci červnu, i vedl jej do Plzeňska proti nepřátelům; jemu také
žalováno bylo na ty, kteří s vytrhnutím do pole se obmeškávali.
A však brzy sešla se v zemi větší síla válečná dohromady, nežli

obyčejně; všecka královská města česká, jen Plzeň, Budějovice,
Most a Loket vyjímajíc, vyslala své branné; a Pražané poddali se
vrchnímu velení Prokopovu tak dobře, jako Táboří a Sirotci. Mezi

hosty připojil se co dobrovolník také kníže Sigmund Korybut.
Z vyšší šlechty dostavil se jen pan Hanuš z Kolovrat osobně; jiní
vypravili toliko čeleď svou; ale na některé pány kraje Boleslav
ského šly stížnosti, že ani sami netáhli, ani lidí neposílali. Nicméně

počítalo se prý ve vojště Prokopově konečně k 5000 jezdcův
a 50000 pěších, 3000 vozův a množství děl velikých.

461 Moc tato
čekala v Plzeňsku na několika místech na nepřátely, pokoušejíc se
také dobývati města Plzně, jehožto však když pan Hynek Krušina
ze Svamberka hájiti pomáhal, odtáhla zase; aniž lépe dařilo se jí
proti Týnu Horšovu, na kterémž také Zdeněk z Drštky udatně se

bránil, tak že jen předměstí škodu vzala. Odtud táhl Prokop blíže
k lesu Bavorskému: ale když Němci vždy ještě váhali vstoupiti do
země, a Čechům na tak dlouhé v poli ležení nepřichystaným počalo
se nedostávat! spíže: kněz Prokop podával se skrze některé kato
lické pány České k opětnému vyjednávaní míru; žádalť na kní

žatech, aby namluvili krále Sigmunda, by přijel také do vojska
pak že naděje bude upřímného a opravdového srovnání.462 Král
však, nechtěv zabrati se osobně leda do Chebu aneb na nejvýš do

Lokte, odevzdal celé s husity jednání do rukou markrabě Fridricha,
čímž ono tudíž zmařeno jest. Pročež Čechové, nemohše obležeti
déle na hranicích, rozjeli se každý zástup zvláště domův pro spíži

463

s tím závazkem, že shluknou se bez meškání zase, jak mile toho

potřeba nastane. I neníť se čemu diviti, že od vracujících se okolo
Plzně a h radův Radyně, Lopaty, Křivoklátu i Karlšteina, kdežto

ukrývali se katolíci, škody veliké na polích i ve stodolách uči
něny jsou.

Palacký, Dějiny české III., vyd. 4. 28



Toto nenadálé ustoupení Čechův s pole dodalo konečně křižá
kům německým potřebné odvahy, i obživilo jejich naděje opět;
pokládáno-tě zajisté za znamení strachu a nesvornosti mezi ne

přátely, ačkoli nacházeli se již tehdáž i takoví, kteří v domnělém
tom outěku domýšleli se chytrého oukladu válečného. Stav věcí

tehdejších vysvítá nejlépe ze dvou psaní, jež král Sigmund dne
30 července z Normberka poslal pánům českým strany své. V prvním
povšechném praví každému zvláště: »Víš dobře, že knížata i vojska
naše z Němec, kteréž sme zbudili pro naše a vaše i také země
české dobré a k utlačení těch nesmírných neřádův, ježto se v té
zemi dějí, již před lesem mocně leželi, a dnes bohdá s takovou
mocí, kteráž bohdá prospěšná bude, přes les přetrhnou a s nepřátely
se potkati míní, a také sic jednati k zemskému dobrému. A jestiť
již čas, aby každý svou snažnost k tomu přičinil a sebou hýbal,
abychom z toho zlého mohli vysvobozeni býti. Protož od tebe
žádáme snažně, napomínáme i prosíme, aby církvi svaté k utěšení,
té zemi ku pokoji a k vysvobození všech věrných, osvícenému
Fridrichovi ujci našemu markrabi Bramburskému, hejtmanu našemu

nejvyššímu, kterýž od nás plnou moc má, jakož bychom sami byli,
pomočen a raden byl; a mělliby s nepřátely které příměří neb
umluvy, aby ty ihned odpověděl a na ně sáhl a škodil, jakožť
věříme; neb cele ufáme, budeli všady tak na ně saháno, že jim
bohdá konec bude.« Druhým psaním téhož dne odpovídá se panu
Oldřichovi z Rosenberka zvláště: »Tvému listu nám v sobotu (28 Jul.)
přinešenému, v němž píšeš o položení nepřátel, že sou se obrátili
a roztrhli, dobře sme srozuměli, a jsme toho velmi vděčni, že nám
takové běhy vzkazuješ; takéť sme ty noviny od jiných zvěděli, že

nepřátelé zase postoupili. A ten kus o jednání, ten sme ihned
markrabi Bramburskému psali, a list tvůj jemu poslali, aby se tím
uměl zpravovat!; a ufáme, že se nedá podtrhnout!. A dále dávámeť
věděti, že ujec náš markrabě svrchupsaný lidu dobrého jízdného
i pěšího, pušek a jiné přípravy vojenské má dosti, a vždy jemu
lidu přibývá; a dnes bohdá má přes les trhnouti, že nepřátelům
jest silen, a že na poli proti všem nepřátelům vesele může sležeti;
takéť sou své vozy připravili jako nepřátelé.* 464

Ve vojsku říšském a křižáckém, když konečně dne 1 srpna
trhlo přes hranice české k Tachovu, počítalo ,se přes 40.000 jízd
ných a okolo 90.000 pěších,

40" s velikým množstvím vozův, pušek
a potřeb válečných všelikého druhu. Kardinál Julian, vida Tachov
skou posádku k boji nepřipravenou, doléhal na to snažně, aby téhož



dne bez odkladu hnáno bylo outokem na město: ale vůdcové
pravili, že vojsko pochodem unavené potřebovalo odpočinutí, a protož
že slušelo odložit! outok až nazejtří; mezitím staráno se jest o roz
ložení stanuv po okolí. Nazejtří ale ráno ukázalo se město poopra
vením zdí svých a rozložením střelby i vojska po nich tak dobře
osazené, že zmizela knížatům všecka naděje k dobytí jeho. Pročež
ponechavše Tachova, obrátili se k městečku Brodu,

466 a dobyvše
jeho v prvním outoku, povraždili v něm všecky obyvatele i učinili

je docela pusto. Pak táhnouce dále až pod hrad Svamberk, nepo
koušeli se více o nižádné místo hražené: za to ale tím ukrutněji
nakládali s vesnicemi a městečkami otevřenými, kteréžto plenili
v celém okolí bez rozdílu a bez milosrdenství, ačkoli většina oby
vatelův tamějších nikdy byli z kalicha nepřijímali. Zuření takové,
Julianovu laskavému manifestu ode dne 5 července docela odporné,
dávalo Cechům výstrahu, čeho jim od vítězství křižákův očekávat!
bylo; nikdy zajisté a nikde husité, i dle vyznání vlastních nepřátelův
jejich, nepočínali sobě tak ukrutně a zhoubně, jako zde křižáci.467

Poleževše pak mezi Tachovem a Bezdružicemi asi týden, potom
dne 7 srpna rozdělili se ve tré vojsk, jedno pod kardinálem a vévo
dou Saským, druhé pod markrabí Braniborským a třetí pod kní

žaty Bavorskými; i zšikovavše se na spůsob husitův, vytáhli jedno
od druhého v míli, každé s pěti řády vozovými, směrem ku klá
šteru Kladrubskému a k Domažlicům,

468
protože vůdcové prý hlou

běji do země se pustiti sobě netroufali.469

Mezitím, co tyto věci v Plzeňsku se dály, připravovaly se také
na jiných stranách boje krvavé. Z hor Krušných mimo hrad Osek

vrojil se teprv dne 11 srpna nový proud křižákův do země, a táhl
k Žatci; Hanuš z Polenska s Lužičany a Sestiměstskými položil se

před Libavu, kdež Sirotci tehdáž měli svou posádku; 470 Slezáci
sebravše se, jali se velikým úsilím dobývat! nrésta Němčí, osaze
ného a upevněného vojskem Táborským; nej důležitější ale a nej
nebezpečnější Čechův nepřítel byl kníže Albrecht Rakouský, kterýžto
dle umluvy již s počátku měsíce července vypravil se do pole se
vší svou mocí. S české strany strojeno jest jen proti Albrechtovi

vojsko zvláštní, kteréžto vytáhlo proti němu tuším před Lávu,
4

'
1 an

tam ležel polem, otočiv se hradbami vozovými na spůsob nepřátel;
husité položili se táborem asi míli od něho, čekajíce na sebe

outoku; když ale Albrecht plných pět dní sebou nehnul, nechtějíce
ani ležeti déle, ani doraziti sami na něho, vrátili se odtud nazpět.

473

Proto vojsko Rakouské v měsíci srpnu teprv, když jeho došla



zpráva o skutečném vtrhnutí valné výpravy do Čech, pokročilo
také před se do Moravy, a dobyvši města Kyjova, táhlo s velikou
země záhubou dále až pod Přerov.

O vojsku českém jen to známo jest, že po vtrhnutí křižákův
do země počalo se opět rychle sbírati, a sestředivši se konečně
u Chotěšova v Plzeňsku, v outerý dne 14 srpna z rána sšikovalo

vozy své, a táhlo celý ten den u válečném šiku k Domažlicům,
478

chtějíc tam nepřátely podstoupiti bitvou. Bylyť již asi tři hodiny
s poledne,

474
když v ležení křižáckém, prostírajícím se ve krajině

mezi Týnem Horšovem, Chudenicemi a Domažlicemi, roznesla se

rychle pověst, že tábor husitský se blížil a že nastával tudíž

boj rozhodný; i ačkoli husité ještě asi míli vzdálí byli, aniž jich
bylo viděti, však již rozléhal se opodál nezvyklý rachot pochodu
vozového, a spěv celého táboru hlučný »kdož jste boží bojovníci*
dorážel k srdci bystřejších posluchačův mocí zázračnou. Kardinál
Julian s vévodou Saským vystoupiv na horu jakousi, aby shlédnul
i vojska i bojiště, vyslal rychle k nejvyššímu veliteli, žádaje, aby
především hora ta obsazena byla. Nenadále však spatřil odtud
veškero ležení německé v divném pohnutí: ano vše se hemžilo,
křik a hřmot zmáhal se vůkol, zmatek posedl zástupy, vozové vytr
hují se z řádův a rozcházejí se, jezdci rozptylují se po tlupách
a předjíždějí jeden druhého, ale vše směrem nazad a nikoli ku

předu. Co jest to? volá kardinál poděšený; proč vozové metají
náklady své na zem? Ale dříve nežli se spamatovati mohl, přišla
mu zpráva od markrabě Braniborského, že vojska všecka byla na

outěku, aniž prý možné bylo udržeti jich; pročež aby pilen jsa
zachování svého, pospíšil sobě k lesům také, pokud nebude pozdě.
A vskutku již utíkaní bylo všeobecné, nejvíce prý tou cestou mimo
hrad Risenberk a k Nýrsku; vozové pak ženouce se bez pořádku
jeden před druhým, lehčili se všude shazováním nákladu, spíže
i soudkův s pitím. Omráčený tak nenadálým a děsným převratem,
uchvácen jest konečně i kardinál proudem obecným; teprv u vchodu
do lesův postavil se, nejvíce jeho domlouváním, jeden zástup
k obraně, aby aspoň utíkajícím uvolněno bylo, a vozové i pušky
aby tím nabyli více času k uchránění sebe: ale hond vojska českého
přiblíživše se vskočili mezi Němce udatně, a zbili i zjímali jich
mnoho; a tak ode všech vozův Němci utekli sou, i ode všech děl
a jiných věcí svých. Ubohý kardinál, jehožto lidé nejvíce utrpěli,
octnul se u velikém nebezpečenství, ne tak od Čechův, jako raděj
od křižákův samých, kteřížto náramně rozjitřeni jsouce, sčítali na



něho vinu všeho neštěstí; biskup Wircburský musel uchrániti jeho
v houfu svém, v němžto přestrojen za obecného vojína jel pohří
žený v hoři nevýslovném, celý den a noc ani s koně nesšed, aniž

pokrmu neb nápoje poživ.
470 Strach u křižákův byl tak nemírný,

otrapa myslí jejich tak zázračná, že ku př. mnozí usedlí měšťané
Normberští, přichvátavše prý až do města svého ouprkem, hledali
sobě tam hospody, jakoby v cizině byli.

47ti Tím méně diviti se jest
líčení, jež o následující noci podává starý letopisec český. »Tak
(prý) Němci v ten den velmi sou zašli a zamoutili se, že kterou
cestou měliby utíkati, ovšem nevěděli: ale po lesích onde i onde
vozové táhli sou, a sami Němci hlav kryli po křoví chovajíce se;
a jiní obrátili se do Cech, mníce by domův utíkali. Cechové pak
tu celou noc mezi vozy německými byli, (neb již z vojska českého
všecky byli rozpustili,) a tu celou noc na lese byvše nespali, ale
vína z velikých sudův sobě točili a kořisti s vozův brali; a na

kterých vozích německých prach byl puškový, ty z daleka zapalo
vali. A tak jekot a křik tu celou noc byl veliký na lese.« Z jitra
ráno, na den matky boží [15 srpna], vězňův velmi mnoho po lesích
shledali, porážejíce také stromy, v jichžto větvech a listí kryli se

prchlíci, tak že jich prý potom veliké processí byly, vše dva a dva
svázavše. Vítězství české bylo skutečně tím rozhodnější, čím méně
boje bylo k němu potřebí. Nelze sice určití, kolik tisíc Němcův
buď při utíkaní padlo, buď octlo se v zajetí, protože sotva kdo je
počítal: ale ze čtyř tisíc vozův vrátilo se do Němec sotva ke třem
stům, kteří před jinými byli utíkati počali; pušky pak čili děla
všecka dostala se Cechům za kořist, a nad to mnoho stanův ušlech

tilých, korouhví, zbraně všeliké, peněz, zlatých a stříbrných nádob,
roucha drahého, prachu střelného, spíže a jiných podobných věcí

hojnost; ale za zvláštní štěstí pokládali sobě husité, že i bulla pa

pežova, kterouž voláno bylo do boje proti nim, i kardinálův kruci
fix ze zlata, jeho kápě a roucho kardinalské dostaly se do rukou
jejich, kteréžto potom skrze dvě století chovány jsou v Domažlicích
na památku; korouhve pak dobyté vlály dlouho zavěšené u Týn
ského kostela na Pražském náměstí. 4,7

Uslyševše o pohromě u Domažlic křižáci, kteří od hradu Oseku
k Žatci byli táhli a zemi hubili, jichžto počet byl ke čtyřem tisícům
branných, utekli bez meškání také ze země. Kněz Prokop Veliký
ale, mezitím co v Praze vítězství hlučně slaveno jest, pospíšil sobě
s bojovníky svými do Slezska, k osvobození města Němčí, od Sle

zákův těžce sevřeného; kteřížto však, dověděvše se o příchodu jeho



rozprchli se rychle do hražených měst svých. Odtud obrátil se bez
meškání zase do Moravy, knězi Prokůpkovi Sirotčímu ku pomoci,
který tam s knížetem Albrechtem Rakouským měl kruté boje.
Staloť se bylo této doby, že Albrecht nejen zvláštní onu sektu

politickou v Moravě, bratří totižto středmých, o kterýchžto sme

již nahoře mluvili,
478 s pole sehnal, ale také zemi vůbec velice po

plenil, až k pěti stům městeček a vsí vypáliv a vyhubiv. Nyní ale

vida husity se všech stran sbírati se proti němu, rozložil větší
částku vojska svého do měst sobě oddaných, Olomouce, Brna,
Jihlavy, Hradiště, Znojma, Pohořelec a Jemnice, i do některých
hradův, a s ostatními pospíšil sobě do Rakous nazpět, pronásledován
od obou Prokopův až po samý Dunaj.

479

Takž ve krátkém čase vyklizeny jsou nejen Čechy ale i Morava
od nepřátelův, a posvátný kalich, vítězné to znamení národní jed
noty i nadšenosti, panoval napotom bez odporu ve vlasti, útěcha
svým, a postrach cizincům !



Vítězstvím u Domažlic octly se Cechy na vrcholu světodějné
moci a působnosti své. Nikdy zajisté dějiny světa nevisely v té
míře od směru dějin českých, jako v době této, a také nepřemoži
telnost probuzeného národu nedokázala se nikdy skutky patrněj
šími a skvělejšími; dvanáctileté namáhání celé téměř Europy nemělo
účinku znamenitějšího, nežli že Cechové ku konci stáli mnohem

mocnější a neodolatelnější, nežli byli na počátku. Nejlepší toho
věku vůdcové polní pozbyli v Cechách slávy své; největší vojska,
která svorným úsilím moci světské i duchovní a s napnutím všech
sil do pole vypravena byla, netroufala si konečně ani dočekati
husitův a potýkati se s nimi. Pohromami u Stříbra i u Domažlic)

kterýmž podobných nezná dějinstvo,
1

přesvědčil se celý svět, žeby

Důraz husitských vítězství v dějinstvu; nesvornost česká. Kněz Prokop Ve

liký a kardinál Julian. První psaní sboru Basilejského k Čechům. Sigmund
v Itálii. Porážky u Býdova i v Uhřích. List Táborský k Němcům. Kolotání
se Sirotkův. Sněm v Praze. Eugen IV usiluje o rozvedení sboru Basilejského.
Psaní kardinala Juliana ku papeži. Jednání sjezdu Chebského. Druhé psaní
sboru k Čechům. Nové jízdy husitské ve Braniborsku a ve Slezsku; vzetí

Trnavy. Smlouva mezi Cechy a Poláky. Veliká povodeň v Praze. Sněm na
Kutné hoře; voleni poslové ke sboru. Mikuláš Humpolecký a Jan Zatecký

Cechy a sbor Basilejský. Sigmnnd a Albrecht
Od r. 1431 do 1439.

na přezvědech v Basileji. Nové potržky s Rakušany.

Článek i. Jednání přípravná.
(R. 1431 Sept. — 1432 Dec.)
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marné bylo, strojili ještě nové proti Cechům výpravy, ba zpozdilé,
dovážet! jim snad na kořist onoho zboží, kteréhož cestou kupeckou
dosahovati ani nemohli. A poněvadž zase tito, co národ počtem
neveliký, neměli ani síly ani vůle ku podmanění sobě Europy,
a potřeba pokoje pochována po tolikerých bouřech s obou stran
čím dále tím mocněji: nezbývalo stranám nic, než pokusiti se
o slušné narovnání svých žádostí cestou mírných umluv. K takovým
podávali se byli Cechové hned od počátku: ale výminky, jež kladli,
zdály se prvé vystupovat! z mezí pořádku a slušnosti.

Když tedy ostatní křesťanstvo bezděky přece k tomu připu
zeno jest, že dalo se konečně do vyjednávaní pokoje pod výmin
kami, které dříve zdály se býti neřádné a neslušné: patrno jest, že
se podařilo Cechům zviklati poněkud samé základy středověkosti, —

onu autoritu totiž, která jediná poutati měla naprosto veškeru
vědoucno-t i víru lidskou, — a že spůsobili tudíž ve smýšlení
a v celém duchovním oboru křesťanstva nový obrat a směr, který
bez jejich přičinění bylby sice nevstoupil do života. Byloť to po
vzbuzení ducha pokroku a oprav církevních u míře roz

sáhlejší a síle důraznější, nežli potud byly ve křesťanstvu zračily
se. Mluviloť se sice arci již drahně let a ve všech Europy kon
činách o potřebě reformace církve; císařové i papežové, knížata
i biskupi, sborové církevní a kolleje učené svorně a jednohlasně
osvědčovali se o ní; nebylo téměř ani člověka, kterýby řečí svou

byl stavil se k odporu. Ale jednaloli se o předmětu opravy, málo
kdo vztahoval potřebu její k sobě sám; a jakož často lidé strojným
chválením ctnosti chlácholívají svědomí své, aby ku plnění jejímu
klopotně se míti nemuseli, tak se dálo i s opravou církevní: sborové

ji chválili a odkládali, papežové i preláti, knížata i obce poroučeli
ji a neprovozovali. Na neřády v církvi, a zvláště na prodejnost
všech věcí svátých, na zpanštilost a rozpustilost kněžstva i mnišstva,
naříkal sobě veškeren svět: ale ku provedení lepší kázně nedostá
valo se jak moci tak i vůle opravdové. Teprv husitská vítězství
obrátila k této věci pozor také dalekých zemí, a budila ve šlechetných
duších větší k ní opravdovost. Mužové znamenití netoliko v Němcích,
ale i v Anglii, ve Francii a ve Spanielích, přesvědčili se více a více
o pravdě toho, co již na Konstantském sboru hlásáno bylo zvláště
od Čechův strany Římské, že husitismu nebylo lze brániti podstatně,
leč provedením žádaných oprav ve církvi. Přesvědčení takové
a snahy z něho plynoucí dodaly sboru Basilejskému netoliko vyš
šího významu, ale i života i síly vůbec; jen nebezpečenství od husitův



uchránilo jej, že se nepotkal s týmž osudem, jako sbor Sienský.
Když dne 29 srpna [143 1

] stihla do Basileje první pověst o porážce
u Domažlic, otcové tam shromáždění spatřovali v tom s úžasem
a hořem velikým ruku Páně, trestající prý své věrné za nedbalost
jejich, a umínili sobě proto přičiniti se o reformy tím horlivěji.

2

Málo kdo tušil, že to co nazývali neštěstím, dodávalo jim teprv
potřebné moci a síly k boji vítěznému v jiném oboru.

Známé tři věci, ježto sbor Basilejský vytknul sobě za hlavní

úkoly veškerého počínaní svého, totiž 1) vymítaní kacířství z lůna

církve, 2) oprava církve ve hlavě i v oudech, a 3) zjednání pokoje
mezi národy křesťanskými, — soustředily se všecky v otázce české.
Nesnáze prvního článku záležely hlavně v tom, že církev, vyhlásivši
husity mnohokrát za kacíře, musila nyní zapírati poněkud sama
úsudek svůj; neboť nakládalali s Cechy co s kacíři, ba vyklouzlali
jen důtka kacířství z úst jejich naproti nim, bylo veta po všem

jednání. Důslednost její mohla jen tím důvodem býti hájena, že
cokoli činila dříve neb později, dálo se pokaždé vnuknutím ducha
svátého, i bylo tudíž dobré. Článkem třetím zasahoval sbor Basi

lejský u větší míře, nežli kterékoli jiné koncilium, do politických
poměrův věku svého, a nastoupil dráhu, na kteréž pokračovaloli
se dále, mohl časem svým utvořiti se mezinárodní soud mírný
v Europě, k nemalému člověčenstva prospěchu. I k tomu článku

podaly husitské války příčinu hlavní, ačkoli boje mezi Angličany
a Francousy i jiné nepokoje veřejné byly mu také velikým podnětem.
A jakož tím sbor nemohl minouti, aby neosoboval sobě jakéhosi
vrchpráví nad národy a panovníky vůbec, tak ovšem článkem
druhým, jav se provodit! opravu dávno žádanou, potahoval přímo
k sobě nejvyšší moc nejen zákonodárnou a soudní, ale i výkonnou
v církvi. Proto také naprosto nemožné bylo mu vyhnouti se sporu
a půtkám se stolicí papežskou, která sama posud byla provozovala
moc onu v míře více méně ouplné. Větší částka dějin sboru Ba

silejského záleží z výjevův zápasu tohoto i důležitého i velmi za

jímavého. I zde klonilo se vítězství na stranu otcův Basilejských,
pokud nesnáze české padaly do závaží jejich. Oni pak mněvše,
jakoby ze vlastní povahy své požívali moci a síly svrchované, a tím
domněním davše sebou hnouti tytýž i přes meze opatrné mírnosti,
utrpěli konečně za omyl svůj více, nežli pro dobré křesťanstva
i církve vůbec přáti bylo.

Ale jakož tudíž na jevě jsou blahodějné účinky snah a vítězství

českých za hranicemi, ve proudu dějinstva europejského: zase nelze



tajili, že následky zdaru onoho u vnitř vlasti, pro národ český sám
v sobě, nebyly tak utěšené a spásonosné, jak se jich sice bylo
nadíti. Ouplné zničení dávné autority, co do státu i církve, potáhlo
za sebou také zničení národní jednoty a svornosti; svoboda zajisté,
trhajíc všeliké ouvazky, libuje sobě všude v rozmanitosti a rozdro
bení, a protož nesjednocuje, alebrž rozptyluje, léčby společné ne

bezpečí obmezovalo ji a tvořilo tudíž ouvazky nové. Také mezi

husity viděli sme hned od prvopočátku dělati se rozdíly a strany,
které jen proti společným nepřátelům pomáhaly sobě vzájemně, ale
mezi sebou tak nesvorný byly, že v nedostatku válek zahraničných
strojívaly války domácí. Dělidlo stran a rot bylo, jakož sme již vy

ložili, netoliko vyznání církevní, ale také zásady politické, zbudivší

zápas mezi šlechtou feudální a odvěkou demokratií v Cechách; tak
že za této doby, jakož již vyložili sme,

3
počítalo se přinejméně

patero hlavních rozdílův a stran v národu, menších odštěpkův ani
na váhu neberouc. Na jevě jest, že každá proměna poměru cizo
zemcův k nim musela potahovati za sebou také proměny poměrův
jejich mezi sebou: jakmile Římané a Němci počali se blížiti přívě
tivě, hned Pražané a šlechtici šli jim v oustřety s ochotností a smířli
vostí tím větší, čím nesnesitelnější byla jim se stala převaha Tá

borův, Sirotkův a obcí v posledních létech. Proto vítězství u Do

mažlic, pojistivši bezpečí vlasti od nepřátel, stalo se hrobem jednoty
a svornosti české; jedna částka národu tulila se čím dále tím zřej
měji k cizincům, aby pomocí jejich utlačiti mohla částku druhou.

Řádové feudální byli již od věku Otakarova zakořenili a mno

žili se v Cechách; byvše od západu přinešeni a vštípeni do země
tak jako řádové církevní, nacházeli v těchto podporu a zrůstali
s nimi takořka dohromady; takéť snažili se všelijak setříti se sebe

povahu přespolní a cizí, a zdomácniti i znárodniti se. Přece ale

snažení takové bylo se nepodařilo ještě ouplně; starý duch slovanský,
nehovící rozdílu stavův, trval ještě vždy v bytu svém, více silou
lenosti nežli zjevným odporem. Teprv husitské války dodaly mu

nových podnětův a vzkřísily jej netoliko ku povědomosti sebe, ale
také k ústrojnosti a k činnosti nové. Vypravovali sme již, kterak
hned na počátku válek živel demokratický vyjevil se v Cechách,
a nabyv skrze kněze Jana i skrze Zižku a Tábory nemalé síly,
vstoupil na dějiště veřejné i nedal se ani Korybutovou opatrností
uchlácholiti více. Po Korybutově pádu viděli sme zmáhati se moc

jeho každým rokem; šlechta česká mizela cele z dějin aneb tratila
se v národu; zpráva věcí ve vlasti přecházela vždy více do rukou



lidí nových, jež ani mezi šlechtice ani mezi plebejce počítali nelze,
ačkoli se podobali jedněm i druhým. Ve vítězném vojsku českém
každý bohatý i chudý byl zároveň bratrem, a velení dávalo se

tomu, kdo vynikal duchem i udatenstvím; u nepřátel zase rod vy
kazoval bojovníkům místa jejich. Úkaz ten obracel čím dále tím
větší pozor k sobě, a feudální Europa počínala v těchto létech již
neméně báti se vlivu českého, nežli Europa římskokatolická. Aspoň
ve Francii lid obecný ve dvou krajinách počal byl následovat!

příkladu Čechův, povstávaje proti šlechtě; a jaký v té zemi pozor
k husitům se vůbec obracel, viděti ze svědectví duchovenstva
Franského r. 1432 na sněm do města Bourges svolaného, kteréž
dí, že v jednom kraji Franské země ku podpoře husitův českých
i zvláštní peněžně sbírky se dály.

4 Není se tedy čemu diviti, že
mezi hájiteli feudálních prospěchů v Čechách i v cizině utvořila
se pospolnost a jednota, jakmile závada její náboženská odstra
něna byla.

Nejznamenitější v těchto létech muž národu českého byl bez

pochyby Prokop Veliký, an z kněze stav se vůdcem polním,
co vítězitel šťastný zí-kal sobě slávu nepřemožitelnosti; aspoň neví
se o porážce, kterouby on byl utrpěl, kdežto jiní vůdcové vedle
něho s nestejným potkávali se štěstím. Vzdělaností a láskou k naukám
i knihám vyznamenával se nad jiné náčelníky sekty Táborské; nad
šením náboženským i národním, rázností vůle a neohrožeností rovnal
se Zižkovi, ale předčil jeho věhlasem politickým, aniž podobal se
mu ve fanatismu. Neb ačkoli šel mnohem dále, co do novot cír

kevních, a zasazoval se o ně důrazem neobyčejným: však také
hotov byl uznávati též u jiných právo svobody, a mířiti se s ne

přátely, kdekoli to s bezpečím strany jeho se srovnávalo. Byv
horlivým zástupcem obcí čili demokratie svého věku, nicméně ochotně

podával se k umluvám se šlechtou, aby ji získal k učení svému,
aniž žádostiv byl postaviti vládu svou na záhubě strany odporné.
Pro takovou smířlivost a povolnost padal u svých častěji v pode
zření, jakoby k nim neupřímně se měl, — obecný-to mužův vyššího
rozhledu osud, kdykoli stojí v čele stran výstředních a přepiatých.
Podrobné však oumysly a povahy ducha jeho méně jsou známy,

protože památek jeho písemných málo se zachovalo. 5 Poněvadž ale

v něm se soustředila síla zásad a stran krajných, jak co do vy
znání víry, tak i ohledem na sociální otázky, nemohlo býti jináče,
než že strany Římská, kališnická i šlechtická spojily se konečně
k záhubě jeho.



Na odporné straně, mezi protivníky husitstva, stal se nyní
osobou nejdůležitější kardinál J u 1 i a n Ce s a ri n i. Pohroma u Doma
žlic vštípila do duše jeho přesvědčení hluboké o neprospěšnosti
dosavadního s Cechy nakládaní, a o potřebě získati je církvi zase

prostředky laskavými. Jako předtím byl hořel pro válku, tak již
nyní neviděl spásy leda v mírném jednání sboru Basilejského.

6
Byloť

veliké štěstí, že právě on povolán byl předsedat! ve sboru na místě

papežově; tuším zajisté, že každý jiný předsedatel bylby dal se
odstrašit! nesnázemi, které naň čekaly; však i to jisté jest, žeby
ani Julian sám byl nestaral se tolik o zvelebení a utvrzení sboru,
kdyby trpká zkušenost poslední kruciaty byla jej tak důrazně ne

poučila o potřebě jeho. Když vrátil se z výpravy té do Normberka
zase, přišli k němu tam král Sigmund i knížata němečtí na poradu,
coby dále činiti měli. Sigmund bál se, že Cechové užijí té doby
k veliké jízdě do Němec, a proto pečoval především o nové vojsko,
kteréby vpádům jejich dle množnosti brániti mělo. Knížata myslili,
že ke zřízení nového vojska potřebí bylo nového sněmu říšského,
kterýž i tudíž od krále ke dni sv. Havla do Frankfurta uložen
a rozepsán jest. Ale Julian, vida náramnou poděšenost i malomysl
nost mezi Němci, osvědčoval se, že ačkoli dobré bylo i nyní pří
pravy činiti k odporu, však že již nezbývalo naděje ani léku
k ukončení těch neřestí, leda v Basileji; tam že měl obrácen býti
pozor obecného lidu, aby sobě nezoufal a nechvátal mířiti se
s husity k ujmě své pravověrnosti a ke zkáze duší svých.' Nicméně

když tu ještě v Normberce k němu přišli muži stavu rytířského
s podáváním se k nové výpravě, nezamítal jich. Pravili zajisté, že
dosavadní boje proti husitům jen proto se nepodařily, poněvadž
je vedli knížata, kterýmž prý na obecném dobrém a na cti národu
Německého nemnoho záleželo. Nyní že stav rytířský zamýšlel zří
diti se ve zvláštní spolek branný, a opravit! čest zbraní německých
sám svým tělem i svým grošem; že k tomu nežádají ani nepotře
bují od legata více, nežli pomoci k opatření strojův válečných,
zejmena děl a střeliva i puškařův, o jiné vše žeby chtěli postarati
se sami, a sejiti se proto z celých Němec ku poradě ke dni
sv. Martina do Normberka. Julian ačkoli nevelmi důvěřil se ve

prospěch pokusu takového, chválil nicméně ochotnost a horlivost
navrhovatelův, i sliboval, že jak u papeže tak i na sboru Basilej
ském věci té poroučeti neobmešká.8 Potom rozžehnav se s králem,
bral se konečně do Basileje, kdežto dne 9 září [1431] u veliké
slávě od otcův tam přítomných i od města přijat byl.



Sněm svatohavelský ve Frankfurtě dal nový toho důkaz, že

již marné bylo v Němcích strojení války proti Čechům: neboť
kromě plnomocníkův královských nepřišel k němu téměř nikdo.9

Za to přicházely zprávy, kterak knížata sousedící s Čechami jeden
po druhém snažili se uzavříti s nimi příměří. Proto sbor Basilejský
počal tím pilněji starati se o nějaké jednání a dorozumění s Čechy,
a po mnohých poradách uzavřel pozvati je psaním laskavým, aby
přijdouce také oni tam, kde nyní všeobecná křesťanská církev
vedením ducha svátého shromažďovala se, spojili se s ní v jednotu
víry a lásky. Pravili ve psaní tom otcové Basilejští, že jakkoli
mnohé byly péče a potřeby, které je pudily sjeti se ze všech končin
světa dohromady, nebylo však žádné větší nad žádost srdečnou,
aby Čechové v jednotě církve požívali pokoje se všemi národy.
»Snad (prý) bůh jen proto dopustil různici mezi nás, abychom
poznajíce zkušeností, jaké zlé pochází z rozbrojův mezi bratřími,
vrátili se tím vroucněji a bedlivěji k lásce a k jednotě. Nepochybu
jeme, že i vám nemilé jest viděti tolikeré záhuby a neřesti, které
z různic a z bojův se rodí, a že toužíte i po pokoji vlasti své, i po
šíření se pravé víry po celém světě. Toho pak nikde nedosáhnete
lépe, nežli u sboru tohoto, v němžto všeobecná církev se shromaž

ďuje. Zde o všem, cokoli náleží ku pravdě víry, cokoli ku pokoji
a svornosti, cokoli k čistotě života i k zachovávaní přikázaní božích,
bude se jednati se vší bedlivostí a svobodou. Každému volno bude
navrhovati, cokoli víře křesťanské za prospěšné uznávati bude;
každý budiž k tomu zde raden i pomočen; neodvrátíť se duch
svátý, v jehožto jrnenu sbor sešel se; on bude vůdcem i ředitelem,
osvěcujícím srdce lidská, aby chodili po cestách pravdy a pokoje.
Slyšeli sme, že ste stěžovali sobě častěji, že vám není dáno slyšení
volné, jakovéhož ste si žádali. Ted mizí příčina stížnosti: již máte

příležitost ouplnou, a slyšení podává se vám, jakékoli sobě žádáte.
Sám duch svátý bude soudcem nejvyšším: onť ustanoví, co v církvi
věřiti a zachovávati se má. Dvéře ke všemu dobrému vám již ote

vřeny jsou: nemeškejte vejiti s důvěrou. Prosíme pak vás, abyste
vyslali ze sebe muže takové, na nichžby spočívala naděje ducha
páně, muže mírné, bohabojné, pokorné srdcem, žádostivé pokoje
a hledící prospěchu ne svého, ale prospěchu církve Kristovy; a pán
ať dá vám i všemu lidu křesťanskému na tomto světě pokoj a na

v* , V v / 10onom život věcný, amen.«
Sbor bedlivě k tomu hleděl, aby do psaní toho nic nevešlo,

coby Čechy jakkoli uraziti aneb k nedůvěře pohnouti mohlo; proto



prý také jméno Julianovo v něm zamlčeno jest, an byl vojsko vedl

proti nim, ačkoli psaní samo pečetí jeho pečetěno bylo, protože
sbor tehdáž ještě své vlastní pečeti neměl. Ale nemenší starost
spůsobila také otázka, kterak to psaní dodati Čechům ? Kletba

zajisté vyřčená od sboru Sienského na každé obcování s husity
nebyla ještě zrušena: pročež také strany nesetkávaly se leda v boji,
a nikdo nechtěl blížiti se k nepřátelům, aby od nich jat a do vazby
dán nebyl.

11 Ustanoveno konečně vypravit! je trojí cestou: jeden
exemplár poslán jest králi Sigmundovi, aby jej doručiti dal Praža
nům; druhý nešen byl radě města Normberka, třetí pak dodán
městu Chebskému k témuž cíli; i dostali se všichni do Prahy
šťastně, ale teprv na počátku měsíce prosince.

12

Sigmund po neštěstí u Domažlic nezdržel se dlouho v Norm

berce, ale přes Augspurk a Feldkirchen (kdežto pobyl od 20 září
do počátku listopadu) bral se do Itálie, aby v Římě dal se ozdo
bit! korunou císařskou. Pravil sice, že chtěl přede vším vyjednávat!
s papežem, kterakby kromě Němec a Uher také jiné říše křesťan
ské u větší míře nežli potud do boje proti Čechům vyzvány býti
mohly,

13
poněvadž obával se, že tito prý nyní méně nežli kdy dříve

náchylní budou ku pokoji:
14 ale ze skutkův jeho vyjevilo se, že

mu šlo tenkráte přece více o císařství, nežli o jiné očkoli. Pře
praviv se přes Alpy, dal se nejprv korunovat! v Miláně dne 25 listo

padu; a následující téměř dvouleté jeho pobytí v Itálii, asi na

spůsob dobrodruha neb hosta vzácného, tvořilo podivný opak proti
potřebám národův jemu poddaných, kteří nemajíce panovníka, octli
se nyní v ouplném bezvládí. Nemoha on co král dosavad poříditi
ničehož, podobalo se, jakoby toužil po titulu císařském, co nové
studnici moci a zdaru.

O skutcích, kteří v Cechách po vypuzení nepřátel dáli se,
došly nás jen chudé zprávy. Praví se, že vladaři usilovali především
0 zřízení nového řádu kněžského v zemi, na ten spůsob, aby zvolen

byl ke zprávě duchovenstva vůbec jeden kněz nejvyšší, a tomu aby
přidáno bylo ku pomoci dvanácte kněží, kteřížby dle vzoru Krista
1 apošlotův měli moc nad jinými:

15 ale nedokládá se, z které strany
by měl brán býti takový vládce duchovní, ani zdaliby měl míti

moc, donucovat! strany odporné u víře ? Rozumí se, že návrh tak
nepraktický zůstal bez účinku. Také o jednání sněmu zemského,
který ke dni sv. Václava rozepsán byl, naprosto nic se neví. Jen
o dvou nehodách, s kterýmiž potkaly se jízdy české na podzimku



tohoto léta, jedné v Rakousích, druhé v Uhřích, podávají se zprávy
s obou stran trochu místnější.

Hejtmané Táborští, Mikuláš Sokol z Lamberka, kterýž vládnul
tehdáž panstvím Rečickým, Tomáš ze Vlašimě, Kamaret z Zirov

nice, Sezema z Kunstatu a z Jevišovic i jiní, vypravili se po
sv. Václavě s 600 jízdnými, 4500 pěšími a 360 vozy do Rakous na

víno; neb když obchod kupecký do Cech všem národům vůkol

přísně zakázán byl, Cechové z potřeby vzali sobě obyčej, opatřo
vati se zbožím zahraničným cestou loupeže. Takéť podařilo se jim
nabrati, čeho žádali, v okolí městečka Pernecku; ale když vraceli
se s plenem svým zase, dne 14 října u města Býdova podstoupeni
jsou bojem od vojska mnohem silnějšího, nežli byli sami, pod
zprávou pana Lipolta Krajíře, dvou Eicingerň, Jiřího z Puchheimu
a jiných. Tu Táboři utrpěli ouplnou porážku, tak že jich zůstalo
na místě zabitých asi tisíc, v zajetí pak octlo se k sedmi stům
a mezi nimi také bratr Sokolův mladší; také vozové a celé ležení

jejich padlo vítězům do rukou, kteří oslavivše neobyčejný zdar svůj
spůsoby rozmanitými, složili korouhve dobyté v komoře Albrechtově
ve Vídni.16

Mezitím hlavní moc Táborská i Sirotčí obrátila se byla do
Uher, netoliko pro plenění obyčejné, ale více ještě pro pomstu za

škodu vloni od vévody Stibora utrpěnou. Ze Slezska táhli tam

hejtmané Jan Čapek ze Sán a Otík z Lozy, kterýmžto, když na
cestě jali se dobývati Opavy, kníže Přemek i se syny svými dne
28 září zapsal se ku příměří a přijetí čtyř článkňv Pražských;

17

z Moravy pak obrátili se tam také kněží Prokop Veliký a Prokůpek
s panem Hanušem z Kolovrat i s jinými. Ti všichni spojivše se na
řece Váhu dohromady, vnikli do země Slovenské až přes město
Nitru, kteréž opanovavše, obrátili se odtud k severu. O nějakém
odporu aneb potýkaní se s Uhry neděje se v tom čase zmínka
nižádná; tím větší byly škody, kteréž utrpěla země pálením měste
ček a vesnic, a zvláště zájmem mnohonásobným dobytka všelikého,
většího i menšího. Za příčinou však takové kořisti vznikly mezi
stranami nechuti a nevole tak prudké, že Prokop Veliký odděliv
se cele od Sirotkův, vrátil se s vojskem svým a s panem Hanušem
Kolovratem přes Uherský Brod do Čech ku konci měsíce října;
v Uhřích zůstali jen Prokůpek a Čapek hejtmané, mladý syn pana
Fridricha Kolovrata Libšteinského, Jan Smikouský ze Zdaru, Sig
mund Huler z Hořovic, měšťané Hradečtí a Pražané Novoměstští
se svými, vesměs asi 7000 bojovníkův, kteří když jim most přes.



Váh postavený stržen byl, octli se brzy v nebezpečí tím větším, že

i počasí střídavě deštivé a mrazivé, i nepřátelé den co den u větším

počtu se sbírající překáželi volnému pohybování se táboru a hradeb
vozových. Dne 9 listopadu konečně Uhři a Moravané strany krá

lovy obořili se ponejprv u veliké síle na tábor Sirotčí tuším v okolí
Bánovském. Cechové odrazili je sice střílením z děl; ale když
outokové takoví obnovovali se plných deset dní, a mezitím cesty
všecky deštěm neustálým v bahna se proměnily, tak že na jednom
místě vozův ve blátě uvázlých ani vytáhnouti lze nebylo; vybravše
z nich jen asi sedmdesáte lepších a naloživše na ně co vzácnějšího
měli, pustili ostatní všecko nepřátelům v kořist. Teprv 18 listopadu,
když přiblíživše se k městečku Jilavě a vypudivše z něho vojsko
uherské, v něm se osadili, odpadli jich nepřátelé konečně. V desíti

dnových těchto půtkách a nesnázech zahynul drahný počet Sirotkův
netoliko mečem, ale také nouzí všelikou; z vůdcův jeden, Sigmund
Hořovský, jat byv s několika bojovníky, zavražděn jest od rozji
třených nepřátel.

18

Když pověst o sklíčení Sirotkův v Uhřích dostala se do Čech,
bez meškání ze mnohých měst pospíchali branní jim ku pomoci:
ale potkavše bratří již na cestě, vrátili se s nimi do vlasti tiše a bez
vítězného plesání, jindy obyčejného. Pro nezdaření však toto a pro
ponížení jména českého skrze ně zdvihali se tudíž mnozí hlasové

proti Prokopovi Velikému, jakoby neupřímně byl ukládal o zahy
nutí Sirotkův; v Praze zejmena rozmohla se taková rozhořčenost
proti němu, že již netoliko na sněmy tam jezditi nechtěl, ale padnuv
do nemoci a požádav odtud lékaře, sotva jej obdržeti mohl. 19

Sirotkové od té doby počali chýliti se více ku kališníkům Pražským;
což při otázce, kterakby Čechové ke sboru Basilejskému chovati
se měli, velice do váhy padalo. Mezitím kněz Prokop, aby aspoň
pomstil porážky svých u Býdova, i aby osvobodil snad vězně, kteří
ve Vídni zoumysla prý hladem a zimou mořeni byli, vypravil ku
konci měsíce listopadu vojsko své, v počtu asi 10 tisícův lidí

branných, opět do Rakous; kteřížto ale, vyhubivše městečko Ličov
a nadělavše Rakušákům drahně škod nových, po novém roce vrátili
se zase domův. Jiní houfové z Plzeňska učinili byli již o měsíc
dříve podobný vpád do Bavor, s podobným prospěchem.

20

Psaní sboru Basilejského nahoře dotčené, když se v Čechách
rozhlásilo, mělo dle rozličnosti stran rozličný účinek. Pražané a svorní
s nimi kališníci osvědčovali hned ochotnost svou, jeti do Basileje;
Sirotci, jsouce tenkráte s Tábory v nevoli, klonili se také k této



straně; Táboří ale odpírali naprosto, pravíce, že sbor ten nebyl,
jakového sobě žádali, že v něm zasedali ouhlavní jejich nepřátelé,
jejichžto soudu podrobovati se bylo zpozdilé. Strana tato vydala
byla v polovici měsíce listopadu opět manifest obšírný k Něme
ckému národu v jazyku německém, kdežto dotýkala papeže a hierar
chie Římské slovy štiplavými a dotíravými nad míru. Prosili v něm
Táboří jmenem Čechův vůbec, obracujíce řeč svou ke všem Němcům

bohatým i chudým, aby uvážili a prohledli, oč dosavad byla mezi
oběma národy nesnáze a rozepře, a proč již tolik lidí dobrých
s obou stran zahynulo. »Divíme (prý) se, že vy tolik věříte papeži
a kněžím jeho, ježto dávají vám jedovaté odpustky za to, abyste
nás zabíjeli; odpustky ty nejsou než pouhý klam a podvod, a za

hyne na těle i na duši, kdokoli jim uvěří; v důvěře zajisté v takové
odpustky mnozí lidé hřešívají tím více. Vždyť Kristus neodpouští
jednoho toliko hříchu, ale všech pospolu: i jakž tedy papež může

odpustiti jen některé hříchy aneb částku jich a jiné nic ? Dále,
kdokoli vykoupiti může bližního svého bez škody od smrti a ne
činí toho, zabíjí bratra svého; jestliže tedy papež může zprostiti
lidi ode hříchův a od zatracení, tedy nebude nikdo zatracen
a peklo zůstane prázdno; a zase nezprošťujeli všech lidí, moha to
činiti, sám jich zabíjí tolik, kolik jich bývá zatraceno. Kněží jsou
(prý) jako ďábel, když pokoušel Krista; sliboval mu celý svět,
jehož pánem nebyl; tak i oni slibují jiným, čeho se jim samým
nedostává. Oni proti nám vás popouzejí, protože se bojí, abychom
my zlostí jejich před vámi neodkryli. Kristus i samého ďábla sly
šet! ráčil: oni pak, ač nejsou lepší Krista, ani my horší ďábla, však
nám slyšení údepírají. My byli sme tohoto léta s králem Polským
v Krakově, též u krále Uherského ve Chbě, žádajíce slyšení, však
nadarmo: chtěliť nás mocí potříti a vyhladiti, ale bůh jim toho
nedopustil. Protož přičiňte se vy knížata, páni, města říšská i obce,
abychom mohli míti spolu sjezd náležitý a vyložiti sobě vzájemně
články víry své v pokoji; a máli se bojovati, ať se již bojuje slovy
a důvody toliko, a nikoli krvavou zbraní. Nevěřte kněžím, když
praví, že laikům nesluší býti při hádkách o náboženství; mluvíť
tak jen ze strachu, aby zahanbeni nebyli. Taková jest povaha víry
pravé, že čím více se jí brání, tím více se sílí a zmáhá. Zapudte
kněží zlé, a brzy budete je míti dobré; neboť kde ďábel se vyhání,
tam duch svátý rád se usazuje. Nedbejte na kaceřování nás od
nich, protože prý my rušíce kláštery, ničíme služby boží: my ne
kazíme služeb božích, ale hnízda svatokupecká i školy kacířstva.

Palacký, Dějiny české III., vyd, 4. 29



Klášterové dříve neb později zahynouti musejí, dle slov písma
svátého, že cokoli není z boha, vykořeněno bude.« Vytýkají se

potom, ve dvaceti článcích, mnohé vady a neřády v církvi, a vyklá
dají čtyři článkové Pražští. Posléze o nastávajícím sboru Basilej
ském pronáší se obávaní, že kněží jen proto tam se scházeti budou,
aby se poradili, jakby mohli nespravedlivost svou před světem
zastříti rouchem pokrytství atd. A však neméně, nežli obsah sám
v sobě, důležitá jest okolnost ta, že v Basileji našli se lidé, kteří
se odvážili přibiti manifest tento na radnici městskou, takořka před
očima sboru. Otcové davše si jej přeložiti do latiny, po mnohých
poradách dne 28 prosince vydali psaní proti němu obranné vůbec,

jež tudíž po celých Němcích rozhlásit! přikázali.
31

V tak různém a spolu rázném smýšlení stran není se čemu

diviti, že i samé pokusy o mír vedly s počátku ku sporům a k roz

brojům novým. Po Němcích roznášely se tehdáž radostné noviny,
kterak prý purkmistr starého města Pražského, obdržev psaní sboru
Basilejského již dotčené, přijal je s úctou velikou, a častoval posly,
kteříž mu je přinesli, dary všelikými; též kterak M. Jan Rokycana,
vykládav obsah jeho na kázaní v kostele Týnském, chválil prý
bohulibá i apoštolská jeho slova řečí tak dojímavou, že mnozí jeho
posluchači až v slzách se rozplývali; kterak zejména slova závě
rečná, aby posláni byli do Basileje »mužové, na nichžby spočívala
naděje ducha páně, lidé mírní, bohabojní, pokorní srdcem« atd.
dala mu příčinu zvolati žalostivě: »a kdež, pro bůh! najdou se
mezi námi mužové takoví? ano mámeť vražedníkův krve nevinné

žíznivých a loupežníkův i násilníkův mezi sebou až příliš!*
22 Panu

Oldřichovi z Rosenberka, kterýž první byl psaní skrze krále Sig
munda poslané Pražanům doručiti dal, odpověděli tito dne 8 pro
since, že poněvadž věc ta dotýkala se celého království a stran
podobojích vůbec, oni sami nad ní výnosu činiti nemohli, ale až
se sejde sněm zemský, pak že sboru odpověď zespolka dána bude. 28

Sněmem pak tím, ke dni 6 prosince rozepsaným, z příčin již dotče
ných odkládáno jest několikráte.

Mezitím sbor Basilejský, boje se každého prodlení, a chtěje
také ubezpečiti národy německé, aby nechvátali mířiti se s Cechy
postranně, vypravil ze sebe zvláštní dva posly, Jana Nidera, převora
dominikánského kláštera Basilejského, a Jana z Geilhúsy, cisterciáka
z kláštera Maulbronského, nařídiv jim jednati s Cechy o příchodu
jejich ke sboru. Kteřížto vyjevše z Basileje dne 28 listopadu, přes
Mnichov, kdežto uvítali knížete Viléma, (jejž král Sigmund byl ne-



Ke dni novoročnímu 1432, kdežto měl v Praze sejiti se sněm
zemský, nepřišla opět větší částka sněmovníkův; jen se strany Sirotkův
dostavil se nějaký počet duchovních i světských lidí, kteří na radnici
Novoměstské s Pražany Staroměstskými měli zvláštní jednání od
1 až do 6 ledna. 25 Následkem tohoto jednání uzavřena jest mezi
oběma stranami smlouva, která směřovala naskrze proti Táborům,
ačkoli to nikdež upřímo vyřčeno nebylo. Nejprv sjednotili se kněží
Pražští a Sirotčí ve 15 článcích o víře, jimiž učení ve smyslu
Rokycanově uznáno jest ve všech kuších za pravé a spasitelné,
theologové pak Sirotčí měli ztratiti se co strana konečně. Potom
světští v osmi článcích usilovali o uvedení většího pořádku a přís
nější kázně ve vojskách, zvláště aby lid obecný vojenskými pochody
mnoho trpěti nemusel; ale větší pozor zasluhují dva článkové, jeden,
kterýmž se zavazovaly strany, že neměly svoliti k žádným umluvám

směřujícím k ujmě svobody obyvatelův zemských a měst; a druhý,
kterýmž se nařizovalo, aby v každém kraji krajané volili sobě

hejtmana i přidali jemu radu z zemanův, jimižby všecky potřeby
válečné v kraji řízeny býti mohly.

26 Návrh však tento nebyl pro
veden, protože celé to jednání, pošlé takořka z okamžitého rozmaru,
nedlouho potom opět zvráceno jest. Táboři zajisté horlili proti
němu velice, a zdá se, že i ne všickni Sirotci spokojeni byli s krokem

takovým. Kněz Prokop Veliký počínal sobě zejmena i co theolog
i co válečník a diplomat pospolu; tupiv veřejně kněžím Sirotčím

jejich přilnutí »k vynálezkům lidským« (adinventiones humanae,)
vyhrožoval, že soudem krvavým potřebí bude rozřešiti otázku

spornou. Žádal nyní sám svolání valného sněmu do Prahy: ale

přikázal spolu vojsku svému, aby nehledíc na zimu náramnou, která
ku konci měsíce ledna nastala, soustředilo se nedaleko Prahy,
v okolí Benešovském.

Sněm tudíž ohlášen a rozepsán jest ode dvanácti vladařův

zemských do Prahy k neděli po sv. Dorotě, t. j. ke dni 10 února 1432,
a přikázáno,

27
aby všickni podobojí sjeli se, aniž komu kdo pře

kážel, mocí naň sahaje; kdokoliby pak to učinil, že mělo k němu
hledíno býti jako k rušiteli obecného dobrého, trestáním na hrdle
i na statku. Pražané psaními dne 30 ledna k Normberčanům i ku

dávno na místě svém ustanovil za protektora sboru,) stihli do Norm
berka dne 17 pros. I hned přičinlivostí a opatrností znamenitou,
požívajíce zvláště rady Normberčanův, vstoupili ve spojení a v do

pisování se všemi mocnostmi okolními, a prostředkem ouřadu Cheb
ského také s Pražany a s Cechy vůbec. 24

29



poslům sboru Basilejského danými osvědčovali sice ochotnost svou
ke sboru a k pokoji, ale odpověd na psaní sboru konečnou od
kládali opět až ke sněmu nastávajícímu.

28 Pan Rosenberský pak
netajil své radosti nad zmáhajícími se rozbroji mezi rotami od něho
nenáviděnými, doufaje že Táboři a Sirotci nyní sami se vzájemně
hubiti počnou.

29

Tím více litovati jest, že o celém rozhodném jednání valného
toho sněmu, ktěrý dne 10 února v Praze v Karolíně skutečně
počal se, nezachovalo se nám zpráv místnějších a dostatečnějších.
Jednalo se o nesvornosti mezi stranami, a o společném jejich se
chování ke sboru Basilejskému; sněmování trvalo až ku konci
měsíce února. Víme jen tolik, že po velikých různicech a rozbrojích
Táboři a Sirotci v těchto dnech smířili se opět dokonale, a že

zespolka ustanoveno jest, vypraviti poselství do Chebu, k umluvení
se tam s posly Basilejskými o spůsobu a výminkách, pod nimižby
Cechové dáti se měli do jednání se sborem. 30 Ale kdo a kterými
prostředky se přičinil zvláště o dosažení tak žádoucího konce, nelze
nám udati více.

Již na tomto sněmu známa byla pověst o nenadálé pohromě,
která stihnouti měla veškero působení sboru hned na počátku jeho,
an papež Eugenius IV usiloval o jeho rozvedení a zrušení. Pražané
a šlechtici čeští, jichžto naděje obrátily se byly k němu s nemenší
vroucností, nežli se stalo v zemích německých, nesli pověst takovou
velmi těžce, a mnozí páni Čeští prosili písemně Sigmunda krále,
aby sboru nikoli rozvesti nedal; nevíme od koho a čím to spůso
beno, že rozpakové tudíž povstalí přemoženi jsou, a naděje o trvání
sboru převládla konečně na sněmu Českém.

Eugenius IV byl již minulého roku, dne 12 listopadu, vydal
první své nařízení ku kardinálovi Julianovi, aby rozpustil sbor
a ohlásil, že po půldruhém roce měl se sejiti opět v městě Bononii;
bully o tom vydané nesl Daniel biskup Porecký (Parentinus) do

Basileje. Dříve však, nežli tento stihnul na místo, držáno jest tam
dne 14 prosince 1431 pod předsedáním Julianovým první veřejné
řádné sezení; papež pak, neměv dosti na jednom rozkazu, opakoval
jej dne 18 prosince v Římě novými a ještě důraznějšími bullami. 31

Stalo se tuším za příčinou počasí v té zimě neobyčejně krutého,
že pověst o první zápovědi sboru rozhlásila se v Basileji teprv po
vánocích r. 1431, o druhé pak teprv ku konci měsíce ledna 1432. 32

I nelze ani vypsati, jak náramné pobouření myslí z toho následo
valo i vůbec ve křesťanstvu, i zvláště mezi oudy sborovými.



Ve prvních bullách udával papež za příčinu takového nařízení
svého, že se dověděl, kterak nevalný byl prý počet shromážděných
ve sboru otcův, protože celé okolí ono, jedem husitským nakaženo
jsouc, kněží všelijak pronásledovalo, a nadto války mezi knížaty
Burgundským a Rakouským ještě množily nebezpečí sborujících,
takže při nastávající zimě málo prý čáky bylo, aby sbor se zmohl,
kdežto předepsaná k němu lhůta již dávno minula; mimo to že

Řecký císař Jan Paleolog a patriarcha Cařihradský Josef jak dříve
u předchůdce jeho Martina, tak i nyní u něho podávali se ke spo
lečnému sjetí se obou církví, aby o sjednocení jejich jednati se

mohlo, a však jen do některého z měst italských. A poněvadž
důvodové takoví nezdáli se míti dosti váhy, přidal k nim v bullách
druhých příčinu novou a důležitější, že Basilejští otcové Cechy již
ode dvou sborův a od stolice apoštolské pro kacířství veřejně
a slavně odsouzené pozvavše před sebe k hádaní o víře, učinili to
k ourazu důstojenství apoštolského i sborův a zákonův církevních.
Pravil také, že i sám osobně žádal býti na sboru přítomen, ale do
Basileje, pro nedostatek zdraví, že mu jeti nebylo lze.

Nebylo již tehdáž nikoho, kdoby slyšev řeči takové, nedomýšlel
se, že praví a hlavní důvodové kroku tak neočekávaného zamlčeni

jsou a měli v jiných úvahách se hledati. 33
Papež i kardinálové ně

kteří, viděvše sbor přičinlivostí zvláště Julianovou zmáhati se den
co den více, netoliko co do počtu osob a ©účastenství národův,
ale také co do samostatnosti ducha, počali báti se, žeby návrhové
k obmezení moci a důchodův jejich, kteříž na sborech Pisanském,
Konstantském i Sienském vždy ještě zmařeni byli, mohli konečně
v Basileji vejiti v oblibu a ve skutek. Proto umínili odstraniti ne

bezpečí, dříve nežby zrostlo, a nebyli Julianovi nikoli vděčni za

horlivost, kterou pečoval o zvelebení moci sboru svěřeného sobě
ke zprávě. I vědělť on to sice dobře: ale měv širší zkušenost o běhu

věcí, a vida odjinud nebezpečí ještě mnohem opravdovější doléhati
na církev, vážil sobě prospěchu jejího více, nežli rozmarův kurie
Římské. Psaní obšírné, jež proto dne 13 ledna 1432 ku papeži
dal, líčíc netoliko ušlechtilou jeho mysl, ale také mnohé okolnosti
té doby odjinud neznámé, zasluhuje uvedeno býti zde aspoň
u výtahu.

»Nejsvětější otče! Mnohá nebezpečí nutí mne mluviti ke Svatosti
Vaší svobodně a neohroženě: nebezpečí vyvrácení víry a stavu

duchovního, i nebezpečí neposlušenství v těchto zemích a zakalení

jména též Svatosti; nutí mne i láska, kterou k Vaší Svatosti chovám



a od ní zase požívám; pročež budu mluvili s velikou důvěrou, aniž
ušetřím slov tytýž drsnatých, dle sv. Bernarda, jenž dí, že pravý
přítel někdy kárá, nikdy nepochlebuje. Jest zajisté toho potřebí,
aby poznajíc stav věcí, jednalo se napotom s větší opatrností;
kdybych Vaší Svatosti nevystříhal, dopustilbych se tuším svatozrády
před bohem i před lidmi. Dříve ale nežli přistoupím ku poselství
biskupa Poreckého, račtež prosím rozpomenouti se, jak neřád sem
ke sboru šel, obávaje se hned s počátku těch věcí, kteréž nyní
přicházeti vidím, i kolikráte prosil sem, aby kalich ten správy sborové
ode mne přenešen byl. Vždy však ráčili ste chtíti a poroučeli, abych
přihlédal k opatření věcí netoliko českých, ale i sborových. Stalo
se potom v Cechách, co a jak bohu se líbilo. Já pak viděv národy
Německé náramně zastrašené a poděšené, ano nezbývalo jiné naděje,
dodával sem jim srdce, aby setrvali pevní u víře, nelekajíce se; já
že proto jdu do Basileje, aby ve shromáždění církve všeobecné

zjednán byl prostředek mocný proti kacířstvu. Tak mluvil sem
v Normberce ve přítomnosti císařově a mnohého panstva; tím sem
také těšil posly věrných Čechův, Plzeňských i Chebských; i rytířstvu
německému, které se mi nabízelo k boji novému, sliboval sem
pomoc bud’ od Vaší Svatosti, buď ode sboru. Nebylo tehdáž jiné
porady, a muselo tak se díti, aby národové nechvátali mířit se
s Čechy k ujmě víry a církve svaté; mysli kleslé lidí bojovných
okřály tím opět. Psal sem o tom Vaší Svatosti přečasto, byv toho
domnění, že stolice apoštolská uslyšíc o takové potřebě, prodá kříže
i kalichy své, aby přispěla rychle ku pomoci: a nyní jde již měsíc

pátý, a na místě odpovědi posílá se mi rozkaz, abych rozpustil
sbor, kterýž již jediná jest naděje krajin těchto. Kéžbych já byl
dříve tázán, nežli nařízení takové se učinilo; kdož může raditi zdravě,
neznaje stavu věcí? Voláni jsou Čechové ke sboru, jakož sem již
oznámil Vaší Svatosti; to došlo všude pochvaly, jakožto spasitelné
a potřebné, aby co nelze mocí brannou, aspoň cestou jinou do
saženo bylo; takéť naděje jest, podle odpovědi dané Chebským od

Pražanův, že přijdou skutečně. Budeli sbor rozpuštěn, co řeknou
kacíři? nerozhrdějíli ještě více proti našincům? Řekne se, že sme
nesměli dočekati jich, že jako dříve vojska veliká, tak nyní církev
celá dala se na outěk před nimi, že netoliko zbraní, ale ani učením

jich přemoci nelze. Nebudeli to jako prst boží na znamení, že víra

jejich pravější jest nežli naše? nepřilnouli mnozí k učení jejich,
zvláště když oni tolikrát a nedávno zase znova rozpisovali články
své po Němcích, podpírajíce je písmy svátými, a žalujíce, že jim



odpírá se slyšení jen proto, aby prý pravdy své dokázat! nemohli?
A račtež znamenat!, že většina článkův jejich směřuje upřímo proti
Stolici apoštolské a dvoru Římskému. Již pozvány jsou university,
aby nejlepší mistry své vyslaly sem pro tu potřebu, a slíbeno jest
světu, že kacířství české vyvráceno bude: nestaneli se tak, co
z toho pojde? Takéť očekávají národové, že dávno žádaná oprava
kněžstva, zmařena byvši za našeho věku na tolikerých sborech,
nyní konečně provedena bude. Veliké jest o to napnutí myslí
lidských, jež jediná sboru naděje drží ještě na uzdě: zhyneli ta,
oboří se laikové na nás po husitsku, a budou hubiti nás, mníce tím
zalíbiti se bohu. Právě v těchto dnech vyhnali Magdeburští arci

biskupa i kněží své z města, otočili se hradbami vozovými jako
husité, a praví se, že požádali sobě také hejtmana od nich; i jest
to věc tím nebezpečnější, že města okolní mnohá vstupují do

jednoty jejich. Také Pasovské město vyhnalo biskupa svého a do

bývá jeho nyní na jednom hradě. Obě tato města jsou blízká
Čechův, a spojili se s nimi, jakož jest se obávati, najdou mnoho
pomocníkův i následovníkův. Také mezi Bamberčany a biskupem
i kapitolou jeho jsou rozbroje velmi nebezpečné. Sbor pečuje vše

možně, aby toto zlé udušeno bylo, i má toho čáku: ale budeli
sám zrušen, co z toho bude? Podle rady arcibiskupa Kolínského

požádán jest také kníže Burgundský, an nedávno s králem Karlem
uzavřel dvouleté příměří zejmena proto, aby mohl přičiniti se o vy
kořenění husitův; i slíbil mi poslati ke sboru raddy své na smluvení
těch věcí; ale rozejdeli se sbor, nejen odepře pomoc svou, nýbrž
bude si také stěžovati, jakoby zaveden byl. I rytířstvu německému
psal sem dle uzavření sboru, a slíbil jim pomoc peněžnou, jak ji
žádali; nemaje pak od Vaší Svatosti o tom ani odpovědi, ani

naděje, přičiňuji se, aby pomoc ta ve sboru sebrána byla: budeli

pak i to zmařeno, nerozdráždíli se šlechta proti duchovenstvu ještě
více, ana již počala činiti přípravy? neřeknouli, že chtěli odvážiti
se hrdel i statkův svých pro nás, ale my že sme ani málo peněz
naložiti sami za sebe nechtěli ? Já pak zaručiv se jim slovem svým,
pozbudu cti své, i půjdu snad do Normberka sám a dám se do
rukou jejich, ať mne třebas prodají kacířům; vždy raději umru,
nežli bezectně živ budu. Mnozí páni a mnohá města na hranicích

českých po outěku vojsk našich uzavřeli s husity příměří; aby toho
nečinili všichni, vysláni jsou ode sboru poslové, kteřížto dávajíce
lidem jiné naděje, zdrželi je dosavad od uzavíraní smluv: budouli
však opuštěni a v naději své sklamáni, neobrátili se s větší zuřivostí



proti církvi nežli husité sami ? A dejme tomu, že ne všecko zlé
zde dotčené následovat! bude z rozvedení sboru, však lidé nicméně
mluviti budou, kdyby sbor rozveden nebyl, byloby z něho povstalo
mnoho dobrého, a Vaší Svatosti bude se přičítat! vina takové
překážky. Praví se arci, že sbor jen se odkládá i nerozpouští. Ale

podobnými odklady zmařeny jsou naděje národův také na předešlých
sborech. Byloby se ptáti kacířův, chtějíli také oni odložiti působení
své a nešířiti jedu svého na půldruhá léta? byloby se ptáti těch,
kteří nad kněžstvem se horší, chtějíli čekati a nehoršiti se půldruhá
léta ? Ba věru bojím se, nebudeli ta věc opatřena, že za půldruhá
léta veliká část německého kněžstva zahyne; rozneseli se hlas po
Němcích, že konec jest sboru, duchovenstvo celé dáno bude v loupež.
Slyším, že obávaní jest na dvoře Vaší Svatosti, aby sbor tento ne
zrušil panování světské u kněžstva. Divná to věc, když sbor záleží
ze samých kněží, že domnění takové mohlo vzniknout!: kde pak
se najde ten kněz, kterýby svolil k nařízení takovému? Byloťby to
i proti víře i proti prospěchu kněžstva. Takéť tuším bojí se někteří,
žeby tu mohlo uzavřití se něco na ujmu vrchmocí papežského.
Nemním však, žeby jaké svolení se stalo proti starým řádům
církevním, aniž toho dopustí duch svátý. Nikdyby nemohl byl držán
býti sbor jakýkoli, kdyby otcové naši byli trápili se bázní takovou.
Ale mámeli bázeň tu, proč ze zlého utíkáme v horší? Račiž Svatost
Vaše poslati sem několiko předních kardinálův a prelátův svých,
rač se míti laskavě ke sboru, propůjčovat! se mu v tom, čeho
spravedlivě žádá, sbírati pomoc nějakou rytířstvu německému, a do

konati opravy dvoru svého již tak chvalitebně počaté: vím, že

otcové zdejší, vidouce to, celou duší obrátí se ke Stolici apoštolské,
a hleděti budou netoliko zachovat! ale i rozšířiti moc její. Když
ale vidí, ano se děje naopak, horší se a zatvrzují v odporu svém,
a byvše dříve vlažni, stávají se tím vřelejšími. A v skutku když
onehdy měšťané zdejší přišli do valného shromáždění ve přítomnosti
pana biskupa Poreckého, a prosili, aby pro uvarování mnohého
zlého sbor se nerozcházel: všichni u rozčilení velikém uzavřeli se
trvati pevně, a padaly mnohé řeči důtklivé, ač nikoli proti osobě
Vaší Svatosti, o jejímž celém živobytí všeobecná jest chvála; i uza
vřeno nesvoliti k rozpuštění aneb k odročení sboru, kteréž krom
toho, dle dekretův Konstantských, bez jeho svolení ani státi prý
se nemohlo; mluvilo se, že rozpustiti v době této sbor, byloby
tolik, jak podněcovat! kacířství, války, hříchy a nenávisti; a kdybych
já se pokoušel o rozvedení jejich, tuším žeby mne ukamenovali



aneb zubami roztrhali. Také proto soudí se, že neplatný jest rozkaz
o rozpuštění, poněvadž zakládá se na příčinách nepravdivých aneb
jalových. Neboť nepravda jest, žeby okolí Basilejské nakaženo bylo
husitstvím, nepravda, žeby pro válku nebyl bezpečný k Basileji přístup,
ano jest příměří a nikomu nebylo překáženo; aniž zima odstraší
toho, kdo přijíti chce; písnička pak ta o Recích že již spívá se
ode tří století a obnovuje každého léta bez konce; ano zpozdilé
byloby, pro nejistý u Rekův zisk podvoliti se jisté u Němcův ztrátě.
Však Rekové ať přijdou po půldruhém roce, a mezitím ať se

jednají na sboru věci, kteréž odkladu netrpí. Pročež ustanovil sbor
poslati ze sebe dva muže ke Svatosti Vaší, aby takové zlé odvrá
ceno bylo; i prosím pro bůh, ať ráčí Svatost Vaše sklonití se
k žádostem jejich a odložiti rozpuštění sboru, aspoň ažby pilnější
potřeby opatřeny byly. Nelíbili se legatování mé, nepožívámli důvěry
u Svatosti Vaší, vždyť nežádám pro sebe nic, než abych ouřadu
toho sproštěn byl: ale oznamuji, že odstoupímli já, sbor svou mocí
hned vyvolí sobě presidenta jiného. Domluvil sem a volal sem
hlasem snad nezbednčjším, nežli na poslušného syna slušelo: a však

když dům hoří, volno jest i otrokům křičet! a buditi pána i proti
vůli jeho. Nicméně prosím co nejpokorněji o odpuštění, pochybili!
sem ve psaní tomto.« 54

Když potom ku konci měsíce ledna donešena do Basileje druhá
bulla papežova, doléhající ještě ostřeji na rozpuštění; kardinál Julian
nechtěje postavit! se ve zjevný odpor ani proti Eugeniovi, ani proti
shromážděným otcům, složil se sebe presidentství dne 8 února,
načež ode sboru na jeho místo volen jest Filibert biskup Kon

stantský (Coutances) ve Francii, muž ode všech stran pro bez

ouhonnost charakteru vysoce vážený.'
5 Tudíž přikročilo se ve druhém

veřejném posezení dne 15 února k obnovení oněch dekretův sboru

Konstantského, kterými sborům vůbec vrchnost nad papeži při
souzena byla; následovně nejen Eugeniův pokus o zrušení sboru
za neplatný vyhlášen, ale i sám papež a kardinálové upomínáni

jsou, aby nemeškali dostaviti se do Basileje.
Odvahy tak vysoké nabyli Basilejští netoliko z uznané potřeby

věcí tehdejších, ale také z jistoty, že král Sigmund, ochránce někdy
sboru Konstantského, jich s touž horlivostí a stálostí hájiti bude.
Ten zajisté již z Milána dne 11 prosince 1431, když ještě nemohl
znáti leda nejisté pověsti o oumyslu Eugeniově, psal do Basileje,
že hotov byl ke všeliké oběti pro utvrzení a zvelebení sboru, na

pomínaje otcův, aby od nikoho a nikterak rozvésti se nedali; když



ale došla ho ve Placencii dne 9 ledna 1432 bulla druhá od papeže
samého, vypravil bez meškání poselství do Říma s instrukcí kladoucí
tytéž důvody na váhu, které ze psaní Julianova známy jsou.

88 A na
tom dosti neměv, obracel se také ke všem panovníkům světským
ve křesťanstvu s žádostí, aby podporovali všemožně prospěch sboru
jak u vlastních prelátův svých, tak i u dvora Římského. Nápodobně
i král Franský, svolav duchovenstvo říše své do města Bourges ke
dni 26 února,

37 a byv od něho zpraven o důležitosti i potřebě sboru,
pilně ujímal se Basilejských, i jiní králové a knížata téměř všichni

postavili se na stranu jejich. Následkem toho rostl také mezi nej
vyššími důstojníky církve počet jejich přívržencův, mnozí opustivše
dvůr Římský přicházeli do Basileje, kardinál Julian odhodlal se

opět ku předsedání a papež musel konečně pustiti od provedení
oumyslu svého. A však to stalo se teprv po dlouhém a obtížném
mezi stranami vyjednávaní, do jehožto podrobností nelze na tomto
místě zabírati se.

Psaní ode dne 27 února, kterýmž sněm český ohlašoval ko
nečně ochotnost svou, dáti se u vyjednávaní se sborem Basilejským,
žádaje k tomu cíli předběžného sjezdu v městě Chebu, kdežby
o spůsobu a výminkách takového jednání námluvy činiti se měly, —

toto psaní dostalo se v Normberce do rukou Jana Nidera i Jana
z Geilhúsy teprv dne 12 března; i jakkoli pospíchali tito uvesti
sboru obsah jeho ve známost, žádajíce dalšího naučení a radíce se

spolu s knížaty okolními, vždy přece věc prodlila se tak, že Čechové
nedočkaví psaním dosti důtklivým ze dne 27 března počali se
osvědčovati některým knížatům a obcem sousedním, jakoby s nimi
nedosti upřímně nakládáno bylo.

38 Mezitím v Basileji návrh takový
netoliko přijat jest, ale jmenováni dne 28 března hned také plno
mocníci a vydána jim tajná instrukce. 89 Tato ukládala poslům, aby
nedali se do jednání, léčby prvé přesvědčili se o plnomocenství
těch, s kterýmiž jednati budou; dovoleno jim obcování s nimi ve

všem, kromě služeb božích; interdiktu pro přítomnost jejich nebylo
prý potřebí zachovávat!, ano Čechům volno budiž ve svých pří
bytcích odbývati také služby boží dle spůsobu svého, a však vždy
při zavřených dveřích; chování k nim budiž laskavé, pokorné a shoví
vavé ; počet těch, kteří do Basileje pojedou, ať se určí co nejméně
hojný; jednáno budiž o všeobecné příměří s věrnými, aby trvalo
všude od vyjetí poslův Českých přes hranice až do návratu zase;
poslové ti jeďte beze zbraní znamenitých, nevzdalujíce se od silnic,
nechodíce mezi lidi soukromí, nekážíce nikde k lidu obecnému,



aniž jaké spisy za sebou roztrušujíce; na sboru že dáno jim bude
veřejné slyšení, a však ne před laiky; při budoucím hádaní mají
se varovati všech řečí urážlivých proti sboru i proti komukoli, jakož
i sbor proti nim k témuž se zavazuje atd. Ze svolení obou stran
měl sjezd počnouti se v neděli provodní, čili dne 27 dubna. 40

V určitý tedy den přijeli do Chebu plnomocníci ode sboru,
Jan Nider a Jan Geilhúsy již jmenovaní, pak Jindřich opat sv. Jiljí
a Albrecht farář sv. Sebalda v Normberce, Fridrich Parsperger
děkan Rezenský a M. Jindřich Toke kanovník Magdeburský, v prů
vodu markrabě Fridricha Braniborského, Jana knížete Bavorského
i jiných pánův, vesměs asi ve 250 koních. Ale z Čechův nebyl té
doby nikdo přítomen: leč dodáno psaní od Matěje Loudy a Miku
láše Humpoleckého, že od strany katolické v Čechách, zejmena od

Plzeňských a pana Svamberka, nemohli obdržeti potřebných glejtův;
pročež aby jim dříve opatřeno bylo bezpečenství cesty. Po všelikém
o tom usilování, pomocí knížat a Chebských i Loketských, poslán
jest Cechům dostatečný průvod jak písemný tak i živý, načež oni
dne 8 máje v 90 koních vjeli do Chebu. Přední mezi nimi byli
Jan z Krajnic, Jakub ze Vřesovic, Beneš z Mokrovous, Jan Velvar
z Prahy, Matěj Louda ze Chlumčan, Laurin ze Hradiště, Řehoř ze

Dvoru, Mikuláš Humpolecký písař Pražský, M. Jan z Rokycan,
M. Petr Payne, kněz Prokop Veliký, Mikuláš Biskupec z Pelhři
mova, Markolt ze Zbraslavic a Martin Lupáč ze Chrudimi. Nazejtří
[9 máje] sešly se obě strany v hospodě markrabově, kdežto nej
prvé kanovník Toke, řečník výmluvný, obrav sobě za text slova
Kristova »pokoj vám,« přivítal Čechy velmi pěkně a laskavě; potom
M. Rokycana osvědčovav se jmenem druhův svých, že bylli posavad
nepokoj, Čechové jím vinni nebyli, jelikož museli brániti se násilí,
chválil oumysl sboru Basilejského, dáti jim svobodné a veřejné
slyšení, a oznámil žádost krajanův svých, že chtějí věděti, jaký bude

spůsob toho slyšení v Basileji a jaké bezpečí pro ty, kteří z Cech
tam posláni budou. Basilejští chtěli především viděti plnomocenství
poslův českých, své jim ukazujíce; odpověděno jim, že v Cechách

nebyl obyčej poslům z valného sněmu vydaným přidávati plno
mocenství písemné, že spůsob ten zachovával se ve všech jednáních
království Českého beze všeliké nesnáze, a že sbor mohl bezpečiti
se, že cokoli od přítomných na sjezdu tomto zespolka se umluví,
přijato bude od celého království nepochybně. I museli konečně

Basilejští přistoupiti k rokování bez ohledu na první článek in

strukce své.



Nesnáze tohoto jednání vůbec ukázaly se brzy býti mnohem
větší, nežli jednatelé se tuším byli nadáli, a Basilejští, chtělili dojiti
cíle, museli ještě několikráte vyšinouti se s cesty předepsané. Hlavní
závada vězela v učení, ježto událostmi na sboru Konstantském
obdrželo bylo sankci neblahou, že totiž sliby učiněné k ujmě církve
a víry katolické nemají moci ani platnosti a slovo kacířům dané
že nezavazuje. »Jakž tedy máme vám věřiti?« ptali se Cechové;
»vždyť ste nás již za kacíře odsoudili, a protož dle libosti budete
státi k závazkům svým aneb nic?* 41

Důtky takové šly hlavně od
Táborův a kněze Prokopa; Pražané zajisté kladli se v Chebu téměř
za prostředky, snažíce se tytýž prosebně zmírniti obě strany krajné
a nakloniti ku povolnosti. Nejednou celé jednání zdálo se býti
v konečném rozstrku, a Basilejští již prý zoufali sobě; ale když
reptání a bouře v obecném lidu Chebském, chtějícím pokoji s Cechy
stůj co stůj, o to se zmáhaly, nalezla se vždy ještě cesta k vyho
vění žádostem obapolným. Tak tedy sjednotily se strany v následu

jících jedenácti článcích: 1) »PosIům z království Českého a mar
krabství Moravského ke sboru do Basileje přijdoucím dáno bude
slyšení plné a svobodné před celým shromážděním, kolikrát koli

jeho žádati budou, vždy bez odkladu a takové, jakové k jejich
potřebám a zvláště k vedení čtyř článkův, o něž se zasadili, hoditi
se bude; a nic nebude mezitím na sboru předsebráno ani jednáno,
coby slyšení a vedení věcí jejich překážeti mohlo.« 2) »Budouli

žádati, vydají se ode sboru někteří mužové hodní a učení, kteřížby
s nimi o věcech v jednání jsoucích laskavě a bratrsky smlouvati
se mohli.« 3) »Před sjednocením stran vykáže se jim ve shromáždění
místo počestné a slušné; po sjednocení pak užívati budou míst
náležitých dle povahy poselství svého.« 4) «Propůjčí se jim čas

jednoho, dvou nebo více dnův, aby mohli uvážiti s rozmyslem,
cokoli budou chtíti předložiti sboru na odpor.* 5) »Vše co proti
nim přednešeno bude, dá se jim také psané, kdykoli toho požádají;
nápodobně i oni podají písemně, co na nich bude žádáno.* 6) »Ni

žádná práva kanonův, dekretův, dekretalií a statutův od kohokoli
vydaná, žádné nálezy znějící proti lidem od víry jakkoli se uchylu
jícím, žádné kruciaty a kletby proti pánům Čechům a Moravanům
a proti přidržejícím se jich jakéhokoli stavu od kohokoli a jakkoli
vynešené, nižádná ustanovení zvláště sboru Konstantského a Sien

ského, aniž kterékoli jejich výklady, nemají a nemohou spůsobem
jakkoli vymyšleným býti na překážku aneb k ujmě a k zemdlení

jejich listův průvodních a svobody slyšení jejich.* 7) »Ve při



0 čtyry články, o něž se zasadili, zákon boží a praxis Kristova,
apoštolův i prvotní církve, spolu s konciliemi a doktory v nich
právě se zakládajícími, přijaty budou za nejpravdivějšího a nestran
ného soudce na sboru Basilejském.«

42
8) »Volno jim bude jakož

1 nám, nerušíc pokoje ani počestnosti, kárati před sborem a vytý
kati jakékoli stavův výstupky, a spůsobem stoudným předstírat!
sobě vzájemně vady pozorované.« 9) »Jakož páni poslové čeští

žádali, aby hříchové zjevní v církvi a zvláště při sboru vymítáni
byli: my poslové ode sboru přičiníme se dle možnosti, aby ty
i jiné opravy v církvi s boží pomocí postoupně a příležitě ve skutek
uvedeny byty.* 10) »Po celý čas trvání listův glejtovních, na jakém
koli místě se octnou, přicházejíce, meškajíce neb odcházejíce, nikde
nepřestanou služby boží, aniž interdikt zachováván bude pro pří
tomnost jejich.* 11) se zjednáním poctivým, aby při
odbývaní služeb božích ve svých hospodách nikterak nepokojeni
aneb rušeni nebyli.*

43

Když potom počalo se jednati s knížaty a městy o průvodu
a bezpečí poslův českých na cestě, nastaly zase nové a ještě větší
nesnáze. Cechové žádali nejprvé, aby jim za posly jejich dány byly
do zástavy osoby knížecí a znamenité; což když odepřeno naprosto,
namítali takové těžkosti jiné, že veškero jednání již opět bylo na
rozstrku. Teprv když v lidu Chebském zase křik o to vzešel veliký,
uvolili se nejprv markrabě Fridrich a kníže Jan, potom pak i ouřad
města Chebského k žádanému rukojemství; načež pokoj vrátil se
mezi jednatele opět. Na to Basilejští domáhali se příměří všeobec
ného pro celou stranu Římskou, a Pražané ukazovali se býti k němu
nakloněni: ale Prokop Veliký namítal, že takové příměří nemožné

bylo, protože války mezi stranami nepocházely prý všecky z jednoho
kořene, ale ze všelikých příčin, tu pro víru, tam pro dědictví, zde

pro dluh, onde pro kořist; také že poslové čeští o tom moci ne

měli, ale kdo příměří žádal, že měl obrátiti se k sněmu, kterýž
brzy prý držán bude; nicméně sliboval, že pokoj dán bude všem

těm, kteří propůjčí se ku průvodu poslův českých. Naproti tomu
žádali zase Cechové, aby pilně o to pracováno bylo, by král Sig
mund stejnou dobou na sbor přišel, když tam bude poselství české;
oznámili také, že dříve nežli hlavní jejich poslové na cestu se vy

dají, vypraveni budou někteří do Basileje na ohledání spůsobův
a příležitostí jak sboru tak i města. Naposledy, když dokonáním

smiouvy učiněn krok první ke smíření, rozehřála se srdce poslův
obojí strany, obcování jejich stalo se naskrze přátelské, a při



srdečném loučení se dne 18 máje polily se prý nejedny tváře
slzami nadějné radosti. 44

Vrátivše z Chebu kněz Prokop psal již dne 21 máje z Prahy
králi Sigmundovi slova následující: »Nejjasnější kníže a pane! Služba
má Vaší Milosti napřed, s žádostí věcí spasitelných! Oznamuji Vám
od sebe i od jiných našich poslův království Českého a markrabství
Moravského, kterak nyní v Chebu s posly Vašimi a s jasnými
knížaty Fridrichem markrabí Braniborským i Janem knížetem Ba

vorským a s doktory od sboru poslanými již umluvili sme se o prů
vody a spůsoby, jak do Basileje jeti a tam státi máme. Protož
snažně žádáme, abyste také na tom sboru osobně býti ráčili a toho
nezameškali; neb o tom s námi často ste mluvili, že chcete ovšem
na tom sboru přítomen býti. Dále prosím, přikažte panu Půtovi,
panu Zdeslavovi, panu Vilémovi z Měčína, Janovi Stěpanovcovi
a jiným, kteří nás dříve k Vaší Milosti provodili, aby také nyní
skrze naši zemi a tak dále až do Basileje k VMti nám průvod dáti
si neobtěžovali. Také když VMt nám glejty své pošle, prosíme,
aby nám u pana Půty aneb pana Zdeslava položeni byli.«

45

Na to král Sigmund z města Luky v měsíci červnu odpo
věděl: »Prokope! Jakož si nám nyní psal od sebe i od jiných vašich
poslův, kterak s knížaty a s doktory od sboru do Chebu vysla
nými umluvili ste se o jetí vašem do Basileje, a o průvodu i spů
sobu, ježto při tom zachovávati se mají: věz že sbor svátý také
poslal k nám nábožného Jana řádu Cisterského, kterýž na tom
sjezdu Chebském přítomen byl, aby nás zpravil o všech věcech
tam ustanovených. I dobře sme všemu porozuměli a slyšeli o tom
s velikou radostí, nadějíce se k bohu všemohoucímu, že to po
slouží k jeho chvále, ku prospěchu křesťanstva i k upokojení koruny
království Českého. A cokoli sbor svátý požádal od nás o glejtech
i jiných věcech potřebných, to již vše vypraveno jest a bude vám

posláno. Také psali sme Čechům strany naší, aby vám dali průvod
po Čechách bezpečný. Kdež pak žádáte osobní naší přítomnosti
na sboru: o tom vyjevili sme jasně oumysl svůj řečenému bratru
Janovi, jenž vás šířeji zpraví, nežli my psáti můžeme. Ve všem za

jisté, co směřuje k dobrému a ku pokoji řečeného království, námi

nikdy nic scházeti nemá, nýbrž chceme vždy chovati se jako milo

stivý král a pán.«
46

Nalezliť se arci mnozí, netoliko v Čechách, ale i v Basileji,
kteří s úmluvami Chebskými nikoli spokojeni nebyli; jedněm zdálo
se v nich býti koncessí tuze málo, druhým zase až příliš.

47 Většina



však otcův shromážděných měli z toho, co se stalo, radost velikou,
jakož viděti zvláště ze psaní, ježto dne 5 června poslal kardinál
Julian opět ku papeži Eugeniovi. »Již (dí) počínají otvírati se dvéře,
jimiž ovce ztracené do ovčince zase navrátiti se mají. Aj poslové
sboru tohoto vrátivše se z Chebu s radostí a plesáním vypravují,
kterak z milosti ducha svátého pevně ustanovili s posly českými,
Pražanův totiž, Sirotkův a Táborův, (mezi nimiž byli také vůdcové
vojsk onoho národu, a zvláště Prokop,) že slavné poselství všech
stavův toho království má přijíti ke sboru Basilejskému, jak mile
listové průvodu bezpečného ve formě umluvené jim dodáni budou,
což bez meškání stane se. Neslýchanou radostí, ruce k nebi vzpí
najíc, rozveselilo se svaté shromáždění: neboť ti naši poslové uji
šťují, že všecko v Chebu s tak laskavou upřímností jednáno jest r

a že spatřili mezi Cechy takové výjevy, že právem mohou nadíti
se jejich obrácení; posléze pak že loučíce se v objímání srdečném
se slzami útěchy a rozkoše prošeni jsou od Čechův, aby přičinili
se jen o brzké vyřízení. Praví také, že tolik věcí milých přihodilo
se v tom jednání, že každý slyše o nich, nezapláčeli radostí, dokáže
tím, že málo cítí v sobě lásky ku Kristu.* 48 Protož sbor celý, —

který již ve třetím svém řádném sezení dne 29 dubna veřejně byl
seznal, že Čechové dle nestihlé vůle boží nemohli mocí válečnou
přemoženi býti, — konečně ve čtvrtém sezení dne 20 června neto
liko potvrdil naprosto vše, co v Chebu zjednáno bylo, ale v)'dav
od sebe list průvodní ve formě umluvené, psal také k Čechům opět
velmi laskavě. » Chválíme,* (dí se ve psaní tom), »a dobrořečíme
pánu, že dal nám viděti den, nad nějž veselejšího sme neměli, co
sme na místě tomto sešli se: vidíme zajisté již připravovati se cestu
k veliké boží slávě a k nemalému prospěchu křesťanstva. Nikdo

nebyl mezi námi, když poslové naši o svém s vámi jednání vypravo
vali, jenž by neslzel očima neb srdcem; neobyčejnou zajisté radostí
pohnuta byla střeva slyšících, jakovou svorností uzavření se stalo.
Však když pro naději toliko pocítili sme takovou rozkoš, jak veliké
a nevýslovné teprv bude veselí naše i vaše, až sezříme skutkem
žádaný pokoje a jednoty konec? I potvrdil svátý sbor všecky
umluvy, nic nepřidav ani neujav, svolením jednohlasným; a již vám

je posílá doslovně psané a veřejným sezením stvrzené, vypraviv
také ku králi Sigmundovi posla svého, abyste ani jeho glejty meškáni

nebyli. Kéž pak byste v srdcích našich tak dobře čisti mohli, jako
v písmě tomto! nepochybujeme, že poznajíce naši k vám lásku,
bez dalšího vyjednávaní spojili byste se s námi v jednotě ducha..



Však vždy prosíme i napomínáme vás, abyste věc tak vroucně

počatou dokonali, vědouce že kdo setrvá až do konce, spasen
bude* atd.49

Poměry ty ke sboru Basilejskému jsou v dějinách českých
doby této skutek ovšem i nejdůležitější i nejznámější; co vedle
nich ve věcech buďto válečných buď politických se přihodilo, má
méně i světla i váhy do sebe.50 Převrat v zemích Polských vloni

po Vitoldově smrti nastalý zdá se že obživil zase aspoň na chvíli

myšlenky panslavistické, zjevivší se v Cechách ponejprv již r. 1420
a 1421. Jisté jest, že kníže Sigmund Korybut po svém pádu r. 1427
stal se byl ještě upřímějším husitou, a že choval se zej měna ku
knězi Prokopovi Velikému důvěrněji, nežli dříve; také nelze pochy
bovat!, že strana ona v zemích Litevských, která po smrti Vitol
dově usilovala byla o povýšení jeho na trůn odumřelý, záležela
hlavně z Rusův pravoslavných, zpouzevších se proti latinismu na
dvoře Polském panujícímu. Když ale krále Vladislavův bratr, Bole
slav Svidrigal, ruskému pravoslaví cele oddaný, dostal se byl na
trůn Litevský, a hádaní v Krakově r. 1431 zavedené nevedlo
k žádoucímu cíli, nebylo se čemu diviti, že i kníže Korybut i kněz

Prokop Veliký počali se Svidrigalem již v dubnu r. 1431 vyjedná
vat! o svém spolčení.

51 Nelze nám udati, proč pokus takový ne
zdařil se; neboť na jevě jest, že vítězství, kterýmiž tehdáž Poláci
v boji s Litvany chlubili se, nebyla rozhodná. Nechceme také zde
vykládati, proč starý král Vladislav, (jemuž poslední jeho manželka
Sofie porodila byla konečně r. 1424 syna Vladislava, 1426 Kazi

míra,) cítil sebe i říši svou v nebezpečí odevšad,
53 a protož i sám

počal opět hledati přízně a pomoci u Čechův, kteříž té doby vyni
kali štěstím válečným nad jiné národy. Jednání prošlá mezi stra
nami pokryta jsou nepamětí; víme jen tolik, že již v měsíci
březnu 1432 vedením Jana knížete Zahaňského táhlo vojsko husit
ské asi 1000 branných lidí skrze Slezsko Polákům ku pomoci.

53

Vedle toho stejným časem Táboři a Sirotci brzy po svém
smíření se na únorovém sněmu r. 1432, vytáhli společně za hranice,
velením kněze Prokopa Velikého; chtěliť tuším ukázati světu, že
i tenkráte ještě marné byly naděje do jejich nesvornosti. Pochod
jejich obrátil se skrze Slezsko a Lužici do Braniborska. Dával
o něm Lužičanům výstrahu foit jejich Albrecht z Koldic již 11 března
ze Svídnice, napomínaje důrazně, aby především město Libava, od
husitův vloni dobyté ale zase opuštěné, buď dostatečně osazeno,
aneb cele obořeno bylo, by Čechové tam uhnízditi se ani zemi



odtud zase škoditi nemohli. Ale oučelem jejich jízdy nebylo než

plenění krajin nepřátelských vůbec; k dobývaní měst obražených
neměli tenkráte ani času, ani nástrojův. Takž pronikše do Brani
borska hluboko, až pod Soldín a pod Angermůnde, nejsou předce
nikde utkáni polem. Nicméně pokoušeli se prý dvakráte nadarmo
hnáti outokem na Frankfurt nad Odrou. První outok stal se
dne 13 dubna, a Frankfurtští chlubili se psaním dne 17 dubna,
že v městečku Můllrose pobili a upálili do 400 kacířův. Také město
Bernau za Berlínem ubránilo se jich dne 23 dubna, o Berlín pak
tuším ani se nepokusili. Nicméně jisté jest, že vzali a vypálili
biskupské sídlo Lubus, a města Můncheberg, Straussberg i starý
Landsberk. Braniborský markrabě Jiří svolával sice vojsko proti
nim ke dni 3 máje: ale té doby kněz Prokop Veliký, chystaje se
ke sjezdu s poslanci sboru Basilejského do Chebu, již vrátil se

byl do Čech.54

Vážnější nedlouho potom nastaly boje ve Slezsku. Čechové
měvše posádku svou na Němčí, vypravili byli 18 vozův špíží nalo

žených ku potřebě její: ale Vratislavští, kteří tehdáž osadili byli
město Střelín, ve spojení s Nisskými přepadli výpravu tu, pobrali
všecky vozy dne 6 června, i odvezli kořist dílem do Střelína, dílem
do Nisy. Uslyševše o pychu takovém Táboři a Sirotci, kteří té

doby v Moravě byli, vedením Jana Čapka ze Sán a Otíka z Lozy
vytáhli ku pomstě takovým chvatem, že jízdní jejich za den a noc

jen jedním krmením projeli 21’ mil,
55

i jali se dne 14 června dobý
vati Střelína; nazejtří, den sv. Trojice, posádky české z Otmochova
i z Němčí přispěly jim ku pomoci. I hnáno bez přestání outokem
na město takovým důrazem, že již třetího dne, 16 června po

poledni, celá posádka Vratislavská vzdala se na milost i nemilost.
Mezi jatými byli čtyři znamenití konšelé Vratislavští a 350 jízd
ných, kromě hojného počtu pěších. Odtud táhli Čechové mimo
Vratislav přes Neumarkt do knížetství Lehnického až po Stínavu

(Steinau), kdežto byl pevný most přes řeku Odru. Mezitím dali se

Vratislavští, Svídničtí a Javorští do vyjednávaní s nimi o vězně své

a jiní knížata i páni Slezští o příměří, a však bez prospěchu.
56

Dne 29 června, když jim bráněno bylo mostu u Stínavy, oni na

lezše na blízku brod možný, přepluli tam přes řeku tak, že ku
každému jezdci přivěsilo se několik pěších: i sšikovavše se na

druhém břehu, nenadálým outokem rychle sehnali nepřátely s mostu,
přes kterýž potom tábor jejich přepravil se. Tu Slezáci pod kní-

Palacký, Dějiny české III., vyd. 4.



žetem Kunratem Kantnerem a jeho bratrem Kunratem Bílým utr

pěli bolestnou porážku, a Cechové plenili napotom bez odporu
celé pravé poříčí Oderské, i dali v požeh netoliko města Vincik,
Prousnice a Mělič, ale také kláštery Třebnický a Lubický (Leubus);
Olešnice pak při jejich blížení se dne 2 července od obyvatelův
samých vypálena jest.

57 V takovémto věcí stavu nezbylo Slezákům
nic než přistoupiti k výminkám příměří, od Táborův samých jim
prý nabízeného, kteréž prvé co příliš kruté byli zamítali. Uzavřeno

tedy v měsíci červenci od celého Slezska, kromě Ludvíka knížete

Lehnického, pak Vratislavských, Svídnických a Javorských, příměří
s husity téměř dvouleté, až do sv. Jana r. 1434, pod výminkami
nám neznámými,

58 leč že Slezáci zaplatili za ně 1600 kop gr.
Později, v měsíci září, na sjezdu v Litomyšli, uvolili se Cechové
i ku postoupení jim pevností svých slezských, Otmochova, Némčího
i Krucburka za 10,000 kop gr., leč že skutek ten za příčinou ne

snází při sehnání summy té potkal se s odklady opětovanými.
59

Lépe dařily se téhož času 28 srpna podobné umluvy mírné s kní

žaty Saskými neboli Míšeňskými, ježto v plnění sum umluvených
byli zprávnější.

60 Míření pak toto s prohlášenými kacíři, ježto
v zemích poslušenství Římského slulo hříchem a bezbožností, omlou
váno tím, že když Basilejský sbor již dal byl toho příklad, bylo
i věřícím volno, vstupovat! s Cechy ve vyjednávaní mírná.

Podobné důvody a ohledy přemítány současně ještě živěji
u národu Polského. Byvše tak na blízku, vypravili byli husité,
a zvláště Sirotci, znamenité poselství ku králi Vladislavovi, které
obnovovalo návrhy již před dvanácti léty horlivě podporované, ale
zase opuštěné, o užším spojení státním království Českého i Pol
ského. Tenkráte Vladislav, těžce ohrožený se mnohých stran, nejen
ochotně ale i se zvláštní ctí přijal na dvoře svém prohlášené kacíře,
od nichžto sliboval sobě platné pomoci branné. I ačkoli souvěký
dějepisec polský Dlugoš zoumysla zamlčel se o přátelských úmlu

vách, tehdáž mezi oběma národy prošlých: nicméně s jiné strany
dovídáme se o nich. Již dne 19 srpna 1432 psal palatin uherský
Mikuláš Gara králi Sigmundovi, tehdáž v Sieně na cestě do Říma
meškavšímu, že král Polský a jeho rada učinili zvláštní znamenité
poselství ke stavům uherským, v den sv. Vavřince do Budína na
sněm shromážděným, v tato slova: »vám pánům prelátům, magná
tům i jiným všem Uhrům uvodíme ve známost, abyste o tom ne
dověděli se teprv odjinud, že sme uzavřeli jednotu a spolek s Čechy



proti všem národům a zvláště proti Němcům, vyjímajíc jediné vás
národ Uherský, k němužto vždy chceme zachovávati ouplný mír
a přátelství dokonalé.* O tomtéž dával témuž králi kancléř jeho
Jan biskup Záhřebský dne 25 srpna zprávu trochu obšírnější.

61

Víme také z pozdějších jednání, že když 31 srpna 1432 převratem
náhlým Svidrigal vypuzen byl z Litvy převahou strany katolické,
v Rusích ale pravoslavných udržel se v panování, on i bratr jeho
Vladislav Polský ve sporu svém přišli mocně na rozsudek sněmu
Českého: nicméně o zajímavých těchto skutcích Dlugoš nepřipo
míná ani slovem. Tím šíře ale slaví fanatickou nevlídnost a zpur
nost biskupa Krakovského, Zbyhněva Olešnického. Nebo když
přední preláti polští, arcibiskup Hnězdenský a biskupové Vladi
slavský, Poznaňský i Chelmský, k žádosti králově svolili byli ke
vlídnému s kacíři obcování a k nestavení služeb božích u přítom
nosti jejich, sám Zbyhněv postavil se zpurně proti tomu, a zneuctiv

Čechy při jejich pobytu v Krakově, zdál se až bažiti po mučen
nictví od krále rozhněvaného.62

V Uhřích téhož léta již okolo sv. Jana (24 června) Sirotci
více chytrostí nežli mocí opanovali město Trnavu; přestrojení
totiž za kupce vloudili se mnozí na trh do města, kteříž potom
při blížení se táboru otevřeli dvě brány městské v noci druhům
svým.

63
I bylať potom Trnava hlavním sídlem husitským v Uhřích

až do r. 1435.

V Moravě té doby klášter Hradištský u Olomouce zradou

jakéhos mnicha dostal se byl v moc husitskou. Proto kníže Albrecht
Rakouský již v první polovici měsíce června jal se velikou mocí

dobývati jeho zase; a Sirotci i Táboři s nemenší silou pospíchali
z Čech k jeho pomoci. O bojích však tu nastalých neví se již více,
nežli že klášter ten jimi téměř celý obořen byl.

64 Zostřeno tím ne

přátelství mezi Čechy a Rakušany již dříve zbuzené; o dalších

bojích skrze to vzešlých vypravovat! budeme na svém místě.

Domácí naše prameny souvěké šíří se všecky více méně o ne

obyčejných úkazech ve povětrnosti roku 1432. Po zimě, o jejíž
krutosti již nahoře sme podotkli, a která na počátku března do

stoupila vrcholu svého, dne 4 března náhlým převratem nastal jih
tak silný, že ze množství sněhův rozpuštěných udělaly se všude

povodně, jimž podobných, mněli mnozí, že nebylo nikdy od potopy
světa. Potom od sv. Jiří (23 Apr.) až do 19 července nepršelo než

30*



jeden jedinýkrát dosti málo, a o sv. Janě (24 Jun.) nastala skrze

čtyři neděle horka tak náramná, že mnoho lidí jimi prý zahynulo.
Za to ale v sobotu večer dne 19 července otevřeli se hojně průdu
chové nebeští, a trvali bez úlevy až do outerý den sv. Magdaleny
(22 července). A tu teprv obnovily se povodně po vší zemi, jako
výchž aspoň dějiny české nepamatují. Již v pondělí dne 21 čer
vence zedmula se Vltava tak, že v Praze na staroměstském náměstí
lidé vozili se ve člunech a most Karlův v pěti obloucích protržen
jest. Nechceme šířiti se o škodách a nesnázech, které následovaly
z úkazu tak neslýchaného netoliko v Praze, ale po celé zemi
české. 6"

Druhý valný a důležitý sněm tohoto léta držán byl na Kutné
hoře od 31 srpna do 6 září. Jednalo se na něm hlavně o potvr
zení námluv Chebských a o volení i vypravení poslův do Basileje;
mimo to řeči byly o uzavření příměří všeobecného se stranou
Římskou. Jedna ze hlavních závad rychlého a šťastného usnešení
byla okolnost ta, že glejtové Cechům potřební došli byli skutkem
jen od krále Sigmunda i některých knížat, od jiných pak byli sice
slíbeni a oznámeni, ale vždy ještě nedodáni; také glejt od sboru,
ačkoli dávno vypravený, zadržován ještě v Němcích, a markrabě
Braniborský nechtěl rukojemství slíbeného plniti dříve, nežli mu

dány jistoty ode všech pánův a měst říšských, skrze jichžto končiny
Cechové jeti měli.66 Z toho brali sobě někteří snčmovníci příčinu,
stavěti se opět na odpor celému jednání se sborem; a však když
kněz Prokop Veliký přimluvil se ku přijmutí a plnění Chebských
námluv, hlasové oni zůstali bez prospěchu. Potvrzeno tedy sněmem

jak minulé jednání Chebské, tak i budoucí Basilejské, a vybráni
hned mužové přední všech stran v národu, kteří jmenem království
Českého i markrabství Moravského měli vydati se na cestu ke
sboru. Byliť pak to, kromě těch, kteří při sjezdu Chebském jmeno
váni jsou, ještě páni Menhart ze Hradce, Václav ze Kravař, Vilém
Kostka z Postupic a Přibík z Klenového.67 Co do příměří ale ne

splnila se žádost sboru; neb jakkoli snažně přimlouvali se Pražané
o ně, sněm nicméně nesvolil více, nežli že jen ti měli pokoje po
žiti od Čechův, kteří k bezpečnému průvodu poslův Českých do
Basileje a nazpět se přičiní; mimo to potvrzena jsou příměří dvou
letá se Slezáky, jakož již dotčeno, a s Fridrichem vévodou Saským,
kterýž dal za to Čechům 9000 kop gr. č. Naproti tomu hned po
skončení sněmu, dne 8 září, vyšlo z Kutné hory od Jana Čapka



ze Sán i Otíka z Lozy jmenem všech Čechův podobojích psaní
odpovědné proti řádu křižovníkův Pruských, a to zejmena ku po
moci krále Vladislava i Polákův. 68

Dříve však nežliby veliké poselství české vypravilo se na cestu,
posláni jsou rozkazem sněmu dva Čechové do Basileje na pře
zvědy: Mikuláš Humpolecký, písař starého města Pražského, a Jan
Žatecký od strany Táborské. Ti obdrževše list věřicí jmenem celého
království a markrabství dne 17 září, kdežto již glejtové Čechům
všichni dodáni byli, přijati jsou na hranicích českých velmi čestně
a doprovázeni od Kunrata Rezenského biskupa, od děkana Eich
stadského a opata Ebrachského i jiných vzácných mužův osobně.
Jak pilně hledělo se k tomu, aby jich nepotkalo žádné příkoří,
zjevilo se v městě Biberachu, kdežto kdosi Jana Zateckého se tázav,
odkud jest? když slyšel, že z Čech, jal se byl náruživě láti na »ne
šlechetné kacíře české*: i jat jest tudíž a uvržen do žaláře, kdežto
co rušitel veřejného pokoje utrpěti měl, kdyby zaň poslové čeští
sami byli nepřimlouvali se. 69 Přišedše do Basileje, přivítáni jsou
i zde velmi čestně a darováni od města; třetího dne na to, 10 října,
obdrževše slyšení ve valném shromáždění sboru, předložili nejprv
své listy věřicí, a pak konali poselství své v pěti článcích: 1) ozná
mili sboru, že jmenem celého království Českého a markrabství
Moravského přijdou poslové, kteříž již voleni jsou, aby vyjednávali
v Basileji cesty pokoje a jednoty křesťanské; 2) ptali se, zdali

glejtové poslaní ode sboru do Čech vyšli s plným jeho vědomím
a svolením, i chtěli o tom míti zvláštní seznání a stvrzení; 3) žá

dali, aby sbor přičinil se snažně o krále Sigmundovu osobní pří
tomnost na sboru, když tam přijdou Čechové; 4) ptali se, zdali

námluvy Chebské od celého sboru řádně přijaty a schváleny jsou,
žádajíce také o tom seznání a stvrzení; a posléze 5) přednesli
žádost národu Českého, aby také východní církev Řecká ke sboru
co nejdříve a nejpilněji pozvána byla. Po kratičké poradě odpo
věděl jim sbor na všecky tyto články tak, že prý velice spokojeni
byli.

70 Co do povolání církve Řecké na sbor slíbena všemožná

pilnost a přičinlivost, ale prošeni jsou také Čechové, aby neodklá
dali příchodu svého až do přítomnosti její, anaby pro vzdálenost

krajin mohla ještě o drahný čas opozdit! se. Byloť pak předchůd
cům těm od krajanův- jejich uloženo také vyzvěděti o hospodách
a jiných příležitostech obecného života pro poselství české. To jisté
jest, že opustivše Basileji dne 14 října, když přijeli zase domův,



zpráva jejich příznivá upokojila konečně mysli české, a od té doby
nebylo více slyšeli odporu proti jednání Basilejskému vůbec.

Tímto věcí obratem naděje lidí mírumilovných, — a počet
jejich byl mezi husity znamenitý i vždy ještě se zmáhal, — procitly
k životu veselejšímu, nežli kdy od počátku válek. Nicméně boje
jak domácí tak i zahraničně nepřestaly proto ještě zouplna. Sirotci
na počátku měsíce srpna obehnali byli hrady Potenštein, Fridštein
a Pecku, z nichžto Fridštein vzdal se brzy umluvou, Potenštein
pak a Pecka teprv po půlletém obležení. Dne 27 října také hojné
vojsko pod Přibíkem z Klenového, Janem Zmrzlíkem ze Svojšína,
Svojšem ze Zahrádky (kterýž tehdáž držel Wilštein i Rokycany,)
a čeleď pana Menharta ze Hradce, též Horažďovští, Sušičtí, Kla
tovští a Domažličtí přilehli ke znamenitému hradu Lopatě v Plzeň
sku (nedaleko Sťáhlavec,) jehožto pán, rytíř Habart Lopata ze

Hrádku, přiznávaje se ke straně králově, veliké škody byl činil
zvláště chudému lidu v okolí; i nemohše jeho děly dobyti, vyleželi
jej hladem tak, že posádka jeho konečně vypálila jej sama, když
odtud pro hlad utíkati musela. 71 Od té doby leží to místo pusto
až podnes. Zahraničná válka vedena stejným časem, pokud nám

vědomo, jen od některých Táborův proti knížeti Albrechtovi Rakou
skému. Ze psaní tohoto léta od krále Sigmunda panu Haškovi
z Walšteina daného 73 dovídáme se, že počátkové války nevycházeli
vždy od husitův, ale někdy také od ncpřátelův jejich. Ačkoli zajisté
Sigmund sám byl zjednal příměří mezi zetěm svým Albrechtem
a panem Menhartem ze Hradce, nicméně lidé Albrechtovi činili

panu Menhartovi veliké škody, a stížnosti tohoto u knížete Rakou
ského vedené nepotkávaly se s účinkem žádaným, tak že Sig
mund z Itálie dal moc panu Haškovi, aby prostředkoval mezi
oběma stranami. Také jiní Cechové nevřeli velice na téhož knížete,
dávajíce mu vinu, že vězně české vloni u Býdova jaté nekřesťansky
mořil, zamítaje všecky slušné prostředky k vykoupení jich sobě

podávané. Proto dálo se r. 1432 několikero výprav do Rakous,
a však nikdy v síle znamenitější. Takéť zdá se, že žádané ode
sboru Basilejského všeobecné příměří hlavně z nevole proti Albrech
tovi svoleno nebylo.

73
Strany obapolně vinily se z křivd hojných

a velikých, o jejichž důvodnosti a podstatě nelze nám souditi
Proto ale není se čemu diviti, že v podzimku 1432 předsevzata
nová jízda od Táborův do Rakous, o které však ale více se neví,
nežli že klášter Waldhausen utrpěl tehdáž zkázu velikou. 74 Ku konci
roku, když výprava ta vracela se zase do Cech, nedaleko Znojma



podstoupena jest bojem od pánův Krajíře a Pucheimeře; i nastala
bitva tak krutá, že na obou stranách padlo více nežli po pěti
stech bojovníkův; husité však odjali nepřátelům jedenácte děl
a výše dvou set koní. S nocí nastávající Táboří obnovili zpátečný
pochod svůj do vlasti a Rakušané, táhnuvše nazejtří celý den za

nimi, nemohli jich prý doskočiti více.

Přípravy u sboru činěné. Poslové čeští; příchod jejich do Basileje a vítání.
Nesnáze o služby boží. První veřejné slyšení. Kardinál Julian a kněz Prokop.
Počátek disputací. Rokycana, Biskupec, Oldřich Znojemský, Payne. 28 člán
kův. Jan Stojkovic a bouře jím vzbuzené; Karlier, Kalteisen a Palomar. Roky
canova replika. Prostředkování knížete Viléma; Mikuláš z Kusy. Zjednání
užšího výboru. Další repliky. Kněz Prokop o mnišstvu. Poslové sboru do
Čech. Poselství Burgundské. Loučení se od sboru; řeči Rokycanova, Pro

kopova i Julianova. Srdečnosti a závazky. Příjezd poslův obojích do Prahy.

Zjevení se předchůdcův českých v Basileji, a jistota, že za
nimi přijdou plnomocníci nepřemoženého národu k mírnému jednání
pokoje a svornosti, spůsobily veliké potěšení netoliko sboru Basilej
skému, ale všem krajinám západní Europy. Předvídaje, jak velice
zdar tento přispěje k rozmnožení a upevnění moci sborové nejen
mezi národy, ale i zvláště proti papeži Eugeniovi IV tehdáž ještě
nesmířenému, kardinál Julian hned po prvním slyšení Čechův dne
10 října požádal byl všech na sboru přítomných, aby nešetříce

nákladu, rozpisovali radostné ty noviny každý do vlastí svých;
a zvláštním nálezem rozhlášeno jest nařízení, aby veřejné modlitby
konány bývaly ve všech kostelích zemí křesťanských o šťastné do

vedení Čechův opět do jednoty církevní. Ochránce sboru od krále
Sigmunda ustanovený, Vilém kníže Bavorský, vyjevil otcům shro

mážděným žádost svou, aby netoliko duchovní, ale i světští pánové
ze všech krajin, a zvláště z Němec, voláni byli u valném počtu do

Basileje, by na své oči viděli a na své uši slyšeli všecku péči
a snažnost, kterou sbor vynaloží na obrácení husitův; budeli zajisté
to vše nadarmo, čehož bůh ostřez, pak tím více popudí a rozhorlí
se národové k důraznému proti zatvrzelým kacířům boji; a sbor

Článek 2. Cechové v Basileji.
(R. 1432—1433 Apr.)



pochváliv tuto starost ochráncovu, hned dne 13 října jal se do

pisovat! o to všem knížatům a pánům světským. Brzy také voleni

jsou čtyři nejvýtečnější theologové ode sboru, aby chystali se
k hájení obecného učení víry proti čtyřem artikulům Pražským:
M. Jan Stojkovic z Dubrovníka, Slovan, od nás již často jmenovaný,
proti článku o přijímaní pod obojí; M. Jiljí Karlier, Francous, děkan
Kambrayský, proti článku o trestání hříchův; M. Jindřich Kalteisen,
Němec, dominikán, professor theologie a inquisitor v Reyně Kolíně,
proti svobodnému kázaní slova božího; Dr. Jan z Palomar, Španiel,
arcijahen Barcellonský a soudce síně papežovy, o panování světském
duchovenstva. I aby každý z nich lépe vpravil se do předmětu
svého, zřízeny jsou kommisse z oudův sborových, s nimižto bylo
jim cvičiti se předběžně v disputování o článcích husitských, jako
šermíři před soubojem se cvičívají. Jiné kommisse jmenovány jsou
k tomu cíli, aby s pomocí ouřadův městských uvedena byla přís
nější policie v Basileji, by Cechové přijdouce ani sami uráženi ne

byli, aniž komu z věrných na duši uškoditi mohli; zejmena za

povězeny ve přítomnosti jejich všecky hříchy obecné, jedním ze

čtyř Pražských článkův kárané, a nařízeno, aby po celý čas pobytu
jejich v Basileji nižádná veřejná nevěstka neukázala se na ulici,
všecky hry v kostky a hudby i tance po hospodách aby přestaly atd.
Lidu obecnému dáno naučení, že měl chovati se ku příchozím
Cechům šetrně a vlídně, do dověrného však s nimi obcování se

nedávaje; vykázány pro ně byty v městě a stanoveni lidé netoliko
k jejich obsluhování, ale také k ostříhání, aby lidí sprostých pod
tají na svou víru přemlouvati nemohli. 7S

Po vrácení se předchůdcův nadřečených ode sboru, poslové
čeští sněmem Kutnohorským dne 5 září k jízdě do Basileje vydaní
umluvili se, že sjedou se všichni dohromady v Domažlicích dne
6 prosince; Pražané dali o tom Chebským již dne 5 listopadu
věděti, prosíce aby postarali se, by knížata i páni Němečtí, kteří
měli průvod dáti poslům českým, téhož dne 6 prosince čekali na
ně v městě Koubě v Bavořích. Nevypravili však se všichni ti, kteří
od sněmu voleni byli, na cestu: neboť páni Menhart ze Hradce,
Václav z Kravař a Přibík z Klenová zůstali doma z příčin nám ne

známých. Skuteční poslové byli a) stavu světského: 1) Vilém Kostka
z Postupic, seděním na Křivoklátě, hejtman Litomyšlský; 2) Beneš
z Mokrovous a Hustiřan, seděním na Ulibicích; 3) Jiří z Rečice,
seděním na Klucích; 4) Jan Velvar, měšťan Pražský; 5) Matěj
Louda ze Chlumčan, hejtman Písecký; 6) Řehoř z Králové Dvoru



a 7) Laurin z města Tábora; b) stavu duchovního; 8) M. Jan
Rokycana; 9) M. Petr Payne Anglický; 10) Prokop Veliký kněz

Táborský; 11) Mikuláš Biskupec z Pelhřimova; 12) Oldřich ze

Znojma; 13) Markolt ze Zbraslavic; 14) Martin Lupáč ze Chrudimě
a 15) Petr Němec z Zátce. Ti všichni sešli se [6 pros.] v Doma
žlicích se služebnictvem svým, vesměs asi v padesáti koních,
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a z nařízení Sigmundova připojil se k nim Karlštejnský purkrabě
rytíř Zdeslav Tluksa z Buřenic, aby se strany královy také přítomen
byl v Basileji. K témuž dni posláni jsou z Němec do Domažlic
někteří šlechticové ve 32 koních, kteří doprovodili Cechy nej prvé
do Kouby; tam čekav na ně Kunrat biskup Řezenský, dal jim
osobně průvod i s jinými pány až do Normberka. Když blížili se
k městu tomuto, Matěj Louda dal vztýčiti na voze svém korouhev
Táborskou, na níž s jedné strany malován byl Kristus pnící na

kříži, s druhé pak kalich a nad ním hostie s nápisem »Veritas
omnia vincit* ; také jiní vozové husitští měli pokrývadla se znaky
podobnými. To mnohým Němcům zdálo se býti pychem a výtrž
ností, i spůsobilo nemalé kvašení v lidu; pročež ku prosbám knížat
a pánův průvodčích složil a schoval Louda ta znamení v Normberce
opět, i neukazoval jich na cestě více. Normberští pak uctili Čechy
všelikými poctami a dary v městě svém. Odtud provodil je Albrecht
syn markrabě Braniborského do Gunzenhausen; dále hrabě z Óttinku
dal jim průvod přes Nordlingen až do Ulmu, Ulmští pak přes
Bibrach do Sulgau, kdežto přejal ochranu jejich Jakub Truchses
z Waldburka, od Stokachu pak služebníci Viléma knížete Bavor
ského až do Safhúsy. Na mnohých místech snažili se obyvatelé
prokazovati poslům českým čest zvláštní a častovali je dary všelikými.

Pověst o nenadálé nádheře a hrdosti, s kterou poselství české
v zemích Německých prý se ukazovalo, předběhla je do sboru,
i spůsobila tam veliké pohnutí. Legat Julian boje se, aby proto při
vjezdu Čechův do Basileje nepřihodilo se něco nemilého, ačkoli již
byl zřídil slavnou a hojnou deputaci, která jim vstříc vyjiti a před
městem je čestně přivítati měla, však pospíchal vypraviti proti nim
bratra Jana z Geilhúsy, Čechům již známého a nad jiné milého,
s prosebnou žádostí, aby pro uvarování se všelikých nehod pustili
mimo sebe všeliký spůsob demonstrace. Oni však, dříve nežli jich
došla žádost ta, v Safhúse umínili pod vodopádem Rýnským vstoupiti
na lodě, a tudíž po řece připlavili se bez hluku a nenadále v neděli
dne 4 ledna 1433 před západem slunce do Basileje. I poněvadž
jich nikdo v tu dobu ani tou cestou neočekával, nestaly se žádné



slavnosti k uvítání jejich. Nicméně, když zpráva o piiplutí jejich
mžikem prolétla město, konšelé přiběhli k nim ještě v lodích meška

jícím, obyvatelstvo pak zvědavé hrnulo se rychle na ulice, kudyž
jeti měli, a jakož líčí svědek očitý,

77
»ženy, děti, děvečky z oken

a krovův se dívaly, jedni na tohoto, jiní na onoho prstem sobě
ukazovali, cizím spůsobům, nevídanému před tím kroji se divili, na
hrozné obličeje a divoké oči patřili, pravíce, že není nepodobné,
cožkoli o nich pověst rozhlásila. A však nejvíce na jednoho Pro

kopa všickni zření své měli, připomínajíce sobě, že on jest ten,
kterýž tolikrát veliká vojska věrných porazil, tolik měst podvrátil
a zbořil, tolik tisíc lidí do záhuby uvedl; kteréhož se spolu domácí
i nepřátelé strachují, jakožto vůdce nepřemoženého, smělého, ne
lenivého v pracech a nelekavého v nebezpečenstvích.*

Ubytováni jsou nejprvé ve čtyřech veřejných hospodách, a po
několika dnech najali sobě sami čtyři domy v Basileji; v jednom
bydlili pan Vilém Kostka i kněz Prokop, obě hlavy poselství, se
svou čeledí; v druhém Pražané Jan Velvar, Jan Rokycana, Martin

Lupáč a Beneš z Mokrovous; v třetím Táboří Matěj Louda, Mikuláš

Biskupec, Markolt a Laurin; ve čtvrtém Sirotci Jira z Řečice, Řehoř
ze Dvoru, M. Petr Anglický, Oldřich ze Znojma i Petr Němec
z Zátce. Hned po příchodu jejich poslal kardinál Julian M. Jana
z Palomar a Jana Stojkovice z Dubrovníka ku přivítání jich; kteřížto
přišedše, jmenem legatovým jevili potěšení nad šťastným jejich při
bytím, podávajíce sebe i všecko své k jejich libosti a nabízejíce
jich, aby vesele a bezpečně bydlili v Basileji, jakoby mezi svými
byli v Praze; že i legat i otcové sboru rádiby byli viděli, kdyby
po zemi byli přišli, protože chtěli vyjiti jim vstříc k úctě jejich.
Z toho Cechové velice byli potěšeni a vzkazovali srdečné díky
legatovi. Nazejtří dne 5 ledna před obědem přišel k Čechům shro

mážděným veliký zástup prelátův a otcův duchovních, v jichžto čele

arcibiskup Lyonský jmenem celého sboru vítal je řečí dlouhou
a velmi laskavou, narážeje také na spory mezi sborem a papežem
a jevě naději svou, že Cechové spojíce se s církví a se sborem,
mocně přispějí k žádoucímu jejich ukončení. Potom představili se
ouřadové městští s podobným přátelským osvědčováním, a dali při
nesti poslům v čest hojné zásoby potravy všeliké, též ryb a vína. 7S

Ve svátečný den tří králův [6 ledna] slavili Čechové po ho

spodách svých služby boží, každá sekta dle svého spůsobu. Sli tam
dívat se mnozí z Basilejských, a nebráněno jim. U kališnických
Pražanův nespatřilo se nic zvláštního, protože ti sloužili mši spů-



sobem obyčejným, leda že dávali také laikům piti z kalicha. Tím
větší bylo podivení nad knězem Prokopem a jinými Tábory, kteří
ani oltáře, ani roucha svátého, aniž ceremonií jakých užívali, všecku
pobožnost jen na krátké modlitby, na kázaní a přijímání pod obojí
obmezujíce. U Sirotkův kázalo se toho dne v jazyku německém,
a mezi posluchači bylo mnoho lidí z města. Z toho povstal nemalý
hluk, a nabíháno na legata Juliana, aby zastavil takový neřád. Ten
tedy povolav po obědě k sobě několik Čechův, prosil je, aby
německého kázaní v Basileji nechali, česky kázati že se jim nezapovídá.
Oni však omlouvali se, že majíce mnohé čeledíny německé, česky
neumějící, nemohli pustiti od kázaní také německého, ku kterémuž
že dle smluv Chebských měli právo; však že nikoho z Basilejských
k sobě nevábili, ač ani přicházejícím brániti nechtěli; ať Basilejští
prý sami opatří tu věc tak, aby k nim nikdo nechodil, s tím že

spokojeni budou. Aniž možné bylo míti od nich odpověd povol
nější. Nařízeno tedy Basilejským přísně, aby bránili svému lidu
choditi k husitům, a otcové stěžovali sobě mnoho do nedbalosti
konšelův městských v ohledu tomto: ale lid sám nabažil se brzy
podívání na obřady nábožné, nelahodící ani smyslům ani fantasii,
a husitské služby boží přestaly tudíž vábiti k sobě zvědavost obecnou,
tak že ani zápovědi dále potřebí nebylo. S druhé strany žádali
kněží husitští, aby jim dovoleno bylo choditi na kázaní, kteráž
oudům sborovým se činila; toho však neobdrželi než později, když
počala se jednání veřejná; i tu pak pouštěni jsou do kostelův teprv
po čtení evangelium a po kázaní museli vystoupiti zase, tak že mše
ve přítomnosti jejich nesloužena.

Ve středu dne 7 ledna, když již Čechové do zvláštních hospod
svých se byli přestěhovali, kněz Prokop Veliký pozval k sobě
k obědu netoliko přední muže poselství českého, ale také M. Jana
z Palomar, Jana Stojkovice z Dubrovníka i Jana z Geilhúsy. Již tu

strhly se mnohé a živé hádky, zvláště mezi M. Petrem Payne
a hosty Basilejskými, v nichžto, jakož dí Stojkovic, anglický ten
husita jako had plzký čím oužeji sevřen a sklíčen býti se zdál,
tím hbitěji prý pokaždé zase vymykal se. 79 A však nevykročeno
tu ještě z mezí slušnosti a zdvořilosti. Jan z Geilhúsy prošen jest,
aby každý den obědvával u Čechův, střídaje mezi jejich společ
nostmi a slouže za prostředníka mezi sborem a jimi.

Nazejtří ve čtvrtek, 8 ledna, konány v Basileji veliké pobož
nosti, slavná processie po městě i mše svátá, sloužena od Jana
Cervantes kardinala sv. Petra, při níž bylo infulovaných prelátův



49 a řádných oudův sboru duchovních i světských asi 800 osob,
modlíce se k bohu o šťastné zjednání věcí českých. Nařízen také
půst všeobecný na každou středu i každý pátek, pokud s Cechy
jednáno bude, a ohlášeny odpustky všem, kteří skutkův takových
oučastniti se budou. Vzkázáno spolu Čechům, aby také oni se své
strany pobožnosti zvláštní konali k témuž cíli; oni pak odpověděli,
že vše to v Čechách ještě před jejich odjezdem opatřeno bylo
nálezem obecným, tak že modlitby proto po celé zemi řádně prý
se konaly. Téhož dne šla deputace česká, čtyři světští a čtyři
duchovní, ku kardinálovi Julianovi, děkovat za čestné i vlídné chování
se k nim, a požádat o den a místo veřejného slyšení. Julian podával
jim hned dne zítřejšího, a to v obyčejném místě shromáždění obecných,
ve klášteře totiž dominikánském. To Čechům nebylo po vůli, an se

jim klášter ten i nedosti prostranný, i v koutě města, ba za městem
položený býti zdál, a chtěli, aby jim slyšení dáváno bylo v kostele
biskupském, kdežto sbor míval veřejná zasedání svá. Vedeny o to
mnohé stížnosti a hádky, ale Julian nedal sebou hnouti, pravě že
i poslové papežovi, císařovi a králův i knížat světských všech po
každé také u dominikánův vyslýcháni byli, a že nebylo příčiny od

stoupiti od obyčeje již přijatého a stvrzeného. Také pro nahodilé
příčiny odročeno veřejné slyšení potom zase až ke dni třetímu.

V sobotu dne 10 ledna uvedeni tedy Čechové ponejprv do
shromáždění valného v klášteře dominikánském, a rozsázeni po dvou
lavicích u prostřed síně, přímo proti sedadlům legata Juliana
i kardinálův; rozumí se, že přítomni byli netoliko Vilém kníže

Bavorský, co protektor sboru, ale i všickni výtečníci stavu duchov
ního i světského, cokoli se jich do síně vměstnalo. Sezení počalo
se pěknou řečí Julianovou, kteráž trvala přes dvě hodiny, a svou
líbezností i srdečností netoliko oudy sboru, ale i některé Čechy
nejednou prý až k slzám pohnula; obsah její bylo důmyslné i vý
mluvné velebení nejvyšší autority církve svaté, a odtud vedený
důkaz potřeby, státi v poslušenství jejím. Řečník dle obyčeje tehdej
šího vybrav sobě thema z písma svátého, slova Pavla apoštola
k Filipenským daná: »jestli jaké potěšení v Kristu, jestli která
útěcha lásky, jestli která společnost ducha, jsouli střeva slitování:
naplňte radost mou, abyste byli smyslu stejného, stejnou lásku

majíce, stejnodušní jsouce, stejně smýšlejíce, nic ve sváru, ani pro
marnou chloubu, ale v pokoře,* — oslovil Cechy jmenem též

matky církve co syny, jichžto návratu s tužebností prý očekávala,
i napomínal jich, aby poslechli hlasu jejího, co hlasu ducha sva-



tého.80 Po něm vstav jmenem Čechův M. Jan Rokycana, i vybrav
sobě za thema slova v evangelium sv. Matouše: »kde jest ten,
kterýž se narodil, král židovský? nebo viděli sme hvězdu jeho na
východu slunce, a přijeli sme klanět se jemu,* — vypravoval
o příčinách příchodu Čechův a zvláště o křivdě, kterou posavad
snášeti museli, kaceřováni byvše po celém světě, ač prý zlořečení
lidské dle Kristova zaslíbení jim prospělo více k dobrému; prosil
otce, aby nepopouzeli se, událi se jim slyšeti od Čechův věci ne

obyčejné, z jichžto však vyšetřování pravda vyskoumána býti může;
proto přišli prý na tato místa, hledajíce Krista, jenž jest cesta
pravdy a života; chválil stav prvotní církve křesťanské a hořekoval
nad porušením jejím v době poslední, žádaje aby přičiněním sboru
navrátila se k dávné čistotě své; potom děkovav sboru za pilnost,
kterou voláni, a za laskavost, kterou jak po cestě své, tak i v městě
Basileji přijati byli, žádal konečně, aby jim ustanoven byl den,
kdežtoby věci své přednášeti mohli v plném shromáždění. 81

Julian
dal za odpověď, že na vůli jejich záležeti bude, kdy mají slyšeni
býti, an sbor k tomu prý na každý den i na každou kodinu hotov

jest. Uradivše se tedy mezi sebou, jmenovali pátek nejprvé příští,
den 16 ledna, což od shromáždění tudíž přijato a pochváleno bylo.

K víře téměř nepodobné jest, že poslové čeští, přijevše do

Basileje, nevěděli ještě sami, kdo z nich zastávati bude který článek

Pražský před sborem veřejně: však teprv dne 13 ledna povstaly
mezi nimi hádky, zvláště za příčinou vedení článku o svobodě slova

božího, jejž Rokycana, také k sobě potahovat! chtěl, vůle pánův
českých v tom se dokládaje. Většinou poslův ale přisouzen jest
ten článek knězi Sirotčímu Oldřichovi ze Znojma, faráři Čáslav
skému. Viděti z toho, jak málo času měli theologové husitští ku

připravování se, kdežto jejich opponenti ve sboru již na čtvrtý
měsíc proti nim se cvičili.

Dnův a hodin prázdných před početím veřejného hádaní i po
něm užili poslové čeští ke známení se s předními oudy sboru,
návštěvy hojné i činíce i přijímajíce, a k obědům často vzájemně
i zvouce i zváni jsouce. V takovém obcování utvořila se zvláště
mezi duchovenstvem francouským a jimi užší jakási přízeň, ku
kteréž i král Franský prý své preláty byl navodil a nabízel. S kardi

nály se Čechům sice s počátku nedobře dařilo: když byli ponejprv
některé z nich navštívili, neprokázána jim ani obecná zdvořilost,
načež oni také bez pozdravení hned odešli; nejnevlídněji choval se

k nim Bartoloměj arcibiskup Milánský, kterýž r. 1420 byl s králem



Sigmundem v Čechách při dobývaní Prahy. Ale přičiněním jak se

zdá Julianovým nespůsoby takovéto proměnily se brzy, tak že

přívětivé k Čechům se chování stalo se v Basileji všeobecným,
a kardinálové sami napotom předcházeli je zdvořilostí. Zvláštní

spůsob důvěrnosti udělal se nezadlouho zejmena mezi kardinálem

Julianem a knězem Prokopem, jakož svědčí vypravování v denníku
kněze Petra Žateckého na mnohých místech, ku př. ke dni 27 ledna:
»Sli sme (dí,) po obědě do kláštera dominikánského čtyři kněží,
podívat se na tamější bibliotheku, kteroužto nalezli sme býti mnohem
bohatší a vzácnější, nežli byla minoritská; viděli sme tam, mimo

jiné dobré knihy, také jednu o hře v šachy, a v druhém pokoji
zvláště mnohé spisy o právě církevním i světském. Odtud navští
vili sme kardinala Brandu, bydlícího v témže domě, jenž přijal nás
vlídně. Prokop řekl jemu: »přálibychom sobě některých knih
z bibliotheky těchto bratří, a oni zdráhají se, pravíce, že jim za

povězeno jest půjčiti knihy ven z domu.« Kardinál řekl: »cokoli
budete chtíti, obdržíte,* načež převor dominikánský Nider opraviv
předešlou řeč svou vece: »ještě sem se vám cele neodepřel.* A tak
byvše u kardinala počastováni, odebrali sme se odtud k legatu
Julianovi; kterýžto vítaje nás, objal Prokopa i vedl ho do zvláštního

pokojíka, kdežto téměř půl hodiny byli spolu sami. I zavázali se,

jakož mi Prokop vypravoval, že měli říci sobě vespolek, cokoliby
chtěli, aniž měli si to bráti ve zlé. Takž tedy mluvil Prokop kardiná
lovi; »velmi zle stojíte, táhnete se k autoritě církve prvotní, a obco
váním svým jsouce ducha svátého vzdáleni, mníte předce, že děje
se duchem svátým, cokoli činíte, čehož ale před bohem není; my
hledíce ku prvotní církvi, nacházíme, že zachovávala čtyry články
naše.* 82

Legat však neodporoval jemu mnoho, a vedl řeč k jiným
věcem.* O několik dní později (14 února) řekl Julian v podobné
konversaci, že čím déle obcoval s Čechy, tím více klonilo se k nim

jeho srdce; pročež žeby měli zůstati cele v Basileji, ažby se dokonce
sjednotili. Prokop odepřel, že to pro těžkost nákladu činiti nebylo
lze; a když legat tomu věřiti nechtěl, Čechy za bohaté pokládaje,
Prokop vyložil mu dle pravdy nejen celý stav svého jmění, ale také
veškeré moci Táborské, dav se také do líčení umění válečného
husitův. Na to směje sedí Julian; »ale vy jste tedy, pane, Prokop
veliký, a kdež pak jest Prokop malý?* Když mu řečeno, že ten
byl mezi Sirotky, ptal se: »a vy dělíte se od Sirotkův?* Ano,
vece Prokop, v některých věcech. »A však od Pražanův dělíte se

ještě více? — tehdy nechrne raději všech rozdílův, a spojme se



v jednotu. “ — »Však až sobě dorozumíme aspoň ve věcech pod
statnějších,« odpověděl na to Prokop. »Ba arci, (dí Julian,) kéž se
to stane! sice daremná bude všecka práce naše.«

V pátek dne 16 ledna ráno přišli opat Ebrachský, děkan
Rezenský, konšelé Basilejští a Jan z Geilhúsy ku poslům českým,
aby uvedli je čestně a slavně do valného shromáždění sboru. Tam
Matěj Louda ze Chlumčan, Písecký hejtman a pokladník posel
ství českého, jav se první mluviti ve jménu krajanův svých, obrátil
řeč nejprvé ku knížeti Vilémovi co protektoru, potom k legatu
Julianovi co presidentu, a pak ke sboru vůbec; dobrořečil bohu
i jim, že konečně přišla hodina tak dlouho žádaná, kdežto Cechům
dáno bylo ospravedlnit! se před světem z nářkův křivých, a od
halit! vůbec poklad skr}ňý učení spasitelného, pro kteréž již toli
kráte kaceřováni a krvavě pronásledováni byli; však že bůh dopouští
někdy svár a půtky mezi lidmi, aby potom smíření a pokoje tím

lépe se šetřilo; omlouval války od Čechův k obhájení svému

bezděky prý vedené, a osvědčoval ochotnost, nepotýkati se napotom
nežli slovy a důvody z písem svátých, i prosil o dobrotivé slyšení
pro sebe i pro společníky své. Pak četl spis umluv Chebských
0 spůsobu, kterak ve věcech českých na sboru jednati se mělo,
1 ptal se, přiznáváli se sbor k umluvám těm ? Legat odpověděl, že

kdyby byl předvídal toho potřebu, bylby přinesl originál jejich do
shromáždění: a však že zdálo se mu, že forma jejich čtená srovná
vala se s pravdou. Potom přednešena jsou plnomocenství daná
poslům, jak ze sněmu Kutnohorského dne 5 září 1432, tak i od

university Pražské dne 1 prosince 1432,
83 a připojeno ústní osvěd

čení poslův, že ačkoli Laurin ze Hradiště Tábora nedopatřením
písařovým v listině vynechán, byl však od sněmu jmenován a měl
za posla plnomocného zároveň jiným všem považován býti. Potom
M. Petr Payne vedl řeč na slova žalmu Davidova: »když slunce
vychází, zase shromažďují se« a pod jakýmsi ukrytím jal se chváliti
učení husitské vůbec, ke slunci je přirovnávaje a naději svou jevě,
že až jen je náležitě poznají, všickni lidé samoděk a rádi prý
k němu se přiznávati budou. Posléze M. Jan Rokycana počal
vésti článek svůj o potřebě přijímání svátosti večeře páně pod
obojí spůsobou. Předeslav osvědčení jmenem Čechův vůbec, že

nechtějí ničehož vésti svéhlavě proti ustanovením matky církve, —

kteréž on ale dával smysl jiný, nežli na sboru bylo v obyčeji, —

ohlásil, že hotov jest dokázati, kterak ono přijímání nejen v písmě
svátém přikázáno a nálezy svátých otcův církve rovně jako pří-



kladem i praxí prvotní církve stvrzeno, ale i od starých koncilií
schváleno bylo; tudíž že dostojí všem výminkám, které v úmluvách
Chebských ohledem na nejvyššího a nestranného soudce mezi
sborem a Cechy vytčeny jsou. Poněvadž ale toho dne již bylo se

opozdilo, odložil další své líčení nazejtří. Však ani tu ještě nedo

mluviv, musel ještě v pondělí dne 19 ledna dále slyšán býti. Dlouhá
řeč jeho měla tu zásluhu do sebe, že nepopouzela posluchačův
k náruživosti, a netoliko trpělivě ale i s napnutým pozorem slyšena
jest; on pak důvěřil se tak velice ve své vítězství, že konečně vy
zval sbor celý, aby mu jen jednoho doktora církve jmenovali,
kterýžby přijímání pod obojí před nálezem sboru Konstantského
byl tupil co kacířské, bludné neb pohoršlivě.

84
Když pak dokonal

přednášení své, kněz Prokop Veliký nemohl se zdržeti, aby ne

chopil se slova nápodobně; napomínal všech přítomných, aby sly
ševše důvody pravdy a pozváni jsouce k hodům, nemeškali vejiti,
an prý bůh, dle příkladu evangelium,

85
nepřijdouli zvaní, hněvem

svým stížíc je, povolá jiné lidstva třídy k večeři své spasitelné;
i řečniv dobrou chvíli, dával sice hojné důkazy biblické učenosti
své. ale nepotkal se s takovým uznáním, jako Rokycana, ba někteří
mu i smíchem odpláceli. Pak Julian legat přednesl zdání své, žeby
dobré bylo, dříve nežli k jednotlivým článkům českým od sboru odpo
vídati se bude, aby přednesli je napořád všecky; což tudíž nejen
ode sboru ale i od poslův českých přijato a ustanoveno jest, že

hned nazejtří v jiném článku pokračovati se mělo.
V outerý tedy dne 20 ledna počal Mikuláš z Pelhřimova,

biskup Táborský, mluviti o stavování a trestání hříchův veřejných
v církvi, v čemž i nazejtří zase pokračoval. Řeč jeho nebyla již
tak šetrná ani mírná, jako Rokycanova; mluvil tytýž důtklivě
a trpce, zvláště káraje spůsoby, kterak s učiteli českými Husem
a Jeronýmem v Konstanci nakládáno bylo. Když nejostřejší pronášel
důtky proti hierarchii, stalo se ve sboru pohnutí nemalé: jedni prý
se smáli, druzí zubami skřípěli, jiní hlasitě reptati se jali, Julian
pak sepiav ruce vzhlédal k nebi. Tu ptal se Pelhřimovský důtklivě,
volnoli mu mluviti dále, požívaje Chebských umluv, čili nic ? I řekl

Julian : »jen někdy popřestaňte trochu, aby lidé sobě odchrknouti
mohli, však máte požiti ouplné svobody mluvení.* Takž dokonal
řeč svou bez překážky, a dle zdání krajanův svých i velmi pěkně
a počestně. Nicméně když vyšli poslové ze sboru, Rokycana ve
zvláštní schůzce toho dne hanil Biskupce proto, že dovolil sobě
mluviti tak nešetrně proti prelátům vůbec; ale většina Čechův zdá



se, že byli s řečí tou spokojeni, aniž svolili k žádosti, aby se před
ložilo k censuře, cokoli napotom ve sboru přednášeti se mělo.

Když potom v pátek dne 23 ledna Oldřich Znojemský
počal zastávali článek o svobodném kázaní slova božího, M. Roky
cana přetrhl mu řeč, vypravuje, kterak došly Čechův stížnosti od
oudův sborových, že z čeledínův poselství českého jeden házel prý
sněhem na krucifix na mostě Basilejském postavený, druhý pak
že pěstí tloukl na obraz jakýsi svátý; Čechům že o skutcích
takových naprosto nic nebylo vědomo, aniž se jim to k víře po
dobné býti zdálo: nicméně když by dokázáno bylo, ujišťoval, že

neobmeškají potrestat! proto náležitě, kdokoli z lidí jejich vinen-by
nalezen byl. Julian odpověděl, že oudův sborových ovšem všeliké
netoliko skutky ale i řeči docházely nelibé, kteréž ale všecky
s trpělivostí že snášejí; zvláště pak že pacholci čeští chodíce po
všech okolních, tam učení své všelijak roztrušovali; pročež žeby
dobré bylo, aby pro uvarování všeho pohoršení poslové lidem

svým věci takové přísně zapověděli. Také k tomu dána odpověď,
že pacholci ti chodili sice do vesnic na kupování sena i obroku,
a však že ovšem neschopni byli k vykládaní jakékoli nauky: než

když zvědavý lid německý dotazuje se jich na víru a obřady jejich,
a oni k tomu odpovídali, co v skutku pravdou jest, že to nemohlo
ani za kázaní ani za šíření víry husitské považováno býti. Nicméně
i v tom osvědčovali poslové ochotnost svou, pečovati, aby toho co

nejméně se dálo. Oldřich Znojemský pak provedl větu svou dne
toho i následujícího bez další pamětihodné příhody.

86

Poslední kněz a mistr husitský, který vykládal článek o svět
ském panování kněžstva ode dne 26 až do 28 ledna, byl Angličan
Petr Payne. I jeho řeči obsah byl sboru neméně nepříjemný,
nežli spůsob, jímž přednášena byla; dalť se zajisté i on do vychvalo
vání netoliko J. Husa, nýbrž i Wiklefa, tupiv odsouzení obou na
sboru Konstantském; vypravoval také o sporech, kteréž za pří
činou Wiklefova učení měl na universitě Oxfordské, pročež i vlast
svou opustit! a v Čechách outočiště hledati musel. O to strhly se

hádky mezi ním a jeho krajany na sboru přítomnými. Konečně

podal ceduli,
87 v níž obsah řeči jeho krátce psán byl v ten smysl,

že požívání zboží světského nezapovídá se kněžím, pokud nepadá
ve přílišnost a zbytečnost, ale vládnutí statky pozemskými, poněvadž
vadí ouřadování duchovnímu, má jim prý odjato býti, a kde hře
šení u duchovních vešlo ve zvyk, že světští mají nejen právo ale
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i povinnost, uchýlili příčinu a podnět ke hříchům; i žádal, aby
cedule ta vepsána byla do akt sborových.

Po provedení všech čtyř článkův Pražských dne 28 ledna
M. Rokycana chopil se opět slova, i osvědčil jmenem všech spolu
poslův svých potěšení a díky za laskavé, trpělivé a volné slyšení,
kteréhož jim dopřáno bylo, dokládaje, událoli se jim urazili snad
otce slovy jakýmikoli, že prosí, aby jim odpuštěno bylo, a před
neslili co ve článcích svých, ježtoby bylo proti víře a pravdě, že
hotovi byli opraviti, kdykoli jim to důvody dostatečnými dokázáno
bude; byliť zajisté, dí, neméně žádostivi jednoty a pokoje, nežli
sbor sám. Dále žádal, aby ti, ježto jim odpovídati budou, uskrovnili

pokud možná řeči, hledíce jen ku podstatě věcí sporných, pro
ušetření času, i aby podali jim neprodleně články své také v písmě,
jakož od jeho strany již prý stalo se. Po něm pan Vilém Kostka
řečí německou oslovil knížete Viléma, protektora sboru, podobné
jemu díky vzdávaje; načež Vilém ohlásil se, že nestačiloli Cechům
dosavadní slyšení, on přičiní se, aby jim ho ještě přidáno bylo,
i že ve všem nápomocen býti chtěl, cokoli k jednotě a ku pokoji
vésti mohlo, maje zvláštní o tom od krále Sigmunda poručení.
Kardinál Julian ptal se nejprvé, přiznávali-li se všichni poslové
jednohlasně k tomu, co čtyři jejich řečníci v líčení článkův svých
přednesli? a když k tomu ode všech poslův přisvědčeno, teprv jal
se řečí obšírnou rozjímati to, co v desítidnových oněch přednáškách
zvláště utěšeného a nadějného ku pokoji otcům slyšeli se dostalo.
Chváliv osvědčený oumysl k jednotě, pravil, že oumyslem cení se

skutek, a otcové hledíce k němu, že méně sobě vážili řečí některých
poněkud drsnatých, jež jim slyšeli bylo; prosil, aby setrvajíce
v oumyslu takovém, hledali a šetřili také cest těch, ježtoby vedly
k žádoucímu cíli. Chcemeli (dí) míti jednotu a pokoj věčný mezi

sebou, musíme cele otevříti se sobě ve spolek a státi se jedno
myslnými, aniž má zůstati něco za námi, coby mysli naše napotom
zase rozdvojiti mohlo; sbor že jest jako pec ohnivá, ve kteréžto
zážehem ducha svátého rozpouštějí a čistí se všecky trusky mnění

různých; i jakož ve smlouvách pokoje rozhoduje se o všech věcech
sporných bez výminky, tak že i zde mělo díti se, by ani jedna
jiskra neuhašená nezanítila napotom snad požár nový. Posavad že

předloženi jsou jen čtyři článkové od poslův: ale otcův že se do

neslo, kterak Cechové i kromě těchto čtyř článkův ještě vedli

články mnohé od učení ve sboru přijatého rozdílné; sami také že

slyšeli na uši své, když poslové někteří jmenovali Wiklefa doktorem



evangelickým, dle čehož že znamenali bylo, že stáli ke článkům

jeho zavrženým od církve. I dav čisti veřejně 28 takových článkův,
88

ve kterýchž jevilo se netoliko učení Wiklefovo, ale také víra kněží

Táborských a Sirotčích, žádal odpovědi od poslův, takéli k těmto
článkům se přiznávali? Dále chtěl věděti, jakých slov se od Čechův
užívalo při posvěcování těla i krve páně, a co smýšlelo se o man
želství mezi příbuznými, též o moci všeobecných sborův církevních
a papežův Římských? věřili Cechové, že duch svátý pochází od
otce i syna, i majíli každého za kacíře, kdo protiví se koncilium

Nicenskému, Konstantinopolskému, Efesskému prvnímu a Chalce
donskému ? Byl to se strany ;boru první pokus, rozdvojit! Čechy
mezi sebou a rozrazit! solidárnost jejich naproti němu: ale byv
předčasný a unáhlený, nevedl tenkrát ještě k žádanému cíli; kališ
níci nebyvše ještě od církve uznáni ani do lůna jejího přijati, ne
mohli a nechtěli děliti se od ostatních krajanův svých. Poslové
žádali tedy nejprv, aby na chvíli vystoupiti mohli ku poradě o té
věci: a když vrátili se do shromáždění zase, nedali odpovědi další,
nežli že jim potřebí bylo i písemného podání článkův přečtených,
i času prostrannějšího k rozmyšlení se o nich. Obého toho nemohlo
se jim odepřít!, a protož uzavřeno jest, že v posezení nejprvé příštím
přikročí se k odpovídání na přednášky poslův českých.

V sobotu dne posledního [31] ledna, když mělo počnouti od

povídání sboru proti článkům Pražským, Jan opat Cisterský a pro
fessor Pařížský vstav napomínal Čechy, aby nechajíce všeho hádaní,
podvolili se naprosto sboru, jehožto ředitel že jest duch svátý,
ježto nedá jemu choditi leda cestou pravdy. V jeho řeči opako
vány tytéž důvody, které president Julian sám již dávno byl před
nesl, jen s menší mírností a opatrností, an líčil Čechy jako vystouplé
z církve a protivící se jí, k velikému jejich pohoršení.

89 Hned ale
za ním chopil se slova, dlouho již po něm touživ, M. Jan Stoj
kovic z Dubrovníka, aby sám od osoby své vyvrátil mnění Čechův
o potřebě přijímání pod obojí spůsobou. Přednášení jeho, na vše

strany rozvláčné, bylo pravý opak toho, čeho Rokycana byl ne
dávno žádal, ano zapřádajíc se do množství otázek vedlejších, pro
dloužilo se až do dne 11 února; i nahražujíc tytýž horlením, čeho
v jadrnosti se mu nedostávalo, nejen nudilo ale i horšilo a popouzelo
Čechy. Zvláště v posezeních dne 4 a 7 února strhly se o to hádky
a spory náruživé. První stěžoval sobě jmenem krajanův svých kněz

Prokop Táborský, pravě že umluvy Chebské nedržely se jim, jelikož
hany a urážky rozličné jak prvé od Jana opata Cisterského, tak
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nyní od Jana Dubrovnického nejen na osoby všeliké, ale i na celý
národ český se uvrhovaly. »Urážíte nás, (dí,) pravíce, abychom
vrátili se do církve, jakobychom byli z ní vystoupili: a my nejen
nevystoupili, anobrž sami snažíme se přivésti k ní všecky křesťany,
a vás také,« (nad čímž veliký ve sboru strhl se smích.) »Kdež pak
žádáte, abychom se podrobili naprosto soudu vašemu: i dokažte
nám jen pravdu svou, a my se jí podrobíme; budeli pak pravda
na straně naší, také jí bohdá pobíhati nebudete. Doktor Jan Slo

vanský zatáčí ustavičně k věcem nepříslušným; včera mluvil o bytu
těla Kristova ve svátosti oltářní v ten smysl, jakobychom my jej
zapírali, čímž nás jen leda ostouzeti chtěl. Ptáme se, mluvilli svým
osobním toliko jmenem, čili jmenem sboru ? Praví se, že mluvil jen
sám od sebe; my pak nepřišli k několika toliko doktorům do

Basileje, aniž by nás obce naše k nim byly vypravily; a protož
žádáme, aby pouze jmenem sboru nám se odpovídalo.* Rokycana
doložil, že žádané podrobení se pod sbor čeliloby proti umluvám
Chebským, a poslové že k tomu moci neměli. Otázku, »kde jest
církev?* že nechtěl rozjímati nyní, odkládaje ji k času svému. »Vy
pravíte, (dí,) že církev jest ve sboru tomto: my pak, ačkoli víme

dobře, jak sama vaše hlava, papež Eugen IV, o vás smýšlí a čím
vás jmenuje, však nevážíme toho velice, anobrž přišedše sem s upřímnou
žádostí míru a jednoty, nadějeme se jí vždy ještě.* Po mnohých
řečech jiných kardinál Julian jal se napomínati, že potřebí bylo
trpělivosti a snášelivosti s obou stran; Cechové také že mluvili
věci tytéž prudké a nelibé, a přece že slyšeni jsou, pročež žeby
i oni měli propůjčovati se nyní v lásce a mírnosti; M. Jan Slovanský
ale že měl dokonati přednešení své před sborem, trvejž ono dlouho
nebo krátce, a Cechové slyšte je neb neslyšte. Tím uchlácholena

jest poněkud bouře toho dne. Ale v sobotu dne 7 února, když
týž Jan, chváliv neomylnost církve Římské, jmenoval všecky proti
vníky její kacíře, a když to jméno »kacíř«, ačkoli neměřené na

Cechy, leda nepřímo, za krátkou chvíli šestnáctkrát z úst jeho
vyšlo: Rokycana vstav řekl, že řeči takové nevedly ku pokoji
a k jednotě, ale že od nich odvozovaly, a protož že skutečně čelily
proti umluvám Chebským; Cechové že v ohavnosti mají kacířství,
jako kterýkoli jiný národ, »a jestli kdo, (dí,) chce mne z kacířství
viniti, ať se zapíše ku právu odvetu (poena talionis), a pak ať vede

důkazy.* Také Prokop pravil, že ještě nikdo nedokázal, aniž do
kázati mohl, žeby Cechové byli kacíři, »a přece, (dí), mnich ten
nás ustavičně kaceřuje; věru, kdybych to byl v Cechách předvídal,



nikdy bylbych sem nepřišel: a dokládám ve vás, M. Toku, toli

jest ten spůsob, jakýmž ste slibovali nám v Chebu, že má s námi
zde býti nakládáno ?< Jan Stojkovic, vida novou bouři, osvědčoval
se snažně, že mluviv o kacířích, neměl nikoli na mysli Čechův, aniž

jich tím jmenem znamenati chtěl; »bůh mi nebuď milostiv,* (dí),
»chtělli sem ublížili vám a klásti na vás poskvrnu jakoukoli.* Také
jiní otcové omlouvali jeho, že mluviv slovy povšechnými, nemělby
z oumyslu zlého vinen a stíhán býti; a nazejtří přišla zvláštní deputace
od sboru, s arcibiskupem Lyonským v čele, k Čechům v hospodě
Sirotčí shromážděným, prosíce výslovně o shovívání a odpuštění
pro Stojkovice. I neodepřeli toho sice poslové, z úcty k Lyonskému,
ale od té doby ani Prokop ani Vilém Kostka nechodili více do

posezení, pokud Stojkovic měl slovo; a když Julian později Pro

kopa požádal, aby na důkaz ouplného smíření pozval toho Slovana
k sobě zase k obědu, nemohl toho nijak dosáhnouti.

Poněvadž pak Čechové na tom stáli, že jakož oni jmenem
celého národu vedli věc svou, tak i jim nikoli jmény soukromými,
ale jmenem sboru mělo se odpovídali; protož oznámil legat Julian
dne 13 února, že na ostatní tři články dána jim bude od splno
mocněných řečníkův jmenem celého sboru odpověd, a však s tou
vždy ohradou, aby volno bylo doplňovali aneb i opravovali slova

jejich, kdyžby toho potřeba kázala. Počal tudíž téhož dne Pařížský
professor Jiljí Karlier, rodilý z Pikardie, přednášeli proti Biskup
covu článku o stavování a trestání hříchův veřejných, v čemž po
kračoval až do 17 února. Po něm ve středu dne 18 února zdvihl
se dominikán a inquisitor Kolínský, Jindřich Kalteisen, rodem
z Kobolence, a jal se vyvracovati článek o svobodném hlásaní slova

božího, čímž až do 21 února zaměstnán byl. Posléze v pondělí
23 února dostalo se slovo Janovi z Palomar, kterýž až do 28

zastával panování světské u lidí duchovních. Takž celý měsíc únor
ztráven hájením učení katolického proti husitům, a však poslední
tři řečníci nedali příčiny ke stížnosti od poslův českých,
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Když tímto spůsobem řeči první dokonány byly s obou stran,
kardinál Julian dne 28 února upomínal Čechy, aby již ohlásili se
také ohledem na 28 článkův jim před měsícem předložených. Od

pověděl na to Rokycana ze společného uzavření krajanův svých,
že Chebské umluvy nesly to výslovně, že měli především srovnáni

býti čtyři článkové Pražští; toho tedy poslové že museli drželi se

tím bedlivěji, ano jim tak přikázáno bylo od sněmu jejich zemského,
a teprv až dosáhnou konce žádoucího ve článcích těch, že čas



bude přistoupili k dalšímu zase jednání. Pak navrhoval Julian, aby
zvolena byla kommisse zvláštní, s každé strany po čtyřech osobách,
ježtoby měli sepsati na drobno, ve kterých větách se snášejí, a ve

kterých nic. Rokycana však žádal slyšán býti především v replice
své proti Stojkovicovi, pravě, že tento nespokojil se jen odpovídat!
jemu, ale že přimísil do řeči své množství věcí nových, a že do

pustil se v tom hojných poklések i bludův, ježto sbor sám prý co
takové rukama bude moci ohmatati; ostatně že slíbeno jest Cechům
slyšení, kdykoli jeho žádati budou, a protož že mu ani odepřeno
býti nemohlo. To pozorovav Stojkovic, ohlašoval se, že pak i jemu
volno býti musí odpověděli Rokycanovi, an sbor nesměl dopustit!
se té nespravedlnosti, aby neslyšel stran obou stejnou pilností.
Pošly z toho nové hádky, které téhož dne ani nedokončeny; teprv
nazejtří u večer vzkázáno jest Rokycanovi z rady kardinalské, že
mu volno bude replikovat! dne následujícího.

Počav tedy zase v pondělí dne 2 března Rokycana, pro
dloužil přednášení své proti Stojkovicovi až do 10 téhož měsíce,
ačkoli 5 března, kdežto přišlo poselství od Eugenia IV do Basileje,
a 9 března, kdežto veřejně slyšeno jest, nejednalo se nic ve věcech
českých. Tehdáž zajisté papež již se byl sklonil k uznání sboru
Basilejského, a to hlavně z té příčiny, poněvadž byla naděje, že

působením jeho Cechové opět smířeni budou s církví Římskou: ale
sbor počínal sobě zase hrději proti papeži, nežli přáti bylo
pro dobro této církve. Ostatně Rokycanova replika, jakkoli často
důtklivá i dojímavá, nespůsobila žádné bouře, až ji ukončil, volaje
hlasem velikým; »odpůrce můj tvrdí, že lidé smrtelní, že sborové
mohou měniti přikázaní Kristovo: a Kristus řekl: nebe a země po

minou, ale slova má nepominou!* I hned domáhal se Stojkovic řeči
s velikým opět horlením, také to pravě, že hanba bude Čechův,
nebudouli chtíti jeho dále poslouchat!; Rokycana pak řekl na to,
že neodpíral slyšet! jeho třebas kolik neděl, ale že si pak vyhražuje
právo dle umluv Chebských, odpovídat! jemu zase dle potřeby
a libosti.

Sbor uznal nyní, že nekonečné takovéto hádky více odvodily
od žádoucího cíle, nežliby k němu přivodily: pročež od toho dne

nastoupil cesty jiné, Stojkovicovi již ani slova nepovoliv. Požádán jest
protektor sboru, kníže Vilém Bavorský, aby uvázal se ve prostřed
kování mezi oběma stranami; kterýž požíval v tom pomoci především
doktora Mikuláše z Kusy, předního theologa německého. Sestavil



tudíž výbor 30 osob, po patnácti s každé strany, který ve dnech
11 až 15 března mnohé držel porady, kterakby narovnání učiniti
se mohlo; byli vtom kardinálové Julian, Branda i Cervantes, arci

biskup Lyonský, biskupové Rezenský a Míšeňský a j. v. Řízením

Julianovým každá taková konference počínala se modlitbou: avšak
oumyslové rokujících tím ani neobměkčili, ani nesblížili se. Hlavní

péče byla navěsti Cechy, aby vstoupili do jednoty se sborem
a vtělili se takořka do něho. Dne 11 března mluvil k nim Julian:
»my pravíme, že u nás jest církev, vy dítě zase, že jest u vás;
tedy spojme se dohromady, buďme jedno tělo, a nebude pochyb
nosti, kde jest církev; papež již srovnal se s námi, císař jest na
naší straně, jakož i jiní králové a národové; připojíteli vy se, bude
jednota celá i dokonalá; pak zároveň s námi budete souditi věci

křesťanské, a spolu s námi přičiníte se, aby opravy se dály v řádu
církevním.* Cechové věděli dobře, že vtěliti se do sboru byloby
pro ně tolik, jako vzdáti se postavení svého a podniknouti soud
většiny jim nepříznivé: i ačkoli již pouštěli od naděje, s kterou
.do Basileje byli přišli, ža sbor dá se navěsti k uznání a přijmutí
nejedné věty husitské, však přece smysl jejich dávní o soudcovství
otcův nad nimi zůstával ještě vždy nezměněn; všecky řeči a vnady
k tomuto cíli strojené míjely se s oučinkem; soudce jejich, pravili,
že jest jen boží evangelium, a nikoli lidé kteříkoli; proti chvále
o neomylnosti sborův ukazovali vždy na příklad sboru Konstant
ského, v němžto pohřešovali ovšem působení ducha svátého;
někteří počali již nyní mluviti o navrácení se do vlasti. Proto
kommisse k vyjednávaní s nimi volená ocitovala se co den u větší
nesnázi. Již dne 13 března ptal se byl Mikuláš z Kusy jakoby
sám od sebe a pro sebe: kdyby sbor svolil Cechům ke článku
o přijímaní pod obojí, zdali potom spokojiliby se co do článkův
ostatních ? načež poslové ani odpovědi dáti nechtěli, bojíce se v tom

nějakého podtrhnutí. Však když později totéž opakováno jmenem
knížecím, a vykládáno spolu v ten smysl, že dostanouce dekret
o přijímaní pod obojí dle žádosti své, měliby hned vtěliti se do
sboru a pak oučastniti se dalších nařízení sborových co do tří
ostatních článkův; požádali sice psanou toho formuli k rozjímání
o ní, ale vrátili ji zase, pravíce, že před ouplným usnešením o všech
čtyřech článcích nelze mluviti o vtělení, anoby prý zpozdilé bylo,
prohlásiti jednotu a nastupovat! pak zase na rozdíly ve vyznání;
takéť žeby tím vystoupili z umluv Chebských, k čemuž že moci
ani neměli.



Knížeti Vilémovi zdálo se, že hlavní závada žádoucího poří
zení jevila se v počtu jednatelův; kdyby užší výbor sestoupil se

s obou stran, mněl, žeby snáze bylo uhoditi v nějaké narovnání.
Usiloval tedy o to a podařilo se mu, že dne 19 března jen čtyři
výborové s každé strany, vesměs tedy 8 osob, počali se scházeti
v bytu Julianově ku konferencem dověrným, ježto trvaly potom
celý týden. Výborův těchto ani jména, ani jednání nejsou podrobně
zaznamenána;

91 co rozhodný výsledek z práce jejich ale vyjevila
se obapolně uznaná nemožnost, urovnati se v Basileji cele a konečně.
Cechové až posavad byli sobě lichotili nadějí, že učení jejich ozná
meno budouc na sboru, vplyne aspoň s větší částky do učení
církve obecné a přispěje tudíž k opravě soustavy pravd křesťan
ských vůbec: sbor ale okázal skutkem oumysl, bráti se i dále
vlastním proudem svým, nepřijímaje od něho vlivu jakéhokoli,
a vykázati Cechům jen takořka strouhu zvláštní, co výsadu, ve

kteréžby jim dovoleno bylo pohybovat! se. Když poměr takový
počal se jasněji zračiti poslům českým, ochlazovala se chuť jejich
k dalšímu v Basileji jednání, a hledali zbaviti se co nejdříve odpo
vědnosti proti krajanům svým. Žádali tedy, aby sbor sám vypravil
ze sebe poselství do Cech a jednal tam s národem na sněm se

braným bezprostředně; oni zajisté že moci neměli ke svolení věcí
tak velikých, jakovýchž se na nich požadovalo.

92 Z opravdovosti,
kterouž o tom mluvili, přesvědčil se konečně i sbor o nevyhnutelné
potřebě kroku takového, jakkoli nemilé mu byly i odklady i ná

klady s ním spojené. Uzavřeno tudíž, že s posly českými, když se

vrátí do vlasti, pojedou spolu poslové od sboru, aby jednání počaté
v Basileji dokonalo se v Cechách. Mezitím pokud přípravy k no

vému tomuto poselství činiti se budou, svoleno jest, aby theolo

gové obojí strany pokračovali v hádkách svých.
Mikuláš Biskupec byl již 16—18 března přednesl repliku svou

proti Karleriovi; po konferencích dotčených v sobotu dne 28 března
dovoleno jest Oldřichovi Znojemskému mluviti proti Kalteisenovi,
v čemž i v pondělí ještě pokračoval; a 31 března i 1 dubna vy
střídal ho M. Petr Payne. Řečňování jejich nebylo velice pokojné,
jelikož odpůrcové jejich každou chvíli jim do řeči vskakovali: ale

již obě strany kladly menší váhu na řeči takové, nežli s počátku.
Potom 2 dubna přišla opět řada na řečníky od sboru vydané, Jana
Stojkovice, Karleria (4 dubna), Kalteisena i Paloraara (7 a 8 dubna).
Přednášky jejich proměnily se takořka v rozmluvy, protože již ne

šetřeno pořádku s nižádné strany, a také množství řečníkův jiných



míchalo i stíhalo se vespolek, tak že hádky zabíhaly neustále do
oborův cizích. Ve slovních půtkách těchto vynikal zvláště Rokycana
vtipem vždy hotovým a trefným, i stížil ironickým šprýmováním
zvláště Stojkovice až do jeho unavení; vedle něho znáti bylo Petra
Payne po prudkosti, Prokopa Velikého pak po spůsobu netoliko
kazatelském ale i velitelském. Když jednou Stojkovic podřekl se,
že co doktor nebylby povinen Rokycanovi co pouhému mistru
odpovídati, odsekl mu tento: »vždyť nejste lepší Krista, aniž já
jsem horší ďábla, Kristus pak i ďáblovi odpovídal.* Po bouři
7 února, když týž Stojkovic, ostýchav se uraziti Cechy každým
jmenem, prosil, aby mohl nazývati Rokycanu odpůrcem svým, řekl
tentýž: »jen směle! však já vás tímže titulem poctím.* Potom když
onen větu jakousi ani tvrditi ani zapírati nechtěl, volal jemu: »i ne

bojte se!« — a když zase dal se do přílišného rozkládaní věcí,
pravil: »rozumím! jste z řeholy kazatelské, proto musíte tak mnoho

mluvným býti!« Jindy zval ho do Prahy: »poďte tam se mnou,
životem svým stojím za to, že vám ani vláskem hnuto nebude; ale

kápě nesmíte bráti s sebou!* Na konci aktu svého, dne 4 dubna,
když Stojkovic pravě, že dokonal již dílo, ku kterémuž zavázán byl,
a sepsav nedávno asi 20 svazkův (jež ukazoval,) že by již rád
odpočinul sobě, i prosil, aby mu odpuštěno bylo: řekl Rokycana:
»vidíte, pánové, kterak sám vinen se dává, nedoved čeho chtěl;
a jako Kaifáš prorokoval kdysi, nevěda co, tak i mému odpůrci
se přihodilo.* Na to Palomar: »M. Rokycana chce jen smíchy
tropiti.* — » Nikoli, (dí tento;) já opravdu dím, že vinen jest:
a však maje nyní spisy jeho, protříbím je teprv jak náleží.* Když
Karlerius téhož dne jal se hájiti spravedlivost pokuty smrti, Roky
cana poznamenal, kterak to dobré bylo, že Cechové tomu nevěřili;
jináče žeby mnohem více krve bylo teklo, nejen při dobývaní měst
a hradův, ale zvláště ku př. při zrádném ztečení Prahy skrze

Hynka z Walšteina, kdežto všickni kněží přičinili se prý o zacho
vání života mnohých nešťastníkův; však že v Cechách již od ně
kolika let nikdo na hrdle netrestán. Dne 8 dubna, když Kalteisen
káral Oldřicha Znojemského proto, žeby řekl, jakoby ustanovení
řehol mnišských bralo původ svůj od ďábla, odpověděl Oldřich;

»já sem vám toho neřekl, máteli je od koho jiného, já za to ne

mohu.* Na to kněz Prokop: »to sem já řekl panu legatovi, ne

veřejně, ale soukromí; však když biskupové, jakož dítě, dosedají
na místo apoštolův, a kněží na místo 72 učenníkův; když ani
Kristus ani apoštolé nechtěli míti oněch darmochlebův, dávajících



se na zahálku, kdežtoby co lidé silní dobře pracovali mohli, odkud

pak se nám berou, leda od čerta?* Náramný smích rozléhal se
na to po celé síni, kterýž obnovil se, když Rokycana dopadaje
slova, zvolal ku Kalteisenovi: »pane doktore, volte si pana Prokopa
za svého provinciala!« — Tento jest pověstný onen výjev, kterýž,
co důkaz české prý nejapnosti a hrubosti, rozpisován byl z Basi

leje hned do všech krajin křesťanských. — 93

Byloť umluveno již před koncem měsíce března, že jak poslové
čeští, tak i poslové od sboru do Cech ustanovení měli vypravili se
na cestu v outerý po velikonoci, čili 14 dne dubna; i dali o tom
Vilém Kostka i kněz Prokop zprávu všem Cechům vůbec psaním
ze dne 2 dubna, žádajíce aby potřební glejtové posláni jim byli
do Chebu vstříc bez meškání; s drahými náklady proti těm poslům
vyslati že nebylo potřebí, »nebo (prý) my sami je budem moci

provoditi s boží pomocí, nebudeteli glejty meškati; ale jakož oni
na cestě i v Basilii všude k vaší cti řádně a poctivě nám sou se

ukazovali, tak též hodné jest a podobné, abychom to zjednali
a opatřili, aby také k poslům jejich lidé poctivě se měli. Také
prosíme již, vzkazujte, komuž má vzkázáno býti v Cechách i po
Moravě, ať na sněm ke dni sv. Trojice nejprv příští (7 Jun.)
i s svými kněžími do Prahy se sjedou, a což všech dotýká, ať
všichni radí, a konec bídám rozličným i mnohým nátiskům, půjčili
milý pán bůh, ať se již učiní. Již z daru božího, čehož druhdy
Cechové žádajíce říkali, aby koncilium přijelo, v rukou budou míti;
nebo s plnou mocí od koncilium jich poslové do Cech pojedou.
I chtělibychom rádi, aby taková pilnost byla ke sjezdu na sněm,
aby což můž nejvíce se jich sjelo; nebo veliké věci mají se, budeli

pán bůh ráčiti, již konati a zespolka zavírati.* 94

Ku poselství do Čech ustanovil sbor deset osob, a sice dva

biskupy, Filiberta z Konstancie v Normandii a Petra Augšpurského;
pak Jana Palomara již často řečeného, Fridricha Parspergera pro
bošta Rezenského, Jiljího Karleria také již jmenovaného, Alexandra
Sparura, arcijahna z Anglie, Tomáše Ebendorfera z Haselbachu,
kanovníka Vídenského a spisovatele známého, Jindřicha Toká,
kanovníka Magdeburského, Martina Berryera, děkana Turonského,
a Jana z Geilhúsy, mnicha kláštera Maulbronnského, jehož Čechové

před jinými rádi viděli. Ti všichni po skončeném hádaní dne 8 dubna
vzati jsou od sboru pod přísahu, že v poselství svém věrně cho
vati se budou. Ve dnech následujících, od zeleného čtvrtku (9 dubna)
do neděle velikonoční (12 dubna), nejednalo se nic mezi stranami



kromě že jak již prvé (3 dubna) od Burgundského, tak nyní
(10 dubna) od Savojského vévody přišli poslové k uvítaní Čechův
a k obnovení svazkův přátelských mezi zeměmi obojích stran.

Burgundští chovali se byli při tom podivně. Chválivše zajisté,
kterak pán jejich, vévoda Filip, po přeslici sám z českého rodu
pocházel, a tudíž k Čechům zvláště nakloněn byl a přítelem jejich
býti žádal, napomínali je nicméně, aby pilni byli smíření svého se

sborem, protože kdyby pokoj zase rušiti se měl, pán jejich, jakkoli
neřád, muselby sboru pomáhati celou mocí svou. Dodatek tento
popudil zvláště pana Kostku; i odpověděl, že děkuje jim za dobrou
vůli, a že doufá ve trvalé přátelství mezi Čechy a Burgundy; »mezitím
co do vaší pohrůžky, (dí,) až jen přijde vévoda váš do Čech, však
my před ním neutečeme, ale zachováme se k němu jako k jiným.«
Poslové odešli osvědčujíce se, že nikoli neměli oumyslu hroziti
Cechům. 90 Mnohem přívětivěji mělo se poselství Savojské, vzkazujíc
od pána svého, že podával se slavnému království Českému ke
službám se vším, což měl, i s vlastním tělem svým; za čež pan
Kostka, co hlava poselství, touž ochotou děkoval, i ctil posly dle

obyčeje.
V pondělí velikonoční, dne 13 dubna, vedeni jsou poslové čeští

posledníkráte do shromáždění sboru ve klášteře dominikánském.
Hned na počátku posezení oznámil kníže Vilém, že tu chvíli obdržel
poselství od krále Sigmunda, kteréžto sboru tudíž oznámiti musí;
a když ho prosili, aby posečkal tím až po slyšení Čechův, řekl,
že ono týkalo se věcí českých, a protož že tím spíše slyšeti se
mělo. Kardinál Branda nicméně boje se pohoršení, kdyžby Čechům
kázáno bylo vystoupit! ze síně, ježto přišli loučit se slavně, provedl
to, že ustanoveno jest nejprv slyšeti Cechy. Byloť přítomných kardi
nálův šest, a mnoho arcibiskupův, biskupův i jiných důstojníkův
církve. První slovo měl Rbkycana jmenem všech krajanův svých;
i počav modlitbou, vzal za thema řeči své apoštolova slova ku

Korintům: »již sme octli se na konci věkův,« a jal se líčiti jak
všeobecnou porušenost věcí lidských, tak i potřebu opravy a na
vrácení se k duchu prvotní církve. Potom dobrořečiv sboru, děkoval
mu za pokojné a trpělivé slyšení, za ouplné zachování a šetření
listův glejtovních, i za vlídné s nimi nakládaní jak ve sboru tak
i v městě vůbec; při čemž i ostatní poslové vstávše, k díkám takovým
se osvědčovali. Žádal dále, aby otcové péče neměli o oudy své,
kteří s nimi do Čech jeti měli; Čechové že o ně, o bezpečí a blahobyt
jejich právě tak starati se budou, jako o své vlastní. Co do 28 článkův



prosil, aby věc ta odročila se až do žádoucího, dáli bůh, sjednání
0 hlavních čtyřech článcích; též aby otcové pominuli laskavě, pro
nešenoli od Cechů v hádkách slovo méně uctivé a méně vlídné,
nežli býti mělo. Konečně obrátil řeč svou k ouřadu města Basileje,
také jemu za laskavé pohostinství děkuje. Po něm hned vstav pan
Vilém Kostka z Postupic, ohlásil, kterak ho došlo, co křižovníci
Pruští hrozného a neslušného zanesli u sboru proti Vladislavovi
králi Polskému, jenž byl spojenec Čechův, osočujíce jeho proti
spravedlivosti; pročež že prosili, aby sbor neklonil ucha svého ku

pomluvám takovým, ažby poslové strany obojí věc svou před ním
vésti mohli. Na to když vyslanec řádu křižovnického protestoval
proti vkládaní se Čechův do věci této, kněz Prokop dal za odpověd,
že i král Vladislav, i bratr jeho kníže Svidrigal, vedouce proti sobě
válku, přišli mocně na rozsudek sněmu českého v rozepři své;

96

1 poněvadž obě strany slíbily vyslati ve dnech nastávajících plno
mocníky své do Prahy ke zjednání pokoje, protož že Čechové
k věcem těm nikoli mlčeti nemohli, ale že postarají se, aby ke
sboru také o tu věc poselství zvláštní co nejdříve vypraveno bylo.
Kardinál Julian sliboval, že sbor zachová se tak, aby mohla býti
čáka pokoje i jednoty, ale prosil, aby Čechové neobtěžovali sobě

povystoupiti na chvíli ze shromáždění, protože sbor měl prý po
radit! se o věc velmi pilnou. Kněz Prokop nicméně nechtěl spustiti
se slova, pravě, že žádal již několikráte o slyšení aspoň dvou hodin
pro sebe sám, a vždy že mu odepřeno: nyní tedy že chce obmeziti
se jen na dvě neb na tři slova. Nejprvé pravil, že pozoroval, kterak
mnozí ve sboru měli o něm to domnění, žeby mnoho lidí rukama
svýma byl usmrtil: on pak dí, žeby pro všecko na světě nechtěl
říci nepravdu, ale to že pravda není; neboť on že vlastní rukou
nikdy ani krůpěje krve lidské neprolil, tím méně žeby sám koho
byl zabil; však to že jest pravda, že byl velitelem ve mnohých
bitvách, ve kterýchž arci mnoho lidí zahynulo; aniž že on tím
viněn býti má, protože navolal prý se dosti, aby papež a kardiná
lové, nechajíce bojůva panování světských, přičinili se raději k opravám
v církvi tak velice potřebným. Nyní pak že sbor svolán jest, aby
uvázal se v dílo těch oprav, jichž národové všichni s pláčem a vzdy
cháním prý očekávali. I napomínal otce řečí nevelmi hladkou ani
šetrnou, aby konečně přikročili ke zrušení všech nově uvedených
obyčejův hříšných, a navrátili církev ke starodávné její prostotě
a čistotě; aby neprotivili se svobodnějšímu hlásaní slova božího,
ani přijímání pod obojí spůsobou, kteréhož i Řecká církev prý



náležitě šetří: aby přestali odsuzovati a trýzniti lidi jináče smýšlející,
ku příkladu bratří Waldenské, kteřížto ačkoli chudí, však že jsou
lidé hodní a poctiví; aby pilně dbali, by pro množství nařízení
církevních nezapomínalo se na přikázaní boží, a důtka od Krista
Židům činěná" nevztahovala se také k církvi nynější; neboť že tolik
uvedeno jest obřadův zbytečných a nálezův lidských do náboženství,
že již toto samo jimi zahaleno a zkaleno bylo. Končil pak chválou

pravidla onoho, kteréž úmluvami Chebskými za nejvyššího ve kře
sťanstvu soudce uznáno, a samojediné prý mocné bylo dopomáhati
církvi k žádanému pokoji a blahoslavenství.

Po této řeči vystoupili ze shromáždění Čechové i všichni ti,
kteří nebyli oudové sboru a přednešena jsou psaní krále Sigmun
dova ode dne 10 března ze Sieny, v nichžto sliboval brzký příjezd
svůj do Basileje, a dal posly české žádati skrze knížete Viléma,
aby dočekali jeho. To velice milé bylo sboru, který krom toho
rádby byl viděl, aby aspoň někteří poslové zůstali v Basileji. Když
tedy voláni byvše vešli opět do síně, kněz Prokop prohlásil se

především, že co před chvílí mluvil, nemluvil co posel jmenem ná
rodu a království Českého, ale jmenem svým vlastním; pročež pro
nesli! co nedosti hodného, prosil, aby mu v tom laskavě shovíváno

bylo. Legat pak Julian oznámil o poselství, které sboru právě od
»císaře* došedši, množilo prý příčiny, pro něž již prvé žádáno jest
odročení odjezdu českého; »císař« zajisté že co nevidět přijde
osobně ke sboru, a přeje sobě, aby poslové dočekali jeho, maje
naději, že nesnáze všecky prostřednictvím jeho spíše urovnány budou;
pročež aby zůstali ještě, a nechtějíli čekati déle, aby zdrželi se ještě
aspoň osm dní, v nichžto že přijde jistě určitější zpráva o císařově

příjezdu. Čechové vystoupili tedy opět ke společné poradě; a když
vrátili se, řečnil Rokycana od nich v ten smysl, žeby rádi zavděčili
se sboru, třebasby od nich těžší věci žádány byly: ale to že jim
naprosto bylo nemožné, poněvadž odjezd svůj oznámili již do vlasti
a připojili k tomu jistá nařízení, která odkladu netrpí; takéť na

sliby a oumysly královy v takové věci že spoléhati nebylo lze, an
zaměřiv k jistému místu, obyčej prý míval i na samé cestě ještě
měniti směr svůj. Nadarmo přimlouval se i kníže Vilém, aby tedy
jen asi tři dni v Basileji ještě přidali; konečně však vida neoblom
nost jejich, kázal jim dáti propuštění. Julian tedy počal obšírnou
řečí loučiti se od Čechův: a vzav sobě za text evangelium téhož
dne o dvou učennících do Emaus přišedších, ježto poznali tam
Krista po lámaní chleba, přirovnával církev ku Kristu a Basileji



k Emansům, kam přišedše Čechové co učenníci, poznali měli matku
svou církev křesťanskou po lámaní chleba, to jest po žádosti její
chlebiti s nimi v jednotě i pokoji. Opakoval dávné řeči své o ne

omylnosti církve, an prý duch svátý mluvil ústy jejími, i napomínal
ku poslušenství jejímu; odpovídal také na všecka slova jak Rokyca
nova, vděčně přijímaje zvláště ujištění o bezpečí poslův sborových
do Čech jdoucích, tak i Prokopova, kterémuž, co hostu prý svému

domácímu, děkoval osobním svým jmenem za jeho horlení o reformy,
a pravil, že maje tutéž k reformám lásku, rád učiní se jeho sluhou
k dosažení tak velikého cíle: však že cesty k němu nebyly ty,
které poslové čeští na sboru navrhovali, ale ty, kterými církev
kráčí ducha svátého vedením. I rekapituloval běžně všecky ve sboru
vedené hádky o čtyřech článcích Pražských, vykládav je dle smyslu
svého. Konečně obrátiv se ke všem poslům zase, žehnal jich a řekl,
aby ve jméno boží šli, kdykoli budou chtíti, podadouc jemu ruce
na rozloučení. Tu Rokycana ještě jednou žehná/ celé shromáždění,
poroučel se modlitbám jeho, kněz pak Prokop prosil opět krátkými
slovy, aby hleděno bylo především k reformě. Pak podavše každý
posel pravici kardinálům i knížeti protektoru, tváří jasnou brali

odpuštění. Při vycházení pak jejich ze síně arcibiskup jeden italský
velmi tlustý tisknul se skrze zástupy k nim, a podávaje jim také
ruce, rozplakal se.

Téhož dne pod večer šli někteří poslové ještě ku předním
oudům sboru, soukromí se loučíce. Přitom zakazoval se zvláště

Rokycana, že co nejsnažněji přičiniti se chtěl o šťastné uzavření

jednoty; také pan Vilém Kostka ujišťoval zejmena kardinala Jana
Cervantes, že Čechové opravdově toužili po smíření a pokoji; důkaz
toho že bylo i samo jejich poselství; neb byvše ve válkách nepře
moženi, načby prý vedli takové náklady a podstupovali tolikeré
obtíže, kdyby nechtěli upřímně dočkati se konce bojův a nesnází? 98

Nazejtří, v outerý velikonoční dne 14 dubna, vyjeli z Basileje
poslové čeští všichni, a s nimi spolu nově jmenovaní poslové sboru
k Čechům. Přišedše do Safhúsy, museli baviti se delší čas, až
vozové čeští, kterýchž tam bylo necháno při jízdě do Basileje, zase
k další potřebě přihotoveni jsou. Tu opět nastupovali Basilejští na

to, aby znamení táborská s vozův Loudových sňata i odložena byla;
prosili v tom také kněze Prokopa o přímluvu, a on jí neodepřel :

ale po dlouhém o této věci přemítání a jednání dána od Čechův
zespolka odpověd, že ukrývaní znamení svých sloužiloby jim všem



k necti, a protož aby od nich toho více žádáno nebylo; korouhve
však své kázali složití a neukazovati více.

V Normberce pobyli od 23 do 27 dubna; i připojili se k nim
odtud také poslové knížete Savojského, markrabě Braniborského,
Jana vévody Bavorského, biskupa Bamberského a města Normberka.
Pak stihše do Chebu dne 30 dubna, čekali všichni ještě na glejty
české; kteřížto když dodáni jsou v neděli dne 3 máje, nastoupili
hned nazejtří další cestu. Ve Žlutících pan Jakoubek ze Vřesovic
slavnou hostinou je přijav, provedl odtud až do Prahy. I divili
a těšili se Basilejští, vidouce, že z každého města českého, kudyž
šli, hrnuli se jim obyvatelé daleko do polí vstříc, radostně je všudy
přijímajíce a dávajíce průvody slavné. Zvláště pak když v pátek
8 máje před obědem vjížděli do Prahy, vysulo se prý veliké množství
lidu jak před město, tak též po ulicích a po městě, kudyž při
cházeli; hejtmané vojsk, purkmistr a jiní vyšli jim vstříc s processí
dítek spívajících; a mezi úctami, jimiž vítáni a slaveni jsou, bylo
také propuštění dvou vězňův na smrt odsouzených. Jeden z poslův,
Karlier, od něhož tu zprávu máme,

99 končí ji slovy; Deo gratias 1
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Článek 3. První námluvy Pražské; porážka Táborův.

(R. 1433 Apr. — 1434 Jun.)

Poměry k Polsku; Čechové v Uhřích. Sigmund císař, prostředek mezi pa
pežem a sborem. První poselství Basilejské v Praze. Prokop Veliký o vál

kách; legatové a šlechta česká. Žádosti české u sboru. Obležení Plzně; po
rážka v Bavořích; Prokop opouští vojsko. Jízda Sirotčí až k moři. Druhé
poselství Basilejské v Praze; první kompaktáty Pražské. Rozstrk mezi stra
nami. Menhart ze Hradce a šlechta; Aleš Vřešťovský z Risenburka zprávce
zemský. Neshoda se sborem. Martin Lupáč zase v Basileji. Plzeň chráněna
od koncilium i od šlechty. Jednota panská proti rotám polním. Prokop Ve

liký zase velitelem. Nové město Pražské dobyto; Plzeň osvobozena. Další

strojení se k válce. Bitva u Lipan; smrt obou Prokopův a konec rot pol
ních. Čapek na Kolíně; námluvy.

Stav a běh politických i válečných věcí v Čechách za té doby,
co v Basileji dálo se první vyjednávaní, jest nedostatkem zpráv
zatemněn. Víme sice, že o sv. Dorotě [6 února 1433] držán byl
v Praze sněm zemský: ale neznámo nám, co v něm se konalo.



Také to jisté jest, že v měsíci únoru stala se nová výprava do

Rakous, a Čechové svítězivše tam ve veliké bitvě, pomstili křivd

jim z této země od dávna činěných: ale ani místo a den bitvy,
ani počet bojovníkův s obojí strany neudávají se.100 Tak též nejasné
jsou pro nás tehdejší poměry ku Polsku, ačkoli o přízni v nich
není pochyby; mluvilo se již tehdáž o uvedení mladého kralevice
Vladislava do země České,

101 a bratří královští, Vladislav i Svidrigal,
válčíce opět mezi sebou, podávali se oba k rozsudku sněmu
českého. Svidrigal zajisté i po vyhnání svém z Litvy nepřestal
požívati lásky a podpory od Rusínův, kteří Čechům ještě více od
dáni byli, nežli Poláci sami. Kterak ale ty věci konaly se, to upadlo
již dávno do nepaměti; jen o dvou válečných výpravách máme

vědomost, které v měsíci dubnu, ještě před návratem poslův Basi

lejských, braly se z Čech a z Moravy skrze Slezsko do zemí

Polských. První byla bratří Táborských, pod hejtmany Bedřichem
ze Strážnice a Janem Pardusem z Horky, ježto v počtu asi 700 jízd
ných a 8000 pěších s 300 vozy okolo neděle provodní (19 Apr.)
přes Myslenice v Polsku a přes hory Tatry do země Spišské
měřili. Král Vladislav velmi neřád viděl, že skrze jeho země měly
do Uher nepřátelské vpády se činiti: pročež nemoha odhodlati se
ke zjevnému odporu, kázal aspoň v horách činiti záseky a překá
žeti pochodu jejich. Táboří však nedali se odstrašiti překážkami
takovými: odstranivše záseky sekyrami a ohněm, s podivnou rychlostí
opanovali přesmyky v Tatrách; a páni Uherští, kteříž byli sebrali
vojsko a chtěli potýkati se s nimi polem, překvapeni jsouce zdarem

jejich, rozprchli se tudíž bez boje. Protož když děsná jízda ta
vrazila do Spiše, Kežmarčané všichni strachem opustivše město,
dali je i se zbožím hojným v kořist nepřátelům; též okolní městečka
i vsi popleněny jsou nápodobně, a probošt Spišský Jiří padnuv do

zajetí, umřel potom v Praze co vězeň. Odtud obrátili se Táboří
přes Turec k městu Kremnici, a nabravše i v tom okolí plenu
hojného, vrátili se přes hory beze všeho boje do Čech na počátku
června.102 Druhou výpravu, v síle podobné jako byla první, vedl
téhož času hejtman Sirotčí Jan Čapek ze Sán do Poznaňská, odtud
pak do Nových Marek a do zemí Pruských až k moři Baltickému,
jakož později vypravovati budeme. Po vzdálení se těchto vojsk ze
Slezska počalo se tamějším husitům nedobře dařiti: kníže Bolek

Opolský, kterýž stal se byl prý »arcikacířem«, poražen jest dne
13 máje od knížete Mikuláše Ratibořského u města Rybníkův, tak
že outěkem sotva život zachoval;

103 a Petr Polák, hejtman posádky



husitské v Němčí, dne 16 máje dal se překvapili v poli od Vrati
slavských a Svídnických silou takovou, že netoliko poražen ale i jat
jest osobně.104

Král Sigmund ocitoval se již na druhé léto v Itálii bez moci,
bez účinku i beze slávy; od počátku července 1432 do počátku
máje 1433 živ byl s komonstvern svým v Sieně, na outraty toho
města, méně panovníku nežli hostu konečně obtížnému se podobaje.
Poněvadž němečtí knížata byli k jízdě jeho císařské neradili, proto
nechtěli ani podporovali jeho, jak lidem branným, tak ani penězi;
i musel svěřiti se cele straně té v Itálii, která bojovavši pod heslem

císařovým proti straně nosivší heslo papežovo, vyhledávala jediné
prospěchu svého a nikoli císařova. Byv opuštěn od vévody Milán

ského, když zuřila válka, nemohl ze Sieny ani hýbati se, aby ne

upadl do rukou nepřátelských. To jediné, co uchránilo, že nepotkal
se s hanbou, byl spor tehdáž ještě neurovnaný mezi sborem Basi

lejským a papežem; Eugen IV zajisté, vida se čím dále tím více

přemáhána, musel ušetřiti jeho, co jediného prostředníka jemu
zbývajícího, aby nepodlehl moci sborové dokonce. On pak zase,
záviseje od dobré vůle Guelfův neméně nežli Gibellinův, nemohl
neshovívati papeži, chtělli neminouti se s cílem jízdy své.

V běhu roku 1433 zdálo se, jakoby se byla vrátila důležitá
v dějinstvu doba, kdežto všeobecná církev ve sboru shromážděná
měla potáhnouti k sobě vrchní moc od stolice Římské provozo
vanou, a obnovovati se napotom sama duchem reformy a pokroku.
Eugen IV následkem neopatrného svého proti Basilejským počí
nání klesal více a více v moci a vážnosti, a sbor mohl již netoliko
žádali od něho poslušenství, ale i nespokojit! se ani bullou dne
16 února 1433 danou, v níž papež nejvíce za příčinou věcí českých
svoloval konečně k držení sboru v Basileji, poroučeje přitom, aby
prý tam jen o uvedení Čechův zase do církve a o pokoj mezi

křesťany jednalo se; neboť proto, že neuznával předešlého půso
bení sboru a vylučoval reformu církevní z oukolu jeho, nastupovalo
se proti němu ještě přísněji. Sigmund znaje velikou potřebu reformy,
podporoval snažení sboru o ni všemožně, a není pochyby, kdyby
měl byl dostatečné síly, žeby ve spojení se sborem byl mohl i ještě
nyní dosíci toho, co v Konstancii před volením Martina V tak
zpozdile zmeškáno bylo. Ale chudý stav jeho, zvláště při vyjedná
vaní míru Ferrarského, přinutil jej hledati Eugeniovy dobré vůle;
plnomocníci jeho, uherský hrabě Matik a kancléř Kašpar Slik,
přísahali v Římě již dne 7 dubna 1433 do duše pána svého, že
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pokud živ bude, nepřestane hájiti Eugenia IV na stolici papežské
proti všem jeho nepřátelům, aniž ujímati dá jeho práv, spokojen
jsa, že týž papež již uznal a stvrdil sbor Basilejský; kteroužto pří
sahu později obnovil Sigmund osobně, zakazovav se, že nesvolí

nikdy, aby Eugeniovi IV poslušenství odjato bylo. Po takových
námluvách přijel konečně 21 máje do Říma, i korunován jest tam
o deset dní později, v neděli svatodušní, na císařství Římské,
s obyčejnými slavnostmi. Dal o tom bez meškání zprávu také
věrným svým do Cech, vychvaluje při tom Eugenia IV netoliko

pro lásku a přízeň sobě prokazovanou, ale i pro horlivost, kterouž

prý měl ke svátým oučelům sboru Basilejského.
105 Potom dne 6 června

vydal z Říma psaní ke všem stavům Českým i Moravským vůbec,
kdežto dí:

»Zpraveni jsme, že vaši poslové v tom svátém sboru Basi

lejském, pánu bohu děkujíce, plné, laskavé a příznivé slyšení měli,
tak že sou vděčně a dobrotivě odtud jeli; a také že ten svátý sbor
k tomu sněmu, jejžto na sv. Trojici položili ste, své důstojné posly,
biskupy, preláty a doktory poslal mezi vás; a že jest dobrá naděje,
že, ač bůh dá, všecky věci k chvále boží a k upokojení té země
a k zvelebení koruny České k dobrému konci přijdou. Kteréž sme
věci srdečně rádi slyšeli, a nikdy nám ve mnohých létech tak milý
a veselý den nepřišel; neb sme toho, jakožto dědic a přirozený
pán té země, vždy žádali a o to ustavičně stáli a pracovali, jakož
to jest vám svědomo. A by tomu byl pán bůh ráčil, bylibychom
rádi tu v Basilii přítomni byli, a k tomu k té koruny a k vaší cti
všicknu snažnost přičinili: však jest to nemohlo býti pro přepilné
a veliké věci říšské, ježto sme zde činiti měli: ale již smluvivše se

ouplně s svátým otcem naším papežem Eugeniem, který jest nás
na den sv. Ducha zde v Římě slavně korunoval k Římskému císaři,
i nám takovou čest, lásku a přízeň ukázal, (také o tu při toho
svátého sboru, s kterýmž jest v různici byl,) že milému pánu bohu
ufáme, že věční přátelé budem. A také uklidivše poctivě naše věci

říšské, kteréž sme činiti měli, již š božím a Jeho Svatosti pože
hnáním zase domův a bohdá upřímo do Basilije pojedem; pro
nižádnou věc více, než abychom k těm věcem koruny České raditi
a pomoci mohli, jakož sme toho vždy žádali z přirozené povin
nosti« atd. 106

V Praze od příjezdu poslův Basilejských až do sejití se sněmu
obecného nejednalo se nic důležitého, leda že strany prokazovaly



sobě zdvořilosti, návštěvy a hostiny slavné; jen Sirotci Novoměstští
chovali se méně vlídně, a kněz jejich Jakub Vlk popuzoval nejednou
na kázaní posluchače své, pravě že celý sbor Basilejský byl ne

věrný, a že na spůsob >basiliška« hledal vtrousiti jed svůj mezi
Cechy; tak že poslové přinuceni byli vésti proti němu stížnost
u těch, kteří je byli s sebou přivedli. Také když roznesla se jednou
po městě pověst, že biskup Filibert biřmoval v bytu svém několik
pacholat českých, lid obecný počal se jitřiti, a někteří z chátry
chtěli prý obořiti se v noci násilím na posly, leč že Prokop Veliký
přichvátav, uhrozil a jinam zavedl ty lidi, dříve nežli poslové sami
o nebezpečí svém se dověděli. 107 Sněmovníci sešli se u větším počtu,
nežli kdy za lidské paměti, ale jen pomalu a později, nežli uloženo
bylo; pročež také teprv dne 12 června počalo se valné rokování
v Karolíně, kdežto M. Rokycana dával nejprvé zprávu o veškerém
jednání poslův českých u sboru. Nazejtří [13 června] pak povoláni
a vedeni jsou otcové Basilejští do sněmu; i podivili se, vidouce že
u Čechův každé zasedání počínalo spěvem Veni Sancte spiritus
a modlitbami.168 Předsedali toho dne ve shromáždění tři kněží,
sedíce vedle sebe na stolici mistrovské : od strany kališnické M. Jan
Rokycana, od Sirotkův M. Petr Payne a od Táborův Mikuláš

Biskupec z Pelhřimova. Rokycana veda slovo, jmenem celého sněmu
vítal posly řečí strojenou na text napomenutí sv. Pavla daného
Filipenským; »kterékoli věci jsou pravé, kterékoli poctivé, kterékoli
spravedlivé a milé, jestli která ctnost a jestli která chvála, o těch
věcech přemyšlujte« atd. a dle zdání jeho všecky takovéto ctnosti
soustředily se ve čtyřech článcích Pražských. Potom Filibert biskup
z Francie předloživ věřící listy od sboru, mluvil na slova v evan

gelium: »stanul Ježíš u prostřed učenníkův svých, a řekl: pokoj
vám!« jehožto řeč Rokycana tudíž celému sněmu tlumočil po
česku. Pak ještě Jan z Palomar vykládal a chválil dobrodiní, která
z počatého s obojí strany mírného vyjednávaní božím vedením
následovati měla. Však teprv dne 15 června přednesl týž Palomar
zdání druhův svých, že cesta nejbližší a nejjistější ku pokoji
a k jednotě byloby přistoupení Čechův ke sboru na ten spůsob,
aby prý oučastnili se porad i nálezův jeho a podvolili se jim sami

podle příkladu veškerého křesťanstva. Když ale takto počalo se

opět od požadavkův krajných i již dávno zamítaných, není se
čemu diviti, že celé jednání dloužilo se bez prospěchu, až mnozí
sněmovníci velmi netrpělivými se stali. Dne 18 června kněz Prokop
Veliký vstoupiv na stolici mistrovskou, odpovídal na důtky poslův
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Basilejských, že Čechové mečem a krveprolitím hájili učení svého,
slovy následujícími:

»Co do válek, dokládáme se boha vševědoucího, že strana
vaše, pozdvihši proti nám kříž krvavý, ač my toho nezasloužili,
outoky válečné sama počala, i jala se hubiti zemi Českou mečem
a ohněm přeukrutně; jejímu však nátisku nespravedlivému odolali
sme s boží pomocí až podnes, I jakkoli kruté byly válečné ty
běhy, přece i z nich urodil se již nejeden duchovní prospěch,
a urodí se ho bohdá ještě více; netoliko že drahný počet urputných
protivníkův pravdy spasitelné čtyř článkův, připuzeni byvše vyzná
vali je ušty, brzy potom přilnuli k nim dobrovolně sami a stali
se upřímní jejich hájitelé až do smrti, ale také že veliké množství

lidu, vyznávajícího pravdy ony věrně, ochráněno jest od ukrutnosti

nepřátelské, ježtoby sice, odstrašeni jsouce od nich, museli byli
zpronevěřiti se duchu svátému; takéť ví se z několika od sboru

Basilejského vyšlých psaní, že veliké těchto válek bouře daly
otcům církevním hlavní příčinu, aby sejdouce se na sbor do Basi

leje, propůjčili se nám ke slyšení, což my za veliký boží dar sobě

pokládáme, aby pravdy spasitelné všem národům ve známost vejiti
mohly; konečně že i samy ty válečné pohromy a neřesti obracují
božím působením mnohé mysli ku pravdám oněm, z čehož nemalý
jde zisk církvi rytěřující Aniž my mníme, žeby tyto bouře přestátí
mohly, pokud blahoslavené ony pravdy ode všech oudův církve

přijaty a věrně zachovávány nebudou. To však Důstojenství Vašemu
pravíme a ujišťujeme cele, že v ohavnosti máme všeliké neřády při
válčení se přiházející, a litujíce jich, nepřestáváme kárati, kdokoli
jimi zaviní; břímě pak válek jen proto nosíme, abychom božským
oněm pravdám připravíce místa v církvi, dosáhli onoho blaženého
pokoje a stavu, z néhožby jednota církve, bratrská všech láska,
oprava mravův a jiné vše dobré, kteréhož i vy žádáte, boží pomocí
povstati mohlo.« 109

Téhož dne 18 června oznámil Palomar, že poslům nebylo lze

vynesti soud svůj o čtyřech článcích Pražských, když pozorovali,
kterak Čechové sami nestejně o nich smýšleli, dělíce se jak ve vý
kladu tak i ve praxi jejich; pročež že potřebí bylo a že žádali, aby
jim písemně předložena byla širší jejich formule taková, kterážby
jevila smysl, jejž drží celé království. Byl to první rázný krok
k odhalení a spolu k nadužívaní hluboké mezi stranami českými
nesvornosti; neb když mistrové Pražští sepsali formuli takovou dle

smyslu svého, kněží a hejtmané Sirotčí a Táborští rozhorlili se



proti nim náramně, až i ze zrady je viníce. Teprv 21 června před
nesl Rokycana ústně širší výklad ve jménu celého království,
s kterýmž Basilejští nebyli nespokojeni: ale když nazejtří [22 června]
podán týž výklad písemně, jali se naříkati, že smysl jeho již nebyl
tentýž, ale proměněn v horší. K žádosti jejich jmenoval sněm osm
doputovaných ze sebe, kteřížby sami měli napotom jednati s posly
o věci této: byliť to Rokycana, Petr Payne, Prokop Veliký, Mikuláš

Biskupec, Oldřich Znojemský, Ambrož Hradecký, Sigmund Manda

Pražský a Matěj Louda; později přidán k nim ještě devátý pan
Vilém Kostka; to však ještě méně spokojilo posly, protože strany
krajné v deputaci této patrnou měly převahu. Protož odhodlali se

Basilejští ku kroku ještě ráznějšímu, ba rozhodnému. Ve čtvrtek
dne 25 června ráno před sněmováním svoláni jsou přední šlechti
cové podobojí do bytu M. Jana Rokycany soukromí, a poslové
přišedše tam, představovali jim, jak nehodné to bylo, že oni, kteřížby
ve cti měli vládnouti královstvím, jakož za předkův jejich se dálo,
nyní ani prý svobodni nebyli, alebrž poslouchat! museli ve všem

lidí, ježto sice ani za slouhy jim by se nehodili; a kterak země

jejich, nesvorná jsouc a odtržena od celého křesťanstva, čím dále
tím hloub klesati musela zvláště nedostatkem lidí učených;

110
spásy

že nebylo pro ně, leč v jednotě a v pokoji s církví; tyto pak
u nich že nebyly nemožné, jelikož rozdíly co do tří článkův zdály
se býti dosti lehké, co do článku pak o přijímaní pod obojí byla
naděje, že sbor k žádostem jejich naklonit! se dá. Domlouvali tedy
pánům a rytířům přítomným, aby nedbajíce odporu stran krajných,
přičinili se na sněmu, by nastoupena byla cesta jednoty. Radost
mnohých šlechticův nad svěřením takovýmto byla veliká; zvláště

pak pan Menhart ze Hradce, kterýž již dříve byl měl důvěrná
s posly vyjednávaní, přimlouval se ve smyslu jejich a postavil se

spolu v čelo té strany, která pokoje vlasti touto cestou pohledávala.
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Když potom téhož dne počalo zase sněmování, roznesla se

brzy pověst o podávaní od sboru, ale naléháno na posly, aby jasněji
a určitěji o té věci pronesli se. Sněmovníci chtěli především věděti,
ku komuby ta svoboda přijímaní pod obojí vztahovati se měla?

výsada v ohledu tomto Cechům samým podávaná že nepostačovala,
ale musela také aspoň na Moravany a na přívržence jejich ve
Slezsku i v Polsku rozšířena býti, jináče žeby pokoje dosíci lze

nebylo. Dále ptali se, v jaké formě tato svoboda kalicha propůjčena
bude ? i žádali ji míti od poslův. Tito však bojíce se, aby dosavadní
odpůrcové kalicha v Cechách a v Moravě neutrpěli svolením jejich,



nedávali než odpovědi neurčité a vymykavé; co do formule žádané

pravili, že té dáti moci nemají, ta že jest věc týkající se víry, které
sbor nedává nikdy do rukou ani sebe většího poselství; moc jejich
že vztahuje se jen ku přijmutí Čechův do jednoty církevní a ke

zproštění jich tudíž všech na ně vynešených církevních pokut
a klateb; formuli aby Čechové sami navrhli takovou, kterážby od
sboru přijata býti mohla; však že poslové měli to přesvědčení, že

jakmile Čechové vrátí se ku poslušenství církve, sbor ukáže se
v skutku štědrým ke všem jejich žádostem; neb jakžby mohla
církev podávati svátostí svých těm, kteří jí za matku svou neuzná

vají? pročež aby poslal sněm opět ke sboru plnomocníky své,
ježtoby pod výminkou osvobození kalicha vstoupiti mohli jmenem
celého království do jednoty církevní; nebylo prý pochyby, že sbor
za příčinou upokojení a ujednocení církve propůjčí sek tomu dobrotivě.
V takovýchto řečech ztráveno zase několik dní, zvláště když formule,
kteréž Cechové konečně dne 29 června zespolka poslům podali,
nedošla u nich pochvaly. Dne 1 července opět někteří šlechticové
měli s posly jednání postranné v bytu Rokycanově, následkem čehož
formule česká zase zmírněna jest a ustanoveno, že noví vyslanci ji
ponesou ke sboru: ale veřejné jednání, ve kterémž to provedeno
jest, nedálo se bez náruživosti. Když Payne znovu horlil proti svět
skému panování kněží, chtěje určitěji ohraditi větu svou, a kněz

Prokop přisvědčoval jemu: šlechtic jeden vstav, vyzýval je, aby
tedy oba postoupili statkův, kteréž drželi, kněžím jiným, ježto ne

zdráhali se vládnouti zbožím pozemským; on že sám vždy také
hotov bude vydati od sebe, cokoli držel statkův zádušních. Jindy
když páni na sněmu stěžovali sobě do sboru, že Čechy potupně
jmenoval »husity,« Prokop ozval se hlasitě, že »husitou« i býti
i slouti za čest sobě klade; a když Basilejští napomínali pány české,
aby nechajíce novot, navrátili se k vlastním spůsobům svým, jakovéž
měli aspoň před třidceti lety, vskočil jim tentýž do řeči: »ba řekněte:
»»před tisíci lety,«« když míra času jest vám důvodem pravdy;
a my tehdáž ještě byli pohané.«

Ve valném posezení sněmu dne 3 července loučili se poslové
Basilejští obyčejnými slavnostmi, neobdrževše, čeho nejvíce žádali,
příměří totiž všeobecného mezi stranami; kněz zajisté Prokop stál

vždy na tom, že až nesnáze o čtyři články »dle boha* urovnány
budou, teprv chtěl míti pokoj s celým křesťanstvem věrný a ne

zrušitelný; což tím tížeji bráno bylo, že se zdálo, jakoby jen od
osobní jeho vůle záviseti mělo, kdy pře ta měla za »urovnanou dle



Pověst mylná, jakoby plnomocníci sboru v Praze ke všem
žádostem Čechův byli svolili, roznesla se byla po všech krajích,
kudy jeli, a ujišťování jejich, že tomu nebylo tak, přijímáno v Němcích
s velikým potěšením; a nicméně vznášeny na ně snažné prosby,
aby přičinili se především o upokojení Čechův. Jeden z poslův,
Martin Berryer, předstihnuv kollegy své, již dne 31 července vy
kládal ve shromáždění sboru o výsledcích toho poselství. Všude prý
uznávalo se s pochvalou a vděčností, že koncilium svým vlídným
k Čechům se chováním mnohem více pořídilo, nežli nejsilnější vojska
násilím; a poněvadž ušlechtilá mysl snáze dá se přivnaditi nežli při
nutit!, že potřebí bylo tím laskavěji míti se ku poslům jejich, čím

čestněji oni v zemi své chovali se k Basilejským. Prosil také, když
dáno bude poslům českým nové slyšení, aby otcové pilně varovali
se všelikého hluku, reptání, smíchu neb odmlouvání, za příklad sobě
berouce sněm český, kdežto u přítomnosti poslů vždy prý dokonalé
ticho panovalo, jakkoli veliký tam býval počet nejen kněží a šlech

ticův, ale i obecného lidu. 112 Potom dne 5 srpna dávali širší zprávy
o jednání svém biskup Filibert a Jan Palomar ve posezení veřejném;
načež zase v užším sezení dne 13 srpna teprv týž Palomar učinil

tajnou o českých věcech relaci, z kteréžto i my zde některá slova
uvesti chceme. Byloť prý pozorovati, kterak mnozí litovali toho, že

poslům sborovým dán byl přístup do Čech, a kterak usilováno

všelikými prostředky, aby pokoj uzavřen nebyl, protože báli se,
žeby ztratili vládu v lidu, kdyby všeobecný nastati měl mír; v Cechách
zajisté že již ani národ, ani šlechta nepožívali svobody, podrobeni
jsouce vůli několika vůdcův vojenských, kteří dle libosti nakládali
na ně břemena. Vypravoval dále týž Palomar obšírně o nesvornosti

panovavší mezi hlavními třemi sektami, Pražany totiž, Sirotky a Tábory,
ježto prý vzájemně se kaceřovali; Táboří že byli dvojí, polní, kteří
ustavičně válkou se obírali, a domácí, ježto v městečkách živnosti
své vedli; obecný lid že trpěl mnohé zádavy, ano se mu pravilo,
že boje bylo potřebí, aby Němci země neopanovali, proti nimž že

boha« uznána býti, a kdy nic. Však teprv 11 července opustili
Basilejští Prahu, a s nimi šli noví poslové Pražští, M. Prokop Plzeňský
z kolleje Karlovy, kněz Martin Lupáč ze Chrudimi a Matěj Louda
dlouhobradý. Až do Zlutic dali jim průvod Jan Velvar Pražský
a jeden hejtman Táborský; odtud pak vzal je v ochranu Jakoubek
ze Vřesovic, jenž je doprovodil do Chebu dne 15 července; pak
teprv 2 srpna vrátili se do Basileje, hojným deštěm na cestě mnoho
strádavše.



přirozená všude panovala nechuť a nenávist. Ale jakkoli nesvorni

byli husité, ve článku však o přijímaní pod obojí že všichni rovně
souhlasili, ač nevšichni tvrdili, že bez kalichu nelze spasenu býti.
Kněží že nepřestávali podněcovati nedůvěru lidu proti církvi a sboru.
Ostatně ale z poselství sborového předce že vyplynul dvojí prospěch
dosti vážný: jeden, že podvráceno domnění v Cechách rozšířené,
jakoby husité v hádaní byli svítězili; druhý, že Plzeňským zjednána
chvíle, skliditi žeň ještě před novým obležením města jejich. Slezáci
že měli s husity umluvu, aby pokojně mohli obcovati s nimi, ne

jsouce nuceni přistupovat! k víře jejich; národové ale všickni, kteří
s Cechy sousedili, že přáli sobě pokoje s nimi co nejvroucněji,
velice se jich bojíce.
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V outerý dne 11 srpna měli noví poslové čeští ve slavném
a hlučném shromáždění sboru veřejné slyšení; kdežto nejprv
M. Prokop Plzeňský, potom Matěj Louda, posléze pak Martin Lupáč
řečnovali. Čtena tu jest formule vydaná ze sněmu českého, pod
kterými výminkami měloby sjednocení Čechův se sborem se státi.

Důležitý spis ten zněl, jak následuje:
»Tyto články podáváme Vašemu Otcovství, abyste ohledem na

žádoucí všem lidem pokoj a jednotu ráčili k nim v podepsané formě
dáti své svolení, by svobodně drženi, učeni a neodvolatelně zachová
váni byli v království Českém, markrabství Moravském a v místech,
kde přívrženci jejich přebývají: 1) aby přijímaní přebožské svátosti
večeře páně užitečné a spasitelné pod obojí spůsobou, chleba totiž
a vína, všem křesťanům v Čechách, v Moravě, a kdekoli jejich pří
vrženci bydlejí, od kněží svobodně bylo přisluhováno; 2) aby všickni
hříchové smrtelní, a zvláště zjevní, skrze ty, na kteréž to sluší,
rozumně a vedle zákona božího byli stavováni, trestáni a vymítáni;
3) aby slovo boží od kněží páně a jáhnův hodných svobodně a věrně

bylo kázáno; 4) že nesluší kněžstvu za času zákona milosti nad
zbožím pozemským světsky panovati. Jednoty pak obapolně tak
dlouho žádané spůsob podáváme v tato slova: Hotovi jsme sjedno
tit! se a býti jedno, tak jako všickni věrní křesťané dle zákona
božího v jednotě býti povinni jsou )

a přídržeti se i poslouchat! všech
nám řádně představených ve věcech církevních, kterékoli dle zákona
božího nám poroučeti budou. Jestliže ale sbor, papež aneb preláti
nařídí buďto činiti, co bohem zapověděno jest, aneb nechati, co
v písmě svátém se přikazuje, my poslouchati povinni nebudeme.
O tom ať stane se umluva mezi námi a vámi, jakmile čtyři článkové
naši vyřízeni budou dle soudce ve Chbě umluveného, k jehožto



soudu i ve všech budoucích příhodách utíkati se chceme.« Další
obsah lístku byly žádosti, aby sbor nedal více kaceřovati ani haněti
Čechův pro víru jejich, i aby nařídil, že i ti kněží čeští a moravští,
kteří dosavad nezachovávali čtyř článkův Pražských, mohli bez

ujmy cti své k nim zření své míti. 114

Od té doby uznána jest ve sboru neodolatelná potřeba, získati
koncessiemi aspoň jednu stranu mezi Čechy. Aby však věc tak
důležitá konala se s náležitou rozvahou, zřízena jest deputace zvláštní
asi 50 osob, by důkladnou dali odpověd na ty dvě otázky: 1) slušeloli

povoliti Čechům přijímaní pod obojí, když ostatní křesťanstvo při
jímá jen pod jednou? 2) v jakém smyslu mohl sbor svoliti ke
článkům husitským? Již zajisté docházely o této věci se mnohých
stran hlasy sobě odporné: netoliko jednotliví theologové, ale i uni

versity některé, zej měna v Němcích, protestovali dosti prudce proti
každému privilegium, kteréžby Čechům uděliti se chtělo,

115 kdežto
jiní a jmenovitě knížata mnozí snažně se přimlouvali, aby pro pokoj
obecný povolilo se, cokoli jen možného jest. Deputace přes dvě
neděle měla každodenně pilná pojednávaní, až konečně jednohlasně
svolila k návrhu v té věci učiněnému. Dne 26 srpna svoláni jsou
preláti a téměř 160 doktorův k tajnému posezení, tak že přísahali
všichni nezjeviti před časem nikomu, co zjednáno a uzavřeno bude.
Tu opět Jan Palomar zprávu dával o veškerém otázek oněch skrze

deputaci rozjímaní a rozhodnutí, vyvracel odpory vzniklé, a pod
poroval výmluvně návrh podaný, dle něhož mělo vyhověti se žádostem
českým; i líčil opět obšírně stav věcí, jak v Čechách tak i v okolních

krajinách, předkládaje zvláště, kterak duchovní neduh v zemích
těchto prý se zmáhal, jenž mnohem rychlejší pomoci lékařské po
žadoval, nežli nemoci tělesné; tyto zajisté čím déle trvají, tím se

stávají nesnesitelnějšími a nutí nemocného samy hledati pomoci,
onen ale že čím déle tím méně se cítí, alebrž ve zvyk a v oblibu,
konečně pak i v zatvrzelost přechází. Pročež kdyby Cechové ani
nežádali pomoci, žeby sbor povinen byl pečovati o duchovní blaho

jejich; přijmutím pak návrhu že stane se počátek neomylný k oupl
nému navrácení jejich do jednoty církve. V tom ale že potřebí
bylo opatrnosti a chytrosti tétéž, které sv. Pavel u Korintských
někdy užíval; Čechové že byli národ plachý a bezuzdný, zdráhající
se vstoupiti do ovčince církve; pročež že potřebí bylo nakládati
s nimi jako se hřebci aneb mezky, když se okrocujk a chovati se
k nim vlídně, pokud necítili na sobě ohlaví, jímžby k jeslem při
vázáni býti mohli;

116 takové pak ohlaví že bude pro ně podvolení



se k jednotě a ku pokoji. Přimlouval se i legat Julian k témuž

smyslu, a však jednání to protáhlo se ještě skrze dva dni, nežli

přišlo k uzavření konečnému. Sbor pak pečoval sice o tajení této
věci netoliko pro Cechy, aby se oumyslu jeho před časem nedo

věděli, ale i za příčinou papeže, od něhož se obávati bylo překážek;
117

nicméně pro větší platnost uzavření takového svoláno jest o to shro
máždění valné ke dni 2 září. Kníže Vilém, jemuž také pod přísahou
tajemství svěřeno, nejen schvaloval oumysl otcův, ale ještě prosil
celého shromáždění, aby císaři Sigmundovi o církev a sbor tak
vysoce zasloužilému, k nabytí opět království Českého spůsobem
tímto dopomoženo bylo. Když tedy poslové čeští do shromáždění
uvedeni jsou, kardinál Julian oznámil oumysl sboru, propůjčit! se

k žádostem českým se vší laskavostí, pokud to dle boha možné

bylo, a ohlásiti to zvláštním poselstvím svým, kteréž opět bez
meškání do Čech vypraveno bude; i prosil jich, aby sobě poručeny
měli jak jednotu a pokoj církve, tak i bezpečí a blahobyt poslův
sborových u národu svého. Také kníže Vilém mluvil v témže

smyslu, dokládaje, že nikdy Čechové neměli aniž budou míti pří
ležitosti lepší, dojiti jednoty a pokoje se vší svou ctí. Odpovědi
však žádané na články jich jim nedáno, tak že museli vrátiti se,
nevědouce ani co pořídili. Noví poslové do Čech jmenováni byli
čtyři: biskup Filibert, Jan Palomar, Jindřich Tok a Martin Berryer,
kteřížto však teprv 11 září vydali se opět z Basileje na cestu.

O městě Plzni připomenuli sme již častěji, kterak ono z při
rozené reakce proti výstřednostem svým r. 1419 a 1420 navrátilo
se ku katolicismu, a pokoušeno byvši od husitův několikrát bez

prospěchu, rostlo v horlivosti pro víru svou každým rokem; sklíčeno

jsouc, slibovalo sice dáti průchod čtyřem článkům Pražským, ale

po vzdálení se nebezpečí zatvrzovalo se vždy v nedržení slibu; byloť
to tediné větší a čistě české sídlo v zemi, ježto stavilo se proti
husitismu co hráz nepřemožená, i podporováno jsouc několika hrady
okolními, tvořilo nematnou mocnost nepřátelskou u prostřed národu.
Mezi nadějemi, o nichžto Čechové dosavadní klam svůj v jednání
s Basilejskými poznávat! počali, byla také ta, že sbor sám pomůže
jim k tomu, čeho ještě usilováním svým byli dosáhnouti nemohli,
k jednotě totiž vyznání věroučného; doufali zajisté, že aspoň v po
týkaní se sborem najdou se ony duchovní takořka středokraty,
čili střední ta čára i půda, na kteréžby strany všecky mohly setkati
se jednomyslně a srůsti dohromady v jednotu. Nyní ale předvídajíce,
že postavení jejich ve církvi mělo i napotom býti různým a vý-



minečným, a že sbor dal se s tíží nakloniti, aby svým v Čechách
přikázal co do víry přilnouti k většině národu svého, uznávali tím
pilnější potřebu předejiti všecky neřesti, které následovati musely
z kořenného dvojení se náboženského v zemi. Co tedy nedařilo se

jednatelům míru, chtěli dobyti násilím zbraně, a donutiti aspoň
krajany své v Plzeňsku, aby přiznali se také oni ke článkům Pražským.
Pročež uzavřeno ještě za bytu prvních poslův Basilejských v Praze,
že Plzeň spojenou mocí husitskou obležena i dobývána býti měla;
legatové pak, měvše o tom výstrahu a prošeni byvše od Plzeňských
podtají, aby aspoň přede žněmi nedali obehnati města jejich, pro
dlužovali proto jednání svá v Praze, o nichž nahoře vypravováno
jest.

118 Povětrnost roku toho byla Plzeňským nad obyčej tak pří
znivá, že již v první polovici měsíce července mohli sklízeti obilí
v okolí svém, kteréžto honem sžínané hned do města vozili a tam

teprv sušili, až dne 14 července, z rozkazu Prokopa Velikého, bratří
z Uher se vrátivší pod Bedřichem ze Strážnice a Janem Pardusem
z Horky, u vsi Skvrňan, asi půl hodiny od Plzně vzdálí, polem se

rozložili, aby dalšímu zásobení se města učinili konec. Nedlouho
potom přibyli k obléhajícím kněz Prokop sám a branní z měst
Zátce, Loun, Klatov, Domažlic, Stříbra i jiných; na počátku měsíce
září přitáhlo také vojsko Pražské, a sice netoliko z Nového, ale
i ze Starého města; posléze také Sirotci rozmnožili počet doby
vatelův, tak že konečně síla celé země a všech stran husitských,
ve pěti vojskách vesměs až prý na 36,000 bojovníkův vzrostlá,
okolo Plzně ležela. Nebylo to tedy pouhé obležení města, jemuž
podobných se přihodilo ve válkách husitských téměř bez počtu:
byl to boj poslední a rozhodný o tu otázku, mělli v Čechách vůbec
vedle husitismu také katolicismus míti oprávnění své; za to uznávali

jej netoliko Čechové, ale i sbor Basilejský a knížata Němečtí všichni,
a protož také strany všecky napnuly v něm poslední síly své; jen
šlechta husitská zůstávala nečinná, kdežto s druhé strany páni kraje
Plzeňského buďto šli sami, aneb posílali aspoň čeleď svou, aby po
máhala měšťanům brániti města; i stala se s obou stran námluva,
že hradové okolní měli státi v míru, pokud obležení trvalo, pod
výminkou, že vzdají se bez dalšího boje, jakmile Plzeň dobyta bude.
Neníť nepodobné, že již tehdáž strana páně Menhartova měla tajnou
s Plzňany umluvu."9

Kdyby o tomto, vedle Karlšteinského někdy nejpamatnějším,
dobývaní byly nás došly zprávy místnější, museli bychom bez

pochyby podiviti se nedospělosti tehdějšího umění dobývacího



vůbec a dělostřelčího zvláště, vidouce, kterak vojsko mohutné
a vítězné, kteréž od nepřátelův samých za mistry v dobývaní uznáno

bylo,
120 téměř desítiměsíčným namáháním proti dobře ohrazenému

městu přece nic poříditi nemohlo. Stříleloť se asi ze čtyřidceti děl
ze zvonoviny ulitých a okolo Plzně rozestavených každodenně,
koulemi však veskrz jen kamennými, kteréžto padajíce dálkou
téměř vysílené do města, nepatrné v něm dělaly škody. Netrvalo
dlouho, a husité vidouce neprospěch takového úsilí, pustili od

dobývaní a ustanovili vyležeti město hladem. Patero vojsk rozložilo
se tak, aby bránili nejen dovozu, ale i každému stýkaní se města
s venkovem. Plzňanům nicméně nebylo těžko, rozesílat! posly do
všech krajin a žádati o pomoc, kteráž i se všech srán ochotně se

jim poskytovala, netoliko hotovými penězi ale i lidmi brannými.
Ku přímluvě poslův Basilejských, když z Čech ponejprv se vraceli,
půjčeno jest jim od Normberských hned na počátku tisíc zlatých
rýnských; 18 září bratr Mikuláš františkán a dva měšťané Plzeňští
měli slyšení v Basileji, kdežto vypravovavše o příhodách svých,
žádali také pomoci. Ze zprávy od nich učiněné dovídáme se, že
v noci ke dni 1 září Plzeňští učinivše výpad, pobili mnoho ne

přátel, spálili jim několik stanův, a přinutili je odložiti ležení své
asi o čtvrt hodiny dále od města. Otcové na místě učinili mezi
sebou první sbírku, k níž kardinálové po 5, biskupové po dvou,
opati tolikéž, jiní po jednom neb půl zlatém skládali, a městský
ouřad také přispěti se zavázal. 121

Ne tak neourodou, jako raději nedostatečným opatřením setby
a hospodářství polního v létech minulých vůbec, povstaly byly
v Čechách drahoty, a v zápětí jejich hlad i mor 122 ve všelikých
krajích, zvláště pak v Plzeňsku, tak že nejen obležené město, ale
i obléhající vojsko znamenitě jimi strádali, aniž pak žeň tohoto léta
stačila k odstranění takové neřesti. Není tedy divu, že vytrávivše
brzy okolí Plzeňské, vojáci rozbíhali se do dalších krajův na pico
vání, při němž páchány nešlechetnosti mnohonásobné. Kdekoli bída
do vojska se vhostí, tam vždy hyne kázeň všeliká; tím méně bylo
jí tedy očekávati v táboru na plenění zvyklém. Děsný důkaz
o zdivočilosti a rozsápanosti jeho udal se okolo sv. Václava před
Plzní. Kněz Prokop Veliký byl vypravil dne 16 září jeden zástup
vojska svého, as 500 jezdcův a 1400 pěších, pod Janem Pardusem
z Horky a Janem Řitkou z Bezdědic, do Bavor na spíži; kteřížto
vtrhše u města Kouby do země, pálením, zájmem a pleněním velice

ji hubili, ale vracujíce se s kořistí nabranou dne 21 září u vsi



Hiltersried podstoupeni jsou od Bavorův bojem; tito vedeni jsouce
Hyncem Pflugem, rodilým Cechem, pomocí lidu selského náramně
rozkaceného porazili je tak, že jich 1177 zůstalo mrtvých na bo

jišti, 330 těžce raněných octlo se v zajetí, ostatní s vůdci Pardusem
a Ritkou vyvázli sice živi, ale se ztrátou celého povozu svého.123

Neštěstí takové a hanba s ním spojená rozbouřily celý tábor hu

sitský; když Pardus se vrátil, drábi rozjitření vrhli se naň a svázali

jeho, chtějíce jej co zrádce aneb co babu na smrt odsouditi; a když
kněz Prokop jal se ho zastávati a hájiti, jeden z drábův, jmenem
Tvaroh, poranil jej samého také stolicí ve tvář tak ukrutně, že

hned krví se polil; ba ni na tom neměvše buřiči dosti, dali téhož
vítězného velitele svého do vazby, a postavili sobě prý Tvaroha na
místo jeho.
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Zpoura ta netrvala sice dlouho; po několika dnech

již nejen propustili vůdce, ale i prosili jej, aby ujal se velitelství

opět. Kněz Prokop však nechtěl nikoli svoliti k takové žádosti

více; příběhem tím, zdá se že život v táboru zošklivil se mu na

prosto ; předstíraje potřebu léčiti se v Praze, opustil vojsko s ©úmy

slem, že nevrátí se k němu více.
Ztrátu tím povstalou nahradil hejtman Sirotčí Jan Čapek ze

Sán, když vrátiv se z daleké jízdy o sv. Havle, připojil se k doby
vatelům Plzně i s houfy svými. Podotkli sme již nahoře, že s jara
byl vytáhl asi s 8000 brannými do Slezska i Poznaňská králi Pol
skému ku pomoci, jenž tehdáž válku vedl proti křižovníkům Pru

ským i proti Svidrigalovi. Na počátku měsíce června vkročilo do

Nových Marek vojsko české s jedné strany, polské pak pod Sudi

vojem z Ostroroha kastellanem Poznaňským s druhé, kdež obě

spojivše se v rychlém pochodu dobyli dvanáctero měst a poplenili
i podrobili celou krajinu vůkol; jen pevné město Landsberg jediné
udrželo se proti nim. Odtud hnuvše se, aniž byvše kde polem
utkáni, dne 6 července položili se před pevné město Chojnici
(Konitz), jehožto potom s velikým úsilím, ale nadarmo téměř
plných šest neděl dobývali, až je hlad donutil táhnouti zase dále.
Po dobytí a zpuštění kláštera Pelplína obrátili se k městu Tščovu

(Dirschau), kteréž také zapáleno a vybojováno jest dne 29 srpna,
jakkoli silná byla jeho posádka; Čapek pak, našed mezi zajatými bojov
níky také několik Čechův křižovníkům slouživších, za to prý, že

prodali se Němcům proti vlastnímu národu svému slovanskému,
dal je u prostřed táboru na vysoké hranici všecky upáliti. Dne
1 září položilo se vojsko české u Gdanska (Danzig,) kdež pobylo
asi čtyři dni, o město se ani nepokusivši; ale blízký klášter Oliva



i vesnice okolní musely lehnouti popelem. Pak u oustí řeky Visly,
na břehu mořském konaly se slavnosti od dávna nevídané, ano
vítěznému vojsku českému jen moře prý postavilo hráz nepřekro
čitelnou; ke dvěma stům bojovníkův pasováno tu na rytířství,
a mnozí nabírali sobě vody mořské do sklenic, jež potom do Cech
na památku sobě přivezli. Již tehdáž počala byla mezi stranami
válčícími rokování, kterážto vedla nejprv k uzavření příměří dne
13 září, později pak ku pokoji. Cechové vracujíce se měli sice
některé nesnáze s králem Polským o žold a záškodí, ale konečně

upokojeni a propuštěni jsou ve cti a lásce; mezi dary královými
pro tehdejší věk vzácnými, jež přivedli s sebou do tábora před
Plzeň, nalézal se také živý velbloud, 125

Krutým bojem u Plzně nerušilo se sice jednání mezi novými
legaty a královstvím Českým, ale podléhalo všelikým proměnám
i nejistotám. Když tito poslové přijeli do Normberka, slyševše
o porážce husitů v Bavořích, ostýchali se tím více jeti dále, ana

přicházela psaní, hlásající, aby ani nepřibližovali se, nepřinášejíli od
sboru potvrzení všech čtyř článkův Pražských v té formě, jak sněm

český je byl žádal. Odhodlali se nicméně zajeti až do Chebu, kdež

potom zdrželi se ode dne 27 září až do 17 října. Průvodčí jejich
Prokop Plzeňský, Louda i Lupáč doléhali nadarmo, aby zjevili jim,
jakou odpověd nesli; pročež ani nedáno jim k další cestě toho

bezpečí a průvodu, kterého sobě žádali. Důvěra však jejich, že se

jim proto přece nic zlého nepřihodí, nesklamala jich: ba když
dne 22 října vjížděli do Prahy, přijati jsou od Staroměstských
ještě větší úctou a slavností nežli dříve; všickni vězňové propuštěni
jsou ke chvále jejich, a u večer téhož dne připravena jim hostina
skvostná, ve kteréž se oučastnily přední osoby města. V následu
jících dnech navštěvovali je jak ouřadové městští, tak i mistři učení

Pražského; professorové pak fakulty lékařské, bojíce se o ně,

protože v městě lidé hustě promírali, přinášeli jim léky a dávali

výstrahy.
128 Za příčinou téhož »moru« zdá se, že i sněm, jenž roze

psán byl prvé ke dni sv. Lukáše (18 října), odložen byl ke dni
sv. Martina, i počal se pak teprv dne 16 listopadu. A jakož Staro
městští srdečně vděčni byli příchodu legatův, tak Novoměstští zase,
popouzeni byvše vždy ještě od kněze Jakuba Vlka, chladně k nim
se měli, ač i oni také jednou hody slavné jim vystrojili.

O následujícím jednání památného toho sněmu Svato
martinského máme sice některé zprávy, ale tak neouplné a stranné,
že těžko jest dobrati se v nich světla i pravdy. Šlechticův pod-



obojích českých i moravských na něm přítomných uvodí se ze

jména 96; mezi předními páni Menhart ze Hradce, Aleš Škopek
z Dubě, Aleš Holický ze Šternberka, Hanuš a Beneš z Kolovrat,
Vilém ze Chlumu, Přibík z Klenová, Jenec z Peterspurka, Petr a Jan
ze Zvířetic, Aleš z Zeberka i jiní; mezi Moravany Ctibor z Cim

burka, Jan Tovačovský, Hlaváč z Mitrova, Zbyněk Doubravka
i jiní;
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hejtmané vojsk, poslové městští a mistři i kněží přítomní

nejmenují se. Tolik ovšem vysvítá z dochovaných nám pramenův,
že obě strany užívaly proti sobě všemožné opatrnosti, ba chytrosti,
aby slovy brzy důtklivými, brzy zase oplývajícími srdečností, po

dajíce co nejméně, získaly za to co nejvíce možná: ale také nelze

neuznávati, že v zápasu takovém Basilejští předčili uměním a obrat
ností. Oni sami znali dobře míru toho, co povoliti směli a chtěli,
a měli v tom ohledu jednu mysl a vůli: Cechové naproti tomu
dělili se v sobě, žádajíce jedni více, druzí méně, nejednomyslní,
puzeni jediné těkavým citem potřeby jako větrem na moři, bez

vesla, bez opačiny a přístavu jistého. Jednání s Basilejskými počalo
hned dne 17 listopadu; po slavnostech obyčejných modliteb, vítaní
a vděčení se obapolného, sněm očekával i žádal slyšeti konečně
formu svolení sborového ke čtyřem článkům Pražským; poslové
ale ptali se nejprv, přijmeli sněm od sboru výklad jiných tří
článkův, jestliže kalichu dána bude svoboda? Sněm, nežliby k tomu
odpověděl, žádal slyšeti dříve formuli osvobození kalicha. Na to
zase ptali se poslové; zdali Cechové, dosáhnouce žádoucího konce
co do všech čtyř článkův, chtěli napotom přilnouti ku pokoji
a k jednotě církve? M. Rokycan odpověděl jmenem celého sněmu,
že chtěli, a z ust všech přítomných ozývalo se hlučné »tak! tak!«

Jen Petr Payne vstav řekl, že »žádoucí konec bude, až budeme
všichni svorni,« ale okřičen byv od jiných umlknul. Potom vyložil
Palomar smysl sboru o třech článcích, zamlčev se přece zase
o prvním; teprv dne 21 listopadu, na opětovanou žádost, podána
od něho cedule o všech čtyřech článcích: ale když ta zbudila

přílišnou nespokojenost, předložena jest dne 26 listopadu zase jiná,
která konečně vešla v kompaktáty, jakkoli byla nedostatečná.
Pravilo se v ní 1) o článku prvním, co do kalicha; že Cechové
a Moravané, jsouce v jednotě a v pokoji s církví, a nedělíce se ve
víře ani v obřadech od ní, leda přijímáním pod obojí, přijímati
budou takto mocí vůle Kristovy a církve svaté; otázka, zdali tak
přijímati všem lidem vůbec jest přikázáno, že bude u sboru teprv
do plna rozjímána i rozhodnuta; ovšem ale že sbor propůjčí kněžím



moc, podávali svátost pod obojí všem osobám dospělým, které o to
žádati budou, s tím však pokaždé doložením, že pod spůsobou
chleba ne tělo toliko, ani pod spůsobou vína krev toliko, ale pod
každou spůsobou jest celý a plný Kristus. 2) Při článku o stavo
vání a trestání hříchův > skrze ty, na kteréžto sluší,« to slovo »na
kteréžto sluší* že jest příliš široké a neurčité; pročež přidali, že

se to má díti vedle zákona božího a ustanovení svátých otcův, tak
aby moc trestní příslušela ne osobám soukromým ale ouřadům
toliko, a sice duchovním nad duchovními a světským nad svět
skými, šetříce při tom vždy práva i spravedlnosti. 3) Co do článku
o svobodném kázaní slova božího doložili, že kazatelé mají od

vyšších svých býti k tomu zřízeni a posláni, a moci biskupovy,
jakožto předního pořadatele, že má vždy šetřeno býti. 4) Co do
světského panování kněžstva dán jest ten výklad, že jak jednotliví
kněží ne řeholníci, tak i církev vůbec mohou míti a požívati zboží

pozemských dědičných; že duchovní lidé, jsouce vladaři (admini
stratores) zboží církevního, mají vládnouti jím věrně podle naří
zení svátých otcův, a že zboží taková od jiných nemohou držena
ni osobena býti bez viny svatokrádežné (sine sacrilegii reatu). Co do
neřádův, kteří při posledních třech článcích v církvi obecně běží,
zůstavuje se sněmu moc, doléhati na jejich odstranění skrze posly
své u sboru, a legatové slibují v tom i ve všem, cokoli náleží
k opravě církve, býti jejich podporovatelé a pomocníci.
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Takovéto byly v podstatě své první skutečné námluvy mezi
stranami o vážných oněch otázkách, pro kteréž od tolika let tolik
krve lidské již prolito bylo. Jakkoli veliký krok jimi učiněn ke
sblížení a srozumění se, však ještě zbývalo tolik mezer a nesnází,
že strany zdály se často vzdálenější od sebe, nežli byly prvé. Kněz
Prokop Veliký četl hned téhož dne spis o rozdílech ještě neurov
naných, který novou zdál se zvěstovat! bouři, kdyby Palomar řečí
opatrnou i hladkou byl jí prý neuchlácholil. I brzy potom, dne
28 listopadu podali poslové opět ceduli novou, kdežto vykládali
smysl církve co do víry a obřadův ve prvním článku dotčených,
a propůjčili se zejmena v tom, že po přijmutí jednoty a pokoje
jmenem celého národu jestližeby našli se někteří, ježtoby při službě
boží nehned srovnávali se s obřady církve všeobecné, to nemělo
na překážku býti ani pokoji ani jednotě, ale že takovým volno
bylo vyjednávat! ještě dále o své věci se sborem; pak že soudce
ve Chbě umluvený bude také dále pravidlem toho, co věřiti a ko
nati se má v církvi, a že poslové jejich vždy budou moci »oby-



čejem poctivým a řádným« naléhali na potřebné reformy u sboru.128

Vykázáno tím sektám Táborské a Sirotčí poněkud mravní jakési
postavení, arci jen prozatimné, chudé a neurčité, aniž takové, jako
vého sobě žádali; ale vždy to byl nějaký počátek aspoň k možnému
země upokojení. Mezi mistry a kněžími Pražskými strana Příbra
mova s koncessiemi těmito již byla spokojena, nikoli ale strana
Rokycanova, tím méně pak Sirotci a Táboří. S Příbramem sou
hlasila veliká částka šlechticův na sněmu shromážděných, kteříž za

příčinou drahoty a moru v Praze bez přestání zuřících tužebně
stáli o brzké urovnání všech sporův, aby co nejdříve sněm zavříti
a domův rozejiti se mohli. Tím vysvětluje se nám dostatečně roz

hlášený skutek o stvrzení prvních kompaktát v sobotu dne
30 listopadu 1433. Když toho dne pod večer poslové Basilejští
v posezení výboru sněmovního v Karolíně žádali, aby již Cechové
dle slibu svého přiznali se ke smlouvám, a Palomar opět pochyb
nostem některým od Rokycany, Prokopa Velikého a Petra Payne
přednešeným ústně dosti učinil, šlechticové donutkali prý kněží
všech stran, že rukou dáním biskupovi Filibertovi slíbili jmény
svých spoluvěrcův přijmouti námluvy dotčené. Někteří však učinili
to s výslovnou ohradou, že je přijímali sice, ale že toho ještě ne

bylo dosti, aniž že tím spokojiti se mohli. 130

Nyní teprv nastala doba, kde sbor a poslové jeho mohli s pro
spěchem kořistiti z nejednoty české; od této doby teprv ona částka
národu, která pádem Korybutovým r 1427 byla přišla o vliv a moc
v zemi, křísila se v síle tím rychleji, čím nesnesitelnější již byl stav
záležitostí obecných. Šlechta česká, již od několika let s dějiště zmi

zelá, nyní vedením pana Menharta ze Hradce vztýčila se opět.
Viděli sme, kterak již první legatové v Praze přičiňovali se o po
vzbuzení její; ještě podstatněji ale napomáhal k témuž cíli císař

Sigmund, vrátivší se z Itálie konečně do Němec, zejmena do Basi

leje dne 11 října. Psaní jeho, která v té příčině přes celou zimu

posílal do Čech, nezachovala se sice: víme však, že povolal záhy
k sobě do Basileje na poradu Oldřicha z Rosenberka, hlavního
svého jednatele v zemi, a spolu nejbohatšího i nejschytralejšího
šlechtice českého;

131
kterýžto, co urputný katolík, nepožívaje moci

ani důvěry ve sněmu husitském, nastrojil na své místo pana Men

harta, jenž aspoň zevnitř byl se ještě kalichu nezpronevěřil. Oba
pak tito přátelé uhlédali nyní příhodnou chvíli, ve spojení s jedné
strany s Pražany a šlechtou kališnickou, s druhé s císařem a sborem
Basilejským, učiniti konec demokratu v Čechách a uvesti krále opět
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do země. I jakkoli nedosti zprávné jest, co Aeneas Sylvius, obou

jejich někdy přítel, o následujícím důležitém převratu vypravuje,
uvedeme zde nicméně slova jeho vlastní.

>Páni Čeští (dí), často spolu se sjížděli, ve svém bludu pozná
vali a bídu svou vážili, že zavrhše od sebe panování krále svého,
těžké jho Prokopovo nésti museli. Rozjímali mezi sebou, kterak on
sám pánem jest, zemi po své libosti a vůli zpravuje, cla vybírá,
berně a daně ukládá, lid na vojnu sbírá, vojsko, kam chce, vede,
loupí a vraždí, žádného sobě a svým radám odporného netrpí,
urozené tak dobře jako neurozené za své otroky a chlapy má.

Předpokládali sobě i to, jak žádného národu pod nebem bídnějšího
není nad Cechy, kteřížto ustavičně polem ležeti, v létě i zimě
v stáních bydleti, na tvrdé zemi léhati, s oděním a zbrojí každé

hodiny obírati se musejí, když jednak domácími, jednak cizími
válkami se hubí, a vždycky aneb bojují, aneb s strachem války
na sebe očekávají. Doložili, žeby již čas byl, aby jho ukrutného

tyrana aspoň jednou s sebe svrhli, a poněvadž jsou jiné národy
přemáhali, sami jednomu Prokopovi nesloužili. Slíbilo se jim polo
žití obecný sněm pánův, rytířův a měst, na němžby o dobré a uži

tečné správě všeho království jednáno bylo. Na sněmě, když se

sjeli, předložil jim pan Menhart: kterak to království šťastné bývá,
v němž obyvatelé ani v zahálce nelenějí, ani skrze války se nehubí;
my pak Čechové až posud neměli sme žádného pokoje, zhubeno
království naše ustavičnými válkami, a velmi brzo zahynouti musí ?

nebudeli v čas opatřeno; leží ladem neoraná rolí, hovada i lidé
hladem místy mrou; což vše z toho pochází, že jeden člověk vším

všudy vládne, a všecko ve své moci maje, bez dotazu a rady pánův,
rytířův a měst působí a dělá, což se mu líbí. Jemu prospěšná
i dobrá jest válka; nebo kdyby pokoj v zemi byl, panování jeho
i hnedby přestátí muselo. Potřebí tedy jest, aby ode všech stavů

jeden za hejtmana volen byl, jehožby ouřad jen do roka trval,
a někteří aby k němu přidáni byli, jejichžto radou by on království
toto a obecné dobré, buďto v čas pokoje aneb boje, spravoval
a řídil. Ale však aby se páni nezdáli sami sobě správu království
a panování osobovati, radil k tomu, aby ze šlechty prostřední takového
hejtmana společně obrali. Slíbila se ta rada všechněm na sněmu

přítomným; Alše z Risenburka, člověka starožitného rodu, ale ne

bohatého, za správce všeho království vyhlásili a hejtmanem nazvali.
Ale jakož při něm pečet zemská a důstojenství toho ouřadu bylo,
tak při Menhartovi největší podstata a moc zůstávala.* 132



Není pochyby, že šlechta česká již dávno před sněmem Svato
martinským se scházela, radu berouc o to, kterak by tehdejší stav
věcí zrušiti a předešlá vláda šlechtická v zemi zase uvesti se měla;
není také pochyby, že nenávist šlechticův proti Prokopovi, jakožto
nej výtečnějŠímu vůdci strany nešlechtické, větší byla nežli proti
jiným osobám : ale neméně jisté jest, že horlení proti němu jedinému,
jakovéž tu do Menhartových ust se klade, vymyšleno jest a s pravdou
se míjí, an Prokop nikdy takovým samovládcem nebyv, právě za
sněmu Svatomartinského vůbec byl se odřekl velení nad vojsky
polními a tudíž i vší veřejné moci v zemi, ba smímeli věřiti starým
zprávám, týmž časem i sám také sliboval šlechtě pomoc svou proti
vojenským rotám. 133 Co tedy v dotčené řeči proti Prokopovi samému
se vynáší, musí rozuměti se proti rotám polním a straně demo
kratické v Cechách vůbec, v jichžto čele arci stál byl Prokop
i dříve, i později zase, nikoli ale přivolení Alše Vřešťovského
z Risenburka za zprávce, ježto se stalo dne 1 prosince 1433.

Sněmovní zápis, kterýž na volení téhož pána vydán jest, nese
to v sobě, že »páni a hejtmané vojsk a zemané, města i obce
království Českého a markrabství Moravského,« napřed ohradivše
sobě práva řádná spravedlivá i všecky své svobody na budoucí
časy, volili sobě dotčeného pana Alše za zprávce království Českého
i markrabství Moravského, a dvanácte osob přidali mu k radě,
i uložili za povinnost, působiti obecné dobré národu, hájiti čtyř
článkův Pražských, brániti všem nepravostem v zemi, souditi ne
snáze a pře všeliké i usazovati soudce po krajinách, dopomáhati
práva mocí brannou a volati k tomu cíli všecky kraje sobě ku

pomoci, kolikrátkoli toho bude potřebí, práva nižádného stavu při
tom nerušíc. Svoluje se mu proto desátý groš ze všech statkův
zástavních a dva groše s lánu ze všech statkův dědičných, »a to

aby bylo ouročníkům na ourocích sraženo pro polehčení té příliš
zhubené chudiny«; požitky hornické také jiti mají k ruce jeho.
Dále má on sněmy dle potřeby svolávati, smlouvy a příměří činiti,

poselství od cizích mocností přijímati a na sněmy vznášeti, opatřiti
dělání dobré mince na Horách Kutných, starati se o bezpečí silnic

veřejných a t. d.
13

‘ V skutku tedy stal se tehdáž pan Aleš presi
dentem republiky České: leč že stáli za ním a nad ním dva šlechtici,
Menhart i Oldřich, kteří postavili jeho na to místo k tomu cíli,

aby pomocí jeho království se starými řády zemskými tím snáze
navrátiti se mohlo.



Vojsko ležící u Plzně přiznalo se ku poslušenství nového zprávce
zemského: i poněvadž sněm český schvaloval dobývaní onoho

města, pan Aleš nemohl protiviti se jemu, ani hýbati vojskem jinam.
Pročež i hned po smluvení prvních kompaktát naskytly se nesnáze
nové: biskup Filibert a kollegové jeho žádali, aby především od
Plzně odtrženo bylo, a mezi stranami pod jednou i pod obojí aby
jestli ne pokoj, aspoň příměří zachovávalo se všeobecné; Cechové

pak odpovídali, že to býti nemohlo, léčby Plzňané prvé přiznali se
také ku poslušenství zprávcově; co do záležitostí víry že chtěli sice
míti pokoj se všemi národy, ale o jiné politické příčiny že nemohlo
na ten čas leda příměří zavíráno býti. Než i v kompaktátech samých
zdviháni jsou nedostatkové mnozí a žádáno jejich vyplnění : nejprv,
aby svoboda přijímati pod obojí netoliko Cechům a Moravanům,
ale také přívržencům jejich v jiných zemích přiznána byla; potom,
aby přidalo se výslovné seznání o tom, že přijímaní takové jest
»užitečné a spasitelné*; dále, že svátost oltářní má i dětem po
křestu přisluhována býti; opět, aby sbor sám také navodil pří
vržence své v Cechách ku přijímaní kalicha, protožeby jináče jednoty
a pokoje v zemi býti nemohlo; a konečně, aby odstranila se ve
článku čtvrtém důtka o svatokrádeži, ana prý jen Cechům k necti
tam postavena byla. Mimo to ještě usilováno jest o výslovné se

znání, že pode jmenem církve, co majitelkyně statkův církevních,
rozumí se veškero shromáždění věřících, a nikoli biskupové neb
kněží toliko sami. Závady tyto podaly příčinu k novým hádkám,
v nichžto ztráveno zase několik neděl. Basilejští vědouce, jak veliká
národu částka toužila po pokoji stůj co stůj, a vykládajíce rukou
dání ode dne 30 listopadu ku prospěchu svému, hrozili již často

svým odjezdem třebas s nepořízenou. Posléze svolili sice k vy
mazání ve článku čtvrtém slov »bez viny svatokrádežné* (sine reatu
sacrilegii,) a ujišťovali také, že povolením kalicha nepropůjčuje se
toliko tolerance, nýbrž skutečné oprávnění: ale k dalším koncessím
nebylo lze jich pohnouti. Dne 20 prosince poslali kollegu svého
Martina Berryera do Basileje napřed, aby dal otcům zprávu před
běžnou o stavu věcí; jiní zůstali ještě sice až do dne 14 ledna 1434
v Praze, a však netoliko bez dalšího prospěchu, nýbrž i se zjevným
Čechův ku konci rozkvašením a pobouřením. Biskup Filibert položil
byl totiž konečnou sněmu lhůtu do 15 ledna k vyjádření se, chceli

provesti první kompaktáty naprosto tak jak samy v sobě znějí, čili
nic ? neb že toho dne již legatové Prahu opustiti musejí. Po hádkách
nad míru bouřlivých, o kterýchž ale zprávy místnější se nedostávají,



odpověděno jest jim, aby odjeli raději o den dříve, protože pan
Jakoubek ze Vřesovic, jenž jim dáti měl od sněmu průvod bezpečný,
nemohl prý déle čekati. A tak se i stalo. Dovídáme se ze psaní
od Rokycany dne 13 ledna k ospravedlnění svému vůbec vydaného,
že rozstrk stal se proto, poněvadž sněm žádal, aby v celých Cechách
i v Moravě, spůsobením sboru a legatův, nerozdávalo a nepřijímalo
se jinak, nežli pod obojí spůsobou; k čemuž legatové podvolili se
nechtěli. Mistr Jan Příbram a přátelé jeho přimlouvali se sice
u sněmu snažně, aby pokoj a jednota pod výminkami, jak je lega
tové podávali, přijaty byly, ba za smrtelný to hřích vyhlašovali
Čechům, jestližeby dosavadní zjednání mělo zrušeno býti; Rokycana
však, uradiv se s svými, mluvil, že nebezpečí bylo prý na obojí
straně veliké: odřeknemeli se jednoty a pokoje, země naše nepře
stane se hubili, lidí bude ubývati, hlad a mor budou zuřiti jako
posavad, a k tomu ještě brzy strádat! budeme nedostatkem kněžstva
svěceného; svolímeli pak ke dvojici ve vyznání, nebude svárům
a různicem mezi lidmi nikdy konce, staří faráři vrátíce se k farám

svým, podávati budou pod jednou, jakož již za krále Václava se

stalo, a následek toho budou nové bouře. »Pročež vyznávám, (dí,)
že nevím, co volili mám; vy pánové světští rozvažte a ustanovte
sami, které nebezpečí jest menší, a co pro dobré obecné činiti
sluší.* 135 O Tábořích a Sirotcích při tomto jednání nic se neví; roz
hodnutí pak sněmu již sme podali.

Poslové Basilejští tenkráte cestou neobyčejnou, skrze Krušné
hory a Sasy, vrátili se zase do Chebu, kdežto pozdrželi se některý
čas. Ještě před odjezdem svým z Prahy přijali byli podtají do

poslušenství církve netoliko pana Menharta ze Hradce, ale i několik
mistrův učení Pražského, a splnomocnili tyto, přijímati a rozřešo
vati dále, kdokoliby tímže spůsobem k jednotě církevní navrátiti
se chtěl; v Chebu dne 28 ledna vydali konečně list na to, že

poněvadž mistři university Pražské, (zejmena Křištan z Prachatic,
toho času rektor, Buzek ze Kdyně, děkan fakulty artistské, Prokop
Plzeňský, Petr ze Sepekova, Jan z Příbrami a Jan Papoušek ze

Soběslavě,) chtěli státi v kompaktátech a míti pokoj i jednotu
s křesťanstvem, protož že všichni věřící měli přijmouti je k obco
vání a ke společnosti služeb božích i kostelních svátostí jakožto
své bratry a syny církve počestné i poslušné.

136
Ještě důležitější

věc byla, že dva šlechticové strany Táborské téhož času v Chebu

poddavše se, s podržením však svobody kalicha, přijati jsou také
a dáno jim rozřešení za minulost. Jeden z nich byl proslulý vůdce



Přibík z Klenového, jenž osoboval sobě panství města Stříbra;
i není pochyby, že již tehdáž počaly se tajné umluvy, které později
tak nenadálé měly následky. Také pokud ještě Filibert a Palomar
v Chebu byli, přijel tam za nimi kněz Martin Lupáč, co nový
posel od zprávce, pánův, měst a obcí českých ke sboru Basilej
skému s listy věřícími ode dne 19 ledna vypravený.

137 I ačkoli M.
Palomar ujišťoval jeho napřed, že nadarmo jel ke sboru, nepřiná
šeli! ouplné přilnutí krajanův svých ku kompaktátům nahoře dotče
ným, on nicméně odstrašiti se nedal, i vjel ve společnosti jejich do

Basileje dne 15 února 1434.
U sboru dáno jest Lupáčovi veřejné slyšení hned nazejtří po

jeho příjezdu, dne 16 února. Přednášel on svým spůsobem to samé,
co již před ním nejprv Berryer, potom Palomar byli vypravovali
o veškerém jednání posledního poselství v Praze. Když pak mluvil
o žádosti Čechův, aby sbor sám navedl všecky obyvatele země

jejich ku přijímaní pod obojí, povstal hluk a hlasité reptání ve

shromáždění. On ale žádal, aby ho pokojně slyšeli, a jal se líčiti

všecky nehody, které z nesvornosti ve víře v Cechách následovat!

musely. Dle sv. Jeronýma, dí, nemohou trvati umluvy pokoje tam,
kde boj jest o víru; a nebudouli Cechové stejného vyznání, bude
jim potřebí buďto rozdílných kostelův k rozdílným obřadům,
aneb rozdílných oltářův v jednom a témže kostele, aneb na
témže oltáři rozdílného přisluhování; i když každý o sobě do
mnívat! se bude, že spůsob jeho lepší jest, dlouholi stanou bez

hádek, bez pohoršení a kaceřování obapolného? Pročež nebudeli
ta věc opatřena, pravil, že Čechové nemohli vážiti sobě dosavad
ních námluv, kteréž jich nikoli nedovodily ani k jednotě, ani ku

pokoji. To co slíbili, že hotovi byli vždy splniti věrně; ale námluvy
ony, ačkoli rukou dáním stvrzené, že nebyly ani ouplné, ani konečné.

Odpověd dána jemu, ve srozumění s císařem Sigmundem, o deset
dní později (26 února) v podobném shromáždění. Kardinál Julian
pravil, že církev z nepřebrané lásky své již propůjčila se Cechům
v takové míře, jakové ještě nikdy příkladu nebylo; dle učení
sv. Augustina zasadila prý sama sobě ránu, aby je co novou rato
lest do těla svého zase vštípiti mohla; nyní že slušné bylo, aby
oni dokázali také skutkem ochotnost svou, slovy již často dosti

osvědčovanou; pokud nestvrdí a nesplní se, co umluveno bylo,
sbor že nemůže podávati se dále k ničemu, zvláště ano s Plzeň
skými pro jejich příchylnost ke sboru tak ukrutně prý se naklá
dalo. Lupáčovi že ještě téhož dne dostane se odpověd písemná,



s nížto ať se vrátí ku krajanům svým kdykoli mu libo; ať jim
řekne, že pokoj země jejich' jen od nich samých závisí, budouli
chtíti státi v kompaktátech. »Ba závisíť ode sboru, budeli chtíti

vyslyšeti žádosti české,? odpověděl Lupáč a doložil, že odpovědi
psané nepřijme, leč budeli mu znám obsah její; konečně ale
děkovav za prokázanou jemu vlídnost, vystoupil ze shromáždění,
a vrátil se bez prodlení do vlasti. 138

V takovémto nekonči uváznul první akt velikého vyjednávaní
mezi Cechy a Europou: další rozhodnutí očekávalo se již zase od
zbraně. Kterak se to sběhlo, a kterak jím převrat ouplný v krátkém
čase spůsoben, o tom došly nás opět jen zlomkovitě zprávy, ze

kterýchž jen hlavní některé události vysvítají. Sbor dne 8 února
uložil byl zvláštní daň celému křesťanstvu »ku potřebě ve věcech

českých,* a sice tak, že z důchodův všech statkův církevních mělo

platiti se půl desátku čili pět za sta ve všech zemích; Franští
prelátové na sboru přítomní také hned téhož dne upsali se peněž
níkům Basilejským na 3000 zlatých, kteréžto měly bez meškání

Plzeňským ku pomoci poslány býti.
139

Později v témže měsíci vy

pravil sbor k témuž cíli 4000 zlatých a císař Sigmund tolikéž.140

Nedlouho potom poslán jest M. Jan z Palomar opět k Čechám
s potřebnými netoliko instrukcemi; ale i penězi, kterýžto měv nej
prvé sjezd s pány českými a s Janem knížetem Bavorským, učinil
s nimi smlouvu, aby dodali na Plzeň spíže za 500 zl. koupené,
začež podvolil se platiti jim 3000 zl. a sám také ještě najal žold
néřův na šest neděl. 141 Potom šel k Albrechtovi knížeti Rakou
skému, kdežto v jeho přítomnosti pánové Moravští přiznávali se

opět ku poslušenství, a pan Oldřich z Rosenberka podával se sám
s 500 jezdci a 10,000 pěšími k boji proti husitům, kdyžby mu

penězi pomáháno bylo. Týž pan Rosenberský byl ustanoven od
císaře Sigmunda majestátem v Basileji dne 28 února daným za

jeho plnornocníka v Čechách i v Moravě, a slíbeno splniti všecko,
k čemukoli on pána svého zaváže, byťby sebe větší bylo. Pováží

meli, že nedlouho předtím Sigmund byl jemu postoupil panství
Milivské, Týnské nad Vltavou, Hlubocké a Zvíkovské proto, »aby
příhodněji nepřátelům odolávati a jim brániti se mohl,«

142 nemů
žeme býti v pochybnosti, které a jakové to byly moci a spůsoby,
ježto té doby v Čechách se křísily. Největší částka peněz od sboru
poslaných přišla prý do rukou pana Menharta ze Hradce.

Naproti novému tomuto ústrojí, v němžto síla hmotná ve

spolku s opatrnou ducha činností vzrůstala den co den v moc



neodolatelnější, nevidíme na druhé straně nic připravovati se, coby
s prospěchem bylo mohlo staviti se k odporu; s Prokopem Velikým
zdá se jakoby se byly odvrátily od vojsk bratrských i rada i štěstí, ne

uměliť ani dobyti Plzně, ani nechati jí a odhodlati se k dílu jinému;
sužujíce, a sami zase hladem i morem sužováni jsouce,

143
upadali

čím dále tím více v nenávist a mdlobu; zástupové jejich do všeli

kých krajův na picování rozesílaní hubili zemi, vydírajíce chudině

poslední její zásoby, a protož považováni obecně ne za hájitele,
ale za zjevné škůdce i nepřátely zemské; a když lid páně Men
hartův ze Hradce pobil jich u Horažďovic několik set, rytíř pak
Malovec, přikvačiv na ně v jedné vesnici mezi Benešovem a Chotý
šany, vyhladil je i s vesnicí dokonce, to již obecným národu mněním

pokládáno za vítězství a nikoli za ztrátu, zvláště ano se spolu
pravilo, že většina oněch »bratří* tehdáž již ani nebyli Cechové,
ale cizinci.144

Nejhorší však úkaz byl vždy ten, že mezi nimi samými
nalezli se lidé, kteří netoliko ze soukromého záští, ale také za holé

peníze hotovi byli zraditi spolubojovníky své. Často jmenovaný pan
Přibík z Klenového, jenž s lidmi svými ležel také u Plzně, dal se

navěsti, že dne 30 března oukladem i násilím dodal asi 700 korcův
obilí do města; po čemž ujev, zavřel se v zámku svém ve Stříbře.
Nedlouho předtím byl od císaře Sigmunda poslán Habart z Adlar
do ležení u Plzně, a spůsobil to, že přední hlavy vojsk, zejmena
Čapek, Královec, Svojše, Keřský a Prokůpek, a ze všech měst
strany Táborské po dvou, jeden z rady a druhý z obce, chystali
se jeti do Basileje, aby mohli uhoditi v mírnou se Sigmundem
umluvu: ale zrada páně Přibíkova zarazila oumysly takové. Sigmund
již se také byl se sborem na tom ustanovil, že jednati bude s posly
řečenými dobrotivě, nezanedbávaje proto příprav a skutkův váleč
ných ; i dal to dne 9 dubna věděti netoliko panu Rosenberskému,
ale i knížeti Albrechtovi, s tím doložením, aby ani oni nedali se

takovým rokováním mýliti v tom, co válečného před sebou měli. 145

Tudíž strojeno se s obou stran k boji tím vražednějšímu, an zane
dlouho potom, dne 5 máje, pan Přibík (s pomocí Zděnka z Drštky
na Týně Horšově, Hrdoně z Dubňan na Radyni, Zbyňka z Kočová
na Nečtinách, Hynka Svamberka, Buška Calty a jiných) opakoval
zrádný skutek svůj s tímže prospěchem.

146

V Moravě zápisem valného sněmu Brněnského utvrzen byl již
dne 4 března všeobecný mír zemský obyčejem starodávným na pět
let, v čemž oučastnili se, kromě veškeré téměř šlechty husitské
i nehusitské, také pan Menhart ze PIradce a jiní páni čeští. 147 Ne-



dlouho potom [v dubnu] následovaly v Praze podobné umluvy
mezi šlechtou českou, o nichž ale zápis bohužel nezachoval se.
Víme jen to, že páni čeští a moravští, staré město Pražské a ně
které jiné obce, přičiněním zvláště páně Menhartovým, spojili se

pod poslušenstvím nového zprávce zemského »za jeden člověk,«
148

zavázavše se pomáhati sobě vespolek až do těch hrdel, aby pokoj
a pořádek zase v zemi obnoven byl; k tomu cíli že měl provolán
býti mír zemský po všech krajích a kdokoli nepřizná se k němu
dobrovolně, měl mocí a násilím býti připuzen; vojsku stálému čili
rotám polním poroučelo se, aby rozejdouce se přestaly hubiti zemi,
a slibováno jim odpuštění za všecko, cokoli zlého dotud spáchaly,
jestliže rozkazu toho uposlechnou; 149 neučinili tak, vyhrožováno jim,
že s nimi jako se škůdci zemskými nakládáno bude. Především ale
uzavřeno jest sbírati vojsko, a volati k němu na žold také ty bratří
z rot polních, kteřížby roty své opustiti chtěli; novému tomu táboru
kázáno sbírati se na Kačíně nedaleko Hor Kutných.

150 Přední
šlechticové, kteří ve věcech těchto vedle pana Menharta i Alše
Vřešťovského svou činností zvláště vynikali, byli Hynce Ptáček
z Pirkšteina, Aleš Holický ze Šternberka, Jindřich syn někdy Čeňkův
z Wartenberka, Petr z Janovic na Chlumci, Diviš Bořek z Miletínka,
Vilém Kostka z Postupic, Jan Smiřický a jiní.

Kněz Prokop Veliký od svého loňského v táboru před Plzní

ponížení přebýval mezi Sirotky v Novém městě Pražském, aniž více
ku Plzni vrátil se; zdálo se, jakoby theolog byl v něm naprosto
udusil válečného velitele. Vida však, co šlechta připravovala i kam
konečně měřila, a boje se, aby svoboda zákona božího, jakž on

jemu rozuměl, neutrpěla vítězstvím jejím, odvážil se předce zase
k bojování, a k veliké stran krajných radosti uvázal se opět u vrchní
velení nad veškerou mocí Táborskou i Sirotčí. Stalo se to tuším

teprv v měsíci dubnu; místnějších však zpráv o změně této nedo
stává se.

Počátek osudného boje udál se v Praze. Zprávce Aleš a páni
Staroměstští žádali na Novoměstských, aby oni také přistoupili
k jednotě panské a zapsali se k míru zemskému nahoře dotčenému.
Novoměstští ale na místě odpovědi počali hraditi se proti starému
městu. Na to povoláno jest vojsko Kačínské dp Prahy; kteréžto
přitáhši dne 5 máje v síle asi 12,000 jízdných i pěších, skrze Malou
stranu a most Karlův vešlo do města Starého, i poslalo hned od

povědné listy proti Novoměstským. Nazejtří ve čtvrtek, den vstou

pení páně [6 máje], hnalo se outokem proti Novému městu na několika



místech najednou: i ačkoli tu přítomni byli vůdcové znamenití,
Prokop Veliký, Ondřej Keřský a Mikuláš z Padařova, neodolali
však velikému počtu nepřátelův. Hned na počátku boje s věže
staroměstské u tak řečené »staré richty* mistrný puškař, stříleje
Novoměstským do věže vysoké u Matky boží sněžné, odrazil uši

zvonu, kterýmž na poplach zvoněno, tak že tento padnuv, uškodil
krásné věži samé, ana téhož dne potom i cele obořena jest; také
rozmetána jsou všecka plánkování a zavíradla, i opanováno rychle
a bez velikého krve prolití celé město; jen na radnici chtěli někteří
brániti se, ale odřekli se boje, když jim povoleno vyjiti z města
beze škody. A však jakkoli mnohým podařilo se vyváznout! (shoví
váním, jak se zdá, pánův zemských), nicméně škoda Novoměstských
byla toho dne veliká, netoliko pleněním ve všech domech soukromých,
ale také pobráním a zoumyslným zničením všech privilegií a veške
rého archivu městského v této příležitosti; takéť Staroměstští od
toho dne osobovali sobě panství nad Novoměstskými jako nad pod
danými.

151

Kněz Prokop Veliký po outěku svém z Prahy psal knězi Pro
kůpkovi do táboru Plzeňského tato slova: »Pán náš všemohoucí,
jenž po bouřích dává jasnost a po zármutcích útěchu, budiž s Tebou,
bratře v Kristu mně nad jiné milý! Věz, že z dopuštění božího
falešní páni zemští s Pražany Staroměstskými obořili se na milé
naše bratry, měšťany Novoměstské; některé zabili a město na nich

dobyli, jakož sme to spatřili sami. Proto zdá se nám, abyste necha

jíce všeho, hnuli sebou od Plzně k Sedlčanům. Čapek zajisté svo
lává veliký lid, a my od Tábora nápodobně, jakož doufáme; neboť
lépe jest nám umříti, nežli nepomstit! nevinné krve oukladně vylité
milých bratří našich. Buďte s bohem, věda, že on potrestav svých,
zase je potěšuje!* Psaní toto, přejato byvši od lidí pana Rosen

berského, nedošlo své adresy: ale viděti z něho aspoň položení
osob i věcí tehdejších.

152

Vzetím Nového města osvobozena jest Plzeň konečně po
desítiměsíčném obležení. Když zajisté zpráva o převratu v Praze
došla Táborův, Sirotkův a měst tam ležících v sobotu dne 8 máje,
uzavřeno hned nechati Plzně a obrátiti se proti novým nepřátelům
domácím. Takž nazejtří v neděli ráno hradby opuštěny, stanové
strženi a ležení všecko v požeh dáno tak náhle, že i někteří ranění
a nemocní, nemohše dosti rychle uchránit! se, ohněm tam bídně
zahynuli. Celé vojsko dalo se v pochod k Hostomicům a ku Pří
brami, Táboři zvlášť a Sirotci také zvlášť; »a což bylo s nimi



Staroměstských, ty jsou zjímali, a druzí se rozkradli.* Plzeňští ne
měvše již než jediné dva koně v městě, a vesměs jen k 600 branných,
nemohli pronásledovati jich, ale obrátili se tudíž proti posádkám
okolním, a zdobývali i pobořili je. Radost jejich nad osvobozením
nebyla větší, nežli plesání po celých Němcích nad novinami o nich,
ježto již dne 16 máje donešeny byly až do Basileje. Vzdávána
chvála zvláště hrdinným hájitelům souženého města, nejprv šlech

ticům, panu Vilémovi Svihovskému z Risenberka, Pertoltovi z Risen
berka i z Dolan, Hrdkovi z Duban a Lvíkovi z Rovného, kteříž se
tam sami byli dali zavříti, pak ouřadům městským, Václavovi Di
tlikovci rychtáři a konšelům Johánkovi, Nárožníkovi a Korandovi.
Hned na to šlo poselství k císaři a ke sboru, vypravujíc, kterak
to město vynaložilo na bránění své v posledních létech summu
sedmdesáti tisícův zlatých, z nichžto že 24 tisíc ještě dlužno zůstává,
i prosíc o další pomoc k zapravení dluhu. Nevíme, mnoholi do

sáhlo; jen to známo jest, že císař Sigmund nařídil později, aby na

památku obležení tohoto Plzeňští napotom ve znaku svém nosili

velblouda, ježto Čapkův velbloud nahoře dotčený u výpadu, jejž
před novým rokem 1434 do ležení nepřátelského učinili, jat a do
města přiveden byl.
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Těmito událostmi národ český veškeren, jejž sme nedávno

ještě as na šestero stran neboli rot rozdělený viděli, sestoupil se
konečně v jediné dvě strany sobě odporné, ježto dle hlavní

jejich známky právem nazvati můžeme šlechtickou a městskou.
Ku první straně přilnuli tenkráte všichni šlechtici, bez rozdílu ná

boženství, a tudíž pan Oldřich z Rosenberka se všemi těmi, kteří
císaře a papeže poslušní byli, tak dobře jako ti nejhorlivější husité,
z měst pak jen Praha, Plzeň i Mělník; ke straně městské neboli
demokratické přiznávali se zase, kromě menších obcí Táborských
a Sirotčích vůbec, zejmena královská města česká: Zatec, Louny,
Slané, Litoměřice, Boleslav mladá, Dvůr, Trutnov, Jaromiř, Hradec
Králové, Mýto Vysoké, Čáslav, Kutnáhora, Kolín, Nimburk, Kouřím,
Brod Český, Beroun, Písek, Vodňany, Prachatice, Sušice, Klatovy
a Domažlice, z panského stavu pak jen Jan Roháč z Dubé, Sezima
z Kunstatu a z Jevišovic, Jan z Bergova i Jan Kolda z Zampachu;
Jakoubek ze Vřesovic stál takořka nestranný, ačkoli dotud k Si

rotkům počítán býval. Již tento výčet obou stran postačuje k ozna

čení rozdílné povahy jejich. Byloť nevyhnutelné, že se setkaly
konečně k zápasu rozhodnému a poslednímu, a to v otevřeném poli,
nikoli v městech zavřených. Táboří a Sirotci první hleděli soustře-



diti moc svou nedaleko Prahy; proto lid jejich pustiv dne 11 máje
také od dobývaní hradu Borotína, táhl vstříc vracujícím se od
Plzně zástupům; dne 17 máje Prokop Veliký a Čapek lehli táborem
u Kunratic, vyzývajíce stranu šlechtickou k boji. Tato však očeká
vajíc posily od strany katolické, nechtěla jim čeliti polem, ale davši
se do mírného vyjednávaní, volala tím horlivěji přívržence své po
celé zemi ku pomoci. Rokování nemohlo vésti k cíli, an Čapek
požadoval, aby věci všecky navráceny byly ve stav, kterýž měly
před vzetím Nového města, páni pak odpovídali že potřebí raději
navrátiti se v ten stav, kterýž byl před vypuknutím válek vůbec;
však nerokovalo se od pánův leda pro získání času. Vojsko jednoty
městské nemohši vylouditi jich do pole, obrátilo se ku Kolínu,
a jalo se pleniti statky šlechtické; zdali zmocnilo se té doby také
města Jičína, jakož dí jeden starý pramen, nelze ujistiti. Teprv dne
25 a 26 máje přiblíživše se od jihu čeleď polní pana Oldřicha
z Rosenberka, od západu pak s pány kraje Plzeňského také po
sádka hradu Karlšteina, spojili se u Záběhlic s vojskem Pražským
jednoty panské A nyní teprv, majíce as 25,000 branných pohro
madě, obrátili se také oni k východu, hotovi utkati sílu nepřátel
svých bojem veřejným. Město Český Brod, když přitáhli k němu,
otevřelo jim brány své a poddalo se dobrovolně. 154

Co přítomni osobně v boji nastávajícím se strany šlechtické
jmenují se páni Aleš ze Vřešťova, zprávce království, Menhart ze

Hradce, Hynce Ptáček z Pirkšteina, Aleš Holický ze Šternberka,
Jindřich z Wartenberka na Velíši, mladý Jiří z Poděbrad,

155 Petr
z Janovic na Chlumci, Aleš z Žeberka, Mikuláš z Landšteina i z Bo

rotína, Vilém Kostka z Postupic, Diviš Bořek z Miletínka, Přibík
z Klenového, Petr Zmrzlík ze Svojšína, Jan ze Švamberka, Boreš
z Oseká, Zdeněk z Drštky, Beneš z Dubé na Kozlém, Jan z Černína,
Arnošt z Leskovce na Humpolci, Jan Malovec z Pacova, Burian
a Jan bratří z Guttenšteina, Václav Warlich ze Frimburka, Hump
recht z Kočová; potom od Oldřicha z Rosenberka dva purkrabí,
Mikuláš Krchlebec a Chval ze Chmelného, od paní Perchty ze
Šternberka na Konopišti Jakoubek z Božejova, též ouředníci Vác
lava z Michalovic mistra Strakonického, Jana z Risenberka i z Rabí
a jiných pánův více. Za nejvyššího velitele volen jest Diviš Bořek
z Miletínka, pán na Kunětické hoře, hlava někdy Orebitův, známý
z bojův, jež nejprvé po boku Zižkově, potom proti němu vedl. 156

Ten pak rozložil vojsko panské ve hradbách vozových polem mezi



Brodem Českým, Koiiřímem a Plaňany, zejmena u vsí Lipany a

Hřiby řečených, očekávaje tam nepřátel.
Pohyby a přípravy, ježto činila proti tomu jednota městská,

nejsou nám známy. Jen to vědomo jest, že sebravši sílu asi 18,000
bojovníkův, v neděli ráno dne 30 máje od Kouříma i Kolína blížila
se chvátavě v šiku válečném, až u Lipan vojskem panským za
stavena. Zdali pak i tu ještě před bitvou staly se pokusy mírného
jednání, jakož někteří praví, nelze rozhodnouti. Stály nyní dvoje
hradby vozové proti sobě: městská Gřádová, panská llřádová.
Byly to poměry neobyčejné, a vítězství nemohlo se dostati leč tomu,
komu se podařilo vylouditi soupeře ze hradeb jeho. V tom bylo
štěstí příznivo Diviši Bořkovi, zvláště skrze opatrnost purkrabí
Zvíkovského Mik. Krchlebce, jenž vedl přední voje. Zprávy sice,
které o této krvavé a rozhodné bitvě nám zachovány, jsou tak
zmatečné a stranně, — an každý pisatel snažil se předně sobě a

svým přičísti zásluhu vítězství,
157 — že obrazu jasného již nelze v po

drobnosti podati: nicméně to jisté jest, že vojska bratrská čili
městská dala se sklamati, a proto ztratila bitvu. Když zajisté s obou
hradeb stříleno proti sobě některou chvíli, Krchlebec svým několi
kráte tak pohybovati se kázal, jakoby ve zmatek uvedeni byli;
potom vykročiv ze hradeb, obořil se lichým outokem proti hradbám
bratrským přímo, a když tito vystřelili všecka děla svá, kázal dáti
se opět na licho na outěk, který tak velice podobal se outěku
opravdovému, že Táboři i Sirotci, javše se stíhati nepřátely domněle
poražené, vystoupili z vozův svých, a hnali se dosti daleko za utíka

jícími. Páni tuto dobu předvídavše, rychlou jízdou vrhli se stíha

jícím v bok, i odrazili je od vozův jejich otevřených, do nichžto
vetřeli se mezi prvními Mikuláš Borotín, Arnošt Leskovec, Malovec
a Janovský s lidmi svými. Převaha počtu bojovníkův jednoty panské
dovršila vítězství její a porážku bratrstva; následovalo tu prý více

zabíjení nežli bojování. Ale jak tuhý byl odpor se strany přemo
žených, o tom trvání osudného boje přes celý den a noc až do
rána dne následujícího nejlepší dává svědectví.158

Zahynula v bitvě
té hlavní síla Táborův a Sirotkův navždy, padli přední jejich vůdcové
Prokopové oba, mimo jiné hejtmany a kněží mnohé, i až ke 13 ti
sícům oněch bojovníkův, kteříž od několika let stali se byli hrůzou
Europy; neb ačkoli mnozí dávali se na milost, však vítězové ne

přijímali jich, ale vraždili napořád, tak že jen asi 700 branných
octlo se v zajetí, a mezi nimi pan Roháč i Jan z Bergova. Čapek
pak, jenž s lidmi svými utekl před časem na Kolín, viněn jest od



O posledních dnech a hodinách Prokopa Velikého ne
došla nás ani od přátel ani od nepřátel jeho pověst nižádná; muž,
který po tolik bouřlivých let byl hlavním štítem své vlasti a odivou
celého světa, zachvácen byv ohromnou krve lidské povodní, utonul
v ní bez hlasu, zároveň všem »bratřím«, a nikdo nehledal kostí
jeho, aby prokázal jim úctu poslední. Již od té doby, co v ležení

před Plzní utrpěl od svých, zdá se, že vhostil se byl v duši jeho
červ pochyby, zžírající jeho důvěru k sobě a kalící jasnotu mysli
jeho; snad že již stíhala jej předtucha osudu jeho právě tragického,
an klamem a sporem vnitřním chtěl byl zakládati vítězství ducha
na hrubém hmotném násilí. Nechceme tomu věřiti, co Aeneas
Sylvius praví, žeby Vilém Kostka, jeho někdy domácí přítel, byl
se vychloubal jeho zabitím. Takéť to náleží více k oblíbené u toho
spisovatele romantice, nežli ku pravdě, když píše, že Prokop po
ztracení bitvy »mezi nejhustší houfy nepřátelské se vraziv se svým
vojskem, kteréž sobě z nejsilnějších více nežli z nejmilejších vybral,
poněkud outok nepřátel zdržoval, a mnohé z nich zmordovav, jednak
jim vítězství z rukou vydřel; ale obklíčen jsa přílišným množstvím

jízdných, ne tak přemožený, jako přemáháním ustálý, šípem z nedo

jípky smrtelně postřelen jsa, padl i umřel.« Těžko jest věřiti, žeby
Prokop, který nikdy zbraně sám do rukou nebral, mohl byl tehdáž
unaviti se zabíjením nepřátel.

Neméně barvy romantické přidáno jest od téhož spisovatele
také v líčení spůsobu, kterak ostatek »bratří* v bitvě jatých za

hynul. »Pan Menhart (dí,) vzav o to radu s jinými pány, umínil
ten škodlivý a nešlechetný lid docela zkaziti a zahladiti; protože
hned z mládi zchováni jsouce v odění, všecken svůj věk na vojnách
ztrávili, aniž naděje byla, aby pod řádem a právem živi býti mohli,
ježto loupežem, vraždám a cizoložstvu ode mnohých let přivykli,
tak že kdyby živi zůstati měli, království v pokoji nikoliby státi
nemohlo. Ale obávaje se, aby spolu s vinnými také i nevinným ne

ublížil, zvláště pak těm, kteříž ze mnoha vsí na tu vojnu přinuceni
byli, poručil biřicem volatí: že ta válka ještě nepominula, poněvadž
Čapek utekl, protož že potřebí bylo Kolína dobývati, a blízké

mnohých ze zrady tak, že potom dobří lidé neřádi prý s ním
kvasili. Netřeba tuším dokládati, že vítězství šlechticův bylo do

konalé, že veškeren tábor, všecka děla, vozy, zbraně i kořisti ne

přátel octly se v moci jejich; zdali ale jejich ztráta v bitvě nepře
sahovala počtu 200 zabitých, jejž udávali, to rozhodnouti nám již
nyní nelze.



okolní národy, kteříž království toto hubili, bojem skrotiti a pod
maniti; a poněvadž k té věci potřebí bude těch, kteří s Prokopem
na vojnách bývali, mužův udatných a v boji zkušených, že jim
služba placena býti má z obecných peněz, dokudžby království
upokojeno nebylo; a protož všickni ti, kteřížby sloužiti chtěli, do

nejbližších tu stodol aby se shromáždili, s pilností se varujíce, aby
neumělých a k boji nespůsobných ani nevycvičených s sebou ne

pojímali; nebo těm se dopouští, aby se zase k svým dědinám a

chalupám navrátit! mohli. Vešlo tedy do těch stodol, kteréž oby
čejně Cechové ve všech z plotův a srubův dřevěných, hlínou oma

zaných, dělají a slaměnými došky přikrývají, do několika tisíc
Táborův a Sirotkův, lidé černí, od slunce a větru osmahlí, vzezření

hrozného, a kteřížto zvykše v ležení při ohni a dýmu živi býti,
měli oči orličí, vlasy nesčesané, brady opuštěné, postavu vysokou,
oudy chlupaté, kůži tak tvrdou, žeby od ní jako od pancíře meč
odskočil. Zavříny rychle po nich dvéře a stodoly zapáleny; kdež
ta sběř vojska nešlechetného, po mnohých bojích a neřestech,
kteréž páchala, ohněm uhořela a hodnou odplatu za potupu ná
boženství a víry vzala.« Nelzeť arci pochybovati o skutku zrádného
upálení jatých v bitvě vojínův, ale jen o počtu upálených, kterýž
nikoli nemohl vznášeti se na »několiko tisíc,« když podle zpráv,
které takořka s bojiště do Basileje ke sboru psány a od nás na
hoře uvedeny jsou, summa všech jatých nevystupovala nad 700 osob;
takéťby tisícero vězňův bylo jistě ne tak snadno ani tak nedo

myslné dalo se zavříti do stodol a upáliti.
169

Po bitvě u Lipan vojsko panské bez odkladu táhlo ku Kolínu
dále, chtějíc dobývati města, na němž Sirotčí hejtman Čapek a Tá

borský Ondřej Keřský s těmi bratřími se byli zavřeli, kterým se

poštěstilo zniknouti pohromy. Po nedlouhém však marném obležení
stala se námluva ta, že obě strany měli šetřiti pokoje, rozpustit!
vojska i nezbrojiti se více až do konce měsíce června; mezitím že
o sv. Janě bude valný sněm celého království v Praze, ku které
mužto všecky obce i starší vojsk Táborských a Sirotčích dostaviti
se a co tam zespolka ustanoveno bude, zachovati měli pod pokutou
11 tisíc kop gr. českých.

160

Takž utišen hluk zbraně a pokoj vrátil se zemi opět. Jen
některá oddělení vojska panského z Plzeňska obrátila se k Lito

měřicům, aby přispěla k osvobození hradu Kostomlat, jehož tehdáž
Jakoubek ze Vřesovic s Žateckými, Lounskými a Slánskými dobýval.



I jakkoli mnoho se vypravuje o krvavých potržkách, ježto té doby
strany měly v těchto krajích mezi sebou, však ony tak chatrnou
moc provozovaly ve proudu dějin, že nám ani neoznámeno, kdo
byl v nich vítězem. 161

Proměna ve stavu věcí; M. Jan Rokycana. Sněm Svatojanský; sbor Svato
jakubský. Jednání na sjezdu Řezenském. Sněm Svatohavelský v Praze a žá
dosti podané do Chebu. Porady Táborské; postupování zámkův a měst za

hraničných; Ostromeč a Kolín. Prokopa Plzeňského psaní veřejné. Žádosti
sněmu Svatovalentinského. Noví legatové a jednání na sjezdu Brněnském.
Věci Polské a smrt Korybutova. Sněm o sv. Matouši; Rokycana volen na

arcibiskupství. Rozbroje domácí. Sjezd v uherském Bělehradě. Sněm Ji
hlavský. Konečné stvrzení a slavné ohlášení kompaktát, Sigmund přijat

Není pochyby, že bitva u Lipan spůsobila v Čechách převrat
veliký a důležitý. Již od samého počátku nepokojův husitských
viděli sme byli vznikati a ustrojovati se dvojí střed, čili dvojí takořka
rodiště, netoliko mnění věroučných, ale i moci válečné, jedno v Praze,
druhé na Táboře; jednota národní rozštípila se byla ve dvojici, dvě
samostatné stálice, dvojí takořka slunce uchvacovala všecky ostatní
moci co bludice do svých těžišť, kterážto nestýkala se v jednotu,
leda pokud proti nim oběma v zápolí zaplanulo slunce třetí. Ku
Praze přitulilo se vše, co uznávalo a vzývalo zásadu autority, jakožto
hlavní štít společnosti občanské i náboženské; k Táboru zase, co
více rozumu svého a svobody osobní v životě veřejném požívati
chtělo; tam převládala šlechta, mistři učení a městský patriciát
s lidmi od nich závislými, zde města, zemané, sedláci a živel demo

kratický vůbec; co nadbývalo počtu a síly hmotné u oněch, nahra
žováno větší ducha energií u těchto. U Lipan poražen a zemdlen

jest živel druhý v každém ohledu tak, že přestal býti mocností
samostatnou v zemi; slunce Táboru zatmělé navždy stalo se bludicí,
točící se zároveň jiným okolo Prahy, jediného napotom střediště
národu Českého. Tím navrátily se Čechy předně v politickém
ohledu do těch kolejí zase, ve kterýchž byly před početím válek

Článek 4. Kompaktáty.
(R. 1434 m. Jun. — 1436 Aug.)

za krále.



vůbec; aristokratie dosedla opět na první místa vé zřízení zemském,
a vedla žezlo v národu; co dříve zvláště vlivem kněze Prokopa
Velikého bylo předčilo a rozhodovalo na sněmích, proměnilo se

nyní v pouhou opposici menšiny dosti krotké a neškodné; na hrobě
demokratie vzrůstal napotom feudalismus čím dále tím neodolatelněji.

Nicméně však mylné byloby domnění, jakoby zničením rot
polních zničena byla také veškera moc Táborův a Sirotkův vůbec,
tak žeby napotom již bez ohledu na ně věci zemské byly jednati
a říditi se mohly. Příklad Plzně poučil nás, jak veliká síla odporu
jeviti se mohla v jediném městě českém; a strana demokratická
počítala jich výše dvaceti v Cechách, v Moravě pak aspoň Třebíč
a Evančice, jestli ne více, v Uhřích Trnavu, ve Slezsku Němčí,
hradův jednotlivých ani v počet neberouc. Od porážky u Lipan
tedy Táboří a Sirotci přestali sice dávati zemi zákony, ale nikdo

nenabyl ještě té moci, aby byl mohl panovati, nešetře přitom jejich
dobré vůle; proto také feudalismus aspoň ne tak rychle v zemi
zmáhati se mohl. Co do vyznání víry, větší počet měst českých
přidržel se Sirotkův, kteřížto již na počátku r. 1432 přilnuli byli
na chvíli k Rokycanově straně Pražské; pročež tím snáze bylo jim
nyní opakovati skutek podobný. Hlavní z vítězství Lipanského zisk

připadl tudíž, aspoň na počátku, ne císaři, ani sboru Basilejskému,
ani jednotě katolické v Cechách, ani straně Příbramově v Praze,
ale jen kališníkům horlivějším, jichžto hlavou byl M. Jan Rokycana;
proto vrchmocí národu octlo se tím spíše v rukou jejich, an i zprávce
zemský pan Aleš Vřešťovský k nim se počítal, a páni Menhart
i Rosenberk museli třebas bezděky podporovati jeho. I marné byly
naděje, které zvláště lidé v Němcích sobě činili, jakoby císař Sigmund
a sbor církevní žádného více odporu v Cechách nalezti neměli.
A čím více vážnosti, ba ostrachu, dodávala jménu českému chvála

ta, že co nezdařilo se velikým vojskám císařovým a říšským po vše

léta, nyní provedeno bylo v dosti malé chvíli, ano Cechové prý jen
od Čechův samých přemoženi býti mohli:

162 tím větší nelibost rodila
se v myslech lidských z doslechu, že ani to vítězství »věrných
Čechův* nevedlo ku pokoji a k jednotě u víře, že nesnázem dlouho

trvalým vždy ještě nebylo konce, ba že odpor proti sboru Basilej
skému, ačkoli menší v dosahu svém, nabýval svorností českou

napotom ještě větší síly, nežli prvé. Proto také muž ten, který
považován byl za hlavního původce takové neřesti, vzat jest neza

dlouho tím více v nenávist, čím větší byla moc, kterou provozoval
v národu; M. Jan Rokycana vstoupil po knězi Prokopovi Velikém
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na přední místo netoliko v požívaní vlivu a vážnosti u horlivějších
husitův, ale také ve strádaní skrze vášeň a sočení protivníkův.

168

Sněm ke dni sv. Jana [24 června 1434] do Prahy uložený
stal se památným a rozhodným jak počtem sněmovníkův, tak
i obsahem jednání svého; přítomni byli nejen čeští ale i moravští
stavové, a zvláště mnoho lidí rytířských; také města všecka měla
tam posly své; od císaře pak Sigmunda přišli v poselství páni
Oldřich z Rosenberka, Půta z Castolovic a Arnošt ze Vlašimě. Tu
slyšeti bylo prý mnoho krásných řečí 184

o jednotě, svornosti, lásce
a pokoji všech synův vlasti; líčena potřeba veřejného pořádku
a poslušenství v zemi, a žádáno i podáváno zapomenutí všeho,
cokoli žalostného přihodilo se až po tu dobu mezi stranami. Větší
díl měst Sirotčích, nedavše se dlouho nutkati, zapsali se pánům
k jednotě zemské; nejdéle odporovali Kolín, Tábor, Písek, Žatec
a Mladá Boleslav, až konečně i Čapek Sirotčí i Mikuláš z Pada
řova Táborský hejtmané poddali se také s nimi k jakési umluvě

(dne 3 července). Moc vládní Alše Vřešťovského z Risenburka
došla tím teprv obecného uznání a skutečného poslušenství: ale
mezi raddami jemu přidanými byli také někteří od Sirotkův jmeno
vaní. Prohlášen tu obecný mír zemský mezi všemi podobojími,
a přiměří na jeden rok se stranou římskokatolickou; po krajích
ustanoveni hejtmané zvláštní k hájení pokoje a pořádku, ježto ve
věcech těžších měli zření své míti ke zprávci zemskému a radě jeho;
kněží mají prý míti o sv. Jakubě sbor valný v Praze, aby srovnali
se ve článcích o víře; spravedlivost má se všude konati soudem
řádným a násilí všecka trestána býti oběšením bez odkladu a bez
milosrdenství; vězňové ve válkách jatí buďte všichni ve dvou nedě
lích propuštěni na svobodu; kteříž ale z měst a ze země utekli,
mohou jen tehdáž vrátiti se, když obce k tomu svolí; mince nesmí
se raziti nikde kromě Hor Kuten, měna však buď zřízena jak na
Horách Kutných, tak i v Praze atd. Poslům císařovým dána od

pověd, že země chtěla vyjednávat! sama bezprostředně s císařem
skrze řádné posly své, jež k němu vypravit! mínila do Řezná ke
dni 15 srpna; pročež aby prosili pána svého, by k tomu dni ne

omylně přijeti a jednání toho nikterak nezameškat! ráčil. Takéť tu
hned voleni jsou k tomu poselství s plnou mocí čtyři šlechtici,
Menhart ze Hradce, Václav Strážnický z Kravař, Hynce Ptáček
z Pirkšteina i Jindřich z Wartenberka; pak čtyři vladykové, Vilém
Kostka z Postupic, Mikuláš Sokol z Lamberka, Beneš z Mokro
vous a Jan Čapek ze Sán; dále čtyři měšťané, Jan Velvar ze



Starého a Marik z Nového města Pražského, jeden ze Zátce a jeden
z Královéhradce; konečně dva mistři a kněží již často jmenovaní,
Jan Rokycana i Martin Lupáč. Pozoru hodné jest toto nové a přísné
článkování stavův mezi sebou na prvním sněmu po bitvě u Lipan.
Sněmování celé trvalo tuším do dne 5 července.165

Méně zdařilý byl výsledek rokování mezi kněžími na sboru
ke dni sv. Jakuba do Prahy uloženém. Arci že vyznání víry ve

smyslu Rokycanově potkalo se nyní s hojnější pochvalou, nežli
kdykoli předtím, ježto i mnozí kněží Sirotčí k němu se přihlásili;
zápis toho sboru vyměřoval v 19 článcích určitě, co a jak věřiti
a zachovávati se mělo netoliko při čtyřech článcích Pražských, ale
také o jiných pravdách náboženství křesťanského. 166 Však když
i mistři učení Pražského, kteří již byli přiznali se ku poslušenství
Basilejskému, mohli odpory své klásti proti usnešení takovému,

167

spoléhajíce na ochranu pana Menharta ze Hradce: není se čemu
diviti, že také kněží táborští osvědčovali se opět zejmena proti
článkům o transsubstanciaci, o sedmeré svátosti církevní, o vzývaní
svátých, očistci a o spůsobu mše svaté.168

Císař Sigmund, jenž 12 máje Basileji opustiv, svolával nadarmo
valný sněm říšský do Ulmu, oznámil odtud dne 13 července sboru
Basilejskému svou žádost, aby noví legatové vypraveni byli d o

Rezna ke dni 15 srpna, ježtoby v jeho přítomnosti s vyslanými
z království Českého v konečnou mohli uhoditi umluvu. Dávná

přízeň mezi císařem a sborem počala byla v novějším čase již se

chladiti, protože sbor, dle zdání císařova, i proti papeži, i proti
knížatům světským osoboval sobě více moci, nežli mu náleželo,
a zase co do církevní reformy ne tak pilně a horlivě se choval, jako
se očekávalo;

169
naproti tomu císař upadal u sboru v podezření,

jakoby více hleděl ku papeži, nežli k němu. Nicméně, poněvadž
i sbor i císař nadáli se šťastného ukončení věcí českých v Režně,
vysláno jest tam z Basileje poselství nad jiná hojnější a vzácnější,
jehožto hlavou byl opět biskup Filibert, Palomar pak předním
řečníkem. Poslové ti vjeli do Řezná dne 16 srpna, po nich pak
asi o hodinu později přibyli tam také poslové čeští ve čtyřech
stech koních: ale císař teprv v sobotu dne 21 srpna dostavil se,

byv na cestě, ve své vlastní říši, od loupežného šlechtice Abens
berka přepaden a oloupen. Jednání počalo se hned nazejtří
[22 srpna] v neděli, a trvalo celý týden: ale brzy vyvedeni jsou
císař i sbor ze klamu, jejž sobě co do povolnosti české činili, an

celý ten sjezd Řezenský nesblížil stran Českých ani o krok dále,



nežli byly před půlletím.
1,0 Čechové ohlašovali arci ochotnost svou,

přijmouti Sigmunda za svého pána, a však pod výminkou, aby
pomohl uvesti zemi v jednotu a pokoj; k tomu pak že především
bylo potřebí, aby všickni obyvatelé země České i Moravské srovná
vali a sjednotili se ve přijímaní pod obojí spůsobou; poslové Basi

lejští ve předešlých jednáních sami že seznali, že přijímaní takové,
když se děje s povolením církve, jest prospěšné a spasitelné;
pročež že nevyhledává se, než ta dobrá vůle u sboru, aby to, co
s povolením jeho dobré jest, povolil a schválil všem Čechům
a Moravanům i přívržencům jejich vůbec; a císař měl tedy při
činit! se, aby té dobré vůle nenedostávalo se skutkem. Vedle této
hlavní žádosti oznámili poslové, že měli přednesti ještě několik

jiných, týkajících se obecného dobrého země České a Moravské.
Císař obšírnou řečí českou, ačkoliv u přítomnosti poslův Basilej
ských, osvědčoval se, že i on, co Čech a Pražan rodilý, náležel
k národu, aniž měl v něm za cizince považován býti; že ani šlechti
cové, ani lid obecný v Čechách vůbec nemohli právem zamítati

jeho, pocházejícího po bábě přímo od muže, který povolán byl
od pluhu na trůn vlasti své; takéť že památka otce jeho ještě
v požehnání byla u velikých i u malých; on pak sám že neznal

vřelejší tužby, nežli viděti otčinu svou milou po tolikerých bouřech
zkvétati opět v pokoji a řádu křesťanském; protož že ochotně
uslyší, cokoli k tomu cíli navrhováno bude, a však že slušné bylo,
aby o věcech světských poradil se s pány, o duchovních pak
s posly sborovými. S těmito, kteříž především žádali stvrzení kom

paktát j!ž u luvených, astaly (23 srpna) mnohé neprospěšné
hádky o spůsobu, co a kterak dne 30 listopadu 1433 s obou stran
mluveno a jednáno bylo, až konečně Čechové pod záminkou, že

jen k císaři a nikoli k nim od sněmu posláni byli, všecko další
s nimi vyjednávaní přetrhli. Nevole obapolné přibylo tím, že když
jeden z poslův českých, Mařík z Prahy, dne 26 srpna tu v Řezně

umřel, legatové nikoli nechtěli přivoliti, aby jako jiní lidé pohřben
byl počestně; a když pan Vilém Kostka jednou vešel do kostela
dominikánského, mnichové tamější vyvedli jej odtud násilím. Jen
v tom stal se nějaký pokrok, že v Řezně počalo se mluviti také
o volení arcibiskupa Pražského a dvou biskupův, i o právním po
měru jejich, jakož i všech knězi jiných, k otázce o podávaní kalicha;
legatové ubezpečili Čechy, že ti všichni povinni budou podávati
pod obojí všem, kteří toho žádati budou podle kompaktát; a zdráhal
liby se který, že nebude ve svém ouřadě ani chráněn, ani trpěn.



Co s císařem o věcech světských vyjedná áno jest, není nám dosti
známo; jen to víme, že především žádalo se aby husité postoupili
Sigmundovi dvou měst, ježto v Uhřích posavad drželi,

171 a že Čapek
ukazoval se k tomu sice ochotným, ale pravil, že po veliké v Če
chách proměně již minula moc jeho v zemi, a protož že slibem
o tom zavázati se nemohl. Poněvadž páni čeští jednoty katolické
také v hojném počtu byli k císaři do Řezná se sjeli, přimlouvali
se k nim poslové ze sněmu, aby pro pokoj vlasti své přistoupili
také ku kompaktátům a ku přijímaní pod obojí: oni ale odpoví
dali, že nemohli činiti, leč co jim ode sboru a od legatův nařízeno
bude. Oldřich z Rosenberka pronesl se k legatům, aby mu jen
dali peněz dosti, pak že jim připudí všecky Čechy k víře kato
lické, chtějte oni neb nechtějte;

172 a však staráno jest tu v Řezně
jen o to, aby přátelské dorozumění mezi pány Menhartem a Oldři
chem náležitě utvrzeno bylo. Strany konečně rozešly se na počátku
měsíce září s tím usnešením, že veškero jednání Řezenské ozná
meno bude sněmu, který sejiti se měl v Praze o sv. Havle nej
prve příštím, a odpověd jeho potom že poslána bude císaři do
Uher, sboru pak do města Chebského.173

Sněm ten svatohavelský v Praze sešel se, jak obyčejně,
o týden později, dne 23 října, i stal se opět dosti hlučným. Ačkoli
pak veškero jeho jednání není podrobně známo, víme však, že

nejedno uzavření napomáhalo velice k upokojení země a k rozvázaní

všelikých zádrhlův mezi národem a sborem Basilejským. Uvedeno
na něm ve známost, co jednáno bylo jak na sjezdu Řezenském,
tak i ve sboru kněžském o sv. Jakubě, a vzato v úvahu. Hlavní

pokrok stal se svolením, že jen v těch místech českých a morav

ských, kde kalich až potud panoval, měl i na věky budoucí hájen
býti, kde ale do té doby nepřijímáno pod obojí, mohlo i napotom
zachovávat! se přijímaní pod jednou; uznána tedy aspoň místní
svoboda rozdílův náboženských, a rozkázáno, sepsati ouředně všecka

města, městečka, hrady, tvrze a vsi v zemi, která tehdáž buďto pod
obojí aneb pod jednou přijímala. O arcibiskupovi a dvou podbi
skupích uzavřeno, že měli voleni býti dle starodávního spůsobu od
národu i od kněžstva pospolu; sboru aneb papeži, jenž je potvrdí,
že měli slibovati poslušenství pod výminkami již dne 11 srpna 1433

ohlášenými, jich pak že mělo poslušno býti veškero kněžstvo jak
podobojí, tak i pod jednou; ouřadové a důstojenství církevní v Čechách
a v Moravě vůbec že neměli rozdáváni býti od cizozemcův, aniž

pak měl kdo buď odvolávat! se, buď poháněn býti k soudům



duchovním jakýmkoli kromě země České. Podle toho uzavření
sepsán jest list, ne ke sboru Basilejskému, ale ku poslům jeho,
kteří dříve v Praze a potom v Režně s Čechy jednali, a prošeni
jsou, aby přičinili se o stvrzení článkův těchto; psaní pak to posláno
jest dne 8 listopadu Chebským, aby je dodali, kam náleželo. 174

V domácích poměrech církevních stala se na tomto sněmu ta důle
žitá proměna, že kněží Sirotčí spojivše se valně s Rokycanou, přestali
činiti zvláštní stranu v Čechách, tak že od té doby o Sirotcích není
více ani řeči;

173 někteří z nich, ježto kroku takovému odporovali,
přilnuli později cele ku kněžím táborským, jako ku př. M. Petr
Payne, kněz Jan Němec Žatecký a jiní. Co do sporu mezi Roky
canou a Tábory přišly obě strany mocně na mistra Petra Payne,
aby zejmena hádky o sedmeré svátosti, o vzývaní svátých, očistci
a spůsobu mše svaté rozdělil ve smyslu učení Husova, Wiklefova
i svého vlastního, však vždy zření bera k soudci nejvyššímu ve
Chbě umluvenému; jen otázka o transsubstanciaci nepodána k jeho
rozsudku. Tím pak, že Payne odkládal mocný ten rozsudek plná
dvě léta, udál se tuším jediný pozůstalý spůsob, aby kněží táborští
mohli právem zemským aspoň na čas požívati pokoje.1 '

0 Co na
témže sněmu ve věcech politických předsevzato, jest nám ještě
méně známo, ačkoli nelze pochybovat!, že již tehdáž ohlašovány
jsou ony žádosti, stavu šlechtického zvlášť a městského také zvlášť,
ježto měly císaři Sigmundovi před jeho přijetím do země předlo
ženy býti, a jež z následujícího sněmu Svatovalentinského blíže
seznáme. Zdá se také, že pilně jednáno jest o navrácení oněch

královských měst a hradův, ježto Táboří a Sirotci za posledních
let byli zvláště v Moravě, ve Slezsku a v Uhřích osáhli, a že v tom
Sirotci okazovali větší povolnost, nežli Táboří; aspoň byly to ty
věci, o kterýchž té doby jak císař Sigmund, tak i vláda česká
nejvíce se starali. Usnešení sněmu oznámeno císaři zvláštním posel
stvím do Prešpurka, i žádáno na něm, aby položil všem stranám
sjezd do města Brna ke dni stolování sv. Petra (22 února 1435).

Skrze pana Oldřicha z Rosenberka, Táborův nejbližšího souseda
i nejúhlavnějšího nepřítele, oznámeny tohoto času jak císaři tak
i sboru tajné rady a zápisy jejich,

177 z nichž vysvítalo, kterak ta
sekta i po veliké porážce u Lipan nepřestala obmýšleti války, i jak
velice potřebí bylo pomáhati penězi pánům českým vůbec a jemu
zvláště, aby nedali se jí zmáhati v mocnost opět nebezpečnou.
Rokovali prý oni mezi sebou o příčinách neštěstí, které je potkalo,
i nacházeli je především ve své shovívavosti a snášelivosti, že opu-



stivše příklad Žižkův, přijali byli mezi sebe lidi neupřímné, kteřížto
přilnuli k nim ne pro pravdu zákona božího, ale pro zisk tohoto
světa, i zradili je ošemetně, jak mile král Uherský a sbor Basilejský
dary hojnými je k sobě lákati počali. Pročež podvedeni byvše
zejmena od šlechticův, že měli napotom vystříhati se jich a nevcházeti
v žádnou s nimi přízeň, aniž věřiti císaři, kterýž tvářil se k nim

přívětivě a nabízel jim služby vojenské zahraničně, aby je tím snáze
zavěsti a utlačiti mohl. Hlavní péče jejich že měla hleděti k zachování
sobě měst, hradův a tvrzí, v jichžto držení byli; po tichu,že měli

opět připravovati se k válčení; císař starý že nebude dlouho živ,
sbor Basilejský také že brzy se rozejde, a pak že jak Němci tak
i Uhři budou rníti sami doma dosti činiti; tu že nastane doba,
následovali příkladu Zižkova i dobyti opět moci a vlády v Cechách;
ačkoli počet a síla Táborův nyní klesly, však že vždy ještě větší byly,
nežli na počátku válek, a vítězství že záviseli bude jen od přičin
livosti jejich. Z jiného zápisu dovídáme se, že strana táborská pod
hejtmanem svým Janem Roháčem z Dubé, zejmena vyslaní z měst
Písku, Prachatic, Vodňan, Hradce Králové, Dvoru, Jaroměře, Čáslavi,
Nimburka, Boleslavě mladé, Třebíče a Evančic, měli sjezd svůj
v městě Táboře dne 21 prosince a dnův následujících, aby uradili

se, kterakby se chránili měli klamu a oukladův nepřátelských,
zvláště od císaře Sigmunda i náhončích jeho, a že obnovivše staré
své závazky, vešli opět mezi sebou v jednotu ochrannou, a umluvili
se spolu s jednotou páně Jakoubkovou ze Vřesovic, ku kteréžto
přiznávaly se zejmena města Zatec, Louny, Litoměřice a Slané.
A však ve pramenech těchto, i když je za nezkalené uznáme, nelze
ničeho spatřili, coby ukazovalo skutkem na oumysly a přípravy,
rušiti pokoj obecný tohoto času.

Jeden z předních válečníkův táborských, kněz Bedřich ze Stráž

nice, octnul se byl nedávno co vězeň v rukou nepřátelských; byv
zajisté od Slezského pána Hajna z Čirnau, jenž již několik let

s Tábory družil, pozván dne 11 srpna 1434 na hrad jeho Falken

štein, zradou nešlechetnou tam v noci jat jest a vydán do města
Svídnice do vězení. To posloužilo Slezákům jako nějaké vítězství;
neboť pan Aleš zprávce český přišed do Vratislavi s biskupem
Kunratem dne 15 prosince, učinil tam se Slezáky tu smlouvu, že

obě města, Němčí a Otmochov, ježto Čechové potud ve Slezsku
mocně drželi, postoupeny jsou jim za jistou summu peněz a na

výměnu za kněze Bedřicha i za Petra Poláka, o jehožto jetí již
dříve sme připomenuli. Tím se stalo, že dne 5 ledna 1435 kněz



Bedřich propuštěn zase na svobodu, biskup Vratislavský dosáhl
Otmochova i Vrbna opět, České posádky opustily Slezsko, a vše
co Čechové k upevnění Němčího byli nastavili, od Slezákův bez
meškání shořeno bylo.

178 Také přičiněním a prostředkováním bez

pochyby téhož zprávce Alše z Risenburka postoupeno jest nedlouho
potom císaři Sigmundovi města Trnavy a všech zámkův, ježto
Čechové v Uhřích drželi, a však za hotové peníze.

170 V Moravě

posádka táborská s města Evančic sehnána jest na počátku máje
1435 skrze vojsko panské, jež kníže Albrecht Rakouský vypraviti
kázal, a obyvatelé připuzováni jsou ne bez násilí k vyznání pod
jednou; jen Třebíč udržela se v moci táborské ještě déle.

Že i v Čechách pan Oldřich z Rosenberka válčil opět s Tá

borskými a že od nich Soběslav město vypáleno bylo, dovídáme
se ze psaní císařových k němu, daných v Prešpurce dne 19 února,
kdežto jej těšil, pravě, že mu škody jeho tak žel bylo, jakoby se

jemu samému byla stala. 180
Později dne 17 března nařízením vlády

zemské obehnán byl hrad Ostromeč nad Vltavou od pana
Hynce Ptačka z Pirkšttina i od jiných pánův s mocí velikou;
kteréhožto hradu ačkoli hejtman táborský Filip z Padařova pod
jistými výminkami stoupiti chtěl, oni však bez výminky zmocniti
se žádali; než nepořídivše úsilným dobýváním ničeho, musili předce
pod umluvou dne 22 máje propustiti obležené do Tábora na svo

bodu, načež důležitý ten hrad teprv obořen a vypálen jest. Lomnice
u Třeboně, kteráž od pana Oldřicha z Rosenberka také ku konci
měsíce března obehnána byla, bránila se devět měsícův, až ji pan
Oldřich 500 kopami gr. česk. u posádky její táborské vykoupil.
S počátku měsíce máje pan Diviš Bořek z Miletínka s Pražany jal
se dobývati také města Kolína, kdežto pod Bedřichem ze Strážnice
bránilo se asi 500 bojovníkův někdy Žižkových a Prokopových;
i zde skutek válečný ukončen smluvou obsahu nám neznámého. 181

Ale ze všech těchto skutkův viděti jest, že Táboři této chvíle za
chovavše sobě vždy ještě moc nematnou v zemi, válek sice ne

počínali, a však jich se ani nebáli, a nemohouce utlačeni býti ná

silím, vždy rádi podávali se ke smluvám mírným.
Horlivější Husité, kteří před několika léty ještě tou nadějí se

byli klamali, že přičiněním jejich křesťanstvo celé jak ve víře, tak
i v řádech církevních opravu vezme, nyní od té doby, co se dálo
vyjednávaní se sborem Basilejským, pozorovali s nelibostí, kterak
Čechové čím dále tím více museli ustupovati, a kterak míra práv
jejich naproti církvi Římské umenšovala se den co den. Nevole



proto u mnohých zmáhala se tak velice, že již chtěli, aby všecko
to vyjednávaní s Basilejskými raději přetrženo a dosavadní narovnání
nedokonáno, alebrž zrušeno bylo; a smýšlení takové šířilo se v ná
rodu tak nebezpečně, že s počátku r. 1435 mistr Prokop Plzeňský
(jeden z předních někdy přátel a pomocníkův Husových, jenž ale

již se byl přihlásil ku poslušenství sboru Basilejského,) uznal za

potřebí, postaviti se mu v odpor a psaním veřejným k národu
Českému předkládat! jak slušnost, tak i prospěšnost a čestnost
kompaktatův. Připomínal, kterak podle písma svátého, zejmena pak
epištol sv. Pavla i Petra, sluší poddánu býti vrchnostem a pánům
netoliko dobrým, ale i zlým, a kterak Čechové předtím vždy stáli
v poslušenství mocí vyšších; i chválil sice, že nedavše se tisknouti
od pravdy, zasadili se byli o ni zbraní v ruce: ale nyní, kdežto jí
svoboda se dává, pravil, že nebylo příčiny k dalšímu odporu, leda

bychom prý zamyslili pod nižádného pána neslušet! a osobití sobě
všecka zboží, kteráž ve válkách sme osáhli; pak ale (dí,) nemohli
bychom praviti o sobě, že stojíme jen o pravdu a spravedlivost, ba
zrušili bychom sliby slavně učiněné; i třebasby nová válka za chvíli
se dařila, však jí vždy někdy konec býti musí, a nežli my všecko
křesťanstvo převálčíme, prvé všichni zahyneme; a zpomeňme, kde
jsou a co mají zisku naši již zbití všichni největší rekové a válečníci?
A kdo nám potom bude věřiti aneb s námi oč rokovati, nezdržímeli

toho, což sme na rokování umluvili a slíbili? I neobracujme se na

ty, ježto nás od toho slibu jednoty a pokoje roztrhují, hyzdíce ty,
kteří drží jednotu slíbenou ; aniž na ty se obraťme, kteří nás hrozí
podtržením o ty pravdy; neb těmi rozličnými zámysly rádiby roz

rušili, co slíbeno, bojíce se svého ponížení a umenšení svého vla

dařství; však toho podtržení můžeme se vystříci výmluvami a zápisy
opatrnými. Protož porozumějme sobě, že již jako za získané nám
se dává proti všemu tak mluvíc světu, a že tak velikou čest máme

před světem, ano nám to vše domův a v ruku jde, oč sme stáli;
smilujme se sami nad sebou a nad chudými v naší zemi, a neza

mítejme takové cti a chvály před bohem i před lidmi; nedejme
sobě již v tom více plésti a zmatkův činiti těm lidem duchovním
neb světským, nesvatým, nedoučeným a nestálým, o nichž více
zlého víme než dobrého, jimž povýšení jejich a cizí zboží více se

líbí, nežli obecná jednota svátá i pokoj, a ježto jiné na smrt na

sazují, sami se jí varujíce
182 atd.

Z vyjednávaní následujících snadno jest se přesvědčit!, že do

týkalli M. Prokop horlením svým také M. Rokycany, činil jemu



křivdu, an tento nepřestal nikdy o dokonání umluv se sborem se

starati, jakkoli hojné protimyslnosti a nesnáze v cestu se kladly.
Většina národu stála také vždy o pokoj a jednotu: ale vidouc ne
oblomnost legatův sborových, domnívala se, že dojde cíle svého
snáze skrze císaře Sigmunda; i obrátila se nyní především k němu
s žádostmi svými. K vyjádření a srovnání těchto rozepsán byl opět
valný sněm do Prahy ke dni sv. Valentina (14 února); počal
se však, snad pro nepohody v povětří,

183
teprv na počátku měsíce

března 1435. Z celého jednání jeho nedošly nás jiné zprávy, nežli

spis těch »ohrad« a žádostí, ježto císaři ze sněmu do Uher poslány
byly. Mezi nimi stojí na předním místě amnestie za všecku minulost
bez výminky; potom aby císař i s dvorem svým v Cechách přijímal
pod obojí, aby nemíval okolo sebe kaplanův takovému přijímaní
odporných, a do rady své ani na ouřady zemské aby nedosazoval
Němcův ani lidí pod jednou; také v království přikaž prý všem

přijímati pod obojí, abychom byli v jednotě nerozdílní; pročež ani
do měst ať se nepřijímá nikdo, kromě podobojí, a podkomoří zemský
zejmena buď podobojí; vyhnaní z měst aneb vyšlí samoděk nevra

cujte se zase, léčby obce jim k tomu svolily; totéž platiž o mniších

všech; klášterův, kostelův, tvrzí a hradův zbořených zase dělati
nebuď kázáno, léčby to kdo ze své vůle činil; plat kněžský komorní
na páních ani na městech nejdi a o summy nebuď uporaínáno; také
ourokové zadržalí miňte a daně neobyčejné nebuďte rozpisovány;
kdyžby císař ze země vyjel, aby jí neporoučel cizozemci ani proti
vníku podobojích; Morava buď ku koruně zase připojena, a což

jest císař od země zastavil, buď navráceno; taktéž svátosti, desky
zemské, koruna i jiné klenoty říšské i české; páni, zemané i města

požívejte dávných svobod svých, a sedejte napotom zespolka u desk

zemských, protože za času krále Václava, když toliko sami páni
u desk seděli, dáli se prý mnozí útiskové; zápisové, kteréž císař
na zboží v zemi učinil tyto války, buďte zdviženi a nemějte žádné

moci, leč prvé obnoveni budou s radou, kteráž císaři od země při
dána bude; naproti tomu trhové a umluvy v zemi o dědictví neb
věna mějte moc a buďte dskami potvrzeny; odoumrtí aby více
bráno nebylo; kdo nyní ve svaté při jsouce drželi zámky královské,
aby s nich hýbáni nebyli, ale aby je drželi jako císařovi ouředníci,
až do dalšího té věci opatření; purkrabství, měst ani jiných ouřadův
císař nezapisuj nikomu doživotně ani dědičně, aniž hejtmany mocné
nad městy ustanovuj bez jejich vůle; jestližeby císař neb jeho
ouředník tisknul kteroukoli obec bezprávně, jiné obce o to se za-



staňte, a vytrhlaliby se která z umluv těchto, buď od jiných na

pravena; v poselstvích nejezdi ani mistr ani kněz žádný, leč který
od země jmenován bude; všecky fary v každém kraji buďte po
psány, aby již tak, jak nyní tělo a krev boží přijímají, v časech
budoucích věčně přijímaly bez nesnáze atd. 184

Vedle těchto článkův oznámena jest císaři také ta žádost, aby
vyzvěděl na legatech, co sbor Basilejský odpověděl na list ze sněmu
svatohavelského do Chebu poslaný; to zajisté tajeno bylo ve psaních
z Basileje mezitím do Cech daných, a přece, nesvolili sbor k žá
dostem tam předneseným, Cechové do žádného s ním vyjednávaní
více dáti prý se nemínili, tudíž ani na sjezd do Brna určený
přijeti žeby nechtěli. Sigmund povolal proto nové posly Basilejské,
kteří meškali již ode dne 22 února ve Vídni, k sobě do Prešpurka,
i přednesl jim žádosti české dne 19 března; oni ale ani jemu ne
chtěli zjeviti ničeho, pravíce, že posláni byli ku království, aby
jednali s ním osobně, a nikoli skrze prostředky aneb posly jaké
koli ; pročež i čeští poslové k Sigmundovi do Prešpurka přišlí na
darmo se snažili, vylouditi na nich konečnou odpověd. Tajná těch
legatův instrukce 185

předpisovala jim nesvolovati k ničemu, pokud
námluvy Pražské ode dne 30 listopadu 1433 stvrzeny nebudou; a
co do volení arcibiskupa nesla to, že sbor opatří to místo sám ze
sebe osobou nestrannou a oběma stranám příjemnou: nicméně po
ručeno legatům chovati se přívětivě a jednati vždy tak opatrně,
aby nestal se rozstrk konečný. Po častých prosbách o subsidie,
ježto docházely jak od Oldřicha Rosenberka, tak i od Menharta
Hradeckého jmenem pánův českých*, viděli Basilejští, že

nebylo se obávati, aby pohrůžka o přetržení všelikého s nimi

jednání nestala se skutkem opravdovým; takéť sjezd Brněnský
několikrát po sobě ke dni 24 dubna, pak 1 máje a posléze 22 máje
jen odročen, nikoli pak cele odvolán byl. Když potom legatové
dne 20 máje blížili se k Brnu, znikli jen šťastnou náhodou nebez

pečí jim strojeného: Táboři zajisté s Evančic a s některých jiných
hradův nedávno předtím sehnaní, ježto v lesích nedaleko Brna byli
na loupežnictví se oddali, sbírali se na ně u velikém počtu, ale pro
spěch jejich toho dne jich nedostihli. Brňané přijali je do města
svého s velikou ctí a slávou, vyšedše jim vstříc před město s pro
cessí, kterouž vedl nový biskup Olomucký Pavel z Miličína, i pro
vodili je se zpěvem a zvoněním hlučným nejprvé do hlavního kostela
sv. Petra i Pavla; nazejtří pak hned mezi prvním vítáním před
kládal jim probošt Křištan ze PIradce, jmenem celého duchovenstva



Moravského, tu snažnou prosbu, aby Čechům přijímaní pod obojí
od sboru nikterak povoleno nebylo, tak jakž i Vídenská universita

podobně byla žádala; i byloť veškeré Palomarovy učenosti, vý
mluvnosti a opatrnosti potřebí, aby upokojil prosebníky a ospra
vedlnil spolu v očích jejich veškero počínaní sboru Basilejského.

188

Ke sjezdu Brněnskému bylo z českého sněmu jmenováno
deset osob stavu panského, deset stavu rytířského, osm měšťanův

Pražských, po jednom poslu z každého města královského, a pět
kněží podobojích strany Rokycanovy. Přední ty osoby byly: zprávce
zemský Aleš z Risenburka, páni Menhart ze Hradce, Aleš Holický
ze Šternberka, Hynce Ptáček z Pirkšteina, Jiří z Poděbrad, Planuš
z Kolovrat a jiní; Pražané Jan Velvar, Sigmund z Kotenčic, Václav

Hedvika, Pavel Dětřichovec a jiní; rytíři Diviš Bořek z Miletínka,
Vilém Kostka z Postupic, Petr Zmrzlík ze Svojšína, Jan Hertvik
z Rousinova, Jan ze Smiřic, Mikuláš Sokol z Lamberka, Václav
Carda z Petrovic, Matěj Louda ze Chlumčan a jiní; kněží Jan
Rokycana, Václav z Drachova, Martin Lupáč i jiní. K těmto plno
mocníkům zemským připojili se ještě páni Oldřich z Rosenberka,
Jakoubek ze Vřesovic, a se strany Táborské kněží Bedřich ze

Strážnice, Mikuláš Biskupec z Pelhřimova, Václav Koranda i M.

Petr Payne, se strany pak Příbramovy Křištan z Prachatic a Prokop
Plzeňský. Z toho viděti, že téměř všecky ty hlavy přítomny byly,
kteréž rozhodovaly osud národu; pročež také jednání Brněnské
stalo se velmi důležitým. A však sjezd ten nepočal se dne 22 máje,
jak ustanoveno bylo, protože tam přijeli teprv dne 14 června kníže
Albrecht Rakouský, 18 června poslové čeští, a Sigmund císař

teprv dne 1 července, skutečné pak vyjednávaní odkládáno až do
císařovy přítomnosti. Mezitím udály se mnohé nelibosti za příčinou
navštěvování kostelův Brněnských, proto že těm podobojím, kteří
již poslušenství byli učinili, jako ku př. panu Menhartovi, volno

bylo ke mši svaté choditi, ba Prokopovi Plzeňskému také u sv.
Petra mši sloužiti, kdežto jiným všem to přísně bráněno. Za to
sice zase biskup Filibert obyčej měl zváti ke stolu svému netoliko
kališníky přítomné, nýbrž i kněží táborské, jako Mikuláše Biskupce,
Korandu a jiné; ale když dne 28 června večer pan Vilém Kostka
s některými Pražany z kostela sv. Petra násilím vypuzeni, kališníci
vidouce v tom urážku národu svého, chystali se hned valně k od

jezdu, a jen stíží udrženi jsou v Brně prosbami jak knížete Albrechta,
tak i zvláště mistra Jana Rokycany.



Jednání počaté dne 2 července ve přítomnosti císařově a pro
dloužené až ku konci téhož měsíce, dalo zvláště proto příčiny
hojné k nesnázem, prudkostem a náruživostem, poněvadž chování
se legatův, podle instrukce jejich, bylo téměř veskrze negativné;
pro ně kompaktáta dne 30 listopadu 1433 byla ouhrnkem, vrchem
a koncem všeho, co žádati aneb povoliti se mohlo; měrou tou
měřili napotom, cokoli na přetřes bráno, a zamítali je, jakmile z ní
vykračovalo; kdežto Cechové naproti tomu v těch samých kom

paktátech nespatřovali nežli počátek umluv. Pozdě teprv uznali tito,
žeby byli měli hned na počátku vyřizovati otázky praktické, o spů
sobu a poměru hierarchie české, zároveň s theoretickými, o pravdě
čtyř článkův svých: pročež museli již mnohé snášeti úkory, jakoby
státi nechtěli ke slibům svým. Nadarmo upomínali na výklady od
Palomara při zavíraní oněch umluv ústně podávané: ohradu proti
nim poskytovalo pravidlo hned na počátku jednání s obou stran
svolené, že nikoli slova od kohokoli a jakkoli mluvená, nýbrž jen
slova písemně podaná nesla v sobě závazek. Mnoho také času
zmařeno spory formálními, která totiž strana dříve mluviti, nač a

jak odpovídati aneb jaké zápisy od sebe vydávati měla. Dne
2 července přednesl Rokycana nejprv česky, potom latině žádosti
králoství Českého vůbec trojí: 1) aby Pražští čtyři článkové nabyli
platnosti pro všecky Čechy a Moravany ; 2) aby sbor Basilejský
nedal svým nikde více kaceřovati Čechův ani dotýkat! cti jejich;
3) aby přičinil se konečně o reformy co do mravňv, obyčejův a
učení v církvi; doložil také očekávaní své, že již legatové dají tudíž

odpověd na žádosti ze sněmu svatohavelského do Chebu podané.
Tito však po některých řečech dali nejprv latině čisti spis, ve

kterémž celé dosavadní jednání sboru ve příčině Čechův ospra
vedněno a chváleno, Čechův pak chování dosti ostře posuzováno
bylo; potom žádali, aby totéž i hned také česky se přednášelo.
To dalo příčinu k novým hádkám, a teprv dne 3 července popoledni
legatové na žádosti do Chebu poslané odpověděli v ten smysl, že

všecky věci, které tam žádány, byly již pořízeny námluvami dne
30 listopadu 1433; v těch že strany obě měly státi a nevtrušovati
věcí nových, ježtoby jim byly na odpor; Čechové že měli s ostatním
křesťanstvem srovnávat! se ve všem kromě přijímaní pod obojí; co
do pohánění k soudům zahraničným sbor že vůbec zamýšlel stano
vití meze, aby tak často, jako dosavad, se nedála, ale zrušení práva
k odvolání se na vyššího soudce žeby neslušné bylo; volení dvou

podbiskupí že nyní nemohlo se vůbec konati, poněvadž stolice



Olomucká i Litomyšlská nebyly uprázdněny; co do arcibiskupství
že chtěl sbor, pro uvarování všech různic a z jiných dobrých příčin,
dáti je říditi skrze své legaty, ažby všecky nesnáze odstraněny a

lepší osob k tomu spůsobných známost získána býti mohla. Přidal
Palomar potom také odpověd na Rokycanovy tři žádosti včerejší,
a uvozoval zejmena ve známost, co nověji ve příčině církevní re

formy na sboru Basilejském důležitějšího předsebráno a vyko
náno bylo.

O den později, když strany opět sešly se u císaře dohromady,
ptal se Rokycana jmenem všech Čechův, zdali odpověd včera od

legatův daná byla poslední jejich slovo ? Nebylali, že prosí, aby je
dali, zvláště co do volení arcibiskupa, dosazování na církevní ouřady
v Čechách a pohánění k soudům zahraničným; bylali ale, že bylo
se obávati slov: »bůh buď s vámi!« protože s námi byl, jest a bude
bohdá. Legatové vyhýbajíce se určité odpovědi, nastupovali na jiné
otázky; nejvíce snažili se dokazovati, že žádosti do Chebu poslané
odporovaly kompaktátům dne 30 listopadu. Spůsob a obsah tehdejších
hádek jeví se nejlépe z řeči, kterouž mluvil Rokycana

187 dne 8 čer
vence k legatům ve přítomnosti císařově: »Čechové (dí) slyšeli důvody
pánův legatův sboru Basilejského; i maje já k nim odpovídati, bojím
se, aby nesplnilo se na mně slovo apoštolovo: učiněn-li jsem vaším

nepřítelem, pravdu vám pravě ?« Čechové osvědčují se, že chtějí
státi v úmluvách, až budou dokonány, ale pamatují se také, kterak
pan Palomar řekl na sněmu v Praze, že přijímaní pod obojí má
míti průchod svůj v Čechách i v Moravě, a když přidána jemu
o Polsku, pravil, »ať pošle o to král ke sboru sám a obdrží odpověd'
příslušnou,« nyní pak již to vše schválně zatajuje; takéť uznal, že

přijímaní ono, jsouc povoleno, jest užitečné a spasitelné: i pročež
se nám tedy nepovoluje, když o to tak snažně žádáme? Co do
plnění námluv, praví Čechové, že co slíbili, plniti budou, ale smlouvy
nikdy dokonány nebyly, ano zbývalo ještě umluviti se o spůsobu
poslušenství, ku kterému bychom zavázati se měli; a protož vy
poslavše děkana Turonského ke sboru pro stvrzení kompaktát, učinili
ste to bez našeho vědomí a svolení nepravě. Zdá se, že nechcete
než podpalovati různice mezi námi, jimižto my od té doby, co k nám

přicházíte, více trpíme nežli kdy předtím, a již musíme varovati se
vás. I jakž tedy pravda jest, že chcete jen pokoji a jednotě zemí
našich? Co my žádáme, není nic těžkého; tím více tedy diviti se

jest, že se nám nepovoluje, ježto vy vždy pravíte, že sbor chce
učiniti pro nás, cokoli může. My chceme míti arcibiskupa, jejž volí



národ i duchovenstvo a jmenuje král náš: tak děje se v Uhřích,
pročby nemohlo také v Cechách ? Žádáme, aby cizozemci ani nás
nesoudili ani nerozdávali našich církevních ouřadův: to nic není
těžkého, a pro dobré pokoje i jednoty nemčloby nám odpíráno
býti. Ale vám zdá se málo záležeti na nás; bydlíte vzdáleni a někteří,
jak pravíte, sotva z pověsti nás znáte, i nedotýkají se vás bolesti
naše. Učiňte tedy, aby přijímaní pod obojí v místech, kde v obyčeji
jest, vesměs průchod mělo, a budeme svorní. Však my toho nežá

dáme, jakobychom jeho bez vašeho dovolení míti nemohli, protože
to máme dáním božím, ale žádáme toho jen ku prospěchu pokoje
a jednoty. Nechceteli svoliti, buď s vámi pán bůh! neboť s námi
jest a bude bohdá!* Po řeči té vyšli Cechové téměř všichni zhurta
ze shromáždění, aniž od té doby s legaty bezprostředně, nýbrž jen
prostředkem císaře samého vyjednávati chtěli. Palomar na to široce
vypravoval, kterak tou řečí legatům křivda se činila: oni že v nej
krutější zimě, v neslýchané chumelici sněhův a v ouplném bezcestí,
kde člověk z milosrdenství ani psa z domu nevyhání, pospíchali
skrze tolikero krajin ke sjezdu tomuto, kterýž tehdáž ke dni 22 února
rozepsán byl: a přece se praví, že jim nic nezáleží na dobru národu
Českého? Však že oni za tolikeré obtíže, tolikeré náklady, tolikeré
protimyslnosti, kteréž trpělivě snášejí, nežádají aniž očekávají uznání
lidského; jejich odměna že jest pán bůh a prospěch všeobecné matky
církve svaté. Vyvracoval potom všecka téměř slova řeči Rokycanovy,
aby aspoň přítomní prý jimi do rozpakův uvedeni nebyli.

Zdárněji vedlo se Cechům ve vyjednávaní s císařem Sigmundem
0 věcech zemských. Od té doby, co král Vladislav umřel (f 1434
Mai 31), zanechav po sobě jen dva syny, Vladislava i Kazimíra,
oba ve věku mladičkém, Cechové přestali tím více zření své míti
ku Polsku, čím větší odpor kladli proti mladému Vladislavovi sami
ti páni Polští, kteří k husitismu nejvíce se klonili; přízeň mezi stavy
českými a Sigmundem rostla tedy tím ochotněji, čím patrnější byla
císařova péče, získati ji sobě. Ačkoli běh veškerého s ním vyjed
návaní není nám podrobně znám, to vždy jisté jest, že již dne
6 července svoloval aspoň ústně ke všem předním žádostem, a sli

boval, nejen že proti Cechům již nikdy válčiti nebude, ale že jim
1 napotora pomáhati chce proti všem lidem bez výminky; čehož

smysl, ohledem na legaty Basilejské, již tehdáž byl zřetelný. Upřímnost
oumyslův jeho jevila se zvláště tím, že nevážil sobě proto ani zřejmé
nevole se sborem a posly jeho. Slíbilť spůsobiti to, že ouřadové
a důstojenství církevní v Cechách i v Moravě nikdy od cizozemcův



rozdávány býti neměly, ale právo podací jich jen na krále a na

obyvatele domácí věčně že slušeti mělo; také že Cechové a Mora
vané k soudům zahraničným jakýmkoli poháněni nebudou; že smě
sice přijímajících pod jednou i pod obojí v témže místě pospolu
neměla trpěna býti, a že popis všech osad podobojích dojde od
něho potvrzení; že arcibiskup Pražský a dva jeho podbiskupí měli
od národu i od kněžstva českého pospolu voleni, a péčí císařovou
že mělo jim zjednáno býti stvrzení a svěcení beze všech za to

poplatkův; žáci také podobojí že měli nápodobně docházeti svěcení
na kněžství netoliko u arcibiskupa Pražského, ale také u biskupův
Litomyšlského a Olomuckého a t. d. To vše dálo se od něho bez

potazu legatův, kteřížto dověděvše se o tom, hned protestovali proti
takovémuto řízení moci světské ve věcech duchovních. Cechové

však, nabyvše pojištění od císaře, pustili od všelikých žádostí dříve

přednášených i stali se opět povolnějšími naproti legatům, když je
císař s nimi zase dohromady svedl. Dne 14 července rokováno jest
o to, aby v kompaktátech doložena byla klausule, že »umluvy se
sborem Basilejským neměly býti na ujmu svobodám a výsadám
království Českého i markrabství Moravského* ; Čechové toho žádali,
císař i s radou svou uznávali to za slušné, ale legatové odpírali
naprosto, bojíce se, aby potom řízením vlády politické nepodávalo
se Cechům, čehož ode sboru i od církve dosáhnout! nemohli. Jejich
neústupnost popudila císaře k veliké náruživosti. »U boha živého!*
zvolal, »jsou lidé, kteří nepřejí, abych já vešel ve své dědictví: ale

já vejdu v ně, a proto zemru vždy jako dobrý katolík! Co pak
jest ten sbor Basilejský? co vykonal dobrého? chtělby leda obme
zovat! a rušiti moc papežovu i císařovu; nedověděli ani upokojiti
Čechův, bude po něm tolik, jako po jiných sborech!* Tím spůsobem
horlil dlouho, a učinil legatům i ten úkor, že při rozchodu toho
dne nejsou častováni dle obyčeje vínem z pozlacených nádob, ale
ohlášeno jim jen prostě, že mohou odejiti. A však nezadlouho
ukojil i smířil se zase, a klausule ta nevešla do kompaktát.

Článkové žádostí zemských ze sněmu Svatovalentinského císaři
poslaní potkali se v Brně na mnoze s pořízením příznivým; největší
nesnázi působila otázka »o sedání v lavicích,* to jest o právu,
zasedati co soudce při velkém soudu zemském v Praze. Byloť již
drahně času vešlo v obyčej, že jen osoby stavu panského stávaly
se v Cechách soudci zemskými: nyní ale netoliko vládykové, nýbrž
i města chtěli míti své oučastníky a zástupce v nej vyšším soudu.
I poněvadž o to byl spor, ne tak mezi králem a zemí, jako raději



mezi stavy samými, Sigmund odložil rozhodnutí až do přibytí svého
do Prahy. Jiné otázky nové byly: žádost o zrušení všech dědičných
důstojenství a ouřadův v zemi, zvláště pak nejvyššího maršalství,
truksaství a češnictví, jichžto požívali páni z Lipého, z Hašen burka
i z Wartenberka, pak žádost, aby hojné statky stavu duchovního
proměněny byly ve výsluhy zemské, aneb aspoň ve statky komory
královské, jichžto důchodové by na služby zemské obracováni byli
Však ani o těchto žádostech nestalo se v Brně uzavření žádné.

Ale jakkoli upřímné bylo dorozumění Čechův s císařem, i jak
koli veliká povolnost jejich naproti legatům, přece dokonání všech
smluv hlavních ukázalo se v Brně býti nemožným. O uznání Sig
munda za krále Českého nebylo sice pochyby: a však slavný obřad
ten neměl se konati, léčby předcházelo konečné narovnání a smí
ření s církví. Po uklizení mnohých nesnází, o kterýchž tuto po
drobně šířiti se nelze, zdálo se ku konci měsíce července již všecko
býti sjednáno, a přikročilo se tudíž k novému spisování kompaktát;
ale při větě o statcích církevních, že nemohou od jiných lidí drženi
ani osobováni býti bez viny svatokrádežné (bona ecclesiae ab aliis

usurpari non possunt sine reatu sacrilegii), povstala z nenadání
opět hádka, která vedla ku konečnému rozstrku. Již dříve bylo
svoleno k vynechání slov »sine reatu sacrilegii* ; nyní žádali Če
chové, aby slova »usurpari non possunt* změněna byla na Hnjuste
detineri non delent* (nemají bezprávně zadržováni býti), a to zdálo
se všem nezávadné i slušné; jen legatové nechtěli o tom naprosto
nic slyšeti. Odpor tak zatvrzelý rozmrzel konečně i císaře i Čechy,
a jednání Brněnské vzalo tím konec: ustanoveno nicméně, že o tu
nesnázi vypraví jak císař, tak i legatové své posly do Basileje,
mezitím pak že měl v Cechách sejiti se nový sněm a dáti své při
volení ke všemu, co umluveno bylo; potřeba toho zdála se býti
tím větší, poi.ěvadž poslové čeští již mnozí byli z Brna odjeli, ne
dočkavše konce. Dne 3 srpna loučili se páni čeští od legatův; a tu
rozděleny mezi ně zbývající ještě peníze od sboru tak, že dostalo
se panu Menhartovi ze Hradce 600 zlatých, Oldřichovi z Rosen
berka tolikéž, panu Ptáčkovi 400 a panu Alšovi Holickému ze
Šternberka 300 zlatých.

188

Ještě před rozejitím sjezdu Brněnského, dne 2 srpna, dal císař

Sigmund ve veřejném slyšení poslům mladého krále Vladislava
Polského za odpověd, že ani on, ani křižovníci Pruští nemohou
opustiti knížete Svidrigala, budeli od Polákův a od Litvanův válkou

stíhán: ale žeby císař rád, aby uzavřeno bylo příměří mezi stranami
Palacký, Dějiny české III., vyd, 4. 35



aspoň na jeden rok, a v tom roku aby strany obě podvolily se
rozsudku legatův Basilejských i sněmu Českého pospolu.

189 A však
dříve nežli odpověd tato donesti se mohla stran obou, již válka
mezi nimi počala se v Litvě. Svidrigal měl ku pomoci své Rusy,
křižovníky Pruské, Tatary a některé roty husitské z Čech i ze

Slezska, i ustanovil knížete Sigmunda Korybuta za vrchního velitele

vojsk svých; proti němu spojili se Poláci a Litvané pod vůdcem
Jakubem z Kobylan. Přišloť k rozhodné bitvě u Vilkomíře dne
1 září, kdežto Sigmund Korybut poražen, raněn i jat byl, jakkoli
dobré byl sobě získal slovo chrabrostí a opatrností v bitvě. Jeho
strýc, kníže Sigmund Starodubský, Vitoldův někdy bratr, dal
jatého tudíž v řece Svientě utopiti; ač někteří pravili, že vlastně

jedem do ran jeho napuštěným umořen byl.
190 Tak zahynul muž, dle

všeho, co nám o něm známo jest, ušlechtilý a v dějinách národu
Českého pamatný. Zbytky táborských a sirotčích rot polních dostaly
se s ním a s knížetem Fridrichem Ruským ponejprv do východ
ních zemí slovanských, a složily, tam první zárodek, ze kteréhož
vyvinula se časem svým samostatná mocnost vojenská pode jmenem
Kozákův proslulá. Mezitím v Čechách téhož času, na počátku
měsíce září, potkala válečné Tábory ta nehoda, že chtějíce sebrati
pole u Nimburka, když tam táhli, u vsi Křeče nedaleko Černovic
od vojska Rosenberského a jiných pánův zemských bojem pod
stoupeni a na hlavu poražen jsou.

191 Zdál co a jak poslové táborští
na sjezdu Brněnském byli pořídili, o tom nezachovala sa pamět
nižádná.

Sněm Pražský ke dni sv. Matouše (21 září) rozepsaný počal
se tuším teprv na počátku měsíce října, i stal se tak hlučným,
jakož důležitá byla jeho úloha: jednalo se zajisté o stvrzení toho,
co v Brně umluveno bylo. Těžkosti o to nebyly malé. Strana ta,
kteráž již dříve byla nepřála jednání s Basilejskými, brala sobě

posila z odporu legatův a ze ztenčování čím dále tím patrnějšího
všech práv a nadějí českých; jí napomáhali vyslanci a služebníci
krále Polského, kteří nepřejíce císaři Sigmundovi Českého království,
popuzovali proti němu i proti sboru, a slibovali pomoc i ochranu
od krále svého. 191 Přívrženci této strany byli někteří šlechtici,
a zvláště mnohá města. Proti tomu většina šlechticův a staroměstští
Pražané i Příbramovci vesměs zasazovali se tím horlivěji o zjednání
pokoje stůj co stůj. Císařův kancléř Kašpar Slik byl jmenem pána
svého přítomen, a jeho přičinlivosti, opatrnosti i výmluvnosti bylo
především dékovati, že svítězila na sněmu strana pokoje chtivá. 194



Uzavřeno konečně uznali, potvrdili a vykonali vše, co v Brně slí
beno bylo, arciže v naději té, že císař dostojí slovům svým; země

podvolila se tudíž ku poslušenství netoliko naproti sboru a církvi

Římské, ale také naproti císaři co králi Českému; jen jediné město
Hradec Králové odepřelo prý hlasu svého. Legatové byli v Brně
žádali, aby zápis na přijímaní kompaktát vydán byl pod pečetí
a jmenem netoliko celého království, ale i předních osob každého
stavu: to však překaženo sporem o přednost, mělyli totiž pečeti
a jména měst Pražských státi před pečetmi a jmény stavu rytíř
ského, jakož sobě Pražané osobovali, aneb za nimi; a protož zůstáno
posléze na tom, že kromě jména páně zprávcova i pečeti veške
rého království nevešly do zápisu nižádné jiné. Voleny jsou také
čtyry osoby stavu duchovního, a zplnomocněny od sněmu, aby po
vysvětlení a zlepšení ještě některých věcí v kompaktátech učinili

poslušenství církvi Římské, sboru církevnímu, papeži a všem prelátům
řádným, a to jmenem veškerého národu Českého. 194 Ale nejdůleži
tější skutek toho sněmu byla dne 21 října předsevzatá volba jak
arcibiskupa Pražského, tak i dvou podbiskupí. K tomu cíli vydáni
byli ze sněmu dva páni, Menhart i Ptáček, dva rytíři, Diviš Bořek
a Havel z Dřevenice, tři měšťané, Jan Velvar i Pavel Dětřichovec
z Prahy a Ambrož z Hor Kuten, a devět kněží z celého království,
kteřížto v tajném sezení volili (jakož zápis od nich vydaný svědčí),
»arcibiskupa poctivého mistra Jana z Rokycan a biskupy poctivé
kněze Martina Lupáče z Chrudimě a Václava z Mýta; kteréžto
veškeren sněm, ačkoli z hodných příčin nejsou ohlášeni ještě, přijal
jest i s námi za pravé arcibiskupa i biskupy tak, jakoby již byli
ohlášeni, a jeho arcibiskupa slíbili poslušni býti se všemi poddanými
svými světskými i duchovními ve všech věcech, jakož sluší na arci

biskupa; a kdožby v jeho poslušenství nestál, aby žádného u sebe,
pod sebou a na svých panstvích netrpěli. Také sme svolili, abychom
po vrácení poslův od Císařovy Milosti v městě Pražském je ohlá
sili ; a vešken sněm slíbil k žádnému jinému arcibiskupovi nesvolo

vati, ani k suffraganům, dokudž jsou tito živi.« 190
Rokycana netoliko

na oko, alebrž opravdově odpíral se důstojenství podávaného, před
vídaje své při něm nesnáze a chtěje, jak pravil, raději poslouchat!
nežli poroučeti; ale strana panující, neznavši muže spůsobilejšího,
donutila jej, že po dlouhém zdráhaní svolil konečně. A však volení

jeho mělo zůstat! přísným tajemstvím velitelův samých, ažby císař

Sigmund dal jemu také hlas svůj. Jmenováni tudíž poslové, ježto
měli o to bez meškání vypravit! se do Uher; i nevíme proč opo-
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zdivše se, vyjeli z Prahy teprv dne 10 listopadu, a to bez M. Roky
cany i bez některých jiných, kteří k tomu poselství také jmeno
váni byli.

Příčiny takovéto proměny mají bezpochyby hledati se v roz

dvojenosti myslí a ve vášněch, které toho času panovaly mezi
stranami v Praze. Jak horoucí byla u mnohých tužba po pokoji,
dovídáme se ze psaní pana Kašpara Slika, ježto dí, že radostí nad
usnešením sněmu spívali hlučné Te deum a plakali, před ním pak,
když chodil po ulicích, mnozí klekali a ruce zdvihali, volajíce: »totě
náš anděl!« Tím snáze pochopiti jest nenávist lidí takových naproti
M. Rokycanovi, jakožto hlavní překážce, že ještě pokoje nebylo.
Neníť nemožné, že horlivější husité, nespokojeni s výsledkem sněmu,
obmýšleli zmocniti se Pr. hy násilím, aby v ní provesti mohli vůli

svou; to aspoň jisté jest, že roznesly se najednou pověsti o zamý
šleném zrazení města, i že za oučastníky, ač neli za hlavní původce
takové zrady, pokládáni byli M. Jan Rokycana i kněz Pavel, kazatel
u sv. Jiljí. Stalo se z té příčiny zbouření v Praze, a Rokycana
upadl v nebezpečenství života; chtěliť ho prý mnozí zavražditi
aneb utopiti ve Vltavě.196 Netřeba dokazovat! mnoho, že takové
sočení pocházelo z pouhé nešlechetnosti; Rokycana vyzýval veřejně
všech a každého, aby udali cokoli o něm vědí, a podával se ku

pokutě smrti, jestližeby jen to nej menší slovo naň provedeno bylo:
ale sokové jeho tajili se, aniž odvážili se vstoupit! do veřejnosti.
Naproti tomu psáno bylo potají z Cech do Basileje a žalováno, kterak
husité nedbajíce na sbor, dobývali sobě svobod církevních u císaře
a protož že všecko jejich jednání při kompaktátech nebylo než

pouhý klam a podvod. Takéť tajemství české o zvolení Rokycany
na Pražské arcibiskupství zjeveno jest touto cestou záhy jak otcům

Basilejským, tak i legatům jejich ve Vídni meškajícím.
Pro ty a takové skutky stalo se, že při novém jednání mezi

posly českými a legaty Basilejskými, kteréž konalo se na dvoře
císařově ve královském Bělehradě v Uhřích, nebyl ani jeden
duchovní neboli kněz český přítomen. Poslové byli páni Menhart
a Ptáček, rytíři Diviš Bořek a Jan Smiřický, Pražané Jan Velvar
a Sigmund Manda staroměstští, Daniel a Pav.el novoměstští, Matěj
Louda z Písku, Jan z Nimburka i ještě jeden nejmenovaný; lega
tové zase čtyři, biskup Filibert, Jan Palomar, Martin Berryer
a Tomáš Haselbach. Také přítomni byli v Bělehradě kníže Albrecht
Rakouský, král Bosenský, Ambrož Traversari legat papežův a jiných
mnoho knížat i pánův ze všelikých zemí. Jednání počalo se dne



21 prosince a trvalo téměř plné čtyři neděle. Hlavní nesnáze točily
se nyní okolo žádosti od legatův přednesené, aby císař odvolal
a zrušil sliby Cechům ve věcech církevních dané, i aby ubezpečil
sbor a celou církev zřejmě a dostatečně, že nesvolí ničeho, co by
sahalo do područí církve a stálo v odporu s kompaktáty; co do
slov Hnjuste detineri«, pro něž byl v Brně stal se rozstrk, sbor
v instrukci legatům svým dané kázal nečiniti žádné obtíže: ale
k dokonání a stvrzení kompaktát nechtěli tito přikročit! sami,
protože dle zdání jejich poslové čeští nebyli ke skutku tak důleži
tému od celého království náležitě splnomocněni. Sigmund hájil
sice poněkud práv svých panovničích ve církvi, ale ještě více od

píral dáti od sebe odvolání a pojištění z té příčiny, poněvadž prý
podezření naň uvalované dotýkalo se vysoce jeho cti. Když pak
legatové nicméně nastupovali na žádost svou, dne 29 prosince,
rozhorliv se pravil: »Vidím, že vina všecka již jen na mne se

uvaluje; toho sem já svými péčemi o dobro církve i o království
České nezasloužil. Pojištění, jakovéhož ode mne žádáte, nedám; ani

syn můj, ani biskupové ani raddové moji k tomu neradí. Pokud
sem byl v Itálii, vaše vyjednávaní dosti dobře se dařilo. Proto já
nyní ustoupím zase a raději odřeknu se království Českého, i nechci
více o ně ani státi ani dbáti. Však ono proto bez krále nebude; přijdeť
jiný, (ukazuje na krále Polského,) který vám snad povolnějším se

učiní; s tím vyjednávejte si jak chcete, mne již nechejte v pokoji.«
Arci že slova tato nebyla nic než pouhý výraz přirozené jeho
prudkosti, pro kterouž obyčej míval přeskakovat! s jedné krajnosti
do druhé: však politika rozumu nemeškala dlouho svítěziti zase
nad politikou citův, ačkoli setrvával v podobných řečech celé tři
dni. Nicméně legatové uznali potřebu, pouleviti přísnosti své a spoko
jiti se pojištěním poněkud obmezenějším a ukrytějším. Již dne
1 ledna 1436 svěřil se jim císař, že Čechům muselo se shovívati
a všelicos povolovati, aby jen mohl uvázati se v království: však
až tam bude, potom bohdá že všecky věci k dobrému konci a ke
starému spůsobu svému zase se navrátí.'1

" Dne 4 ledna podávána
jest legatům od císařova kancléře formule onoho pojištění opatrná
i mírná, ku kteréž legatové svolili; ale když Čechové dověděli se
o ní, žádali císaře hned o propuštění své a chystali se k odjezdu.
»Ten Velvar nám přece všecko kazil* volal Sigmund náramně
rozmrzelý, a snažil se nicméně uchlácholiti jej. Kníže Albrecht
navrhoval, aby císař zavázal se legatům jen slovem svým u příto
mnosti několika svědkův důvěrných, že »nebude vkládati se do



věcí náležejících k víře a k církvi,« a v listině veřejné aby ta
klausule vynechána byla. Tak přemítány ty nesnáze opět několik
dní s velikým všech stran napnutím a nepokojem; byloť zajisté
patrno, že všecka úsilí tolikaletého rokování mohla takořka jedním
slovem přijíti na zmar konečně. Legatové usnesli se na tom, že

spokojí se císařovým pojištěním slovním toliko a tajným, ale
žádali ještě, aby aspoň páni Menhart, Ptáček i Aleš ze Šternberka
o něm netoliko věděli, ale jeho se také ©účastnili sami. Když
potom dne 8 ledna Velvar pronesl se jmenem krajanův svých
veřejně, že k tomu, co mezi císařem a legaty se jednalo, Cechové
svolení svého ani nedávali ani neodpírali, císař osvědčoval se v na

ději a důvěře své, že národ český bude spokojen, slíbili se legatům,
že v Cechách nikdo nebude nucen k víře a ku přijímaní pod obojí;
to že on bral na sebe, a poslové čeští že neměli proto nižádné
odpovědnosti se lekati. Ale téhož dne učinil také tajný slib nahoře
dotčený, ve přítomnosti knížete Albrechta, Jiřího arcibiskupa Ostři
homského a Kašpara Slika kancléře, kteřížto dali o skutku takovém
písemné vysvědčení legatům. Zdali také páni Menhart, Ptáček
a Šternberk oučastnili se v něm, není nám známo. Co do Roky
cany vyjádřil se byl Sigmund k legatům již dříve obyčejnou svou

prostořekostí, že nedbal, koho sobě Cechové volili k arcibiskupství,
třebas prý osla; však že on jemu svěcení dávati nebude.

Takovýmto spůsobem ututlány jsou více nežli urovnány konečně
všecky hlavní nesnáze jednání mnoholetého. Nezbývalo již nežli stvr
diti a prohlásiti slavně umluvy dosavadní a uvesti je ve skutek. Poně
vadž to v Bělehradě uherském nepříslušné býti se zdálo, muselo
se opět jednati o den a místo k valnému v té příčině sněmu
českému. Legatové chtěli jej míti v Praze: ale císař i poslové čeští

bojíce se, aby skutek takový nepotkal se tam s odporem, neli ne

bezpečným, aspoň vždy pohoršlivým, svolili raději k Jihlavě, jakožto
městu pohraničnému, kamž i sněm valný svolán býti mohl. Co do
času Cechové i legatové přáli sobě středopostí (15 března), ale

Sigmund pravil, že pro nastávající v Uhřích boje s Turky nemohl
svoliti nežli ke dni sv. Jiří (23 dubna). Při tom zůstáno také
konečně, a poslové čeští vrátili se do Prahy dne 31 ledna.198

O jednání poslův českých s císařem ve věcech politických
nedostává se nám vůbec zpráv podrobných; i nemůžeme udati,
jakový byl v Bělehradě jejich pokrok, ani které asi nesnáze očeká
valy ještě uklizení svého. Jen to se dovídáme, že zprávce Aleš

Vřešťovský svolal ještě stavy na sněm do Prahy ke dni 29 února,



na kterémžto svoleno jest k dani zvláštní, aby císař se vší slavností
do země mohl uveden býti, a stavové umluvili se, že vyjedou valně

jemu vstříc a dají mu čestný průvod až do Prahy. Také ohlášeno

jest na tom sněmu volení M. Rokycany na arcibiskupství a kněží
Martina Lupáče i Václava z Mýta na biskupství, a voleni opět
poslové zvláštní, Vilém Kostka z Postupic, Albrecht z Běškovic
a Jan Velvar, ježto volení toto císaři oznámiti měli jmenem veške
rého sněmu; ti vydali se na cestu do Uher dne 23 března. 199

Pamatný v dějinách českých sněm Jihlavský nepočal se
ani den sv. Jiří, ku kterémuž rozepsán, ani den letnic (27 máje),
ku kterémuž od císaře odročen byl, ale teprv v outerý dne 5 června,
kdežto císař se svou manželkou Barborou ve voze otevřeném slavně

vjel do Jihlavy, vítán byv nejen od obyvatelův domácích a stavův
českých dosti četně shromážděných, ale také od legatův sboru
Basilejského, těch samých, kteří nedávno předtím byli v Bělehradě,
Nejprv omlouván byl odklad sněmu za příčinou velikého vpádu
vojska Tureckého až pod Temešvár, pro kterýž císař sám prý
pospíšiti musel za Tisu, aby utíkajícím křesťanům dodal smělosti
do boje a zahnal vrahy opět za hory.

200 Potom vypravoval císař

legatům, kterak Cechové posílali k němu o potvrzení Rokycany,
a kterak Bedřich ze Strážnice prostředkem pana Menharta počal
také vyjednávat! s ním o věcech Táborských, a však že on v obém
nechtěl vkládati se do věcí církevních. Nyní že nezbývalo než do
konat! a pečetiti smlouvy v Brně a v Bělehradě uzavřené; on že

radí legatům, aby o potvrzení Rokycany dávali sice Cechům dobrá
slova, a však aby nezměnili proto oumyslův svých. Umluveno tudíž,
že církevní věci měly zároveň se světskými se vykonávati tak, aby
císaři vláda v Cechách pojištěna byla; potom žádali legatové, aby
jednání jejich se sněmem nedálo se přímo, ale vždy prostředkem
císaře a rady jeho. To vše mluvilo se dne 6 června.

Byloť arci nadíti se, že po ukončení tolikerých hádek, po
uklidu tolikerých nesnází, po uzavření tolikerých námluv, již nebude

jiné péče, nežli vyměniti obapolné závazky pokoje a jednoty, po
dati sobě ruce na slavné sbralření a chváliti boha za dar srozumění
a lásky křesťanské; ale naděje taková nesplnila se, any hned při
prvním sejití vyskytly se nové závady a úrazy, které hrozily zrušiti
a zbořiti opět vše, co tak pracně posavad vystaveno bylo. Dle
mnění a vůle posledního sněmu českého mě]o nyní v Jihlavě ukon
čiti se všecko pospolu: tedy vedle kompaktát měli také arcibiskup
a biskupové nově volení dojiti stvrzení svého. Tomu ale odepřeli



legatové hned naprosto, pravíce, že ku potvrzení arcibiskupa
i biskupův neměli žádné moci; a když jim připomenuto, kterak
již v Bělehradě napomínáni byli od císaře, aby mocí takovou se

opatřili, odpověděli, že žádali sice o ni, ale sbor Basilejský že usta
novil setrvati při odpovědi knězi Martinovi Lupáčovi přede dvěma

léty dané, že totiž pokud kompaktáta stvrzena nebudou, nemohlo
se svoliti k nižádné další žádosti české. Pro takovou odpověd sněm

Jihlavský v prvním rozhorlení bylby bez mála se rozešel; aspoň
šlechticové mnozí a poslové městští téměř všichni chystali se

k odjezdu. Po mnohých řečech, když tito poslové omlouvali se, že

oni také moci neměli, svoliti k jedné věci bez druhé, přišlo k tomu,
že drahný jejich počet propuštěni jsou domův, aby u obcí svých
zjednali sobě moci širší, a vrátili se bez meškání zase; Pražanům
dána k tomu lhůta šesti, Zateckým desíti dnův, po jichžto vypršení
mělo pokračovat! se v jednání bez ohledu na nepřítomné. Když
se vrátili, spokojil se sněm pojištěním Sigmundovým a Albrechtovým,
že o potvrzení Rokycany jak u sboru, tak u papeže chtěli pilně
se přičiniti, a přistoupilo se k dalšímu vyjednávaní dne 23 června.

Legatové žádali věděti, měkli přítomní v Jihlavě plnou moc, vstoupiti
v závazky jmenem celého království a národu Českého ? ale upo
kojeni jsou poučením, že tam sněm byl řádný, po rozpisu a ve

přítomnosti zemského zprávce, a že takový dával sám plnomocenství,
nikoli pak ho nepřijímal, aniž potřeboval. Naproti tomu když lega
tové předložili své plnomocenství, kdežto mezi jinou řečí stálo, že
měli také moc rozhřešovati zločince a snímati poskvrnu zlopověst
nosti (infamiae notám tollendi), Rokycana i Velvar u velikém roz
čilení volali, že takové bully do Čech s sebou neponesou, staň se
co staň, anaby to prý byla urážka národu českého; protož musel
císař dáli vidimus oné bully pod majestátem svým, s vynecháním
však oněch slov, a legatové slíbili, že sbor časem svým vymění ono
vidimus originálem dle žádosti Čechův. Potom starali se tito, kdy
jim přijde ratifikace na kompaktáta ? nerozejdeli se sbor snad dříve,
nežby ji vyhotovil? a nebudeli do ní vtroušeno slov pro Čechy
zase ponižujících aneb urážlivých ? I v té věci musel pomočen býti
císař, a učinil se rukojmím pro upokojení Čechův. Ještě pak i jiných
pochybností více uvodilo se s obojí strany, o kterýchž ale šíriti se

již nechceme; jen co do nastávavší slavnosti doložíme ještě, že

Čechové chtěli míti prohlášení kompaktát na Jihlavském náměstí
ve čtyřech jazycích, latině, česky, německy a uherský, a že chtěli

předeslat! krátkou předmluvu; ale po mnohém té věci přemítaní



zůstáno na tom, že při hlavní veřejné slavnosti nesmělo se ani od

jedné ani od druhé strany nic zvláštního mluviti, než jen umluvy,
jak samy v sobě zněly, latině čteny a přiznáním stvrzeny býti.

Slavnost dotčená vykonávala se ve čtvrtek dne 5 července na

Jihlavském náměstí, kdežto již od několika dní potřebné k tomu

přípravy činěny byly. Hned za rána vystoupil Sigmund ve veliké
oslavě císařské na vysoký trůn na náměstí postavený; před ním
nesli kníže Albrecht Rakouský jablko říšské, hrabě Celský žezlo,
jiný hrabě meč; také předcházeli jej legatové Basilejští, kteří usadili
se v právo na vysoké stolici nedaleko císaře, a vedle nich Cechové
Menhart ze Hradce, zprávce Aleš, Rokycana, Lupáč i Václav
z Mýta na podobné stolici; dále přítomni byli císařovna Barbora
s dvorstvem svým, a jiných knížat, pánův a lidu obecného veliké

množství; nechyběli také potřební notárové k zapisování všeho, co
se dálo. Nejprvé objevil se jmenem Čechův Jan Velvar měšťan
Pražský, nesa listy pod pečetmi království Českého, císařovou a

vévody Rakouského, i ukazoval je Čechům na stolici sedícím, pak
císaři a vévodovi, kteřížto přiznali se k nim všickni hlasitě; na to
listové čteni skrze císařova protonotara Markvarta, a Velvar zase
odevzdal je legatům. Obsah jejich byly umluvy kompaktát, a sliby
od Čechův i Moravanův, že chtěli míti a zachovati jednotu, mír a

pokoj křesťanský se vším lidem křesťanským věrně a bezelsti;
pakliby to kdo i přestoupil, že proto měl slušně kárán býti a pokoj
nicméně nezrušen zůstati. Pak vystoupili čtyři kněží čeští, od sněmu
k tomu dříve volení, Václav z Bráchova, Pavel ze Slavikovic,
Václav z Lužnice a Bohunék z Chocně, aby slíbili poslušenství
církevní za sebe i za všecky podobojí duchovní i světské, stvrdíce
to rukou dáním Eilibertovi a Rokycanovi; a o tom opět podali
seznání legatům pod pečetí království Českého. Potom dali své

listy legatové Čechům a Moravanům, se svými a s císařovou i Ra

kouského vévody pečetmi, přikazujíce všeho světa knížatům i všem

křesťanům, aby s Čechy a Moravany pravý křesťanský pokoj, mír
a jednotu již měli, a jich více proto nehaněli, že přijímali, přijímají
a přijímati budou pod obojí spůsobou, ani jim proto bezpráví
činili, ale aby je uznávali za dobré křesťany a za syny prvotní
církve svaté. Dále přikazovali arcibiskupu Pražskému a biskupům
Olomuckému i Litomyšlskému, aby rozdávali svátost oltářní pod
obojí spůsobou těm všem lidem, kteříž měli obyčej tak přijímati,
kdyžby od nich kdo požádal; též aby zjednali kněží k těm kostelům,
kde obyčej ten se zachovával, by tak rozdávali; také farářům i pre-



latům všem dán rozkaz podobný; biskupové pak řečení že měli
také světili na kněžství žáky podobojí a nezamítali jich od svěcení,
léčby pro něco jiného nebyli kněžství hodni. Konečně slíbeno, že

sbor Basilejský dá na to listy, aby již všickni, netoliko ti, kdož při
jímali pod obojí, ale i ti, ježto ještě nepřijímali, měli plnou svobodu
tak přijímali, a to na časy budoucí a věčné.'201

Po přečtení všech listův umluvních ohlásil pan Arnošt ze Vla
šimě jmenem císařovým, že nazejtří Cechové do kostela slavně

uvedeni, a tam kompaktáta všemu lidu po česku ohlášena budou.
Ale sotva že to domluvil, biskup Filibert, jako v nadšení, hned

velikým hlasem jal se spívati Te deum laudamus, a celé shro
máždění přizvukovalo jemu radostně i hlučně až do konce. Pak šli

s náměstí císař a legatové i jiní mnozí ve slavné processí do ko

stela, kdežto dály se služby boží latině; Cechové pak spívajíce
»Svatý Václave* a jiné písně své, ubírali se do toho domu, kdež

obyčej měli konati své nábožné obřady. Celý ten den i celou noc

potom nepřestalo v Jihlavě zvonění všemi zvony, pálení ohňův a

jiné radovánky rozličné. Radost nad ukončením různic a bouří
mnoholetých, nad smířením národův a stran tak dlouho proti sobě
zuřivších, pronikla všecky přítomné podivným zápalem;.i samého
císaře viděti bylo, an plakal radostí a chodil, jakoby omladnul,
pěšky s dvořany svými po městě, což prý aspoň od desíti let se

bylo nestalo; v lidu pak veselí nemělo míry ani konce. Legatové
ještě téhož dne vypravili poselství do Basileje se psaním, jehožto
slova nadšená líčila city jejich plnou vřelostí. »Plésej a jásej sbore
svatosvatý!* (tak psali,) »vysokozvučné vzdávej díky a chvály bohu
stvořiteli svému! zvěstuj všem končinám země den slavný a ra

dostný ! povzbuď syny církve k veselí a ke blahoslavení! všecky
země křesťanské chvaltež veliké skutky boží a přeskakujte radostí
nesmírnou! Neboť aj dnes nastal den žádoucí, kdežto již sklidil jsi
žeň prací svých a uložil plné snopy osení svého v obilnici páně!
Dnes zajisté u přítomnosti Císařova Veličí, ozdobeného slávou dů
stojenství svého, na veřejném náměstí, v kruhu lidstva nesčíslného,
podali nám Tvého Blahoslavenství poslům gubernator, páni, šlechtici
a obce měst království českého nejprv listy kompaktát* atd. Čí

řeč, o sbore svatosvatý! postačilaby vysloviti náležitě, jakou ra
dostí oplývala srdce všech přítomných? Jasnost tváří, slzy z očí

hojně se ronící, spěvy a plesání srdečné byly jen slabé její znamení.

My pak kochajíce se napřed v útěše sboru svátého i lidu křesťan
ského, nebudeme šířiti slov, ale volati budeme s pěvcem žalmův:



»Dobré jest oslavovali hospodina a žalmy spívati jménu tvému
o nejvyšší! zvěstovat! každé jitro milosrdenství tvé a pravdu tvou
každé noci. Neb si nás rozveselil hospodine skutky svými; učinil
si nám věci veliké, an mocný jsi a svaté jméno tvé !« atd. 202

Kéžby jen srdečnost, ježto dýchala slovy takovými, byla utkvěla
v lidech moci stálejší a plodnější! kéžbychom nemuseli vypravovat!
o skutcích, kterými vzešly nové hádky a rozbroje, nové hoře a úpění,
an hlas těchto radovánek ještě ani byl nedozvučel! Ale bohužel
hned nazejtří po slavnosti přihodily se věci, jichž opak proti vče
rejšku sotva mohl býti větší a dojímavější. Když Cechové do farního
kostela uvedeni a církevní kletby na ně vynešené slavně odvolány
a

. zrušeny byly ve přítomnosti císaře a dvoru jeho, biskup Filibert
jal se sloužit! mši svátou u oltáře hlavního, Rokycana pak u jednoho
z postranných; po Credo četli s kazatelny nejprv Petr farář Bate
lovský, potom Rokycana, jazykem českým listiny včera latině ohlá
šené ; tento pak přidal návěští, že ti Cechové, kteří připraveni byli
a měli žádost přijímat! pod obojí, přistoupíce k oltáři, kdež on

sloužil, oučastni budou, čeho žádali. I ačkoli legatové slyšíce to,
žalovali hned u císaře, a Palomar v kostele hlasitě zvolal; »Pane

Rokycano! chovejte se dle kanonův a nepřisluhujte svátostmi ve
faře cizí!« — on však nedav se mýliti, podal kalicha netoliko třem
svým kněžím, ale i sedmi laikům. Z toho povstaly hádky, rozbroje
a bouře nenadálé. Legatové žádali dostiučinění za takovouto prý
výtržnost a urážku, Rokycana pak hájil se, že mocí kompaktát měl

plné právo tak činiti, aniž mněl, žeby legatové tím pohoršeni býti
měli. Císaři, knížatům a pánům zdálo se, že nehledíc na právo,
žádala toho sama slušnost a opatrnost, aby Cechům již smířeným
vykázán byl, jestli ne kostel, aspoň oltář zvláštní, kdežtoby mohli
sloužiti dle spůsobu svého, zvláště an i biskup Olomucký v Jihlavě
přítomný, i faráři místní zdráhali se přisluhovati z kalicha, kompaktáta
tím zřejmě rušíce. Nevole přibylo, když Lupáč ty dni nesl svátost
pod obojí veřejně po městě k Čechovi na smrt nemocnému, což
mu opět za pych pokládáno. Zarputilost legatův, kteří hrozili odjeti
z Jihlavy, jestliže se jim dosti nestane, dojímala Čechův tak hluboce,
že někteří až prý hořem plakali; »smlouvali se s námi, jen aby
nás oklamali!* ten byl obecný nářek jejich, a mnozí odjížděli
z Jihlavy skutečně. Císaře napadl strach, aby nepošlo z toho vše
obecné vzbouření v Čechách, dříve nežli mu lze bylo dosednout!
na trůn, ačkoli Rokycana těšil ho, ujišťuje, že skutek ten nebude
nikoli překážkou ve věcech zemských.

203 Ku prosbám tedy jak císa-



řovým, tak i pánův českých strany Příbramovy svolili konečně
legatové, že jeden kněz český měl míti moc a právo, sloužit!
u jednoho oltáře pod obojí; ten však neměl býti ani Rokycana,
ani Lupáč, nýbrž Václav ze Bráchova, i měl dříve ještě skoumán
býti, právěli smýšlel o moci papežově a biskupův ve církvi. Tolikeré
ohrady a přísnosti zošklivily celou tu věc Cechům dokonce; umínivše

raději vyhýbati se legatům, nedali ani Dráchovskému podrobit! se

skoumaní, a sloužili napotom až do skončení sněmu Jihlavského
ve svých příbytcích, jako před kompaktáty, bez ohledu na ně
i na legaty.

Takový byl skutečný a pravý konec pětiletého vyjednávaní
mezi husity a církví katolickou; neb jakkoli mnoho zbývalo věcí

ještě nevyrovnaných a neukončených, a jakkoli hojné následovaly
pokusy o další ještě dorozumění a sblížení, uvidíme však, že kromě
ratifikace kompaktát ode sboru i od papeže podané nestal se v té
věci dále pokrok nižádný. Husitismus svým odštěpením zasadil byl
první velikou ránu veškeré západní církvi křesťanské; na zacelení

její vynaloženy s obou stran, jakož sme viděli, hojné poklady umění
a ctností všelikých, a vždy bez dokonalého účinku: nicméně, srov
námeli podobné příklady století pozdějších, nelze neuznávati s podi
vením a vděčností, že na ten čas aspoň vnější spůsoba i tvárnost
jednoty a pokoje zase docílena byla. Však aby pozůstalá jizva časem
tak zarostla, by tělo církve napotom od nového rozpadnutí uchrá
něno bylo, k tomu bylo arci tuším ještě více umění a ctností potřebí,
nežli ve věku tehdejším vůbec se naskytovalo.

Co a jak v Jihlavě s císařem ve věcech světských jednáno,
není nám podrobně známo. Žádosti z loňského sněmu Svatovalen
tinského sobě podané byl Sigmund již na sjezdu Brněnském s větší
částky aspoň ústně pochválil, a v Bělehradě opět o nich přemítáno:
ale konečný zápis o nich měl tuším teprv po skončení pře církevní
vydán býti. Nám jen to vědomo jest, že po učiněném od císaře
i od zetě jeho Albrechta slibu co do potvrzení Rokycany, nasky
tovaly se ještě hlavní nesnáze o navrácení Moravy a města Budějovic
zase k Čechám, o zapsání 6000 kop gr. jistým zemanům na statcích
zádušních,204 a o dotčeném již sedání v lavicích; také v tom byl
spor, že Cechové nechtěli svoliti k jízdě legatův Basilejských do
Prahy, císař pak pravil, že bez nich tam nepůjde. Nejvážnější byla
otázka Moravská; pro ni dne 19 července nechybělo prý mnoho,
žeby všecka dosavadní jednání byla přišla na zmar. Císař pravil,
že co zeti svému dal, vžiti jemu nemohl, ba že v oumyslu měl,



dáti jemu za věrné jeho služby ještě více; vzetím takovým žeby
ublížil sobě na cti, o kterouž prý vždy více dbal, nežli o koruny
a statky své. Kníže Albrecht hotov byl postoupit! Budějovic císaři

pod jistými výminkami hned, co do Moravy pak podával se k roz
sudku knížat říšských. Kterak ten spor uklizen, nevíme; skutkem
však Budějovice dostaly se k Čechám opět, Morava pak zůstala
v držení Albrechtově. Ve velikém majestátu, jejž císař vydal nazejtří
dne 20 července na umluvy své se stavy českými, nečinila se
o Moravě zmínka nižádná; nejdůležitější pak článkové zápisu onoho
byli následující:

1) Kompaktáta mezi sborem Basilejským a královstvím Českým
mají tak, jakož sepsána jsou, od nás a našich budoucích držána
býti, a přičiníme se zejmena zvláště, aby smrtelní zjevní hříchové
neměli v zemi svobody. 2) Nedopustíme tisknout! Čechův a Mora
vanův od nikoho pro přijímaní pod obojí, alebrž jim v tom radni
a pomocní budeme. 3) Přijmeme k sobě radu od nich volenou
a sami do ní voliti budeme s radou jejich. 4) Kněží podobojí,
když bohdá v panování své vejdeme, rádi uzříme na svém dvoře.

5) Jakož ve válečných časích mnozí hradové, tvrze, kláštery, kostely
i jiné stavby zbořeny jsou, ke vzdělání jich zase nebudeme nutiti
ani člověka ani obce žádné, léčby to kdo z dobré vůle učiniti chtěl.

6) Mnichové a jeptišky také nemají se vrátiti zase, leda s povolením
arcibiskupa i těch obcí aneb pánův, kdežto přebývati budou.
7) O zvelebení university Pražské přičiníme se rádi, až v Praze budem ;

též o navrácení zboží ke špitálům nadaných. 8) Korunu českou,
listy a privilegie, desky zemské i dvorské, svátost i jiné klenoty
zemské, ježto sme ze země vyvezli, máme a chceme milostivě vrátiti
a položití na bezpečném místě v Čechách. 9) Také jim chceme

svobody, řády a práva jejich potvrdit! a je v nich zachovávat!.

10) O kázaní Čechům v kostelích a Němcům vně, nařídíme s arcibi

skupovou a obecnou radou, jak se pro čest národu a pro chválu
boží nejlépe zdáti bude. 11) Zápisy od nás v tyto války vydané
má souditi rada naše, volená, jakož nahoře psáno jest; kdoby jich
jí nepředložil a k vyměření jejímu nestál, odsoudí se tím sám všeho

práva svého. 12) V Čechách žádný cizozemec na ouřadě nebude;
v okolních pak zemích, ku koruně náležejících, zachován bud
v ohledu tomto tentýž řád, jako za císaře Karla i jiných králův

Českých. 13) Co se stalo v těchto záštích proti nám, to má všecko
minouti, a toho jim v budoucích časech nechcem ničím zlým zpo
mínati. Další článkové téhož zápisu dotýkali se poměrův a práv



soukromých aneb méně důležitých, jichžto zde podrobně vykládati
nechceme. O dva dni později, 22 července, ubezpečil ještě císař
všecka města česká zvláštními listy, že ku přijetí zase obyvatelův
ve válkách odběhlých, světských i duchovních, nucena býti neměla.200

Co do pojištění »zástav zádušních* (t. j. statkův církevních,
kteří šlechticům českým zastaveni byli), jednalo se mnoho ve dnech

následujících. Šlechticové někteří osvědčovali se, že zámkův a tvrzí
takových nevydají, pokud sbor a legatové Basilejští nesplní všeho,
co v kompaktátech slíbili; později ale chtěli je míti zapsány aspoň
tak, aby v šesti létech výplata na ně dávána nebyla. Legatové,
s nimiž císař se radil, odepřeli mu rady své ve věci této, protože
jsouce prý již krom toho pro svou povolnost k husitům nenáviděni
zvláště ode všech prelátův a kněží z Cech vystěhovalých, nechtěli
a nemohli uvalovati na sebe ještě větší jejich nenávisti. Konec těchto
hádek byl ten, že císař zavázal se v Jihlavě vůbec zapsati šlechticům
znamenitou summu na statcích zádušních, ale rozvržení její na jedno
tlivé osoby a statky odloženo jest až do Prahy, kdežto teprv rady
císařovy měli obírati se tou věcí podrobně. Také spor o sedání
v lavicích odročen jest nápodobně; o jízdě pak legatův do Prahy
a o provozování tam moci biskupské zamlčeno jest zoumysla.
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Konečně dne 25 července ve hlučném shromáždění u císaře
oznámil Jan Velvar jménem všech stavův Českých, že hotovi byli
přijmouti císaře za krále a pána svého, jak mile koruna česká
i jiné klenoty zemské zemi opět navráceny budou. Přiznali se k řeči
té i gubernator Aleš, i jiní pánové, vládykové a poslové městští,
kteří přítomni byli, a zaspívavše hlučné »Svatý Václave*, rozešli
se toho dne s veselím. Císař již byl vypravil kancléře svého pana
Kašpara Šlika do Uher, aby korunu a klenoty dotčené přivezl
s sebou do Jihlavy co nejrychleji; nyní ale chtěl odjeti za ním také
sám, aby prý opatřil sobě potřebných peněz na chování dvoru
svého netoliko v Jihlavě, ale i v Praze. I stálo to jak legaty tak
i pány české mnoho prosebných řečí, aby jej s oumyslu takového
srazili. Sněm pak Jihlavský odročen byl až ke dni sv. Vavřince,
a stavové rozešli se, ažby koruna česká přinešena byla.

Když tedy pan Kašpar Šlik dne 10 srpna vrátil se do Jihlavy
s korunou, s archivem korunním a s klenoty zemskými, stavové
čeští, kteří dne 12 srpna u velikém počtu do téhož města zase

byli přijeli, nazejtří dne 13 požádali císaře, aby jim je viděd dal:
i ohlédány jsou téhož dne v bytu kancléřově netoliko koruna zlatá,
drahými kameny ozdobená, nýbrž i hlavní některé listy království



Českého, a reliquie svátých od císaře Karla shromážděné. Děkujíce
za bedlivé těchto klenoíův zachování, osvědčovali se páni, rytíři
i poslové městští, že hotovi byli, učiniti králi svému poslušenství.

Ve slavném tedy shromáždění dne 14, u přítomnosti knížete
Albrechta, legatův a jiných vzácných osob mnohých, držel nejprv
pan Menhart ze Hradce řeč ke zprávci zemskému panu Alšovi
z Risenburka, v nížto děkovav jemu jmenem všech stavův království
Českého za věrnou a snažnou péči, kterouž vedl o dobré obecné
i o čest národu, prosil jeho, aby již propustil stavy ze slibův a přísah
jemu co zprávci učiněných. Pan Aleš mluvil o upřímném snažení
svém, opatřiti pokoj a řád v zemi a posloužiti ku prospěchu koruny,
a vzdal se-moci a práva svého do rukou císařových, jemu porou
čeje sebe i veškeren národ. Na to zase pan Menhart poděkovav
císaři za věrné zachování koruny a klenotův zemských, osvědčoval
se jmenem všech stavův, že již přijímají Sigmunda za krále a pána
svého a zavazují se ku poslušenství jeho; pročež aby ráčil zapome
nout! na věci minulé, a potvrdíc stavům práv a svobod jejich, býti
jejich pánem milostivým. V týž smysl řečnil také Jan Velvar. Hned
na to podávali císaři ruce všichni páni a rytíři přítomní, též poslové
čtyrmecítma měst, zej měna Prahy staré i nové, Zátce, Loun, Kadaně,
Litoměřic, Slaného, Berouna, Kouřimě, Hor Kuten, Nimburka, Čá
slavě, Jaroměře, Dvoru, Trutnova, Chrudimě, Mýta Vysokého, Písku,
Prachatic, Sušice, Klatov, Domažlic, Mělníka i Poličky; jen Hradec

Králové, Kolín a Stříbro nebyly zastoupeny, aniž učinily poslu
šenství, byvše ještě v moci nepřátel císařových.
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Sigmund známou

svou výmluvností opakoval slova lásky ke drahé otčině a sliby již
často činěné, i odevzdal stavům v té chvíli majestát svůj na umluvy
s nimi nedávno uzavřené, kterýžto majestát dán jest panu Menhar
tovi k chování. Slavnost ta končila se opět spěvem »Svatý Václave*
ode všech přítomných Čechův. í hned na to chystali se jak císař
se dvorem svým, tak i stavové všichni a legatové Basilejští se svým
komonstvem ke slavné jízdě do Prahy.



Vítězení reakce. Slavný vjezd císařův do Prahy; obsazení ouřadův městských
i zemských. Filibert a Rokycana. Smíření Táborův s císařem; odpor ve
Hradci Králové. Obnova řádův kostelních v Praze. Sněm Pražský; spor o se
dání v lavicích; osazení soudu zemského; Hory Kutny obnoveny; veliká
berně a následky její; korunování císařovny Barbory. Hradec poddal se.
Ratifikace kompaktatův; mnichové zase v Praze; den svátosti. Rokycana
pronásledován, opouští Prahu. Sněm Pražský a Chebský. Spory mezi sborem
Basilejským a papežem Eugeniem IV. Marné jednání poslův českých v Basi

leji. Roháč na Sioně dobyt a oběšen. Nové nepokoje v zemi. Sigmund ne

mocen opouští Cechy. Smrt jeho ve Znojmě. Obraz jeho osobnosti.

Smlouvami Jihlavskými ukojily se konečně bouře, které zmítaly
byly mnohá léta netoliko zemí českou, ale i drahnou částí Europy;
první v dějinstvu známý boj veliký o dobro nehmotné, o uvolnění
ducha, urovnán byl ku prospěchu svobody a pokroku. A však

jakož vůbec každý byt končívá se jen tím, že přechází do bytu
a celku jiného: tak i spory náboženské po uzavření kompaktát ne

minuly naprosto, ale jen proměnily tvárnost svou, byvše s jednoho
pole převedeny na druhé; zjevily se zajisté brzy opět ve spůsobě
reakce mohutné i všestranné, kterážto vůbec stanovila hlavní ráz
i obsah poslední doby panování Sigmundova. Popatříce na celé

pásmo dějin tehdejších, nemůžeme neznamenat'!, že panovník ten,
dosednuv konečně na trůn otcův svých, neměl na mysli úlohy vyšší
ani pilnější, nežli odčiniti vše, co v Cechách za posledních dob se

bylo stalo; a jakož ne mocí zbraně, ale spůsoby slibnými a chytrými
dostal se byl na vrch, tak i dále ne tak zjevným násilím, jako
raději prostředky ukrytými domáhal se cíle svého. Byltě arci uznal
slavně oprávněnost doby nové a zavázal se k šetření práv převratem
dobytých: ale jakož již na sboru Konstantském dal se byl ukojiti
zásadou, že slibové na ujmu víry katolické daní neměli platnosti,
tak ani nyní nerozpačilo ho domnění, žeby netoliko mravnost, ale
i čest, na kteréž sobě velice zakládal, mohla utrpěti jeho počínáním.
Strana Příbramova v Praze podávala se sama za nástroj k oumyslům
jeho; domnívajíc se býti, ne stupněm toliko přechodním, alebrž
samým cílem a pravidlem politiky jeho, propůjčovala se ochotně
ku potlačování bratří svých Rokycanovcův; Sigmund zajisté byl
hojnou zkušeností světa nabyl té opatrnosti, že spokojiv se krokem

Článek 5. Sigmund.
(R. 1436 m. Aug. — 1437 Dec.)



po kroku, nejevil nikdy, kam směřoval konečně. A však jakkoli
chytře uměl užívali doby své ku přemáhaní sil odporných, nemohl
přece ubrániti, aby ony zbudíce se nepovstaly konečně zase k bouřera
novým.

Slavný vjezd jeho do města Prahy dál se ve čtvrtek dne
23 srpna [1436] o polednách. S ním přijeli u valném a nádherném
komonstvu císařovna Barbora, vévoda Štětínský, několik knížat

Slezských, Oldřich hrabě Celský, Brunorius della Scalla i jiní přední
dvořané, páni Menhart, Ptáček, Aleš ze Šternberka, Zbyněk z Hasen

burka, Petr Zvířetický, Diviš Bořek, Vilém Kostka i jiných šlech
ticův domácích a cizích veliký počet; legatové Basilejští předešli
jej byli o dva dni. Pražané z bran městských vysuli se do polí
přicházejícímu vstříc, a konšelé vítajíce jej jmenem obyvatelstva
celého slavně, podávali mu klíčův města i hradu Pražského, jež ale
on jim hned zase vrátil. Pak veden jest u veliké cti a hlučném
pochodu se spívaním a zvoněním nejprvé do Týnského kostela,
kdežto volený arcibiskup Rokycana vítal jej řečí strojenou na slova;

»Hospodine! spasiž krále a vyslyš nás v den, když budeme volatí
k tobě!« Tu ohlášen lidu pokoj a sněm celé země. Odtud pro
vodili jej páni a konšelé do královského sídla jeho ve dvoře u sv.
Benedikta na starém městě; legatové pak Basilejští ubytováni byli
v kolleji Karolinské. 20B

Potom v neděli dne 26 srpna posadil se císař na staroměst
ském náměstí na vysoký trůn v oslavě královské pod korunou
českou, a konšelé všech tří měst Pražských, složivše do rukou jeho
pečeti své ouřední a klíče bran městských, slibovali mu věrnost
a poslušenství. On vraceje jim klíče i pečeti, odevzdal staroměstským
spolu několik rnajestátův, jimiž obnovoval i tvrdil všecky jejich staré
svobody; novoměstským, kteří od r, 1434 podrobeni byli sousedům

svým, navrácena jejich dřevní samostatnost, ale obnovení listin jejich
zmařených odročeno k době příhodnější; jen odvolací právo od

novoměstských ke staroměstským potvrzeno jest tak, jakož je někdy
král Václav byl ustanovil. Teprv dne 30 srpna, při sazení nových
konšelův ve všech třech městech Pražských, ukázaly se oumysly
císařovy zřejměji, an vyloučiv z ouřadův všecky horlivější husity,
pilně k tomu hleděl, aby moc dostala se do rukou krajných lidí

strany Příbramovy. Purkmistrem sice na starém městě učiněn muž

mírný a vůbec vážený, Jan Reček z Ledeč, a však pravá vláda
nad městem octla se v rukou bratří Pešíka i Jana z Kunwaldu
čili od Stříbrné hvězdy, císaři a Římu více nežli kalichu oddaných.
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Jan z Kunwaldu stal se podkomořím království Českého, tudíž nej
vyšším vladařem nade všemi královskými městy. Jan Velvar zbaven

jest ouřadu svého, ale povýšen do rady císařovy, aby stal se ne

škodným.
209

Hejtman někdy táborský na Písku, Matěj Louda ze

Chlumčan, pro mírnost povahy své i od sboru Basilejského chválený
a vážený,

210 učiněn hofrichteřem měst královských, bezpochyby jen
proto, aby stranný císařův oumysl méně bil do očí.

O sněmu obecném, jenž v měsíci září až ke dni sv. Václava
v Karolíně u přítomnosti císařově držán byl, není nám více známo,
nežli že na něm mnoho jednáno jest o zástavách duchovních i krá

lovských, a nařízeno, aby všecka zboží ve předešlých válkách mocí
vzatá i odjatá byla navrácena, holdové všichni aby byli prázdni a
šacunkové nevzatí aby bráni nebyli.
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Teprv po rozpuštění sněmu

přikročil císař k osazení ouřadův zemských: k nejvyššímu purk
rabství jmenován jest dne 5 října pan Menhart ze Hradce; nej
vyšším hofmistrem královským stal se byl již dříve pan Hynce
Ptáček z Pirkšteina; později ustanoveni jsou pan Aleš Holický ze
Šternberka za nejvyššího komorníka, Mikuláš Zajíc z Hasenburka
na Kosti za nej v. sudího, Aleš Vřešťovský z Risenburka, bývalý
zprávce zemský, za nejv. písaře atd. Soud však zemský nezahájen
ještě roku tohoto, aniž desky zemské otevřeny jsou. Spory po
hraničně a záští všeliká obyvatelův českých se knížaty okolními,
zejmena Bavorskými, Saskými a Braniborskými, zaměstnávaly pozor
císařův mnohonásobně. Takéť již dne 1 října, nehledě na odpor
staroměstských, stvrdil Sigmund novému městu Pražskému staré
jeho privilegie, tak jakž je svědectvím kancléře svého Kašpara
Šlika i starého M. Vavřince z Březové pravdivé býti poznal.

Ale jakkoli potřebná i důležitá byla politická tato řízení, pozor
obecný nicméně obracel se vždy více k tomu, co v církevních
věcech jednáno bylo. Den před svátkem narození panny Marie

(7 září) dal císař věděti Rokycanovi, že žádal nazejtří slyšeti ne

špory v kostele Týnském, a že biskup Filibert měl tam sloužiti in

pontificalibus; Rokycana odpověděl, že to rád uvidí a dává k tomu
své svolení; Filibert ale pravil, že Rokycana jsa poddán císaři a

podřízen legatům, neměl čeho svolovati, alebrž měl poslouchati. Na
to slavil týž biskup dne 8 září po mši farní v kostele Týnském
u přítomnosti císaře a dvoru jeho s velikou nádherou služby boží;
a spozorovav ve mši Rokycanově některé úchylky, jakožto spěvy
a čtení české, též rozdávaní svátosti oltářní dítkám, žaloval na to
jak na rušení kompaktát, a žádal u císaře zastavení takového ne-



řádu. Ten byl počátek sporu o provozování moci biskupské
v Cechách, kterouž Filibert brzy skutkem celou sobě osobil, jav
se biřmovat! lidi u velikém počtu, světiti kostely a oltáře atd.
Naproti tomu Rokycana naříkal na kázáních svých, že Praha po
vjezdu císařově stala se jako Sodomou, že karban a krčmování,
obecné nevěstky a těm podobné mrzkosti již měly veřejnou svobodu
atd. Většina Pražanův stála po straně Rokycanově, a netajně mluveno

již tehdáž, že Cechové kompaktatami zavedeni a oklamáni byli jak
od císaře, tak i od legatův. Proto dle rady Oldřicha z Rosenberka,
Menhartovy a Ptáčkovy Sigmund dal prošiti legaty, aby měli strpení
a chovali se mírně, ažby moc císařova v zemi lépe upevněna byla;
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záleželoť zajisté mnoho na tom, aby nedůvěra poslův městských na
sněm přišlých nenacházela podnětu. Filibert utišiv se na čas, spo
kojil se svěcením některých kostelův Pražských, ku př. v den sv.

Václava (28 září) hlavního kostela sv. Víta, kamž právě ty dni
kanovníci z Zitavského vyhnanství svého pod děkanem Jankem
z Dubé vraceti se byli počali; den sv. Michala (29 září) světil
kostel sv. Michala v starém městě, kdežto farářem byl starý M.
Křištan z Prachatic; den sv. Jeronýma (30 září) kostel kláštera
Slovanského na Novém městě atd. Poněvadž ale Čechové stěžovali
sobě trpce, že ani legatové nedávali ještě psaní potřebných ku
knížatům a národům okolním na očištění pověsti české, ani císař
nečinil nic pro stvrzení Rokycany na arcibiskupství, Sigmund svěřil
se legatům dne 16 září, že sice musel dáti psaní přímluvné za Ro

kycanu ke sboru, a však že radí, aby sbor ani nestvrdil jeho, ani

neodpíral se naprosto, alebrž odkládal tu věc za dobrými příčinami;
»a co sem já řekl, (dí,) že pokud živ budu, nechci jiného míti za

arcibiskupa, však já myslím, že Čechové ještě sami Rokycanu za

bijí, a pak bude moci jiný arcibiskup obrán býti.« Také to vy

pravoval legatům v jiné příležitosti, že stav rytířský uzavřel podržeti
statky církevní co zástavy, ažby sbor Basilejský splnil Cechům vše
co slíbeno, a že Rokycana pracoval pilně, aby mezi městy a rytíři
staly se umluvy k jednotě proti každému člověku, ani císaře ne

vyjímajíc, an prý věrolomným se býti ukazoval. Protož není se
čemu diviti, že v polovici měsíce října roznesla se najednou po
Praze pověst, kterak v tajných nočních schůzkách u Rokycany
umluveno prý, jedné noci přepadnouti a zavražditi náhle císaře,
legaty a všecky konšely Pražské pospolu. Konšelé nařídili proto
hojné ponůcky, svolali dne 17 října obec velikou i přikázali všem
vůbec a každému zvláště, vyskoumati a udati, cokoli o takovém

36*



spiknutí vědomo bylo; dali také dvě osoby zatknouti, do kterýchž
měli zvláštní podezření. Sigmund též povolal k sobě všech mistrův
a kněží Pražských, i napomínav jich, aby lidu k nepokoji nepo
pouzeli, kázal jim přisahati věrnost, což všickni tudíž učinili. Ba

i legatové počali byli hraditi a ostříhati se v bytu svém proti
outokům vražedným. Pilným ale vyšetřováním přišlo konečně na

jevo, že veškeren ten povyk neměl jiného původu, nežli jalové a

však jízlivé klevety strany zpátečnické proti Rokycanovi.
218

Písař Filibertův zaznamenal nám také rozmluvy, které se dály
dne 24 října při návštěvě Rokycanově u legatův Basilejských. Přišed
k nim s dvěma kněžími svými, omlouval se arcibiskup volený velmi

upřímně, proč byl zastavil své u nich návštěvy; vědělť prý, že oni
neřádi ho viděli, pro mnohá sočení nepřátel ve zlé domnění ho

vzavše; pak že předvídal, kterak veškero s nimi jednání chýlilo se
k zlému konci, a protož nechtěl již v něm míti oučastenství; ko
nečně žeby se zdálo, kdyby k nim chodil, jakoby sollicitoval o své

arcibiskupství, kteréhož ale, bůh prý mu svědek, nikdy sobě ne
žádal. Legatové odpověděli, že jim arci divno bylo, proč Rokycana,
jenž před uzavřením kompaktát často u nich býval, po uzavření

již k nim nechodil, kdežtoby prý právě potřebí bylo častěji se

scházeti, aby se vidělo, kterak umluvy s obou stran se zachová

vají; aniž měl prý osočováním nepřátel dáti se odstrašiti, ale při
cházet! tím pilněji, na důkaz, že křivda se mu činila; kdež ale dí,
že předvídá zlý konec, tomu že nerozumějí, protož aby to vyjasnil.
Pravil na to, že když před několika léty jednání počínalo, nadál
se, že legatové jiné mají oumysly, nežli nyní skutkem se zjevují, a

protož že nevidí, kterakby to k dobrému konci jiti mělo; aniž
chtěl zřetelněji o tom se vyjádřiti. Když mu potom domlouváno,
proč neuvodil ještě krucifixův, ani obrazův svátých, ani svěcené
vody atd. do kostela svého, proč neříkal hodin kanonických, ne
dával líbati míru a t. p. on poněkud rozhorlený řekl: vy nemluvíte
než o těchto věcech lehčejších, však o důležitější byloby se starati.214

»Pravdu máte«, vece na to Palomar náruživě; »jsouť jiné věci důle
žitější, protože vy šálíte lid, dávaje mu rozřešení a nemaje k tomu
více moci, nežli tento kus dřeva; vždyť nepožíváte klíčův od církve,
aniž máte jaké povolání.«

216 To hluboce dojalo Rokycany, ale ne

odpovídal více, nežli že takové řeči nevedly k ničemu dobrému, a
že poradí se o to s kněžími svými. Na to přišlý s ním M. Václav
z Bráchova představoval legatům, kterak i oni i císař Sigmund
svým chováním vždy více lásky tratili v národu českém; pročež



žeby potřebí bylo změniti je a přičinit! se zvláště o Rokycanovo
potvrzení.

Kromě Prahy duch nespokojenosti a odporu proti císaři sou
středil a ustrojoval se zvláště na dvou místech: na Táboře totiž
a ve Hradci Králové; neboť třetí sídlo neochoty, kraj Žatecký pod
Jakoubkem ze Vřesovic, chovalo se ještě vždy tak, že v něm ne

bylo znamenati ani poslušenství ani odporu zřejmého.
Na Táboře stalo se toho času rozdvojení za příčinou otázky,

kterakby celá tato strana k císaři chovati se měla. Většina obcí
pod knězem Bedřichem ze Strážnice co hejtmanem a Mikulášem
z Pelhřimova co biskupem, chtěli vyjednávaní míru a poddanosti
pod jistými výminkami; ti ale, kteří raději setrvali v odporu, od
dělili se konečně pod Janem Roháčem z Dubé, a usadili se na

hradě, jejž týž pán byl za Malešovem u vsi Chlistovic sobě vy
stavěl a Siónem nazval.

Jakož nahoře dotčeno, kněz Bedřich jmenem celé strany Tá
borské počal byl vyjednávat! s císařem již před sněmem Jihlavským.
Stalo se to v Třebíči, městě tehdáž ještě Táborském, když císař

jeda do Jihlavy, tam s dvorem svým se byl zastavil. Přívětivost

jeho byla tak veliká, že budila podezření a nedůvěru; osvědčoval
se, že již dávno přál sobě smířit! se s Tábory, kdyby mu jiní lidé
v tom byli překážek nečinili; horlil sám také proti hierarchii
Římské, proti lakomství a pýše kněží, jež viděl a zkusil prý ve
sboru Konstantském, při korunování svém v Římě, a posléze také
v Basileji; ujišťoval, že vždy dával sobě záležeti na opravě církve,
ale že nemohl odolati sám jediný proti takovému množství; nyní
ale že chce vstoupiti v umluvil s Tábory ne skrze jednatele, ježto
prý nikdy nemívají té ku pokoji lásky, které on, ale sám skrze
sebe, jak mile kompaktáty s veškerým královstvím dokonány budou.
Jakkoli pak málo Táboři na upřímnost takových řečí se spoléhali,
myslili přece, že dobré bylo kořistit! z jeho sklonnosti, a podávali
se tudíž k umluvám. Okolo sv. Václava M. Petr Payne, od císaře
a pánův téměř násilím donucen, vynesl konečně mocný rozsudek
svůj ve při mezi stranou kališnickou a táborskou, jakož od sněmu
svatohavelského r. 1434 k tomu zavázán byl, a výpověd jeho dávala
ve všech punktech Rokycanovi pravdu,. Táborům pak křivdu, ačkoli
soudce netajil, že osobní jeho přesvědčení nesouhlasilo všude jeho
výroku. Protož tím nesnadnější bylo postavení biskupa Táborského
Mikuláše z Pelhřimova, když přišed za glejtem do Prahy, dne
22 října u přítomnosti císařově, legatův, mistrův a pánův českých



dokazovali se jal, že Paynův rozsudek neměl platnosti právní, an

vynesen byv u nepřítomnosti jedné strany a bez jejího slyšení,
uchyloval se prý od pravidla předepsaného, soudce totiž umluve
ného ve Chbě. 216 Mezitím byl císař Sigmund věci Táborské podal
na rozsudek pánův Oldřicha z Rosenberka i Přibíka z Klenová,
kteřížto po mnohém jednání učinili v Třeboni dne 16 října výnos
následující: 1) aby kněz Bedřich i ta obec Táborská od zákona
božího mocí nebyli tištěni, ale zdáloliby se komu, žeby drželi co

proti písmu neb zákonu božímu, a toby dokázáno bylo písmem
svátým, že to mají opraviti. 2) Císař má vysvobodit! od dědicův
město Tábor s městem Oustím i se vším, cokoli přináleželo k Oustí
od starodávna. 3) Za šest let pořád zběhlých mají Táborští saditi
sobě konšely sami, a po šesti létech teprv císař aneb ouředníci

jeho, a však bez brání tax obyčejných. 4) Na vojny nemají nuceni

býti, leda jako jiná města královská, vězňové pak jejich všickni
v Cechách, v Moravě i v Rakousích aby s obou stran měli pro
puštění. 5) Zboží všecka, kteráž drželi v Cechách, Moravě i v Ra

kousích válkou dobytá, mají pustiti; ale zboží služebníkův jejich
mají při těchto zůstati. 6) Císař zapíše jim na klášteru Louňovicích
a veškerém jeho příslušenství 2500 kop gr. č. tak, aby výplata
celý rok dříve ohlášena byla. Dalšími články pojištěny jsou Táboru
všecky spůsoby a výhody měst královských.

217 O tomto výnosu
psal císař Sigmund dne 22 října panu Oldřichovi z Rosenberka
následující slova: »Přibík Klenovský včera přijel k nám s těmi

úmluvami, které ste sepsali. A poněvadž kus první, ježto se ducho
venství dotýče, něco hluboký a upřímo jest proti kompaktátům,
kteréž legati s tím královstvím udělali, i také proti té výpovědi,
kterouž jest Engliš podle jich svolení učinil; protož sme to podali
na mistry a kněží, aby neřekli, že my ze své hlavy jednáme a ty
věci dávno zřízené zase nabádaní podáváme; a dnes jich odpověd
a radu míti budem, a pak dále k světským věcem sahati.* 218

Podání článku prvního legatům a kněžím kališnickým nemohlo
nikoli vésti ke stvrzení jeho ani ku pokoji, zvláště když se uváží,
co Sigmund, na Třebickou vlídnost svou dávno zapomenuv, dne
28 října před nimi mluvil, že ačkoli přišel do země k upokojení
jejímu a k zastavení všech válek, však proti těmto kacířským Tá
borům žeby raději mečem jednal nežli slovem. Nadarmo prošeni
jsou legatové od pánův českých i od rad císařových, aby nekladli
odporův, protožeby císař i země celá novou válkou velice prý utrpěli;
však nejen legatové, ale i Rokycana sám protivili se článku onomu,



ačkoli Rokycana radil jednali v té věci opatrně, aby násilí Bedři
chovi činěné nezískalo jemu v zemi snad nových pomocníkův. Po
mnohém tedy jednání stala se dne 16 listopadu mezi Rokycanou
co zvoleným arcibiskupem a mezi knězem Bedřichem i obcí Tá
borskou ta umluva, že o všecky věci církevní, které dotud mezi
nimi na sporu byly, měli čtyři mistři a kněží, Petr Payne, Martin

Lupáč, Václav z Bráchova i Buzek ze Kdyně, až do suchých dní

postních nejprvé příštích vynesti konečný rozsudek svůj podle
soudce ve Chbě umluveného, a strany obě rozsudku jejich měly
zvyknout! ústy, srdcem i skutkem. Na to dne 18 listopadu páni
Oldřich hrabě Celský, Oldřich z Rosenberka, Aleš ze Šternberka,
Hynce z Pirkšteina, Kašpar Šlik, Hašek z Waldšteina, Arnošt ze

Vlašimě, Přibík z Klenová i Jan z Kunwaldu, co mocní umluvci
mezi císařem a kněžími Bedřichem, Mikulášem řečeným >biskup«,
Václavem Korandou i vší obcí města Hradiště Tábor, učinili ten
výnos, že Táboři tito a přívrženci jejich nemají násilím tištěni býti
od zákona božího ani od obřadův, jichžto potud při službách božích

užívali, a však že o to mají státi rozsudku čtyř mistrův již dotče
nému; také cokoli v této příčině mezi císařem a obcí Táborskou
až po tu dobu se přihodilo, že má vše dáno býti v zapomenutí,
a císař jakožto pán milostivý že nemá jim toho nikdy ve zlém
zdvihati. S touto proměnou potvrzeni jsou všichni článkové umluvy
Třeboňské, a Sigmund dal na to Táborské obci majestát svůj pod
zlatou pečetí.

2,9 V těchže dnech staly se podobné umluvy také
s městem Kolínem, kteréž knězi Bedřichovi s celým panstvím do

výplaty ve 3000 kopách zapsáno jest, a s Jakoubkem ze Vřesovic,
jenž mimo jiné mnohé statky obdržel město Chomoutov a zboží
kláštera Teplického do zástavy; legatům pak Basilejským o věcech
těchto dne 21 listopadu od císaře samého dána jest jen prostá
zpráva. A poněvadž rozsudek oněch čtyř mistrův, o němž nahoře
řeč jest, pro nastalé mezitím bouře a spory jinostranné ani nestal

se, ačkoli Táboři k jeho slyšení byli svým časem se dostavili; proto
smlouvy dotčené nabyly stálosti a platnosti konečné, a celé právní
postavení strany Táborské v zemi zakládalo se na nich po vše léta
budoucí. 220

Ne tak pokojně, jako na Táboře a Kolíně, jednalo se ve
Hradci Králové. Obyvatelé toho města byli také mezi sebou
nesvorní, protože někteří chtěli s císařem vejiti v umluvy, jiní pak
nechtěli o něm ani slyšeti. Mezi posledními byl kněz Ambrož, svou
horlivostí v duchu Zižkově hned od počátku bouří proslulý. Ten



povolav dne 27 září do města rytíře Zdislava Mnicha z Roudnice
v čele ozbrojených zástupův, učinil jej hejtmanem v městě, vyhnal
odtud jeho pomocí přední své odpůrce i postavil se ve zjevný
odboj proti císaři; brzy na to dal zbořiti dva kostely Hradecké,
sv. Mikuláše i sv. Petra. Tím počala se válka dosti krvavá, kterážto
až do roku následujícího trvala. Na císařův rozkaz táhl lid branný
ze všelikých krajův proti Hradci, a pan Diviš Bořek postaven byv
v čele té výpravy, oblehl město tak, že pro nedostatek dovozu
brzy veliká v něm povstala drahota. Hradečtí častými výpady činili
sice mnohé škody, zvláště pálíce mlýny na statcích páně Divišových;
ale za to také utrpěli dosti hojně sami. Dne 1 listopadu vytáhše
i s děly k dobývaní tvrze Plačic, odehnáni jsou od lidí Divišových
tak, že nechali mnoho zabitých na místě. Na to v outerý dne
6 listopadu přitáhla nová vojska před Hradec, i rozložili stany své

pan Vilém Kostka z Postupic a Jan Pardus u vsi Vysoké, pan
Hlaváč s Černínem ve vsi Výrově, pan Diviš pak ležel ve Plačících.
»A tehdy Zdislav Mnich se svými žoldnéři prvý soumrak noci na
středu vyšli tajně pěšky na vojsko Kostkovo a Pardusovo, a shled
nouce je, udeřili jim do vozův, zapálili jim boudy, zabili pana Kostku
tu u Vysoké, jiné ztepali aneb zjímali, a ostatní se rozprchli;
a Diviš zapáliv sám Plačíce, utekl na Horu Kunětickou.* 221 Smrtí
Kostkovou ztratil národ jednu z nejbystřejších hlav svých, náčelníka
ve mnohých poselstvích, a předka rodiny později zvláště dary ducha
diplomatickými proslulé;

222 císař Sigmund zapsal mu byl dne 21 září
1436 celé biskupství Litomyšlské, a protož legatové uslyševše
o smrti jeho, těšili se z ní jako z trestu, jenž dostihl prý svato
krádce. Potom opakovaly se boje u Hradce ještě dlouho s výsledkem
brzy té, brzy oné straně příznivým, ale pro další stav a běh věcí

zemských nedůležitým; pročež o nich ani šířiti se nebudeme. Kněz
Bedřich ze Strážnice dvakrát jel do Hradce, aby přičinil se o smíření
města s císařem; když podruhé tam přijel, dne 30 listopadu, kázáním
Ambrožovým zatknut jest a uvržen do věže Mýtské co vězeň; aniž
nám vědomo, kdy a kterak odtud opět vysvobozen.

Když legatové Basilejští dne 8 listopadu k císaři přišedše stěžovali

sobě, že již od více než dvou měsícův nadarmo čekali v Praze na

opravu řádův církevních podle kompaktát, ana prý svátost oltářní
vždy ještě nemluvňátkům se rozdávala, při sloužení mše také češtiny
se užívalo, líbání míru ani svěcená voda do kostelův se neuvodila,
na kázáních mnoho bludného i pohoršlivého se pronášelo, katolíkům
přisluhování svátostmi, pohřebu, ba i měšťanského práva se odpíralo,



oni pak na ty a takové neřesti se dívati a jim déle shovívati že
nemohli; Sigmund rozčilený odpověděl jim: »tolik ornrzelostí, jako
nyní, nezakusil sem v celém svém živobytí nikdy, leda když sem
byl jat v Uhřích, ale nynější mé zajetí trvá již déle; tyto dni poslal
sem kněze Bedřicha ke Hradeckým na vyjednávaní míru; až bude
mír ten uzavřen, svolám sněm celého království, a budu na něm

jednati o provedení a držení kompaktát, o obnovení soudu zemského,
o navrácení statkův pobraných, o slušné nadání dvoru královského
a o vyvedení proti Turkům všech lotrův tuto zemi znepokojujících;
sněm ten sejde se asi po třech neb po čtyřech nedělích; potud,
prosím vás, mějte ještě strpení!* Proto teprv dne 27 listopadu
zadali legatové písemnou žádost u císaře, ve kteréž doléhali zvláště
na zachovávaní všech obřadův církve Římské, na říkání hodin po
svátných, uvedení kruciíixův, obrazův a vody svěcené v kostelích,
na spívaní mše veskrze latinské, na posvěcování hromnic, popele,
jehnédu, krmí velikonočních a t. d. Žádali též, aby všech sedmero
svátostí církevních posluhováno bylo řádem obecné církve; aby
přijímajícím tělo a krev boží vždy říkáno bylo, že pod spůsobou
chleba ne tělo toliko, ani pod spůsobou vína krev toliko, ale pod
každou spůsobou jest celý Kristus, a že tu potom již neostává pod
stata tělesného chleba ani vína; faráři aby ku kostelům jednáni
bývali dle zákonův a spůsobův církve obecné; pouti ani oféry aby
se nebránily aniž tupeny byly; a konečně poslušenství sboru církve
všeobecnému i Římskému papeži aby v pravdě a v skutku se zacho
vávalo.223 Proti tomu podávala strana Rokycanova také stížnosti své
v ten smysl, že legatové ještě vždy nedali k okolním knížatům
a národům listův na očištění dobré pověsti národu českého; že
faráři mnozí v kostelích od dávna podobojích nyní již se zdráhali
přisluhovali z kalicha; že biskup Olomucký a kněžstvo jemu pod
řízené odpírali se naprosto rozdávati pod obojí sami, aneb ustano
vovat! faráře, ježtoby tak rozdávati chtěli a t. d. Hádky o to trvaly
opět několik neděl, a skončily se tím, že Rokycana, vymíniv sobě
jen dva články, o nichž mělo na sboru Basilejském dále jednáno
býti, jeden o rozdávaní svátosti oltářní dítkám, druhý o čtení

evangelií a epištol při mši svaté v jazyku českém, ve všech jiných
kusech podvolil se žádosti legatňv více méně ouplně. Následkem
toho v neděli dne 23 prosince počaly se konati služby boží ve
všech kostelích Pražských tak, jak od legatův žádáno i předepsáno
bylo. Jan z Palomar opustil Prahu navždy dne 18 prosince; Martin

Berryer po několika nedělích vrátil se také za ním do Basileje;



biskup Filibert ale zůstal v Praze, aby bděl nad zachováváním

kompaktát a provozoval moc biskupskou v Cechách sám; i pokra
čoval v biřmování a svěcení netoliko kostelův a oltářův, ale i žákův
na kněžství mnohých, a sice podobojích tak dobře jako pod jednou.

Ke sněmu nastávajícímu volal císař Sigmund pana Oldřicha
z Rosenberka i jiné pány české dne 14 prosince slovy následujícími:
»K žádosti všech pánův, zeman a obcí království Českého sem do
země přijevše, jakož víš, a v ni se jakožto dědic přirozený uvázavše,
a tak dobré a poctivé téhož království našeho z přirozené nám

povinnosti vždy myslíce, již sme bohu děkujíc legaty sboru Basilej
ského s arcibiskupem voleným v Cechách a s jinými kněžími
o všecky věci konečně v jednotu uvedli; ježtoť i žáci k řádu kněž
skému o suchých dnech nynějších svěceni mají býti. Pak jižť to

předsevzali sme, abychom také řád světský, jenž ta léta pohříchu
byl potuchl, zase vedle práv starodávně v této zemi držaných uvedli
a vyzdvihli. A protož sme s raddou naší sněm obecný o novém
létě nejprv příštím v Praze složili, aby což obecného dobrého,
jakžto o ta sedání v lavicích i jiných věcí se dotýče, tu bylo všeho

podobně porovnáno. Protož vůleť naše jest, a takť žádáme, aby po
městech a městečkách svých ten sněm trhem provolati kázal, ať
všichni přijedou, i ty také přijeď; nebť soudy a řády propustiti
a osaditi chceme, aby víc jeden druhého mocí nehleděl, ale právem.*

324

Památný sněm ten počal se tedy skutečně dne 1 ledna 1437,
i trval asi šest neděl anebo ještě déle. Nejdůležitější skutek jeho
bylo rozhodnutí dotčené otázky »o sedání v lavicích,* čili
o právu, zasedati v nejvyšším soudu zemském; a poněvadž za
onoho věku područí vlády politické ještě neoddělováno přísně od

vlády soudní, proto právo k sedání v lavicích značilo volitebnost
ku kmetovství zemskému vůbec. Od věkův zajisté nepamětných
stávalo v Čechách panovníkovi po boku dvanáctero »kmetův*, co
rádcův a pomocníkův jeho při vládě zemské, a co prostředníkův
mezi ním a národem; kromě nich mohl sice voliti a volíval sobě
také skutečně král své rady jiné dle libosti, ale kmetové bývali
tak říkaje přirození jeho radové, jež vybíral sobě ze sněmu dle
žádosti sněmovní, a bez jichž rady a pomoci nemělo se díti nic

důležitějšího ve správě zemské; oni zajisté přisahali byli konati
spravedlivost, jak králi, tak i zemi čili národu, kdežto radové ostatní
obyčejně jen králi samému byli přísahou zavázáni. Rozumí se, že
od jakživa jen mužové čelní v národu, vynikající jak rozumem
a zkušeností, tak i jměním svým, dostávali se na ouřad kmetovství



zemského; tím pak se stalo, že v běhu XIV století vešlo v obyčej,
jen osoby stavu panského jmenovat! kmety zemskými, čehož když
král Václav šetřit! nechtěl, zbouřením mnoholetým jednoty panské
od r, 1394 a následujících k tomu připuzen jest. Mělyť v rozhlá
šené a dlouhotrvalé při té vlastně obě strany pravdu, a nedorozu
mění pocházelo mezi nimi jen odtud, že nepozorovaly, kterak do
starodávné formy známé působením věku nenáhlým dostal se byl
obsah poněkud nový a předtím neznámý. Jisté jest, že od jakživa jen
páni a statkáři znamenití dostávali se jak na kmetovství, tak i na

vyšší ouřady zemské vůbec; ale králům, když volali koho k ouřa
dům vyšším, odoumrtní právo podávalo i možnost i obyčej, nadati
jej za věrné jeho služby výsluhami tak hojnými, že tudíž i co

vyšší ouředník i co statkář bohatý počítán do stavu panského,
třebas rodil se byl sedlákem neb služebníkem. Jen zmáháním se
německého feudalismu a ducha kastového vůbec stalo se bylo
ve XIV století, že stav panský čili šlechta vyšší v Cechách čím
dále tím více zpouzela se přijímat! do lůna svého milostníky krá
lovské rodu nižšího, třebas sebe bohatší a věhlasnější; a když ona

počala takto hraditi se proti výtečníkům zemanstva, není se čemu
diviti, aniž může za nové a neslušné považováno býti, že tito hle
dali zastoupení svého v nejvyšších ouřadech a v soudu zemském
pode jmenem a spňsobem novým. Z žádostí sněmu Svatovalentin
ského r. 1435 poznali sme, že i stav městský chtěl nápodobně míti
©účastenství v nejvyšším onom soudu; ale poznav brzy nemožnost

provedení žádosti takové, zdá se, že pustil od ní hned na sjezdu
Brněnském. Naproti tomu zemané čili stav rytířský zasazovali se
tím snažněji a mocněji o to, co jmenovali právem svým, ačkoli
neměli žádných na ně výsad a písemností; a nabyvše ve válkách

posledních veliké moci, nebylo pochyby, že hotovi byli odvážit! se
i meče k dobytí jeho.

V úvahách takovýchto zračí se příčina oné rozpačitosti, s kterouž

Sigmund, co volený s obou stran mocný rozsudce, po dlouhých
hádkách dne 26 ledna ve hlavní síni radnice staroměstské, u přítom
nosti celého sněmu i legatův Basilejských, učinil svůj výnos slovy
následujícími: »Jakož mezi urozenými pány království našeho Če
ského s jedné, a statečnými a slovútnými rytíři a panošemi, zemany
téhož království našeho s strany druhé, byla jest půtka i nesnázka
o to, že zemané chtěliby právo míti k souzení země a k sedění na
soudech zemských tak jakožto i páni; o kteroužto nesnázku
a půtku mocně sou na nás, jakožto na krále Českého a pána



Podle tohoto výnosu jmenováni jsou ještě téhož dne a ohlá
šeni jak nejvyšší ouředníci, tak i kmetové soudu zemského. Čechové

byli žádali, aby tito všichni byli podobojí: Sigmund ale ustanovil
do polovice pánův strany Římské, a do polovice kališníkův dle

smyslu Příbramova; Rokycanovi pak přívrženci vyloučeni jsou téměř
naprosto ze soudu. Pokud nám vědomo, byli Oldřich z Rosen

berka, Zbyněk Zajíc z Hasenburka, Jaroslav Plichta ze Žirotína,
Petr z Michalovic, Zdeněk z Rožmitála i Hynek z Červenéhory
odpůrcové kalicha, Hynce pak z Pirkšteina, Hanuš z Kolovrat,
Petr ze Zvířetic, Mikuláš z Landsteina i z Borotína, Jan ze Stráže

svého, přišli a slíbili s obou stran v tom naše vyrčení držeti a na
tom dosti míti i tak v skutku naplniti. A my slyševše pře jich s obou
stran, i dsky zemské v tu chvíli, jakž sme mohli, ohledavše, chtěli
sme konečnou výpověd naši učiniti: ale že věc nemalá jest a věčná,
a že sme přisáhli každého při jich právích, řádech a svobodách
zůstaviti, nechtíce nižádné straně krátko učiniti, a vidouce také
zemi převelmi zašlou, ano toho zvláštní a veliké potřebí jest, aby
soud spravedlivý šel chudému i bohatému, a tím aby nikoli dleno

nebylo: protož s dobrým rozmyslem a s radou naší duchovních
i světských, ne jakožto za konečnou výpověd, ale v této míře,
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pro lepší této země zašlé a bez pohoršení strany obojí práv, řádův
i svobod jejích, takto vypovídáme a tak chceme míti s obou stran
neporušitelně zachováno: aby nejprv komorník a sudí nejvyšší byli
z pánův, kteréž jim k tomu hodné vydáme, a zemský písař aby
z zemanův byl, kteréhož také vydáme hodného; a pak jiných pánův
k soudu vybraných aby bylo dvanácte a zemanův osm, kteřížby
se nám k tomu hodni zdáli. A tak chceme, aby tím obyčejem
a skrze ty k tomu vybrané aby bylo tak souzeno dvě léta pořád
čtouce po dání listu tohoto nejprv příští každé suché dni; a pakliby
kteří beze lsti z pánův neb z zemanův těch vydaných na těch
soudech v těch dvou létech které suché dni býti nemohli, ale ti,
kteřížby býti mohli, mají souditi; pakliby ti všichni nebyli, ale ouřed
níci Pražští aby soudili podle ustanovení otce našeho dobré paměti
císaře Karla, jakož se ve dskách nalézá. A my v této míře, jakž
nejdále a nejlépe moci a uměti budem, chceme se lépe rozmyslit!
a tázati; a když dáme čtyři neděle napřed věděti obojí straně
v těch dvou létech, aby před námi stáli a byli; a my tu chceme
mocně a konečně vypovědíti bohdá vedle spravedlnosti, nemíníc
dálibůh žádnému krátko učiniti. A v tom času obě strany aby
sobě radny a pomocný byly tuto zemi v řád a pokoj uvesti.«



a mladý Jiří z Poděbrad byli kališníci sboru Basilejskému oddaní,
ačkoli někteří z nich před léty byli Táborův se přidrželi; a rytíři
Závise z Jimlína, Aleš Hříč řečený Plurt z Pozdně na Svinařově,
Ctibor z Wolfšteina, Vilém Chrt ze Zahrádky, Unka z Neustupova,
Mikuláš z Ledče, Petr z Plesu a Matěj Holec z Nemošic měli také
jen tu zásluhu do sebe, že o jejich horlivosti ku kalichu nic vědomo
nebylo; mužové ráznější, jako Diviš Bořek, Petr Zmrzlík, Hertvik,
Smiřický a těm podobní nejsou od císaře jmenováni za soudce,
jakkoli veliké byly zásluhy jejich o uvedení jeho do země. 226 Také
menší ouřadové obsazeni jsou v podobném duchu. V pondělí
dne 28 ledna otevřen jest konečně veliký soud zemský na hradě
Pražském pod osobním předsedáním císařovým, i stali se mnozí
nálezové důležití pro řád a pokoj zemský, o kterýchž ale zde po
drobně mluviti nelze.227

Jednání na sněmu českém o zvelebení zase Hor Kuten stalo
se tím zajímavějším, že při něm otázka o náboženství a národnosti
rozřešena ponejprv v duchu mírnějším a volnějším; jednaloť se

zajisté o uvedení zase Němcův a katolíkův do města již arcihusit
ského a čistě českého. Spůsob a výsledek jeho líčí se v listině od
císaře Sigmunda vydané v tato slova; »Měvše na to mnoho rad
a potazův, a znamenavše lidi nyní v Horách bydlející u velikých
a mnohých nedostatcích válkami od drahně předešlých let v Ce

chách trvalými, nevěděli sme jiné cesty lepší, nežli navrácení starých
horníkův, kteřížto hor a dolův jsou svědomí, aby s těmi nynějšími
horníky za jedno jsouc, těch hor vyzdvihati společně sobě radili
a pomohli. I přivolavše ku přítomnosti naší obojích horníkův, to

jest starých i nynějších, žádali sme i radili jim, aby k našemu

poctivému a k obecnému vší země i také svému vlastnímu do
brému hledíce, ve smlouvu spolu podobnou a v jednotu vnikli,
žeby se nám jinak na ty hory nakládati nehodilo, ani kterou mocí
zase jich vyzdvihnouti. A tak oni obojí za jeden člověk se svolivše,
před námi a obecním sněmem vší země české v Praze, den sv.

Doroty (6 února), zjevně sou oznámili, že sou křesťansky se smí
řili a smluvili, všecko co se jest kdy v těch záštích a časích

pročkoli a kterakkoli mezi nimi stalo, ze srdce pominujíc i konečně
sobě a věčně odpouštějíc, a slibujíce již ve všech věcech řádných
a spravedlivých, a zvláště cožby se jich práv a svobod dotýkalo,
věrně sobě a upřímě i za jeden člověk radni a pomocní býti. Než
toto samo pro lepší vymínili sou, že staří horníci své kněží u kostela
sv. Barbory i s tím kostelem mají míti; kteřížto kněží na svých



kázáních žádného z obyvatelův Horských nemají od přijímaní těla
božího pod obojím spůsobem vedle kompaktát rozpakovati; a ti,
ani druzí také, žádných bouří ani různic jednati a činiti nemají,
jedno z písma svátého na hříchy lidské kázati a k lásce a jednotě
i svornosti lid obojí strany vésti. Pakliby který z nich aneb kdo

jiný kterékoli strany v čem se vytrhl, takový má konšely města

Hory a mincmistrem býti naveden a trestán podle velikosti viny*
atd. Zajímavý jest také spůsob, kterak otázka o navrácení starým
horníkům domův jejich později působením zvláště mincmistra Jana
ze Soutic rozhodnuta byla. Ustanoveno totiž, že vrátivší se staří

majitelé měli sami určiti cenu domův svých, a novým jejich drži
telům že mělo volno býti, polovici oné ceny od starého dědice
vžiti a domu jemu postoupiti, anebo dědici též polovici dáti a dům
sobě dědičně podržeti; kde ale noví horníci na své domy náklady
znamenité učinili, opravujíce a lepšíce je, měli míti na vůli, buďto
dvě třetiny summy cenné od dědice vezmouce domu postoupiti,
aneb třetinu její dadouc, dům dědicky obdržeti.223 Takž Kutnáhora,
davší někdy první krutý příklad nesnášelivosti, předešla opět jiná
města česká příkladem zákonného narovnání a pokojného spolu
bydlení obou stran náboženských i národních, až jedna z nich

později, povlovným působením času, sama ve druhé se rozplynula.
Třetí důležitý předmět jednání sněmovního byla žádost císařova

0 svolení berně všeobecné. Přednešení o to jmenem císařovým
na sněmu čtené znělo v tato slova: »Milí páni! Jakož ste nás sem
přivedli, a nás za pána s vaší dobrou volí přijali jednostejně, i nám

řekli, jakož sami to pamatovati můžete, že nám raditi chcete i pomoci,
ačby se nám kdo protiviti mínil: již pak vidíte, že Hradčané, Roháč
1 jiní den ode dne vždy více a více protiví se a zemi hubí, a my
k tomu, což sme mohli až do té chvíle, to sme učinili našimi

náklady vlastními, a ještě sme neviděli aniž vidíme, by se nám
pomocí kterou svým nákladem kdo ukázal. Pak sami rozuměti
můžete, žeť toho již my dále stačiti nemůžeme, žádných požitkův
z této země nemajíce, než což se obíráme odjinud dosti těžce, to
vše pro této země užitečné a obecně dobré rádi vždy trpíce. Protož
žádámeť od vás i prosíme, abyste ty věci dobře znamenajíc, nám
radili i pomohli, kterak tomu dále máme učiniti, abychom mezi
vámi stačiti mohli. I věřímeť vždy, že nám radu a pomoc učiníte,
ne pro naše, ale vaše vlastní i této vší země dobré. Neb sami zna
menat! můžete, žeť my tuto vlastní žádné kořisti nehledíme, než
toliko obecného a zemského dobrého.* Dále líčilo se v témž před-



nesení, kterak nebylo dosti, že již šel veřejný soud zemský, ale

potřebí bylo nálezy vynesené také mocí »dotisknouti« čili zjednati
jim průchod u těch, kteřížby jim snad odporovati chtěli; a proto
že umínil sobě císař zůstati v zemi osobně tak dlouho, ažby řád
a pokoj v ní upevněn byl, a však v té naději a pod tou výminkou,
aby mu země v tom pomocná byla.

229 Sněm nemohl neuznávati, že
žádost ta byla spravedlivá, protože pro rozzastavení všech statkův
korunních král neměl ještě jiných přijmuv, leda platy komorní měst

královských a některá cla; starý přední pramen důchodův, požitky
Kutnohorské, musel teprv novým nákladem obživen býti, aby stal
se výnosnějším. Svolen tedy příkladem neobyčejným, ačkoli mnozí
sněmovníci odpírali, celý jeden ourok, a sice polovice o středopostí
(7 března) a polovice o sv. Vavřinci (10 srpna); to jest, polouletní
summa všech poplatkův a daní, kteréž ouročníci čili poddaní v celém
království pánům svým platiti povinni byli! K vybíraní této znamenité
a téměř neslýchané berně ustanoveni jsou po všech krajích berníci
zvláštní stavu panského i rytířského; škoda že registra jejich, ani
summa od nich vybraná, nezachovaly se v paměti lidské. Nedlouho
potom, dne 20 února, obnoven jest také ouřad komory královské,
a rytíř Vilém z Nečtin čili ze Žlutic ustanoven za jejího prokurá
tora. Tím ale dána císaři možnost, vykonati to, co při žádaní berně
především na zřeteli měl, ačkoli v řeči k sněmu o tom se byl
zamlčel: aby totiž co nejvíce možná zástav královských a církevních
vyplatiti a k nadání zase jak komory své, tak i jednotlivých kostelův
a klášterův obrátiti mohl, tudíž pak aby napravil aspoň poněkud,
co hned po korunování svém r. 1420, nouzí dohnán, byl provinil.
Ale péče jeho šla ještě dále. Poněvadž ve válkách husitských nejen
mnoho hradův starých pobořeno, ale i nových nastaveno bylo,
kteřížto nemajíce panství pod sebou, mohli se státi a stávali se
skutečně sídly loupežníkův ozbrojených: císař jal se skupovat! je
aneb i mocí dobývati v hojném počtu a bořiti zase. Tak obořen
jest té doby jeho kázáním zejmena Žižkův hrad Kalich u Litoměřic,
Děvín nedaleko Prahy a jiných podobných sídel více.230 Z též berně
také najati jsou bojovníci táborští na žold, a vypraveni pod vůdcem

Janem Jiskrou z Brandýsa po Dunaji na lodích až po Bělehrad

Srbský, kdežto spojeni s Uhry a s Poláky některými znamenitě

posloužili k zapuzení Turkův pod Muradem tohoto léta do Srbska
i do Sremska vpadlých.
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V neděli dne 10 února biskup Filibert vysvětil konečně celý
kostel sv. Víta na hradě Pražském, k němuž císař Sigmund tehdáž



uvodil zase 12 kanovníkův, tolikéž vikářův a jiných duchovních
lidí počet dosti znamenitý, nadav je důchody z komory královské.

Nazejtří, dne 11 února, korunována jest v témž kostele císařovna

Barbora, co královna česká, od téhož biskupa Filiberta, u pří
tomnosti Jana arcibiskupa Kolockého z Uher, abatyše Svatojirské,
opata Zbraslavského i jiných prelátův více, též císaře manžela jejího,
vévod Štětínského i Těšínského, a jiných knížat i pánův mnohých;
jen Rokycana s kněžími svými nebyl zoumysla volán k té slavnosti.
»A bylo po korunování a mši, jela královna do Prahy
v koruně a královské přípravě až do svého dvoru poctivě.« Při
této příležitosti zapsal jí Sigmund, s vědomím sněmu českého, věno
královen českých obyčejné, totiž města Hradec Králové, Chrudim,
Vysoké Mýto, Poličku, Jaroměř, Dvůr, Trutnov a Mělník, pak
hrady a městečka Albrechtice, Lichtenburk a Ronov, Chotěboř,
Svojanov s obšírným panstvím, a jiných statkův i důchodův více;
to doloživ, poněvadž některé z těchto měst a statkův byly ještě
v cizí moci anebo v zástavě, že měly co nejdříve osvobozeny aneb
vyplaceny a jí k držení odevzdány býti; mezitím mělo se jí z dů
chodův Kutnohorských odváděti každý týden 60 hřiven stříbra;
jestližeby pak po smrti císařově vdala se opět, měl budoucí král
Český vybyti ji šesti tisíci kopami grošův z celého toho věna.232

Přední město věnné, Hradec Králové, zmítáno byvši dlouhý
čas jak rozbroji vnitřními, tak i válkou proti císaři, počalo kloniti
se více a více také ku pokoji. Dne 12 února přišel rytíř Zdislav
Mnich s panem Janem Koldou do Prahy k císaři, a podával se
k umluvě. Potom vrátiv se do Hradce, tajně smlouval se s měšťany
tak dlouho, až v noci s 3 na 4 den března náhle zbouřila se obec
proti knězi Ambrožovi; kterýžto aby ji upokojil, vyšel z domu
svého se svátostí oltářní v rukou, a svolával lidi proti straně odbojné,
ale byv přemožen, dal se na outěk, a pádem se zdi městské zlomil
nohu i ruku; tudíž jat jest, a s ním také kněz Jakub Vlk, kterýž
byl Nové město Pražské po mnohá léta pobuřoval, i jiní jejich
přátelé mnozí, a dáni do šatlavy. Jen kněz Martin Prostředek,
sebrav lidi touto bouří vyhnané, táhl s nimi ku panu Roháčovi
na hrad Sión. Hradečtí sadili sobě nové konšely a poslali do Prahy
k císaři, že chtěli poddati se na spůsob jiných měst, a učiniti jemu
poslušenství a přísahy, ale pod výminkou, aby raddy a konšelův
jich neměnil až do roka, a summy aby neplatili ani klášterův stavěli,
A na to dal jim císař listy pod majestátem. A však Zdislav Mnich
nenabyl tímto převratem ani moci v městě, z něhož sám také



vypuzen byl, ani milosti u císaře. 233 Od té doby nepozůstávalo již
v celých Cechách než jediné útočiště odboje, hrad Sión: a proti
tomu také vyhlášena jest v Praze dne 15 února veřejná hotovost
zemská ke dni sv. Jiří nejprv příštího.

Bully od sboru Basilejského na ratifikací kompaktát
Jihlavských již dlouho tužebně očekávané přišly konečně legatům
do Prahy v den korunování císařovny Barbory, a odevzdány jsou
císaři ve slavném shromáždění dne 13 února u přítomnosti mnohých
šlechticův, měšťanův a mistrův Pražských, i Rokycany i kněží jeho;
nazejtří [14 února] pak čteny jsou všemu lidu českým jazykem na
radnici staroměstské. Ale k bullám těmto se všeobecnou spokoje
ností přijatým připojeny byly také jiné, pod týmž datum (15 ledna
1437) vydané, obsahu však méně příjemného: napomenutí totiž
k císaři Sigmundovi, aby zastavil po Cechách rozdávaní svátosti
oltářní dítkám, i aby M. Petra Payne, kterýž neprávě smýšlel o trans
substanciaci, vypravil bez prodlení ke sboru do Basileje; též vy
zvání k Cechům podobojím vůbec, aby poslové jejich dostavili se
ke dni 11 března u sboru k rozjímaní a hádaní o článku tom,
zdali přijímaní pod obojí ke spasení duší lidských potřebné jest
čili nic, an sbor prý toho dne do uvažování té otázky se dáti
mínil, buďte Cechové přítomni aneb nebuďte. Biskup Filibert uznávaje
sám krátkost času a nemožnost vypraviti tak rychle ono poselství,
podržel bullu o té věci za sebou, i oznámil sboru hned, že lhůta
Cechům naprosto prodloužit! se musí. Co do rozdávaní dítkám
(communio parvulorum) Cechové všichni, Příbramovci tak dobře
jako Rokycana, hájili se tím, že otázka ta ještě nebyla rozhodnuta,
nýbrž že o ní teprv na sboru dále jednati se mělo, kdežto Filibert
dokazoval z kompaktát, že to již ovšem pořízeno bylo. Proti
dalšímu doléhaní Filibertovu na plnění kompaktát odpovídal Roky
cana obnovenou stížností, že ani sbor ani legatové vždy ještě ne
dávali k národům okolním umluvených psaní na očistění pověsti české,
že staří kněží vracující se k farám svým nechtěli rozdávat! nikomu pod
obojí, že biskup Olomucký odpíral žákům svěcení na kněžství, léčby
se kalicha k laikům odpřisáhli, a podobnými žalobami více, kteréžto
předloživ hned dne 14 února, opakoval potom ještě dne 3 i 7 dubna
i 28 máje, a vždy bez prospěchu, leda že několik starých farářův
od biskupa Filiberta pro dotčenou nepovolnost káráno bylo. Proto
také náruživostí a kyselostí mezi stranami neubývalo, ale přibývalo
čím dále tím více, jakkoli veliká byla povolnost se strany husitské
zvláště. Dne 10 března stalo se v Praze snešení, dle kteréhož celá
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země podvolila se ku podobným řádům kostelním, jakoví v Praze

před vánoci minulého léta uvedeni byli, a to také pod výminkami
podobnými, totiž aby rozdávaní dítkám a spívaní české i čtení

evangelií a epištol při mši v národním jazyku zůstávaly vždy ve
své váze. Ve čtvrtek dne 14 března k žádosti císařově, an chtěl
míti kostel cele katolický pro sebe a pro dvůr svůj, postoupen byl
od Pražanův a posvěcen od Filiberta klášter i chrám u sv. Jakuba
v starém městě, jenž byl dotud za zbrojnici sloužil, a uvedeni do
něho mnichové šeří čili Minoritě opět. Brzy také jiní řeholníci,
zejmena Benediktini slovanští, Celestini a Malteští, též mnichové
žebraví a jeptišky Svatojirské nalezli přítulek v Praze. Dne 12 dubna,
čili v pátek po neděli provodní, jenž býval výroční »den svátosti*
v Praze, ukazovány jsou od biskupa Filiberta i jiných prelátův
a kanovníkův, ve kapli božího těla na novém městě, u přítomnosti
císaře, císařovny a dvoru jejich, reliquie svátých, se hradu Pražského
den předtím slavně přinešené; při té příležitosti »z rozkázaní císaře

Sigmunda i legatův Basilejských v tom kostele ohlášeno česky,
latině, uherský a německy, že Cechové a Moravané tělo boží a krev

pod dvojí spůsobou přijímající jsou věrní křesťané a praví synové
církve,* jakož nápisové dva v témž kostele do kamene vrytí a po
zlacení věkům pozdějším to hlásali;

234 a k většímu oslavení toho
svátku propuštěni jsou mnozí vězňové na svobodu. K témuž dni
svoláni byli do Karolína z celých Cech farářové, a tu voleni z nich
děkanové krajinní (decani rurales), jimž biskup Filibert dával na

učení, kterak se v ouřadech svých dle kompaktát chovati měli. 235

Aniž toho ještě dosti bylo pro důkaz, že volenec národu Roky
cana neměl nic říditi v církvi české: dne 24 dubna vzata jest mu
také fara jeho při kostele Týnském, a uveden do ní M. Jan Pa

poušek ze Soběslavě, tehdáž spolu rektor universitní; zástěru k tomu
skutku podával kněz Kunrat, bývalý někdy před Rokycanou farář

Týnský a nyní lékař císařovny Barbory, který odříkal se práva
svého ku prospěchu Papouškovu. Nápodobně přešla téhož času
také fara Svatojilská v řízení ouhlavního Rokycanova odpůrce,
M. Jana z Příbrami, a k sv. Jindřichu dán jest za faráře M. Prokop
Plzeňský. Do Zátce také vrátili se staří farářové, a M. Petr Payne
i Václav Koranda vypuzeni odtud. Payne přišel byl dne 15 dubna
za glejtem do Prahy; a tu pohádav se s císařem i s biskupem
Filibertem, vypovězen jest, aby opustil zemi českou, jak mile mu

dojde glejt; Korandovi pak nařízeno, aby nekázal více a bydlil jen
v městě Táboře, aniž vycházel z něho, pod pokutou utopení. Angličan



Jan Penning, Paynův žák, jenž s ním byl přišel do Prahy, uvězněn
jest dne 22 dubna i vzat potom ve dlouhé vyšetřování atd.

V obecném lidu šel hlas, že Rokycana hlavně proto byl v ne
milosti u císaře, poněvadž se zdráhal jeti co posel do Basileje opět.
Již dne 20 března, kdežto k poselství takovému voleni byli ze

šlechty Petr ze Zvířetic a Přibík z Klenová, z kněží pak M. Jan
z Příbrami a Prokop Plzeňský, usiloval Sigmund nejvíce o to, aby
k nim také Rokycana připojen a tím aspoň z Prahy vybyt byl.
Hlavní ale hádka strhla se dne 7 dubna, kdežto císař jal se prý
ve shromáždění veřejném prošiti Rokycany, a Prokop Plzeňský také
domlouval jemu, že byv od počátku takořka duší veškerého jednání,
a proto nad jiné zběhlým jsa ve všech těch věcech, nemělby vy
trhovat! se z nich. Rokycana však líčiv obšírně, kterak zbytečná
bylaby jeho jízda do Basileje, ano tamějším otcům k vyhovení
žádostem českým nedostávalo se prý méně vědomí, nežli ochotnosti,
doložil konečně: »Prokope! vždyť víš, co se jiným našincům stalo
v Konstancii; totéž může se přihodit! nám také; já vím, kterak jsem
u sboru osočen a jak velice mne v nenávisti mají.« Na to Sigmund
u velikém rozhorlení; »A myslíšli, žebych já pro tebe aneb pro
toto město učinil něco proti své cti? Nedalliť jsem glejtu svého
i sbor také?« Takové však Sigmundovo zapomenutí na glejt někdy
také Husovi daný tím méně upokojilo Rokycanu, čím náruživěji se
císař naň osupoval, protože podněcoval prý lid na kázáních svých
k nespokojenosti. Dne 6 máje doneslo se císaře i legata, kterak
den předtím Rokycana kázal prý k lidu asi v tato slova: »Již sme
odsouzeni pro rozdávaní svátosti dítkám, ani nebyvše slyšeni, aniž

proti nám jaké písmo náležité vedeno jest; skrze kompaktáty nejsme
zavázáni, leč držeti se soudce ve Chbě umluveného, to jest písma
svátého, svátých doktorův a příkladu prvotní církve, ježto , mluví

pro nás a ne proti nám; majíce pravdu, mělibychom zasazovati se
o ni až do smrti, ale toho již nikdo nečiní; ba praví se, že my již

poznáváme se v bludu sami a pouštíme ode všeho, co dříve národu
celému svátým bylo; již i spívaní české se tupí, které dříve všude
se chválilo. Ubohé dítky! co pak ste zavinily, že již lidé vás hájit!
a o spasení vaše pečovati nedbají!® atd. Z řeči takové povstal
nářek a povyk v městě, a bylo prý obávati se zbouření. 236

Roky
cana, když mu to předstíráno bylo, zapíral, žeby buďto tak, bud
jinak proti pokoji byl kázal, i žádal, aby vedeni byli svědkové

proti němu; ba osvědčoval se ku poslušenství netoliko císařovy
ale i biskupa legata, vyhražuje sobě jediné kusy v kompaktátech
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ještě nepořízené, jakožto rozdávaní dítkám a spív ní české, o nichž
i císař sám seznával, žeby lépe bylo, nechati je ve své váze až do
rozhodnutí sborového. Ale když sněm zemský, počavší v Praze dne
24 máje, doléhal znovu na osazení stolice arcibiskupské v ten smysl,
že nehodili se prý Rokycana k tomu důstojenství, musí k němu

jiný kněz český jmenován býti; když potom dne 11 června návodem
císařovým volen jest na hradě Pražském starý M. Křištan z Pra

chatic, farář Svatomichalský, za administrátora in spiritualibus arci

biskupství Pražského, k čemuž legat Filibert po krátkém zdráhaní
také vůli svou dal, an císař i on viděli v tom nejlepší prostředek
zbaviti se Rokycany konečně: teprv počínáním tak neupřímným
utrpěly pokoj, jednota i svornost česká ránu nezhojitelnou. Strana
Příbramova, hojněji tehdáž ve sněmu zastoupená, byla se skutkem
takovým spokojena, nikoli ale Rokycana, ani jeho přívrženci a ctitelé,
většina-to národu; »a takž bylo reptání v lidu, někteří domyšlovali
se dobrého, a jiní zlého.« Císař byl majestátem svým dne 6 čer
vence 1435 v Brně daným stvrdil, že »ouřad práva duchovního,
kterýž za času arcibiskupa Kunrata vysazen byl ve větším městě
Pražském a pečeti dáním potvrzen,* měl napořád tam zůstávati;
ouřad pak ten i s pečetí vikariatu Pražského byl od dávna v rukou
Rokycanových; nyní ale, když jmenem císařovým doléháno naň,
aby pečet tu vydal ke zničení a podrobil se sám také Křištanovi:
vida že pronásledování jeho nemělo konce, uvolil se hledati outočiště
tam, kamž nedosahovala moc jeho nepřátel. Dne 17 června po
poledni vyšel s farářem Svatoštěpanským do vinnic Pražských jako
na procházku: tam čekal naň pan Diviš Bořek z Miletínka s více
nežli sto koňmi, a pojav ho nesl rychle na hrad svůj Horu Kuně
tickou u Pardubic. 237

Následky toho skutku nemeškaly dlouho
zjeviti se v dějinách českých. Netřeba pak tuším ani dokládati, že

ouřad administratorství a konsistoře pod obojí, v pozdějších sto
letích proslulý, měl první počátky své v poměrech a příhodách
těchto.

Na sněmu již dotčeném, který počal se byl dne 24 máje,
jednáno především o vypravení poselství do Basileje; k osobám již
nahoře jmenovaným přidáni jsou ještě Matěj Louda ze Chlumčan
a Václav Březka konšel Pražský, a dána všem poslům zespolka
instrukce, aby starali se u sboru o rozhodnutí ve smyslu českém
všech otázek ještě na sporu zavěšených. Druhý předmět sněmovní
byla výprava zemská proti Roháčovi a hradu Siónu, jakožto po
slednímu sídlu odboje. Císař již dne 3 máje byl vyslal hofmistra



svého, pana Hynce Plačka z Pirkšteina, s některými dvořany, s Pra

žany a pány zemskými, k dobývaní onoho hradu; nyní pak jednal
o to, aby podle starých zákonův zemských celá také země vytáhla
proti škůdci prý zemskému. Ale většina stavu zvláště rytířského
byla toho mnění, že Roháč nebyl nepřítelem zemským, nýbrž jen
císařovým, a že císař, chtělli válčiti proti němu, měl to činiti ná
kladem svým vlastním. Třetí věc, o kterou se jednalo, byla stížnost
od císaře vedená na nepilné odvádění berně, z níž prý jeho samého
nedošlo potud více nežli 2300 kop. gr. č. Však i proti tomu reptáno
na sněmu, protože peníze ty nebyly prý obracovány na ty potřeby,
které císař ve své žádosti byl položil. Tato zřejmá neochota ze
manstva naproti Sigmundovi byla první výjev nespokojenosti obecné
s reakcí upřílišenou. A neméně pozoru hodna byla žaloba od
téhož zemanstva na sněmu tomto přednešená, že již prý vešlo ve

zvyk, prodlévat! sněmováním zoumysla, tak aby chudší zemané,
nemohouce dlouhý čas na sněmě tráviti, rozjeli se před koncem,
a několik osob zůstanouce, potom učinily svolení na všecku zemi,
ačkoli třebas proti vůli její. Odkryta tím poprvé jedna z nejbol
nějších ran a vad ve veřejném řízení zemském, na kterouž i po
zdější věkové naříkati nepřestávali.

238

Císař Sigmund uložil byl všem knížatům a městům Německým
sněm valný do Chebu ke dni 19 máje: ale poněvadž sněmov
níci v Němcích oné doby ještě zpozdileji se scházeli, nežli v Cechách,
císař sám také teprv na počátku měsíce července z Prahy do
Chebu se odebral, vládu nad Čechami zatím manželce své Barboře
a Menhartovi ze Hradce svěřiv. Po něm asi za dvě neděle (14 čer
vence) vydali se konečně na cestu i poslové čeští do Basileje, jimž
on dne 21 července z Chebu dal své psaní ochranné a poručné
ke sboru. Sigmund chtěl především vžiti poradu s knížaty a s říší

vůbec, kterakby se chovati měli při zmáhavších se té doby nových
a velikých půtkách mezi papežem Eugeniem IV a sborem Basi

lejským. Byloť se obávati, aby následkem půtek těch nenastalo zase
nové schisma v církvi; a Sigmund, jehožto největší sláva zakládala
se na odstranění podobné dvojice ba trojice ve sboru Konstantském,
staral se tím bedlivěji, aby dávná neřest neobnovila se zase. Ale
knížata Němečtí, majíce vždy zření k osobním prospěchům svým,
a nevidouce ještě, sboruli či papeži dostane se vítězství, nechvátali
odkrývat oumyslův svých a přiznávat se ke straně té neb oné.
Proto zejmena žádný arcibiskup kurfirst Rýnský nepřijel osobně do

Chebu, a jiní knížata sešli se tam také v počtu nevalném; aniž pak



vědomo jest, co sněm ve příčině této pořídil. Císař vrátil se dne
18 srpna do Prahy zase, a přijat tu s nemenší slávou nežli o rok
dříve; vyšli zajisté proti němu kanovníci Pražští s processí, též
i řemeslníci z města s korouhvemi, a se spívaním i zvoněním uvedli

jej na hrad Pražský.
239

Vyložili sme již nahoře, kterak záhy povstávaly spory mezi

papežem i sborem, a kterak zvláště přičiněním Sigmundovým r. 1433

postaveny byly do té váhy, aby ani sbor ve působení svém rušen,
ani papež v důstojenství zkrácen nebyl. Ale udržení váhy té stávalo
se tím nesnadnější, čím dále zasahovalo působení sboru co do re

formy církevní. Mnozí neřádové od českých reformátorův dávno
káraní vymítáni jsou dekrety Basilejskými z církve: tak ku př.
13 července 1433 zrušen větší díl reservací papežských, čili do
sazování na církevní beneficia skrze papeže bezprostředně; 26 listo

padu 1433 předepsáno pravidelné roční odbývaní synod po biskupstvích
i arcibiskupstvích; 1434 k žádosti Sigmundově vzato v potaz také
zrušení bezženství u kněží, a však uzavření o tom odročeno ; 1435
dne 22 ledna vydány zápovědi proti konkubinatu duchovních lidí,

proti častým a kvapným interdiktům, i proti lehkomyslným appel
lacem; 9 června 1435 stal se hlavní krok k reformaci zrušením
annat čili platů všelikých do komory papežské za jakékoli bully
a milosti stolice apoštolské ; 1436 dne 26 března předepsány spů
soby, kterakby papežové se voliti, komu a jak přísahati a kterých
povinností šetřiti, též jakby kardinálové k nim i k církvi vůbec
chovati se měli atd. Také již roku 1435 nařízena byla visitace a
reformace všech jednotlivých církví a klášterův v celém křesťanstvu,
a jmenováni plnomocníci po všech krajinách, kteří měli provozovati
apoštolské toto dílo podle jistých zásad a zákonův atd. Toto srdnaté
a odhodlané pokračování na dráze reformy získalo sboru mnoho

sympathií ve všech zemích, ale dotýkalo se také nelibě veliké částky
duchovenstva. Papež i dvůr jeho stěžovali sobě zvláště na zrušení
annat, i žádali za ně jinou náhradu : sbor pak sliboval sice starati
se o náhradu, ale žádal, aby papež dříve přistoupil bez výminky
k dekretům jeho. Tím podněcovala se více a více nedůvěra i nevole
obapolná, kteráž potom za příčinou otázky o jednání s církví Řeckou
vedla ke zjevnému opět rozbroji. Již r. 1434 přišli byli od císaře,
a patriarchy Konstantinopolského poslové do Basileje a podávali
se k jednání o sjednocení obou církví, ale žádali, aby koncilium
z Basileje převedeno bylo na místo jiné, jim pohodlnější a přístup
nější. Měli potom i papež i sbor své zvláštní posly v Konstantine-



poli,
240

usilujíce potáhnout! Řeky každý ke své straně; papež za

jisté chtěl míti sbor v některém městě Italském, sbor pak nechtěl
svoliti k jinému převedení svému, leda do Avinionu aneb do Sa

vojska; k nákladu za převezení Řekův z Konstantinopole až ke
sboru podvolovaly se obě strany, ale papežovi poslové obdrželi tím

přednost, že v Konstantinopoli slíbeno nejeti jinam, nežli do Itálie,
kdežtoby papež osobně předsedat! mohl, ačkoli Sigmundovi k vůli
dávána také naděje, žeby do Budína neb do Vídně snad přijití se

nezpěčovali. Stěhování sboru do města Italského kteréhokoli po
važovali Basilejští za podrobení své pod moc papežovu, a protož
zvláště Francousové, majíce převahu ve sboru, stavili se mu vše
možně na odpor; k Vídni aneb k Budínu neměla chuti strana
nižádná, jakkoli pilně zvláště Jan Palomar jmenem Sigmundovým
město Budín poroučel. Povstaly o to v Basileji dvě strany, z nichž

jedna větší ve smyslu již dotčeném, druhá menší ale pro Florencii
aneb pro Videm (Udine) v Itálii hlasovala, obě s velikou neústup
ností a rozjitřeností. V pětmecítmém veřejném a řádném sezení
dne 7 máje 1437 stala se věc neslýchaná, že strany obě opanovavše
mocí kostel biskupský, četly v něm stejným časem dekrety své
sobě odporné; a jen ozbrojené stráži městské bylo za to děkovati,
že nestrhlo se ve svatyni sboru krveprolití. Většina dala na to

pečetit! dekret svůj pečetí sborovou pořádně : ale i menšina uměla
nezadlouho dosíci téhož podvodem, a položit! dekret svůj na místo
dekretu většiny, jejž zrušila. Eugen IV pak nemeškaje stvrdil dekret
sobě příznivý bullou veřejnou. V takovýchto skutcích nebylo lze

neviděti, že duch svátý odvrátil se byl od sboru, a církev sama

utrpěla tím ztrátu mravní nenahraditelnou. Takéť od této chvíle
charakter ©ekumenický popírá se obyčejně sboru Basilejskému,
zvláště an papež Eugenius nedlouho potom, bullou v Bononii dne
18 září 1437 vydanou, jej opět rozpustiv, nové koncilium do města

Ferrary rozepsal, kamž i skutečně s nového léta množství prelátův
ze všelikých zemí a sám také kardinál Julian se odebrali.

Pro nás při těchto neutěšených půtkách to zvláště pozoru
hodné jest, že jakož Eugenius IV r. 1433 nejvíce za příčinou věcí

českých naklonil se k uznání zase sboru Basilejského, a jakož již
dne 11 března 1436 bullou k Cechům vůbec danou schválil byl
jejich s ostatním křesťanstvem narovnání, tak při novém rušení
sboru dne 18 září doložil výslovně, že jen pro věci české, a ze

jména pro jednání o přijímaní pod obojí spůsobou svoloval k tomu,
aby sbor trval v Basileji ještě třidcet dní, a osvědčoval se spolu,



budouli Čechové o tu věc chtíti dále přijití do Ferrary, že tam
laskavě přijati budou.'241

Následuje z toho, že platnost kompaktát
Jihlavských, čili jak obyčejněji se jmenují, Basilejských, musela býti
nepochybná i u těch lidí, kteří hájíce autority papežské, dekretům
Basilejským rádi všelikou platnost vůbec popírali.

Poslové čeští nahoře dotčení přijeli do Basileje u veliké
nádheře a slávě dne 18 srpna, i bavili se tam potom celého čtvrt
léta. Řečníci jejich, M. Jan Příbram i Prokop Plzeňský, byli právě
ti, kteří v Čechách od dávna nejvíce chýlili se ke straně Římské,
a proto chtěli zalíbiti se sboru svým oddaným a skroušeným se
chováním: nicméně oni také našli příčiny, ukazovati na

odpovědi* krajanův svých, když důtkami kacířství stihány se býti
viděli. Jan Příbram zastával zejmena článek o Kristově přikázaní
přijímati pod obojí, Prokop Plzeňský o rozdávaní svátosti oltářní
dítkám; hádky o to trvaly bez prospěchu několik neděl. Dne
20 října pak podali Čechové zespolka písemně posledních svých
devatero žádostí: 1) aby sbor pro dobré jednoty a pokoje pro
půjčil všem Cechům a Moravanům vůbec přijímaní pod obojí a dal
o tom nařízení k arcibiskupu Pražskému i k biskupům Olomuckému
a Litomyšlskému; 2) aby se vyjádřil, že propůjčení takové nedálo
se jen z pouhé shovívavosti a pro uvarování většího zlého; 3) aby
církvi Pražské dán byl arcibiskup hodný a k němu dva suffragani,
kteřížby měli důvěru národu; 4) aby sbor vydal slíbené listy
k okolním národům na očištění dobré pověsti české za příčinou
přijímaní pod obojí; 5) aby při rozjímaní a rozhodnutí článku,
zdali přijímaní pod obojí Kristem přikázáno a ke spasení potřebno
jest, nebralo se zření leč jediné k soudci ve Chbě umluvenému;
6) aby propůjčena byla svoboda rozdávaní svátosti také dítkám;
7) aby aspoň evangelie, epištoly a vyznání víry volno bylo při mši
svaté přednášeti a spívati česky, jakož to prý z dovolení církve
od starodávna v Čechách v obyčeji bývalo; 8) aby pro zvelebení

opět university Pražské některé statky zádušní k ní připojiti se

mohly; a 9) aby při opravě církve skrze sbor vzal se zvláštní
ohled na čtvrtý článek Pražský, jenž zněl o stavování a trestání
hříchův veřejných.

242 Ale i na tyto prosby nedáno za odpověd než
buďto pouhá slova beze skutkův, aneb zjevný odpor, tak že Příbram
sám, když dne 29 listopadu poslové konečně loučili se ode sboru, ne
mohl zdržeti se naříkání hlasitého, že Čechové hned od počátku jiné
kladli byli naděje do sboru, nežli je nyní splněné viděli; že kvůli
otcům a pro pokoj obecný pustili od sebe mnohá místa i mnohé



daně, kteréž od zemí okolních až na třidcet mil jim ročně placeny
bývaly; že byvše ve všem povolni a poslušni ke sboru, a podavše
posléze devatero svých žádostí prosebných, nejsou vyslyšeni ani
v jedné z nich, a museli se nyní vrátiti domův s prázdnýma rukama;
to že neposlouží vlasti jejich ku pokoji, ale že dá příčinu zlo

myslným k novému bouření. President těšil odcházejících tím, co

teprv po jejich odjezdu státi se mělo a stalo ve třidcátém řádném
sezení dne 23 prosince 1437, kdežto vynešen všeobecný nález, že
laikové mají sice z nařízení církve přijímati jen pod jednou: a však
buďto že pod jednou, buď že pod obojí se přijímá, když se to

děje podle ustanovení aneb obyčeje církve, že slouží hodně při
jímajícím ke spasení.

243 Tento byl konec veškerého přímého a řád
ného vyjednávaní mezi národem českým a sborem Basilejským;
rozdíl v řeči a chování se sboru k Cechům r. 1431 a 1437 ne
mohl krutěji padati do očí.

Jaké pak výše dostoupila reakce v Praze za Sigmundova tam
pobytu sotva patnáctiměsíčného, znáti dává nejlépe psaní, kteréž
odtud dne 19 listopadu odeslal otcům sboru Basilejského biskup
legat Filibert Konstantský. »Z boží milosti (dí) a vedením i péčí
Velebnosti Císařské stalo se, že kromě arcibiskupského hlavního a
sv. Apollináře chrámův kollegiatních uvedeni jsou opět do 15 klášterův
mnichové a jeptišky, ježto tam již skutečně bohu slouží, vyjma jen
dva kláštery, ve kterýchž pro nevhodnost a nepříležitost místa
klášterníci přebývati nemohou; a však již se připravují tak, aby
také tam bydliti mohli. V těch pak chrámech ve všech obřady
katolické církve zachovávají se jak náleží. Také dána jest svoboda

vystěhovalcům a všem příchozím vůbec, vrátiti se a přebývati
v městě dle libosti; nevyžaduje se od nich nic, než aby chovali se

dle nálezův a nařízení nejsvětějšího sboru Vašeho. Nedávno zdálo
se, jakoby jakési zbouření v tomto slavném království povstati
chtělo, a však božím řízením, přičiněním císařovým a pomocí
pánův, rytířův i měst českých nemělo zdaru; co pak napotom se

stane, ví sám pán bůh. Já jinému nerozumím, než že Cechové chtějí
jak sami zachovávati tak i jiným poroučeti zachovávaní kompaktát
a všech umluv, kteréž učinili s posly Vašimi; tak zajisté slíbili
Císařské Velebnosti při odchodu jejím do Uher, a také uzavřeli
tak ve shromáždění, kteréž potom mezi sebou měli. Totě ten pro

spěch, kteréhož úsilím svým nabyl v této straně nejsvětější sbor
Váš; dejž bůh, aby tolikéž se stalo i v jiných příčinách* atd. 244



Při takovémto sklamání tolikerých nadějí českých nebylo se

čemu diviti, že nespokojenost ve všech krajích zmáhala se opět
vidomě a nebezpečně. Svědectví o ní dávají nám psaní samého

císaře, an ku př. dne 9 července z Chebu dal Oldřichovi Rosen
berskému věděti: »Zarmoutiliť sou nás velmi listy svými ti, jenž
u Siona leží, psavše nám o rozličných a mnohých prácech svých
i nebezpečnostech, že jich jest velmi málo. A k tomu druzí v témž

kraji sněmy jakési jednají, listy po městech i kdež vědí rozepisujíc,
žeby z toho mnoho dobrého mělo jiti; ježtoť my tomu rozuměti
nikoli nemůžeme.* Vrátiv pak se do Prahy zase, dne 23 srpna
psal témuž: »Mnohé nové a divné věci v zemi povstávají, jenž se

pohříchu k bouřkám chýlí, a ke mnohému zlému vší země mohlyby
přijíti, kdyby tomu záhy odoláno nebylo; pro kteréžto my tím

spíše zase přijeti sme museli, mnohé a pilné potřeby jinde po
krajích opustivše.*

24ft I pečovalť přede vším o rozmnožení síly
válečné u Siona ležící, aby pádem toho hradu odstrašeni byli také
jiní nespokojenci; dne 3 září vytáhli z Prahy pod Michalem

Orságem pánem uherským noví zástupové branní panu Ptáčkovi ku

pomoci. O celém tom dobývaní zachoval nám Aeneas Sylvius líčení

obšírnější a dosti zajímavé ve slovích následujících:
»Prvé nežli císař do Čech přijel, nějaký Jan Roháč, stavu

ovšem rytířského a rodu poctivého, ale mysli zlé a nešlechetné,
ustavěl sobě hrad v lesích na vrchu vysokém nedaleko Hory Kutné,
a nazval jej horu Sión, pravě, že svým časem z místa toho pravda
vyjde a národ český ve svobodu uvede. Když jiní páni a rytíři do

Jihlavy jeli, ku přijetí do země císaře Sigmunda, on doma zůstav,
okolním sousedům na škodu zájmy dělal, a z nabádaní některých
pánův, jimž se zdál býti pokoj škodlivý, užitečná válka, i o císaře
se pokusil, stáda volův a vína, kteráž mu z Uher hnána a vezena
byla, zajímaje a přejímaje; cesty také činil nebezpečné, ano i dvo
řanům královským neodpustil.

240 Císař proti němu s vojskem Hynce
Ptačka poslal, aby skrotil jeho všetečnost. Obležen byl na svém
hradě za čtyři měsíce, a vší silou i mocí dobýván. Ale že zámek
na vrchu hory postaven, a válem, příkopy a zdmi dostatečně ohražen
byl, nesnadno bylo jej přemoci a dobyti. A pročež Ptáček nastavěl
věží, kteréžby pevnosti a zdi zámku převyšovaly, z nichžto rozkázal
stříleti do zámku; mnozí s obojí strany padali, ale více dobýva
jících, proti nimž řídko které vystřelení daramné a na chybu bylo,
Přistoupiti blíže ke zdem bránil příkop hluboký, v němžto ačkoli
nebylo vody, však pracné a nebezpečné bylo vojákům do něho se



pustili, a zase nahoru na vály, kteříž byli okolo zdí, vylezti, pro
množství husté střelby, kteráž s hradu šla. Štolami tedy podzem
ními přístup sobě ku příkopům dělali, zanechavše před příkopem
něco málo země, ku podobenství dvéří, aby lest jejich poznána
býti nemohla. To spůsobivše, čekali na vítr, kterýžby z ležení na
hrad vál; ten když se prudký zdvihl, (dne 6 září) vojáci vzavše na
se odění, do štoly vešli; zatím jiní střelbu k zámku pustili a všecka
děla pojednou zapálili, aby dým od prachu a ohně na hrad se
obrátil. V tom onino štolu prorazivše do příkopu vskočili, a při
stavivše žebříky na vály, outokem je zlezti usilovali. Přihodilo se,
že toho času Roháč obědval; nemnozí ježto zdí střáhli, okřik
učinili; z toho znikl hřmot, že odevšad obležení běželi k bránění
valův. Roháč také nechav jídla a uchvátiv zbroj, pospíšil z hradu,
aby své ochránil. Bili se jednoho času na mnoha místech velmi

ukrutně, zvláště kdež Roháč přítomen byl. Mezitím s jiné strany
nepřátelé valův se zmocnili, a mnohé povraždivše, do hradu se
tiskli. Roháč chvátaje navrátiti se k hradu, oskočen jest a jat

247 ve

předhradí s šesti svými bojovníky; což když Ptáček bez meškání
císaři věděti dal, ten radostí hned po celé Praze a ve všech Po
stelích to rozzvoniti kázal. Ještě drželi se Roháčovi lidé na hradě:
ale v temnu nočním když počali utíkati odtud, schytáno jest jich
46 osob, a mezi nimi zejmena Polský rytíř Výšek Račinský, kněz
Martin Prostředek i znamenitý puškař Zelený; po čemž hrad tudíž
opanován, zapálen a zbořen jest, vězňové pak u vítězném hluku do

Prahy vedeni. Praví se, že když dne 8 září Roháč v okovech císaři

představen byl, volal nahlas, aby mu vyloupili oči, by nemusel se
dívati na ohavného sobě panovníka; načež vedli jej a druhy jeho
na staroměstskou radnici a zmučili tam nemilosrdně tak, až z něho
střeva prý vyplynuly. Nazejtří v pondělí dne 9 září spatřila Praha

popravu do té doby nevídanou: udatný vůdce Táborský, někdy
pán korouhevný a páně Ptáčkův strýc, kázáním císařovým veden

jest se všemi 52 spoluvězni svými k šibenici, a oběšen u prostřed
nich nejvýše, o řetěz zlatý, v panské oupravě se zlatým pásem,
jako pro čestné vyznačení. A však takovéto nakládaní s muži někdy
v národu váženými, kteří válku byli vedli pro své přesvědčení a

nikoli pro loupež, chybilo se dokonce s cílem svým; »i byl o to

velmi veliký pláč v lidu za dlouhý čas, a vždycky lidé plakávali,
když byla zmínka o tom,« dí starý letopisec.

Brzy zakusil toho Sigmund, že přílišná přísnost nezastrašuje
myslí statečných, ale popuzuje. Na sněm od něho ke dni 30 září



do Prahy uložený přijel také vítězný někdy velitel v bitvě u Lipan,
Diviš Bořek z Miletínka: ale již ne co sněmovník králi svému

věrný a poslušný, nýbrž co žalobce a jednatel od kraje Hradeckého,
Chrudimského i Mýtského, pod glejtem; již zajisté nespokojenost
v zemi, a zvláště ve východních Čechách, tak velice se byla roz

mohla, že císař, nemoha jí udusiti, nucena se viděl vyjednávat! s ní.
Pan Bořek přednesl a oznámil sněmu na radnici staroměstské shro
mážděnému v devatenácti článcích celý rejstřík provinění císařových
proti národu: kterak proti světlým zápisům a závazkům svým uvodil
lidi pod jednou do Prahy a jiných měst českých i moravských,
0 potvrzení arcibiskupa i biskupův volených nic se nestaral, ba

1 poslušenství arcibiskupovi sám odjal, postaviv administrátora nad

něho; kterak biskupům dovolil nesvětiti podobojích na kněžství,
mnichy uvedl do Prahy bez arcibiskupova (Rokycanova totiž) do

volení, dával svobodu zjevným hříchům smrtelným v Praze i jinde,
žádného kaplana podobojího na svém dvoře netrpěl, klenoty a listy
koruně pobrané nevšecky vrátil, staré svobody a práva zemská
všelijak rušil, cizozemce k ouřadům i ke zpravování arcibiskupství
dopustil, na zboží universitním a špitálském zápisy činil služebníkům

svým, i jinými křivdami naproti jednotlivým osobám vinen se stal;
poslední pak článek žaloby zněl takto; »to se nám také velmi zle

líbí, že lidi nejznamenitější naší strany, duchovní i světské, ze své

raddy a od ouřadu zavrhl, ježto jest nejvíce skrze těch lidí zjednání
do země uveden a za pána přijat; stranu pak nám i pravdě boží

odpornou i do raddy přijal, i je na ouřady k souzení a vládnutí
ustanovil, ježto tomu každý rozuměti může, kam se to chýlí.* Řeči
takové byly tím nebezpečnější, čím méně lze bylo popírati pravdu
jejich. Není nám známo, ani co císař odpovědíti dal, ani na čem
se sněm konečně ustanovil; jen to se ví, že hlavní původové těch
žalob, Jan Hertvik z Rousinova, Chval z Říčan a Beneš z Mokro
vous, poslali téhož času císaři odpovědné své listy, a že brzy také
kněz Bedřich ze Strážnice, Jan Pardus z Horky i jiných zemanův
a obyvatelův drahný počet k nim se připojili, tak že v měsíci říjnu
válka na několika místech najednou opět vypukla.

248
Nebojováno

sice ještě v otevřeném poli, ale osazována města i hrady všeliké

proti císaři. Pan Jan Kolda z Zampachu zmocnil se Náchodu již
dne 29 září; okolo sv. Havla [16 října] služebníci Pardusovi a přátelé
kněze Ambrože Hradeckého pokusili se o město PIradec, ale pře
moženi jsou a 22 z nich utopeno v Labi u Opatovic; aniž lépe
zdařilo se ztečení Litovle města Moravského dne 1 listopadu:



Pardus zajisté sebrav se s lidmi páně Hertvikovými a kněze Be

dřichovými z Kolína, outokem nenadálým zmocnil se města onoho,
až na jedinou věž, na níž obyvatelé tam prchli udatně se bránili;
mezi tím Olomučtí a Uničovští dověděvše se o tom, rychle přispěli
v takovém počtu Litovelským ku pomoci, že po boji krátkém ale
velmi krvavém zase opanovali město, i zjímali a zvěšeli mnohé
husity, některé pak, a mezi nimi Pardusa také, jaté dali v moc
knížete Albrechta Rakouského. 249

Jakkoli tedy nevalně dařila se nová zpoura, přece množení se

její na rozličných místech dojímalo císaře tím hlouběji, ana ke
všem ostatním jeho strastem i nemoc těžká se připojila. Již téhož
dne, co Roháč oběšen, zjevily se u něho neduhy nezhojitelné;
a když tak řečený »oheň pekelný* (sacer ignis) vrhl se mu na

palec u nohy, nepřátelé jeho mnozí plésali nad tím jako nad boží

pomstou, která ho zastihla. I ačkoli dle rady lékařské dal sobě

palec ten uříznouti, myslí hrdinskou bolesti snášeje: však vida ne
navracovat} se zdraví, počal mysliti na lepší ubezpečení osoby
a dvoru svého. Umíniv si jeti do Uher zase, kdežto ve Velikém
Varadíně sám sobě hrobku byl připravil, obmýšlel již jen prostředky,
kterakby zemi Českou po sobě uvesti mohl v moc zetě svého
Albrechta Rakouského. Vyslal k němu pana Kašpara Slika, i volal

ho, aby přijda bez meškání do Prahy, uvázal se na jeho místě ve

zprávu a vládu celého království, tak aby po tchánově smrti mohl
tím snáze v něm oseděti. Albrecht i manželka jeho Eliška zdráhali
se dlouho, pravíce, »že jim takové břímě příliš těžko bylo na se

vžiti, pro nesvornost království i jiné příčiny, a prosíce, aby císař

raději to království moudrostí svou a rozšafenstvím sám zpravovati
ráčil,*

250 až konečně, nemohše prý odepříti vůli otcovské, slíbili

přijeti do Prahy ke dni sv. Mikuláše (6 prosince) a »poslušní býti
přikázaní Jeho Velebnosti.* Mezitím ale zdvihl se proti návrhu
takovému odpor, odkudž se ho tuším císař nejméně byl nadál.
Vlastní jeho manželka, císařovna Barbora, kteráž dávno nelaskava

byvši na zetě svého, když pán a manžel její meškal v Chebě, okusila
slastí vladařských a spříznila se s několika předními šlechtici českými,
Albrechtovi neméně odpornými, umluvila se s nimi o jiný spůsob
vladařství, ve kterémžto tuším synovec její Oldřich kníže Celský
měl míti hlavní čest a úlohu; ba někteří dvořané jistili, že pře
mlouvala pány, aby po smrti císařově volili sobě mladého Vladi
slava Polského za krále s tou výminkou, že by ji měl pojmouti
sobě za manželku; což tím nepodobnější bylo, an Vladislav sám



nedávno předtím žádal byl zasnouben býti vnukyni její, starší
Albrechtově dceři. 251 Poznav takové pletichy císař, ačkoli nedal na
sobě nižádné nedůvěry znáti, ustanovil však mimo naději lidskou
bez prodlení opustiti Prahu.

V pondělí tedy, dne 11 listopadu, ráno ještě před východem
slunce nešen jest Sigmund na křesle v rouše císařském a pod
věncem zeleným po ulicích města i branou ven, ve průvodu man

želky své, knížete Celského, Brunoria knížete Veronského i jiných
vévod a pánův mnohých, též asi tisíce oděncův jízdných a několika
zástupův pěších; také z Pražanův »jedni provodili ho s žalostí, jiní
pak radovali se řkouce, aby se nikdy zase nenavracoval; a krásné
paní pod korouhví svou šly za ním i s jinými kejkléři, nesmějíce
v Praze"ostati.« 252 Téhož dne dojel Vlašimě a tam nocoval; v Telči
městě Moravském byl dne 18 listopadu, jakož listiny od něho tam

vydané svědčí;
203

Znojma pak dojev u večer dne 21, a byv tam
od Albrechta i Elišky, též od pánův uherských naň čekajících při
vítán, dal hned první noci zatknouti manželku svou a pod stráží
držeti; kníže Celský měv výstrahu, rychlým outěkem zniknul téhož
osudu. Psaní císařovo k nejvyšším ©úředníkům a soudcům zemským
i všem stavům českým vůbec dne 30 listopadu ze Znojma dané
poučuje nás o skutcích té doby odjinud neznámých v tato slova:

»Urození, stateční, slovutní a opatrní, věrní naši milí! Jakož
ste nám nedávno jmenem vší země naší České psali, řád a spůsob,
v němžto ste se ty časy ustanovili, široce oznamujíc,

204 a žádajíc
i prosíce, abychom my dále s vůlí, úmyslem i rozkázáním naším

vyslati ráčili k vám ke sněmu o suchých dnech nejprv příštích
(18 pros.) vámi složenému, dotekše také, že v jiném nechcete
shledáni býti, než jako věrní a upřímní poddaní ku pánu svému:
to my s vděčností a s nemalým utěšením přijavše, odepsali sme

vám, že tak učiniti míníme, jakož sami to již z listu našeho lépe
víte. I nezdál: se nám toho potřeba, bychom šíře vypisovali vám
vůli a žádost svou o vyzdvižení a zvelebení toho království i vás

všech, kterážto žádost z přirozené té země příchylnosti nám v srdci
z mladosti naší až do této doby vždy lpěla jest a lpí; neb ste nás,
když sme s vámi byli, ve všem skutečně lépe shledali, nežli vy

psáno mohlo býti, a v tomť s boží pomocí i setrváme. Protož

ukracujíc řeči, posílámeť k vám urozené Kašpara Slika kancléře

nejvyššího a Plartunka z Kluks, radu naši a věrné milé« atd. 2,0

Předmět a oučel, jak toho poselství, tak i všech jiných péčí
a starostí Sigmundových, pokud ještě byl na živě, bylo povýšení



Albrechtovo a s ním rodu Habsburského na všecky ty trůny,
jichžto slavný někdy dům Lucemburský s ním odumříti měl. Svolav

proto k sobě všecky ve Znojmě přítomné pány uherské i české,
poroučel jim slovy tklivými syna i dceru co dědice své, a prosil,
aby přijmouce je za pány, šetřili netoliko přirozených a úmluvami

stvrzených práv jejich, ale i prospěchův velikých, ježtoby jedné
každé zemi jiti měli ze spojení všech pod jedním panovníkem; vy
chvaloval také vysoce ctnosti Albrechtovy a ujišťoval, že jim bude
pánem, nad nějž hodnějšího a lepšího sobě ani žádati nemohou.
O Uhřích nebylo téměř ani pochyby, že dostojí žádosti umírajícího
pána svého: tím více pečováno tedy o Cechy a o země náležité
ku koruně České; ještě poslední známé Sigmundovo psaní dáno
bylo dne 7 prosince k šesti městům Lužickým k tomu cíli, aby
vypravíce znamenité poselství ke sněmu nejprv příštímu do Prahy,
pomohli tam hájiti dědičných práv Albrechtových i Eliščiných.

256

Přemáhav již dávno myslí hrdinnou množící se bolesti tělesné,
když ucítil blízký konec života, dal se obléci v roucho císařské,
a pod korunou slyšel mši svátou, chtěje prý umříti co císař; ale

když to déle trvalo, kázal aby jej hned přeoděli v roucho umrlčí,
v němž pochován býti měl. To když se stalo podle jeho vůle, na
trůnu sedě usnul na věky v pondělí dne 9 prosince [1437] u večer.
Na to hned nazejtří Kašpar Slik, svolav přední pány všech říší

Sigmundových do kostela Znojemského, dal tam před nimi a před
knížaty Albrechtem Rakouským i Krištofem Bavorským skrze zlatníka
k tomu povolaného zničiti všecky Sigmundovy císařské i královské
pečeti dle obyčeje, aby jich dále od nikoho užíváno býti nemohlo.
Tělo pak mrtvé vystaveno byvši tři dni k veřejnému podívání, od
vezeno jest do LTer ku pohřebu. »Žalostivé divadlo, (dí Aeneas

Sylvius) a nestálosti věcí lidských obzvláštní důvod: císařovna jatá
a císařovo mrtvé tělo spolu vezeny jsou. Vyjeli proti nim ve
smutku páni Uherští, aniž v takové neobyčejné proměně od slzí
zdrželi se mohli.« Hrob Sigmundův připraven byl ve Varadíně
u nohou sv. Ladislava krále, jehožto zvláštním býval ctitelem. Pano
vání jeho počítalo se v Uhřích 51 let, v Němcích neplně 28,
v Čechách dle jména 18 a skutkem arci méně, císařování pak půl
pátá léta. V Praze jako i v jiných drahně místech konány slavné

služby boží za duši jeho; biskup Filibert sloužil sám na to mši
v kostele sv. Víta, a k ofčře šli páni, rytíři, zemané, prelátové,
kanovníci, konšelé a obce měst Pražských i paní atd.



Jakkoli pak celá povaha panovníka toho ze skutkův a řečí
jeho již dostatečně a nejlépe známa jest, nebude však zbytečno
k doplnění a k závěrce podati obraz osobnosti jeho, jakž jej často

jmenovaný Aeneas Sylvius dle přírody a zkušenosti neméně uměle
nežli věrně vylíčil. »Bylť Sigmund (dí,) postavy výtečné, měl oči

jasné, čelo prostranné, líce jemně se rdící, bradu dlouhou a hojnou;
chtěl duchem velikým všelicos, ale nestále, liboval si v žertech, rád
víno pil, po ženách jen hořel, cizoložství tisícera se dopouštěl;
kvapný ke hněvu, snadno dal se udobřiti; nedržemný pokladův
a dárce rukotržný, více sliboval nežli plnil, a klamal častokrát. Když
byl v Římě u Eugenia papeže: tři jsou věci, nejsvětější otče! (řekl,)
ve kterýchž se nesnášíme, a opět tři, kde se shodujeme; ty ráno

spáváš, já přede dnem vstávám; ty vodu piješ, já víno; ty žen se

štítíš, já po nich se sháním. Ale v tom se snášíme, že ty štědře
rozdáváš poklady církevní, a já ničeho sobě nenechávám; ty máš

špatné ruce, já špatné nohy; ty kazíš církev, a já říši svátou.« 201

Přední jeho milostníci byli Kašpar Šlik, Brunorius della Scala,
Michal Orság a Matik bán Slavonský; jejich radou řídil se mnoho,
ale více ještě svým oumyslem vlastním. Kašpar Slik, syn Chebského
měšťana Jindřicha z Lažan, vstoupiv r. 1416 co písař u Sigmunda
do služby, získal byl sobě rychle jeho lásku a důvěru zvláštní, a po
výšen r. 1433 za nejvyššího kancléře, 1437 do stavu hraběcího;
Sigmund zapsal jemu nejprv Holič v Uhřích, potom hrad a město
Bassano v Itálii, pak r, 1434 ouřad Chebský a panství Loketské,
Andělskou horu, Ostrov, Hroznětín a j. v. Jeho zásluhy o císaře
byly znamenité a vůbec uznané. Brunorius, z rodu Scaligerův, slul
u Čechův také knížetem Berounským (t. j. Veronským). Michal

Orság a Matik (Matěj) z Tálovec byli rodem Uhři. O Pipovi Španovi
z Ozora, Florentinčanu, a Poláku Stiborovi ze Stibořic byla také
řeč již v dějinách těchto. 938



Nesnáze a odpory při volení Albrechta. Strany rakouská i národní na sněmu
Pražském; Albrecht volen pod výminkami. Pan Ptáček přilnul ke straně
polské. Rostoucí rozbroje. Aleš ze Šternberka ve Vídni. Kazimír přijat od
některých za krále. Albrecht přijel do Prahy a korunován. Boje před Tá
borem nerozhodné. Porážka u Želenic. Král Polský ve Slezsku. Albrecht ve
Vratislavi a rok s Poláky. Anarchie v Cechách. Národní ustrky a nesnáze
v Uhřích. Pád Smedereva. Albrecht u Petrovaradína, vrací se nemocen.

Smrt jeho. Mor v Cechách a proměny hojné. Závěrečné úvahy.

Kralování Albrechtovo v Čechách bylo tak krátké a nedo

konalé, že v něm nemohl vzniknout! ani rozvinouti se žádný zvláštní
a samostatný útvar v životě národu buďto politickém, buďto cír

kevním; nejen tytéž- idey a interesy, ale i tytéž osobnosti stály
ještě vždy v popředí historie; pročež není neslušné, považovat! kralo
vání toto tak, jak umírající Sigmund si přál, za pouhé pokračování
čili za pouhý přívěšek k jeho době, arci že ve smyslu poněkud jiném.

Překážky, kteréž nedaly mu dojiti ouplného uznání u Čechův,
musejí se hledati jak v osobnosti jeho, tak i v poměrech církevních
a národních té doby. Byltě muž vysoké postavy a silného těla,
hlavy kulaté, očí velikých a děsných, vlasův černých, tváře snědé,
rtův odulých se zuby vynikajícími, což zvláště když mluvil aneb se

smál, nepříjemným jej činilo; mluvívali arci málo a smával se ještě
méně, ana mysl jeho usedlá a vážná spíše ku přísnosti nežli k žertům
ho vedla, takže jakkoli byl nejen spravedliv, ale i dobrotiv, pro
svou nepřívětivost jen málo lásky požíval u poddaných; aniž jeho
ctnosti domácí, ani známá všem poctivost a zprávnost nemohly mu
získati těch srdcí, která Sigmundovým rytířským leskem a horo
váním i vlídností jakkoli lichou jata se býti cítila. Konečně i bo

jovnost a udatnost Albrechtova vábila k němu tím méně, čím více

právě jen proti Čechům se byla zjevovala.
259

V ohledu náboženském a církevním nebyl sice Albrecht
nikoli nepřízniv ideám reformy a pokroku vůbec; ba poselstvím,
které v měsíci prosinci r. 1433 vypravil ke sboru Basilej
skému, osvědčil se sám býti horlitelem pro ně, jakožto pro nej
lepší, ba jediný prostředek proti zmáhaní se ducha onoho, který
v Čechách byl již církvi vůbec hrozil záhubou; i honosil se tím,
že v zemích jeho husitismus jen proto neujal se ani prospěchu
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neměl, poněvadž od něho s velikou pilností o reformací staráno
bylo.

260 A však nenávist jeho proti »kacířům* nezmírnila se tím

nikoli, alebrž stala se ještě opravdovější. Horliví husité věděli, že

upřímné smíření s ním bylo jim téměř nemožné; jen poctivost jeho
a stálost ve slibech mohla poněkud za to ručiti, že zaváželi se
k uznání práva jejich, potom k závazku svému také státi bude.
Proto kališníci mírní, kteří spokojili se kompaktáty ve smyslu Fili
bertově a Příbramově, neměli příčiny obávati se jeho; méně dobře
tušili sobě strana Rokycanova, kterážto považovala kompaktáty
ještě za neouplné a nedokonané; nejhůře ale smýšleli o něm Táboří,
ježto znali opravdovost a neoblomnost jeho, aniž mu zapomenouti
mohli kruté nakládaní s vězni u Býdova r. 1431 jatými.

Nejsilnějším však důrazem padaly do outku a vývinu dějin
těchto poměry a city národní; žíla národnosti jak na počátku
bojův husitských, tak i u konce jejich vyjevila se co mohutná
i hlavní páka snah a činův českých. Po ouplném vymření rodu
Lucemburského jednalo se nyní o uvedení a uznání netoliko nového
panovníka, ale i nové dynastie. Albrecht ani čtrnáctiletým pano
váním v Moravě, ani nadějí na kralování v Čechách nedal sebou
hnouti, aby se byl přiučil jazyku českému; co kovaný Němec
sloužil tedy Čechům spolu za representanta onoho zlého ducha,
kterýž osoboval Němci od jakživa jakousi přednost před Slovanem
a v opovržení dával vše, co slovanského bylo.

261 Vítězství husitská
byla sice zjednala jménu českému větší v Němcích vážnost, ba

ostrach: ale dávné antipathie nejsou jimi zmírněny, nýbrž raději
utuženy. Jak vysokého stupně ony dosáhly právě této doby, ukazuje
nám zvláštní spis pamětný, tehdáž v oběh puštěný pod nápisem
»Krátké sebrání kronik českých k výstraze věrných Čechův,« a po
čínající v tato slova: >Čechové měliby se pilně varovati a ve vší snaž
nosti vystříhati, aby ve zprávu cizího jazyka a zvláště německého
neupadli; nebo jakož kroniky české svědčí, ten jazyk jest nejlítější
ku poražení jazyka českého a slovanského, se vší pilností vždy o to

pracuje, a rozličnými obyčeji a Istmi vždycky usiluje, kterakby ty
jazyky zhladiti mohl« atd. Celý spis obíral se výkladem věty této
a přivodil ku paměti všecko, co kde v kronikách o nenávisti a
záštích mezi oběma národy zapsáno bylo; zvláště pak líčil, jaké
následky mělo pro národnost českou povolání krále Jana z domu
Lucemburského do země, anobrž i o císaři Karlovi IV dí, že
»ačkoli jest českou zemi velebil, Pražské město rozšiřoval, učení
obecné v něm spůsobiv i jiné věci, však proto všudy Němce po



zemi plodil; neb kdo jsou (dí,) téměř po všech královských městech
v Cechách purkmistrové a konšelé byli? Němci. Kdo richtáři
Němci. Kde Němcům kázali? ve hlavních kostelích. Kde Cechům?
na krchovích a v domech; a to (dí,) důvod jest jistý, že německým
plemenem, z něhož byl jest sám pošel, mínil českou zemi osaditi
a Cechy pomalu z ní vypleniti; jakož se jest i za něho počínalo,
že žalob na radnicích česky slyšeti nechtěli sou, než hlaholem ně-

meckým, a kterak lstivě kmety české z Prahy vysadili ven na zemi
)

o tom by mnoho bylo mluviti« atd. »Měliby tehdy Cechové, (dí
dále,) nemohouli ze svého jazyka pána míti, na jiný slovanský jazyk,
nebo na jiný kterýkoli pod nebem křesťanský pomysliti, ačby bohatý
nebyl, a jeho sobě za pána vžiti; neb jich jazyk a jich svobody
pod králem každého jazyka, kromě německého, lépe stanou.« Dále
obracoval se k tomu pozor, že Cechové s větší stranou »jsouce
v dobrých pravdách utvrzeni, nikoli toho mrouce neustoupí, a se
zbožím i se zámky se prvé převrátiti dají«, nežliby ode pravd oněch
upustili; že bylo potřebí očistění dobré pověsti české podle kom

paktát, i aby zámkové od koruny odtržení zase k ní přihromáždéni
byli: ale že »německý národ v sobě té jisté žíly nikoli míti ne

může, by nás mínili z nároku vyvěsti, než více jakžby mohli zmazati,«
a Němec že »raději více zámkův Němcům zavadí, aby moci české
ubývalo.* Proto zavíráno ještě jednou, že »slušno jest slovanského

jazyka pána hledati a k německému nikoliv nesvolovati.* Celý ten
spis,

262 ačkoli patrně- směřoval proti Albrechtovi Rakouskému, ne

dotýkal se ho však nikde osobně, ba ani zmínky o něm neučinil;
nicméně není pochyby, že jakož sám bral původ svůj z rozjaře
nosti citu národního, tak i velikou mocí působil v zemi, boji mezi
národními ještě nedávno zmítané. Aniž tehdáž Čechové jediný byli
národ, jenž ukazoval na sobě příklad takové rozjitřenosti proti
Němcům; takéť Uhři, ačkoli přijali Albrechta bez odporu za krále,
ještě krutší dali o ní důkaz, když nejen ouředníky německé ze

země vyháněti, ale v obecném zbouření také všecky s Albrechtem
do Budína přišlé Němce napořád vražditi se jali, jakož o tom

později vypravovati budeme.
Z toho znamenati jest, s kolikerými nesnázemi potýkati se

museli poslové, kterýmž od nebožce císaře i od knížete Albrechta
uloženo bylo, aby dědičnému právu ku koruně České zjednali
u stavův uznání a průchod. Sněm »o volení krále* sestoupil
se teprv nazejtří po vánocích, 26 prosince [1437], v Karolíně, Pan

Kašpar Slik, co posel od císaře, vypravoval obšírně oumysly a řeči
38*



jeho, směřovavší ku povýšení Albrechtovu jak před dávnými časy,
tak i zvláště před smrtí. Povolav prý obou poslův k sobě, mluvil
k nim přede všemi pány zdviženýma rukama i slzavýma očima
takto: »Vidímť již, žeť jsem v nebezpečenství smrti, a že všemo

houcí pán bůh chce již konec dáti úsilím mým a práčem o církev

jeho svátou a o dobré věrných křesťanův. Protož vám poroučím
a přikazuji pevně, abyste, bychť já pak i umřel, poselství své

ovšem a vždy vykonali; prostež, žádejtež a velice napomínejtež
všeho království, ať dceru mou i syna připustí a přijmou ve

správu a panování království mého, pozorujíce práv příbuznosti
a dědictví vedle listu se zlatou bullou, kterýž to království na to

má, v němžto zjevně píše se, že ženské pohlaví tak dědí jakž i syn;
a tak děd můj král Jan přišel jest ku království, a mnozí předkové
jeho též, i já přišel sem ku království Uherskému; pozorujíc také
zápisův mezi korunou Českou a knížetstvím Rakouským, kteréžto
předkové jich schovali sou i zapečetili, a též také od Rakouských
všech reversy na Karlšteině leží se zlatou bullou; pozorujíc konečně
i této mé poslední vůle a mého poručenství. A povězte jim, jestliže
to učiní, pravouť a upřímnou spravedlnost zachovají, království

upokojí, nám se tím velice zavděčí, sobě a budoucím svým dobře
učiní, a ode všeho křesťanstva čest velikou i lásku sobě získají.
Nýbrž by pak těch již všech tak hodných a spravedlivých příčin
i mých žádostí nebylo, však patříc na dobrotu, poctivost a ctnosti
života osvícené kněžny, i na spravedlnost, pravdu, důklad moci a
blízkost zemí téhož knížete, a že já také i království Uherské jim
dal sem, ve kteréž z milosti boží přijati budou, a tak pro spojení
s tak mnohými panstvími měliby je z oumysla sobě vžiti. A tak
jim ovšem povězte, žeť ty všecky věci jim věrně a upřímně vzka

zujem i radíme, bůh to ví, k jehožto svaté milosti jsme povoláni.
Neb jestližeť jinak učiní kterýmkolivěk návodem, ať pamatují na
mé poslední svědectví, žeť by to bylo proti spravedlnosti a proti
cti, i bohaťby tím rozhněvali; a toťby přišlo k veliké škodě i k hanbě
věčné království, a k ourazu zemanův a bydlitelův jeho i ku po
horšení, anižby nadlouho trvati mohlo, jímžto já před bohem bez

viny zůstati chci« atd. »Protož my poslové (pokračoval pan Kašpar
dále) stojíce zde rozkázáním pána svého, Milostí Vašich také na

pomínáme, žádáme i prosíme, pro tu jeho velikou lásku, kterouž
jest měl k tomuto království a ke všem vám, pro ta bezčíslná úsilí
a práce, kteréžto nesl jest o zvelebení a upokojení tohoto slavného
království, i pro dobrodiní, kterážto ze mladosti své ukazoval jest



předkům vašim i vám, a přívětivě se maje ctil jest vás i miloval
mimo všecky jiné jazyky až do konce svého: abyste ráčili uslyšeti
a naplniti Jeho Milosti žádost a vůli, pozorujíce zřejmé spravedlnosti
dcery jeho i syna; abyste patříce na rod a na plémě jeho v zemi
vaší, spomínaním na krále dobrodějce i milovníka svého již umrlého
patřiti mohli jako na živého a vám přítomného.« Po panu Kašpa
rovi mluvili poslové Albrechtovi, dva páni z Rakous a dva z Mo

ravy, v témže smyslu, neuvodíce důvodův nových, leč že jmenem
pána svého zakazovali se ke všemu, coby ze spravedlnosti a z lásky
království tomuto činiti měl. 263

Řeči takové nechybily se s oučinkem u těch, kteří považovali
vše, co národ za posledních osmnácte let byl vymáhal, za pouhé
poblouzení; jim zajisté dávné umluvy a obyčeje musely vždy býti
právem svátým i nedotknutelným; ale počet mužův tak smýšlejících
nebyl na sněmu hojný. Jiní, a to většinou, domnívali se, že práva
všeobecným úsilím a strádáním i bojem proti celému takořka světu
nově nabytá měla přednost před jinými závazky jakýmikoli, a když
Sigmund sám ne tak dědictvím, jako svolením národu vešel ve krá
lovství své, že i nástupce mohl a měl býti ustanoven ne vůlí jeho,
ale jen vůlí národu. Co do sporu tohoto strany, jak obyčejně, již
hotové a ve smýšlení svém odhodlané sešly se na sněm, aniž řečmi
sebe výmluvnějšími ve přesvědčení svém rozpačití se daly. První
strana, kterouž nazývati můžeme rakouskou, měla nejvíce pří
vržencův ve stavu panském; druhá národní zastoupena byla zvláště
stavem rytířským a městským; k oné náleželi katolíci všichni a větší
částka kališníkův dle smyslu Příbramova; k této horlivější husité
čili Rokycanovci a Táboři, též někteří Příbramovci, kteří také citem
národnosti vésti se dali. Přední mužové strany rakouské byli páni
Oldřich z Rosenberka, Menhart ze Hradce, Mikuláš Zajíc z Hasen

burka, Hanuš z Kolovrat, Václav z Michalovic, Hynek Krušina
z Lichtenburka, Hašek z Waldšteina, Jan Svihovský z Risenberka,
Jindřich ze Stráže a jiní; v čele pak strany druhé stáli Hynce
Ptáček z Pirkšteina, Aleš Holický ze Šternberka, Pertolt z Lipé,
Jiří z Poděbrad, Petr ze Zvířetic, Jan z Pernšteina, Jan Kolda z Zam

pachu, Rousinovský, Kostka, Bořkové, Klenovský, Zmrzlíci a jiní;
z měst pak přiznávaly se ke straně první Praha, Hory Kutny,
Kouřím, Slané a některá jiná, ke druhé pak všecka města věnná,
i nad to Zatec, Louny, Nimburk, Klatov, Písek, Tábor a j. v. Strana
rakouská měla tu výhodu, že v rukou jejích nacházela se skrze
pana Menharta nejvyšší moc a vláda zemská; pročež také řádem



lépe ustrojeným pohybovala se na sněmu rozhodném. Pan Ptáček,
nevěda tuším ještě, kam se vrhne hlas většiny, žádal, aby volení
se poodložilo, a nejprv aby sepsáni byli zespolka článkové zem

ských žádostí, ježto by volenému ku přijmutí a k zachovávaní

předloženi býti mohli: ale strana odporná, majíc jistotu svého ví

tězství, nechtěla k odkladu ani nejmenšímu svoliti, aniž potazu žá
daného straně druhé dopříti, tak že když 27 prosince v Karolíně
volení před se šlo a hlasové pro Albrechta převahu měli, strana
Ptáčkova hned opustila sněmovnu ve velikém rozčilení. Tu teprv
ulekše se rakouští, šli za nimi do hospod jejich, a prosili aby se ne

protivili volení, by z té dvojice nepovstalo mnoho zlého celé zemi.

Vyjednávaní o to trvalo několik dní. Ptáček ujišťoval, že se nepro
tivil králi, ale že hleděl jen k dobrému Českého království, aby
ono nebylo skráceno ve svých právích a obyčejích. Žádal tedy,
aby potřební článkové byli sepsáni a králi před jeho do země při
jmutím předloženi. Konečně svoleno jest a vydány k tomu osoby
s obou stran. V pondělí dne 30 prosince sešel se o to sněm na
radnici staroměstské a čteni kusové ti veřejně v tato slova: 1) »Nej
prvé o ty čtyry artikule, o něž se jest tato země zasadila, a o to
se jest stala smlouva s koncilium Basilejským, i kompaktáta smlu
vena a sjednána, kterážto držíme a držeti míníme: abychom v tom
zachováni byli, a jestližeby nás kdo od toho chtěl tisknouti, aby
nás Jeho Milost hájila i bránila. 2) Jakož císař Sigmund slavné

paměti pán náš zapsal se jest nám a zemi v některé věci zvláštní,
ježto to zápisové jeho s majestátem šíře ukazují a svědčí: v ty
všecky věci aby se nám tento též zapsal a je dovedl k místu.

Pakliby čeho beze lsti ku konci a k skutku dovesti nemohl, ale

aby nás při tom vedle týchž zápisův zachovat! ráčil; a chtělliby
nás od toho kdo tisknouti, aby nás v tom, jakož pán náš, hájil
před každým a bránil. A zvláště o arcibiskupovi, nemohlliby ten
býti svěcen, kterýž jmenován a volen jest, ale buď jiný, kterýžby
tělo a krev boží rozdával a žáky rozdávati chtějící světil ku kněž
ství. 3) O práva a svobody této koruny: aby Jeho Milost ráčila

práva zemská i každý stav ve své svobodě a řádu zachovati
a držeti, jako jest bylo od starodávna. 4) Všecky dluhy a zá

pisy v této zemi slavné paměti císaře Karla, krále Václava i cí
saře Sigmunda, kteréžto zapsali buďto na království aneb na

duchovenství, aby ráčil držeti, jakož svědčí. 5) Jakož Jeho Milost

přijímáme za pána a krále koruny naší, žádáme aby J. M. ráčila
ty všecky listy a zápisy, kteréž od našich předkův na tuto korunu



má, nám při svém korunování v moc panskou ke cti země položití,
a zemí svého panství potvrditi ku koruně České; neb již J. M.

pánem a dědicem bude království tohoto, i jeho děti. 6) Morava

svých zápisův a zavázaní aby prázdna byla a ku koruně České

navrácena, i ti listové zase dáni, kteréž na Moravu má. 7) Krá
lovnu (Barboru) paní naši Její Milost aby prostu a prázdnu z vě
zení učinil beze všelikterakých nátiskův a šacunkův. 8) O jiné všecky
země nebo zámky, ježto jsou nespravedlivě od země České odtrženy,
aby o ně státi a jich dobyti zase ráčil. Další články týkaly se zemí
ku koruně náležejících, zvelebení Hor Kuten, dosazování Čechův
na ouřady a zámky v Čechách a nemíchaní se rad cizích do věcí

českých.
264 Ke článkům těm svolili páni obojí strany, a slíbili zdvi

ženými prsty, přijmeli Albrecht ty kusy, že bude jednosvorně přijat
za krále, pakli nic, že nebude přijat. Ustanoveno hned také po
selství k němu, a sice tři z pánův (Oldřich z Rosenberka, Aleš

Holický ze Šternberka, Petr z Michalovic), tři z rytířstva (Jan Smi

řický, Burian z Gutšteina, Jakoubek ze Vřesovic), dva Pražané a
z několika měst po jednom poslu, aby předložili jemu kapitulaci
tu a uvedli ho co nejdříve do země. Poněvadž pak nevědělo se
o jeho pobytu, an té doby měl od uherských pánův veden býti
ku korunování v Uhřích, požádán jest pan Kašpar Slik, aby dnem
a nocí jeda nazpět, vyzvěděl a dal poslům potřebnou o věcech

zprávu. Albrecht skutečně korunován jest ve Stolním Bělehradě
dne 1 ledna 1438. Poněvadž ale návrat jeho z Uher opozdil se
mimo všecku naději, a mezitím i v Cechách nastaly změny nena

dálé, vypraven jest později jen pan Aleš Holický k němu do Vídně
s poselstvím od celého království.

V témže sněmovním posezení dne 30 prosince 1437 zvoleno

jest také šestero pánův: Oldřich z Rosenberka, Menhart ze Hradce,
Aleš Holický ze Šternberka, Hanuš z Kolovrat, Mikuláš Zajíc
z Hasenburka i Sigmund z Wartenberka za zprávce veškerého
království až do budoucího krále korunovaného. Panu Alšovi, an

jeti měl do Rakous, dovoleno na ten čas ustanoviti svého náměstka
při zprávě zemské. 260

Ve straně národní nebylo s počátku jednoty ani srozumění.
Co ji spojovalo, byla téměř jen nechuť k Albrechtovi, která z roz

ličných pocházela pramenův. U pánův Ptačka i Alše Šternberka
byla oddanost k císařovně Barboře tuším ještě mocnější pohnútkou,
nežli láska ku kalichu a k národu. Jen ti, kteří vloni po sv. Vá

clavě proti císaři Sigmundovi brannou mocí byli povstali, měli směr



určitý a positivný před sebou, jenž je vedl do Polska. Utrpěli sice
ztrátu velikou smrtí pana Diviše Bořka z Miletínka (f 8 Jan.), ale
ta brzy přilnutím zvláště páně Ptáčkovým nahražena byla. Muž
tento znamenitý, pán na Pirkšteině, Ratajích a Polně, postavil se
od této doby v čelo veškeré strany podobojí, a byv nedávno ještě
katolíkem, stal se nezadlouho nejhorlivějším husitou. Pravilo se, že
z vůle jeho jediného visel pokoj v Cechách; byltě zajisté muž veli
kého rozumu a mysli vysoké, ač postavy malé, tlustý, lysý, hovorný
a vždy veselý. Pan Aleš Holický ze Šternberka byl sice starší
věkem, ale řídil se více jeho příkladem, nežli vlastními oumysly ,

pročež také v pozdějších teprv létech přilnul horlivěji ku podobojím.
Ze psaní, kteréž dne 18 ledna oba páni Aleš i Ptáček dali k Ol

dřichovi z Rosenberka, dovídáme se, že sjevše se v Dobřejovicích,
zpravovali se těch věcí, kterak jeden v jedních krajích jednal a

druhý v druhých. A dále (píše se tam) »pane věz, že já Hynce
Ptáček sjel sem se s Bedřichem a s jinými u Hory Kutny, a tu
sem Bedřicha na tom zůstavil, aby války přestal a pokoj měl, tak
že má i zaručiti přiměří. I dal sem to i zprávcům do Prahy věděti,
budeli se jim zdáti to konati. A dále položil sem sněm ve Chru
dimi tuto středu (22 Jan.) kraji Chrudimskému, Hradeckému
i Čáslavskému; a s druhé strany také bude v Klatovech sněm

položen. A tu se bude k tomu jednati, na čem jest v Praze zů
stáno; ač se bude tak držeti, jakož jest zůstáno a svoleno, na

dějemi se bohdá, žeť to také přijmou. Pakliť se bude pane jinak
jednati, shledáš, žeť z toho nic dobrého nevyjde. Nebť nás tak zpra
vují, žebyste jej (krále Albrechta) tak chtěli vésti (do země) beze
skonání těch umluv, kteréž sou se v Praze staly, a kdyžbyste jej
uvedli, žebyste chtěli jednati, jakož by se vám zdálo. V tom se
lidé opatrují i opatří, to pane shledáš. A věz, že jest nám z Uher
dáno věděti, žeť (císařovnu) Její Milost tvrdě vězí, a bez dlení ša

covati ji chtíc; toťby již ze smluv vyšlo. Příteli milý! přičiň se
k tomu, což můžeš: neb půjdeliť tak, nebudouť se tomu lidé dívati,
aniť se déle dají na slovech držeti.« 266 Co ale ve psaní tomto za

mlčeno, byla umluva Ptáčkova s knězem Bedřichem i s jinými na
Kutné Hoře učiněná, že se mělo jednati s králem Polským o dáv
ném a někdy zvláště u Sirotkův oblíbeném návrhu, kterakby koruna
Česká i Polská mohly spojeny býti.

267

Další běh věcí vysvítá nejlépe ze psaní Alše Holického ze
Šternberka k témuž panu Rosenberkovi, daného z Křivoklátu dne
1 února v tato slova: »Vědětiť dávám, žeť sou v Praze konšelé



zjímali Velvara, Hedviku, Smolaře a jiných drahně podle toho; a ly

sou ven z města vyslali, jedni praví, že na Žebrák, a druzí že na

Karlštýn. A také mě zpravují, že by se obec z toho bouřila, a

pravíce, že se jest tomu městu toho nikdy nepřiházelo, by kteří
jich spoluměšťané měli jinam vydáni býti k trestání. A takéť noviny
věděti dávám, že ti, kteříž sou se na sněm byli sjeli do Chrudimě,
někteří ustanovili sou sobě sněm jiný v první neděli v pustě
(2 března), a z toho sněmu mají pro krále Polského poslati, aby
přijel nemeškaje a cožby mohl nejsilněji, neb jest on k nim své

poselství udělal, žeby přijeti chtěl, když jemu vzkáží. Protož zdáliť

se, obešli kníže Rakouské, chceliť sobě s naší zemí konati, ať koná
a nemešká; a nebudeliť rychle konati, žeť zmešká. A také, milý
pane, zdáloby mi se, by psal knížeti Rakouskému, aby paní naši
královou (Barboru) ostavil při těch úmluvách, kteréž sou se v Praze
staly, a mimo to aby Její Milosti netiskl; neb jestliže mimo to ji
úmluvami neb mocí utiskne, spojíť se nás mnoho s těmi, kteříž

proti němu míní býti s králem Polským, ježto bychme toho sice

pro žádné věci neučinili. A takéť věděti dávám, že jest pan Ptáček
Sirnočka panoši svého byl poslal do Prahy, a že byl zjednal
s knězem Bedřichem a s jeho rotou Pražanům příměří do sv. Jiří,
a oni sou ho přijmcuti nechtěli; a toť mi se zle líbí, protože
Bedřichovi není co bráti, a Pražanům jest, a tudy se země hubiti
bude.« 868

Dotčené v tomto psaní jímaní předních měšťanův strany Roky
canovy v Praze stalo se bylo z vůle zprávcův zemských a pod
komořího Jana z Kunwaldu dne 21 ledna; po něm následovalo dne
4 února vypovězení z města velikého počtu jiných měšťanův,
i manželek a rodin jejich, za příčinou jejich neochotnosti ke straně
rakouské; a puštěn hlas, žeby se byli radili o uvedení Prahy v moc
kněze Bedřicha. Důkaz to byl rostoucí mezi stranami nedůvěry a

rozhořčenosti, a spolu bázně u strany rakouské, aby nestal se

převrat v Praze; také přísnější nařízení tyto dni dané, aby se za

stavily tance, kostky, krčmy, freje a jiné neslušnosti, nemělo jiného
záměru, nežli uchlácholiti horlivější Pražany, aby reakce ve smyslu
Římském nepadala příliš do očí. 209 Zmáhání se náruživostí stranných
jeví se i v dalších psaních páně Alšových ku pánu Rosenberskému,
kdežto arci strádaní císařovny Barbory za hlavní příčinu se béře.

Vytýkáť se Rosenberkovi, že on sám ponukl krále Albrechta, aby
nehledě na umluvy Pražské, nakládal se svou tchyní dle libosti, an

prý skrze to v Čechách zmatkův míti nebude. »Praví se na Rakou-



ského dvoře,« (tak píše pan Aleš dne 12 února), »že kdyby vašeho

ponuknutí nebylo, žeby on jí nesměl tisknout!, ani šacovati, ani jí
tak miziti až do nemoci. A jistě pane, učinilili ste to, velmi ste
nešlechetně nad ním učinili; nebť bohu doufáme, dokonáliť on ten
skutek, že panovati v Cechách nebude. Neb pane pomněte, jak ste
nám slíbili na sněmu, a tys první, jenž si sliboval, nebudeli nám
držáno, jakož se již nedrží, žeť z toho jiné nepůjde, než mordové
mezi námi, a zkáza země; a ta zkáza by vámi byla, ale ne námi,
pro nezdržení vašich slibův. Protož milý pane, přičiň se, ať to takové
zlé nepřijde na nás i na naši zemi.« 270

Viděti jest z těchto psaní, že pan Aleš, co posel sněmem jme
novaný, myslí as nevelmi příznivou bral se k Albrechtovi, když
tento konečně dne 5 dubna z Uher do Vídně se vrátil; jeho ne
chuť a nedůvěra byly ještě tím více povzbuzeny, že měl výstrahu,
jakoby již císař Sigmund na smrtelném svém loži byl Albrechta
napomínal, aby pomstil se nad Alšem za příčinou oddanosti jeho
k Barboře, a aby připravil jej co nejdříve o hrdlo.271 Rozumí se

však, že Albrecht nedopustil se pychu a násilí nižádného proti
vyslanci toho království, které sobě nakloniti a získati usiloval.

Upokojilť Alše nejprv co do císařovny Barbory, vypravuje kterak
po korunování svém v Uhřích co nejpilněji k tomu se přičinil, a
osobně s preláty a pány přišed do Komárna, odtud do Budína ji
sprovodil, i jednal mezi ní a stavy uherskými, kteřížto na ni velice
nelaskavi byli, až prostředkem jeho konečně na svobodu propuštěna
jest; takéť že jí důchodův a zámkův dosti nechal k opatření jejímu,
ačkoli nálezem právním bylby prý mohl odejmouti jí všecko; jen
někteří zámkové na hranicích že s její dobrou vůlí zadrženi jsou,
jakož podpis ruky její svědčil; nyní že v pokojném byla požívaní
statkův svých uherských, aniž toho žádala, aby za příčinou její
Albrechtovi v dosažení koruny České činily se překážky; jakož
pak ukazována psaní, v nichžto se osvědčovala, že odporem proti
jejímu »synu milému* jí ni služba ni vděk se neděje.

272 Ke článkům
ze sněmu dne 30 prosince 1437 vydaným svolil Albrecht téměř
ke všem: jen o připojení Rakous ku koruně České pravil, že ta
věc netoliko jeho samého, ale všech knížat domu Rakouského se

dotýkala; i aby jim práva jejich těmi zápisy odjata byla, to žeby
nebylo slušné, byť ty knížata v tom i uprosil, což ale těžceby se
státi mohlo; také že zápisové Čechům daní na Karlšteině ležící

museliby vráceni býti domu Rakouskému, což k ujmě byloby ko

runě České, kteráž nápadu na Rakousy také prý očekává, i nevě-



domo v budoucnosti, který dům na dům padne; aniž pak žeby
slušno bylo měniti vůli a zápisy otcův a předkův svých atd. Listy,
jež měl na Moravu, pravil že chce tep.v při korunování svém při
ložiti k jiným privilegiím království Českého; co do arcibiskupa
sliboval sice přičiňovati se co nejpilněji, ale žádal také, aby mimo

to, cožby učiniti mohl, dále honěn a napomínán nebyl; konečně
i co do osazování ouřadů v Čechách naskytly se jakési nesnáze,
o kterýchž ale známost určitá nás nedošla.273

Stejnou téměř dobou, jako ze sněmu českého, přišli byli do
Vídně také poslové z říše Německé, jejížto knížata dne 18 března
byli samoděk volili Albrechta na království Římské; jednání však
i pořízení jejich lišilo se velice od českého. Albrecht zavázav se

Uhrům, že o království Římské stád nebude, aby věci uherské ne

trpěly říšskými, jako za tchána jeho, musel odpírati se koruny té,
až teprv kníže Fridrich Rakouský, (potomní císař,) a poslové sboru
Basilejského do Vídně přišlí uprosili stavův uherských, že dali
svolení k novému krále svého důstojenství, načež Albrecht dne
29 dubna přijal na se titul krále Římského. Knížata říšští svolovali
k tomu napřed, že nový král jejich mohl dvě léta pořád sběhlá
nepřicházeti do říše, pro lepší opatření jiných zemí svých; tak
vzácný byl jim panovník hodný, jakovéhož znali býti Albrechta!

Když poselství české vrátilo se z Vídně, rozbroje v Čechách
již tak byly vzrostly, že sněm valný a řádný celého království stal
se byl nemožným. Strana však rakouská sešla se v Praze v kolleji
karolinské tuším dne 6 máje,

274 kdežto pan Rosenberk oznámil, že
Albrecht podával se držeti články sněmem při volení jeho uložené,
a protož že měl od celého království za krále a pána uznán býti.
Od strany pak polské byli nejprvé v měsíci březnu vypraveni do
Krakova Jan Hertvik z Rousinova, Beneš z Mokrovous, Jan z Pern
šteina i kněz Bedřich ze Strážnice, kteří byvše od krále Vladislava
mladého laskavě přijati, podávali koruny České, nevíme čím ná
vodem a z jakých příčin, ne králi samému, ale bratrovi jeho tři
náctiletému Kazimírovi. Vladislav uložil o tu otázku sněm
království svému do Korčína ke dni 4 máje, kdežto velikou hlasův
většinou uzavřeno bylo, aby koruna Česká přijala se pro Kazimíra,
i aby vyslána byla do Čech pomoc k jejímu hájení proti Albrech

tovi, zvláště z té příčiny, žeby tento, co král Římský, Uherský a

Český pospolu, stal se Polsku příliš nebezpečným sousedem. 270

Strana polská v Čechách potom měvši sjezd na Mělníku dne
29 máje, přijala Kazimíra za krále, i poslala k Albrechtovi, jenž



na počátku měsíce června do Jihlavy přijel, Přibíka Klenovského
s žádostí, aby nevstupoval dříve do země, nežby sněmem obecným
seznáno bylo, že dosti učinil výminkám umluv Pražských dne
30 prosince 1437. Naproti tomu strana druhá sjevši se u velikém

počtu v Jihlavě, uznala tam Albrechta za krále a pána svého; a

když on jí dne 8 června vydal zápis, že ke článkům žádostí
dotčených v míře již nahoře určené státi bude, vedla jej bez pro
dlení do země.276

O své jízdě v Čechách a o přijetí v Praze dal král Albrecht
sám měšťanům Vídenským zprávu následující: »Poctiví věrní milí!
Dáváme vám věděti, že zdvihše se z Jihlavy v outerý minulé (dne
10 června,) téhož dne přijeli sme do Německého Brodu, a v středu
potom do Čáslavi, kdežto Sokol zprávce, richtář, konšelé i celá
obec hned k nám přišedše, oznamovali nám, kterak s velikou radostí
slyšeli o našem volení na království, za čež že pánu bohu děkují,
a podali nám všech klíčův toho města se vší poslušností a podda
ností. Když sme potom ve čtvrtek jeli podle Kouříma, zvoněno
tam všemi zvony, a richtář, konšelé i celá obec podali nám na

poli všech klíčův i pečetí téhož města cele poddaně a poslušně.
Taktéž u Českého Brodu vyšli proti nám v processí kněží, richtář,
konšelé i obec, a přijali nás velmi radostně; a když sme vešli do

města, oznamovali nám také, kterak z volení našeho velice těšili se
i boha chválili, a odevzdali nám také klíče téhož města ve vší

poddanosti a poslušenství. Potom pak včera v pátek (dne 13 června),
když sme se blížili ku Praze, vyjeli nám vstříc Pražané na míli se

znamenitým komonstvem; a když sme přijeli k městu, staroměstští,
novoměstští a malostranští s celým duchovenstvem, se všemi řemesly,
mnohými korouhvemi a velikým lidu množstvím vyšli proti nám
velmi ozdobně, i vedli nás pod nebesy se spívaním a plesáním do
města. Přišedše pak tam, našli sme mnoho lidí také z jiných měst
země České, kteří spolu s Pražany všech tří měst chtějí zítra slibo
vat! nám jakožto pravému králi a přirozenému pánu svému, poslu
šenství a pomoc proti všem nepřátelům našim. A páni z Rosen

berka, ze Hradce a jiní mnozí zde přítomní usnesli se na tom, že

obešli jiné pány, města i celé království, a budou nás korunovati
den svátých Petra i Pavla apoštolův nejprvé příští. To vám oznamu

jeme, abyste vědouce o tom, jakož i jiní poddaní naši, radovali se
s námi a vzdávali za to díky a chválu bohu všemohoucímu.* 2 "

V neděli den sv. Víta (15 června), »jel král volený na
hrad Pražský s pány urozenými, a tam prelátové a kanovníci Pražští



s žákovstvem vyšli proti němu před bránu Strahovskou se svátostmi.
I dáno jemu požehnání od legata biskupa Filiberta, a uveden jest
na hrad do kostela sv. Víta, kdežto byl při mši slavné; a potom
doprovodili ho zase do Prahy slavně. I hned ten den slíbili jemu
Pražané poslušenství a člověčenství, když seděl na stolici na rynku
v Praze.« 218

Ještě jednou vyslala strana páně Ptáčkova posly své do Prahy,
prosíc, aby sněm všeobecný svolán byl, kterýžby ustanovil, zdali
králem Albrechtem dosti učiněno umluvám Pražským; a vyřkneli
se, že tak, aby zůstalo při tom, pakli že nic, aby podle rady
obecné opraveno bylo; mezitím ale aby král poshověl, a koruno
vání aby se poodložilo.

279
Teprv když i to jim odepřeno jest, poslali

páni, rytíři a města strany této listy své odpovědné králi Albrech
tovi, a vypravili spolu nové do Polska poselství, žádajíce pomoci.
Mezitím i Albrecht poslal ze své raddy dva Cechy, Jindřicha ze
Stráže a Jana z Rabšteina, i jednoho Uhra, Jana Balašu čili Blažeje,
do Krakova, kteřížto přišedše tam dne 1 června, žádali Vladislava
krále, aby bratru svému nedopouštěl bouřiti v království Českém,
pamatuje na starodávné přátelství mezi Čechy a Poláky ; Albrecht
že vedle kšaftu císaře Sigmunda, vedle starých zápisův a z obec
ného všech stavův snešení jest volen a přijat za krále; jiní pak,
kterýchž daleko menší počet jest, že sou Kazimíra voliti, ani práva
království na jiného přenesti nemohli; pakliby vždy usiloval cizího
království bratru dobývati, aby snad o své vlastní bojovati nemusil.
Na takové předložení odpověděl král Polský: že poznává to, že
Čechové jsou jeho přátelé, a žádostiv jest, aby to spříznění a přátelství
věčně mezi nimi trvalo, ale však bratru svému, kteréhož sou přední
páni na království zvolili, práva jeho vžiti že nemůže; staré zápisy
mezi Čechami a Rakousy že ztratily věkem novějším platnost svou;
Poláci a Čechové že jednoho a téhož jazyka užívají, jeden také
a týž, z něhož sou pošli, původ a začátek mají, proti tomu pak
s Němci v ničemž se nesrovnávají; aniž co může Čechům škodlivěj
šího a nepříhodnějšího býti, jako řeči krále svého nerozuměti
a vždycky na každém místě, v každé potřebě tlumočníkův k němu

potřebovat!; on království své že má sobě dosti věrné a ubezpe
čené, aniž se bojí, aby mu cizí moc a síla co uškoditi mohla;
pročež že Čechův žádá, aby raději sami bratra jeho dobrovolně za

pána přijali, nežliby potom bezděky od něho přijati byli. Potom
darovav řečníky Albrechtovy drahými kožichy, jakž byl Polákův



obyčej, domův je propustil; druhé pak strany legatňm připověděl,
že v brzkém čase skutečnou pomoc do Cech odešle.* 280

O korunování Albrechtově pozůstaveny nám od očitého svědka
zprávy obšírné,

281
z nichžto poznati lze všeliké obřady při slavnosti

takové v Cechách někdy obyčejné. Den před korunováním vyjel
král z dvoru svého u sv. Benedikta na hrad Pražský slavně, a nocovav
tam v paláci, ostříhán jest bedlivě od stráže své, kteráž ale z většího
dílu byla uherská. Potom v neděli, dne sv. Petra i Pavla (29 června)
při úsvitě, byl již dav lidu náramný na hradě, a biskupové Kon

stantský, Olomucký, Frisinský, jeden z Itálie a Litomyšlský, pak
probošt a děkan kapitulní, všickni v infulách, kanovníci Pražští
a pánové čeští ve skvostných oděvech s processí slavnou vyšli
»hledat krále, jakož obyčej jest,« až našedše jej v komnatě na loži,
zdvihli jej a oblekli v roucho královské. I vedli jej ve průvodu
slavném do kostela sv. Víta, nesouce před ním Hynek Krušina
z Lichtenburka meč, Václav z Michalovic žezlo, Hašek z Wald
šteina jablko zlaté,

282 Oldřich z Rosenberka, Menhart ze Hradce,
Mikuláš Zajíc z Kosti a Hanuš z Kolovrat korunu všickni čtyři
pospolu. Když přišli k oltáři sv. Víta, král pokleknul před ním,
a dály se obřady nábožné mnohé, mezi nimiž týž král trojí přísahu
složil. Potom vzavše páni korunu, zdvihli ji vysoko, aby ode všech
viděna byla, Rosenberk pak řekl hlasitě: »Páni Cechové, aj koruna
česká! jestli vaše vůle, abychom ji postavili králi na hlavu a koruno
vali jej na království České?* I volali všichni: »jest, jest!* Pak

ptal se jich opět: »chceteli jej míti za krále a býti jemu poddáni,
věrni a poslušni?* I volali zase: »rádi, rádi!* Na to biskup Olo

mucký spolu s pány českými vstavili Albrechtovi korunu českou
na hlavu: i spatřivše to mnozí jali se plakati srdečností, ruce k nebi

vzpínajíce a bohu děkujíce, a téměř stejnou dobou zaspívali Čechové
»Svatý Václave*, kněží pak Te deum laudamus, též bubny a píšťaly
daly se mocně slyšeti. Když takový hluk některou chvíli potrval,
stalo se ticho z rozkazu pánův, a pan Rosenberk mluvil opět na
hlas: »páni Cechové, vizte, aj král tento jest pánem koruny České!*
načež se všech stran ozval se zvučný hlas; »jest, jest!* I veden
íest král a posazen na vysoký trůn nad oltářem u hrobu sv. Víta,
pánové pak stáli okolo něho, až se skončila mše slavná. Po ní
dán jest králi meč do rukou, jímžto pasoval přes sto osob k ry
tířství; a purkrabě hradu Pražského ve jménu jeho zval všecky
pány, rytíře i města náležející ku koruně, aby přišli k němu k obědu.
I šel král pod korunou ve slavném průvodu z kostela zase do



paláce, jejž císař Sigmund na hradě byl vystavit! dal. Tam bylo
přes 40 stolův krytých pro hosty, a jeden vyvýšený pro krále,
k němuž on posadil se sám, a dva mladí páni, jeden z Rosenberka,
druhý ze Hradce, drželi nad ním korunu, pokud obědval, jiní pak
stáli s mečem, berlou a jablkem jemu po boku; hosté pak roz
sázeni jsou po stolech svých. Pan Krušina byl truksasem, a před
každým jídlem, ježto nošeno na stoly, chodilo asi 30 pištcův
a bubeníkův; takéť provozovali před králem umění své spěvci,
kejklíři a šaškové rozliční, mezi nimiž vynikali zvláštní hbitostí dva
mladíci, jež nejvyšší mistr Pruský králi byl poslal. Po obědě jel
král na koni, a s ním pánův množství, do starého města, při čemž

rozhazovány mezi lidi peníze. U radnice staroměstské čekali naň
konšelé, i odevzdali několik svých vězňův v jeho moc, jež on na
místě propustil na svobodu. Dále na staroměstském náměstí potkal
se s táborem a hradbami vozovými, na nichžto stáli cepníci a jiní
vojíni divoce přistrojení, u prostřed nich pak jezdil na koni muž
hrozného vzezření, volaje, že on jest také králem, a zejmena králem
Polským, i že chce také na království České korunován býti, až

po dlouhé hádce, k posměchu nad Poláky ustrojené, uznal že
zmeškal prý svůj čas, a dal se Albrechtovi na milost se všemi
svými. Takž dojel král dvoru svého, a slavnosti i radovánky toho
dne ukončily se teprv v noci. Nazejtří ale, dne 30 června, svolal
Albrecht všecky pány české, uherské, rakouské i moravské, co
jich v Praze přítomných bylo, a učiniv mezi nimi jednotu, zavázal

je sobě ku pomoci proti všem nepřátelům a protivníkům svým,
což tudíž i zápisy a pečetmi stvrzeno jest.

28’

Téhož dne (30 června) rozeslal týž král mnohé listy ku pod
daným svým do Rakous i do Uher, zprávu dávaje, že vojsko Polské,
mající pomáhati odpůrníkům jeho, již do Moravy vtrhlo a dále do
Čech táhnouti chtělo; pročež volal je všecky do zbraně rychle,
pravě, že sám také osobně do pole proti nepřátelům postaviti se
mínil.284

Nápodobně dal také jednati skrze Kašpara Slika na říšském
sněmu, jejž k této době do Normberka byl složil; líčeno tam kní
žatům i městům říšským nebezpečenství, kteréžby celému národu
německému povstati musilo ze spojení Čechův i Polákův, jelikož
nedávno ještě Čechům jediným odolati bylo tak nesnadno; 285

proto
také sněm ten ustanovil, aby pomoc hojná z celé říše den sv. Bar

toloměje nejprv příští na hranicích českých se postavila.
288

Když
ale potřeba toho rychleji nastala, nežli se očekávalo, poslána ta
pomoc ještě před určeným časem aspoň ze zemí okolních.



Od krále Vladislava vypraveni byli do Cech dva přední páni
království Polského, Sudivoj z Ostroroha pán a vévoda Poznaňský
a Jan z Tenčína vévoda Sudomirský, s vojskem asi čtyř tisícův

jízdných, kteřížto již dne 6 července do Hradce Králové přijati
byli, a spojivše se nejprv s Tábory pod knězem Bedřichem i Petrem
Polákem, potom s lidem páně Ptáčkovým, s Janem Čapkem, Hert
vikem, Benešem Mokrovouským a jinými, jali se pleniti zvláště zboží

pana Hynka Krušiny okolo Kumburka i Jičína, dále pak v síle asi

12,000 bojovníkův táhli až na čtyři míle od Prahy ku Kouřimi
a odtud k Táboru. 287 Lid obecný v Čechách připojoval se prý
s větší ochotností a u větším počtu k nim, nežli strany obě se byly
nadály; Ptáček pak, dlouho česká země v pokoji byla, nové
válce se raduje, tak vesele a s takovou chloubou do pole vytáhl,
že kteréž z rytířstva vězně náhodou zjímal, na závazek cti a víry
zase je propouštěl, tak aby neb> li povinni stavěti se prvé, ažby on

vojensky ke zděm Pražským přitrhl.«
288

»Tehdy páni a zemané strany krále Albrechtovy počali také
lidi sbírati, a každý se svým vojskem přitáhl ku Praze, a tu polem
leželi, čekajíce vojsk jiných. A nejprvé přijeli z kraje Plzeňského,
a potom (dne 23 července) páni z Uher, palatin a jiní se zname

nitým lidem v odění na koních ladrovaných, a každý měl péří
stříbrné. Pak (dne 1 srpna) přitáhl markrabě Míšeňský s 2000 jízd
nými a 3000 pěšími; a jeli jízdní přes brod na pole špitálské, ale

pěší s vozy skrze Prahu, a tam se položili se vším houfem i se

stany; a král vyjel proti Míšeňskému se svými a přijal jeho s ucti
vostí. Potom v neděli dne 3 srpna král se svým vojskem osobně
v odění vytáhl z Prahy na pole k Říčanům; a za ním mnoho lidu

táhlo, pánův českých, uherských, rakouských i míšeňských s mnoho

jinými Němci. O dva dni později přijel kníže Krištofor Bavorský
s velikým množstvím lidu, a máličko poodpočinuv v Praze, chvátal
za králem. Konečně dne 14 srpna kníže Albrecht, syn markrabě
Braniborského, Kašpar Slik, Chebští a Loketští přijevše do Prahy
s lidem dobře oděným, pospíchali také za ním.« 289 V celém vojštč
Albrechtově počítalo se 1800 vozův bojovných, a lidí 8000 jízdných,
12,000 pěších; dle jiných zpráv ale udávalo se až ke 30,000 bran

ných vůbec. Hlavní jeho stan nacházel se dne 6 srpna u Poříčí,
7 u Konopiště, 8 u Leštna. Z posledního místa dával do Němec

věděti, že král Polský již prý osobně vzhůru byl, a lidu co nejvíce
mohl sbíral, chtěje táhnouti do Čech k vytištění odtud Albrechta;
pročež povážíce, jak důležitý nastával boj nejen pro říši německou,



ale i pro celé křesťanstvo, aby nemeškali vypraviti pomoc svou
do Čech.890

Blíživ se k Táboru Albrecht, »předeslal posly, kteřížby Polákům
oznámili; poněvadž mezi králem Kazimírem, od něhož jsou vysláni,
a mezi ním válka jest a boj o zemi českou, komuby se z nich do
stati měla, aby se od pálení a hubení země zdrželi, ale raději vo
jensky se potkajíce, pokusili, komuby království České náleželo,
celé raději a hojné, nežli zhubené a pusté; on že hotov jest polem
se s nimi potkati a rozhodnouti bitvou, kdoby k té zemi lepší právo
měl. Na to podání Albrechtovo takovou odpověd Poláci dali: že velmi
rádi slyší pýchu Albrechta bitvy žádostivého, nebo bůh pyšným se
protiví; že netřeba mu se báti, aby bitvy nenalezl, přijdeť mu prý
sama i neukryje se, poněvadž Poláci zvykli neutíkati před nepřítelem.
Rád to poselství Albrecht uslyšel, a zřídiv vojsko své ve čtverhranný
zástup, táhl nepříteli v oči. Kterýžto když se z ležení a hradeb svých
před Táborem nehýbal, sám také Albrecht s vojskem svým proti
němu, coby z děla dostřeliti mohl, se položil (dne 11 srpna). Mnohé
tu byly harce a půtky téměř každého dne na poli, kteréž upro
střed mezi obojím ležením bylo: ale nikdy k tomu nepřišlo, aby
se potkali vší silou a vším vojskem. Střelby a děl bylo množství
v obojím vojště, ale větší kusy měl Albrecht.* 891

V pětinedělních takovýchto potržkách před Táborem udály se
mnohé věci, které mohlyby čtenáři v pamět uvoditi homerické boje
před Ilium. Smělejší bojovníci pokoušeli se všelijak vylouditi ne

přátely na bojiště a dobývati u nich kořistí; také vychloubaly se
obě strany zdary svými, kteříž ale nerozhodovali války. Albrechtovo
ležení prostíralo se u vsi Měšic daleko široko ve hradbách vozo

vých;
898 Poláci pak a Ptáček leželi také v poli, opírajíce se o město;

»i bránili se udatně, ano město bylo otevřeno ve dne i v noci.
Němci pak když jeli kam napájet, tehdy Čechové je metali s koní
a koně jim odjímali; a mnozí když jeli na picování, Táborští je
poráželi, a zase též.« 893 V takovýchto půtkách zabit byl jeden hrabě
z Hohenšteina. Poněvadž ale Albrechtova střelba byla silnější, Če
chové aby na vozích svých netrpěli škody, šikovali je do města.
Toho také času pan Jiří z Poděbrad táhna k Táboru, (neb i on
se Ptáčkem držel,) náhodou vrazil na jedno křídlo jízdy krále
Albrechta, a svedv s nimi bitvu, porazil je; a odtud nejprvé muž
ten na slovo vzat. O Sigmundovi pak Děčínském z Wartenberka
došla krále výstraha, že s ním leže, zradu o něm ukládal; pročež
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jat jest dne 23 srpna i nesen do Hradce páně Menhartova, kdež

i brzo hladem prý umořen.

Když takto vojska bez prospěchu ležela proti sobě, nemohlo

minouti, aby nedály se s obojí strany pokusy k jednání o pokoj.
Počátky jakési k tomu staly se již dne 27 srpna, tak že harce
staveny s obou stran, a jmenováno s každé po osmi jednatelích;
dne 31 srpna pak vydali řečení dva vévodové Polští a páni
Ptáček, Aleš, Jiří z Poděbrad, Rousinovský, Klenovský a kněz

Bedřich, svůj řádný glejt pánům Oldřichovi z Rosenberka, Haškovi
z Waldšteina, Šaumburskému, Reinprechtovi z Walsee, Hohen

bergerovi, Ebersdorferovi a jiným až do padesáti osob, >tak aby
s námi mohli se na středokraty vojsk našich dnes a zítra (31 Aug.
a 1 Sept.) ty dva dni celé až do západu slunce bezpečně sjeti
a s námi rozmluviti, i zase do vojska svého bezpečně odjeti.«

294

Navrhováno již této doby, aby Albrecht jednu ze dcer svých za

snoubil Kazimírovi a postoupil mu s ní království Českého; též

aby uzavřelo se příměří mezi stranami na celý rok, a mezitím
0 novém létě aby králové sešli se osobně ve Vratislavi k uzavření

pokoje; ale Albrecht, jakkoli toužil po pokoji, nechtěl přece svo
liti k výminkám tak těžkým, nýbrž podával se na papeže a kardi
nály, aneb na krále i knížata jiné, ježtoby spor jeho s Poláky
mocně rozsoudit! měli; což opět nebylo těmto po vůli. 893 Pročež
pobyv ještě dvě neděle před Táborem, a vida, že ho dobyti nelze,
1 slyše o přípravách válečných v Polsku, umínil raději strhnout!
s pole bez příměří (dne 15 září),

296 ačkoli zdá se, že počaté ono

jednání nebylo přece bez oučinkův. Když vojsko jeho táhlo na

zpět, Bohuše Kostka mladý, syn někdy Vilémův, přepadl částku
jeho, kteráž se byla odtrhla od jiných, a poraziv je, pobral jim
mnoho koní, vozův, peněz i vězňův, čímž zejména Pražané mnoho
utrpěli. A však když Albrecht dne 20 září vrátil se do Prahy,
měšťané vyšedše jemu s korouhvemi a s řemesly vstříc, přijali jej
s nemnohém menší slavností do města svého, nežli když nej prvé
k nim se byl blížil.

V Praze byv král a rozpustiv vojsko, kázal Jakoubkovi Bílin
skému ze Vřesovic provesti z Cech Fridricha knížete Saského
s Míšeňskými. Kteřížto když od Lovosic, kdež byli nocovali, »táhli
k Bílině, chtíce do Mosta, (neb tehdáž Míšeňská knížata drželi

Most,) v tom sebrali se na ně pan Petr Holický mladý, (páně
Alšův syn,) pan Petr Zvířetický, Václav Carda z Petrovic, pak Ab

solon, Svojše a jiní, s městy Zatcem, Lounskými, Klatovskými a



Polákův na tři sta koní, a téměř veřejně táhli polem, chtíce knížata

poraziti. To když uzřel pan Jakoubek, jel k těm městům a pánům
od svých houfův, a mluvil s nimi pěkně, prose jich, aby Němcův
na pokoji nechali a raději domův se obrátili; já zajisté, dí, mám
od krále přikázaní pod vysokými závazky, abych jich neopouštěl,
ale průvod dal až do Míšně. Ale oni na to nic nedbali a haněli

pana Jakoubka. On tedy odjel od nich, a sšikovav své lidi s kníže
cími houfy řádně, táhl předce za Bílinu; a uzřev, že tito proti
němu upřímo táhnou, i udeřil na ně udatně s jízdnými svými a po
razil Zatecké i Lounské se všemi jejich houfy, a to u vsi řečené
Zeleníce, kteráž leží mezi Mostem a Bílinou. V té porážce pan
Holický a Svojše byli jati, a jiných vězňův Zateckých i s jízdnými
pět set, a zbitých na místě zůstalo půl šestá sta; k tomu také jat
byl Absolon a Céček, a ten se dostal panu Jakoubkovi s jinými
vězni; jiných pak ostatek přivedeni jsou do Mostu a znamenitější
do Míšně. To uslyšev král Albrecht, radosten byl z toho, a kázal

po kostelích zvoniti a spívati Te deum laudamus; nebo pán bůh
to přepustil na Cechy pro jich pýchu a lakomství. A to poražení
stalo se jest ten den po sv. Mauricii« (23 září).

297

Ještě pokud boj u Tábora trval, král Polský, zpraven byv od
vévod svých, v jaké nesnázi strana jeho v Cechách se nalézala,
ustanovil byl se vší silou svého království táhnouti jí ku pomoci,
a přikázal svým poddaným býti dne 8 září u Censtochova ve zbrani

pohotově. Potom rozděliv vojska svá na dvé, jedné částce kázal
z Poznaňská vtrhnouti do Slez, sám pak v čele druhé částky vrazil
od Čenstochova přes Lublinec ke Střelcem a dále do Opolska i do
Ratibořská. V poli u Střelec dne 6 října Bernart, Jan a Mikuláš
knížata Opolští, Boleslav Hlohovský a Václav Opavský i Ratibořský
přiznali se ku Kazimírovi, jakožto králi Ceskému« a

pánu svému; což Václav Opavský později dne 18 října u Ratiboře

ještě šířeji opakoval.
298 Mezitím když leželi Poláci polem v Opavsku,

vévoda Jan z Tenčína i pan Ptáček s Alšem Holickým a Přibíkem

Klenovským, vrátivše se od Tábora, přijeli ku královským bratřím,
ku kterýmž již dříve také císařovna Barbora, z Uher tajně ušedši,
útočiště své byla vzala. Co tu dále následovalo, není dostatečně
vědomo. Čechové, byvše prý sami mezi sebou v roztržení, ničeho

nezjednali na dvoře Polském, jakkoli dlouho tam se bavili. Vladi
slav ale, uslyšev o vpádu knížete Svidrigala s vojskem uherským
do zemí jeho, na počátku měsíce listopadu poplenil velikou Slezska

část a vrátil se domův zase; jen Sudivoj z Ostroroha, usadiv se
39*



s panem Trčkou na Náchodě, zůstal ještě jmenem pána svého ně
který čas v Cechách.299

Král Albrecht, prošen byv od Slezákův o pomoc ještě pokud
u Tábora ležel, chtěl táhnout! z Prahy bez meškání do Slez: když
ale vítězství u Zeleníc dávalo mu naději, žeby mohl snad podrobit!
sobě Zatec i Louny, pozdržel se v Cechách ještě déle. Dalť jednati
s těmito městy, aby se mu poddaly, a kázal spolu Jakoubkovi ze

Vřesovic, aby se pokusil mocí o ně; ten však když oblehl vrch
u Loun a odvážil se až do předměstí, utrpěl od kněze Bedřicha
i od Cardy takovou porážku, že ztrativ drahně lidu, musel od

trhnout! zase. Proto teprv dne 21 října vyjel z Prahy král se svými
se všemi k Žitavě, zůstaviv na svém místě ke zprávě zemské Ol

dřicha knížete Celského, jehožto Cechové sami prý sobě žádali, a

přidav jemu k radě pány Menharta, Hanuše Kolovrata i Hynka
Krušinu. Když pak loučil se od Pražanův a kněží Pražských
i pánův zemských, ptal se všech na hlas, ještěli co zbývalo, coby
zemi učiniti povinen byl ? načež když M. Příbram i jiní páni od

pověděli, že tenkráte nic nevědí, prosil jich, kdyby jemu jdoucímu
do pole něco přihoditi se mělo, aby s korunou i královstvím jen
k manželce a k dítkám jeho zření své měli. 800 Potom pobyv jak
v Žitavě tak i ve Zhořelci některý čas, dne 18 listopadu měl

slavný vjezd do města Vratislavi, když již vojsko Polské bylo Slezy
opustilo.

Krutý boj mezi Albrechtem i Vladislavem obrátil byl již dávno
k sobě pozor jak Eugenia papeže, tak i sboru Basilejského, kteřížto
častými psaními a posly velice usilovali o narovnání stran. Posléze

[8 prosince 1438] na sněmu Petrkovském v Polště, kdežto patnácti
letý Vladislav poručníkův svých zproštěn a za plnoletého vyhlášen
byl, stalo se svolení ke sjezdu o pokoj do Vratislavi, a voleni
k jednání takovému plnomocníci Vincenc arcibiskup Hnězdenský,
Jan z Tenčína i jiní Poláci, z Čechův pak Aleš Holický, Přibík
Klenovský a Beneš Mokrovouský. Ti přijevše do Vratislavi dne
5 ledna 1439, bavili se téměř tři neděle marným hledáním cesty
ke smíření a ku pokoji. Byliť tam, vedle krále Albrechta i několika
knížat německých a slezských, zvláště legatové jak od papeže tak
i od koncilium přítomni, a obnovováni návrhové již před Táborem
v potaz braní; každá strana líčila obšírně spravedlivost svého a

viny cizího chování.801 Poláci navrhovali zvláště, aby králové s obou
stran vzdali se práv svých, i aby propustili pány české z jejich
slibův a závazkův a dali svobodu novému volení; po čemž ten,



kterýžby nově zvolen byl, aby byl králem Českým. Tomu však
odpíráno se strany Albrechtovy, protože tento, co přirozený král
Český, byl prý ve skutečném držení většího dílu Čech i knížetství
příležících, Slezska, Moravy, Lužic a jiných, kteráž sama větší jsou
nežli Čechy, Kazimír pak měl jen jednu stranu v Čechách pro sebe,
a protož byloby mu prý snáze postoupit! malého dílu, kterýž ani
jeho nebyl, nežli Albrechtovi celého království, kteréž spravedlivě
držel; ba kdyby to král byl i chtěl učiníti, žeby nesměl, pro spra
vedlivost paní své, pravé dědičky. Za to jako dříve, tak i nyní
podával se na mocný rozsudek papeže, kardinálův, sboru Basilej
ského i všech králův a knížat křesťanských, pro ušetření krve lidské
a pro dobré obecné; nesvolíli k tomu Kazimír, stane se prý patrno
celému světu, že právu svému sám nedůvěřil. Však i tyto řeči
nadarmo byly mluveny. Potom Albrecht povolav k sobě arcibiskupa
Hnězdenského podtají, svěřil se mu, žeby nebyl nevolen, zasnoubit!
obě své dcery oběma královským bratrům Polským, a postoupit!
jim království Českého jakožto věna; to však žeby mělo zjeviti a
státi se časem svým teprv později a tak, aby se nezdálo, že to
činil z přinucení. Jednatelé polští byli s podáním takovým spo
kojeni, a již nastupováno na uzavření dokonalého míru: ale Al
brechtovi někteří radové dověděvše se o tom, doléhali tak dlouho
na pána svého, až odvolal takový slib svůj. Uražení tím Poláci
dne 24 ledna náhle bez loučení opustili Vratislav; davše pak se

uprositi od legatův papežových i sborových při odchodu svém,
svolili konečně k tomu, že na zpáteční cestě v Namyslavi uzavřeno

příměří až do sv. Jana mezi králi, a uložen jim sjezd nový ke dni
sv. Jiří na hranicích uherských a polských.

802

Za příčinou záležitostí uherských složil byl Albrecht rok zvláštní
ke dni 2 února do Prešpurka, i sliboval přijeti tam také osobně:
ale spadnuv náhodou se schodův, když strojil masopustní veselosti
s pěknou pletí Vratislavskou, a zlomiv si nohu, musel k hojení
svému pozdržeti se o několik neděl déle ; takéť pádem tím okul
havěl navždy. Mezitím panovala v Čechách anarchie, kteréž Oldřich

Celský co zprávce tím méně bránit! mohl, an svým chováním sám

ji byl. ploditi pomáhal. Přívržencův Albrechtových ubývalo vždy
více; a odpovědní jeho nepřátelé rozpadali se ve zvláštní jednoty
tím hojněji, čím hojnější se stával počet jejich; proto bouřili se

prý s hradův i s měst jedni proti druhým, a smísili se zase, kteří

prvé proti sobě byli, tak že již nemohli rozuměti, kdo byl s kým
věrně a dobře. Z hojných potržek, které v tom čase udály se, při-



pomeneme jen jetí několika měšťanův Klatovských a M. Petra
Payne od Buriana z Gutšteina; nezdařilý pokus knížete Celského,
zmocniti se města Táboru zradou; zájmy Jana Smikouského ze
Ždáru Mělnickým činěné; nátisky, kteréž Lounští od osvoboditelův
svých, kněze Bedřicha i roty jeho, snášeti museli; loupežné jízdy
mladého Děčínského po Cechách atd. V únoru r. 1439 povolán
byl kníže Celský s konšely Pražskými ku králi nemocnému do
Vratislavi; odkudž když 23 února se vrátil, přijat jest od biskupa
Filiberta, pánův Menharta i Hanuše a Pražanův vůbec se slavností
nemnohém menší, nežli král sám. Přinesl pak s sebou nejen nové
a větší plnomocenství, ale také rozkaz, aby zemi upokojiti hleděl.
Proto hned po příchodu jeho jednáno jest opravdově o příměří
mezi všemi stranami; přijeli o to do Prahy dne 28 února kněz
Bedřich sám, a potom také Jan Cabelický ze Soutic od pana
Ptačka i Petr Kapoun ze Smiřic od pana Holického, a učiněno

příměří téměř všeobecné v zemi až do sv. Jiří, kteréž později až
zase ke sv. Janu (24 června) prodlouženo bylo. Albrecht opustiv
město Vratislav dne 4 března, skrze Olomouc (18 března) a Poho
řelice (22 března) táhl nejprv do Prešpurka, kdežto pobyl 1 —4

dubna, potom pak do Vídně ; ale již 25 dubna vrátil se do Uher
zase, kdež i zůstal napotom až do skonání svého. Vratislavským
zůstavil po sobě k ochraně Albrechta markrabě Braniborského,
který pro bojovnost svou později jmenem německého Achillesa

poctěn byl; v Čechách ale odjal Oldřichovi Celskému vládu zase
z příčin neznámých, a psaními dne 10 máje z Prešpurka danými
ustanovil pány Oldřicha z Rosenberka i Menharta ze Hradce za

nejvyšší hejtmany na místě svém. 303

Jakkoli pak příměří mezi Čechy, Poláky a Uhry uzavřeno a

upevněno bylo, král Albrecht nedůvěřil se přece v trvání jeho,
aniž přestal činiti co nejpilnější přípravy k boji. Co jej nejvíce
znepokojovalo, bylo usilování podnikavého sultana Tureckého Mu

rada II, nakloniti sobě Poláky a Čechy ke smlouvě proti Uhrům ;

o čemž již dne 20 dubna ve psaních do říše zprávu dávaje,
304 žádal

snažně, aby říše Německá vypravila co nejvalnější vojsko na hra
nice české ke dni sv. Jakuba. Ale Eugen papež, vida takové ne

bezpečenství, poslal opět k oběma králům Jana Tarentského arci

biskupa ; kterýžto svedv plnomocníky obou stran k roku do Lubové
dne 24 máje, když nemohl spůsobiti pokoje, spůsobil aspoň pro
dloužení příměří až ke dni sv. Michala tak, že mezitím měli králové

sjeti se osobně dne 8 září v Bardijově. Tím aspoň krveprolití mezi



křesťany zamezeno, a v Čechách také dán podnět k mírnému jed
nání na sjezdu v Mělníce; Albrechtovi pak spůsobena možnost,
obrátiti se celou silou proti Turkům.

Nesnáze postavení Albrechtova přimnoženy také v Uhřích anti

pathiemi národními, jakož sme již nahoře podotkli. Již na počátku
roku toho psalo se z té země, že budeli král dlouho meškati pří
jezdem svým, strach byl prý, aby všichni Němci mocí z Uher vy
hnáni nebyli.

300 Další psaní z Budína dne 21 června dané zpravuje
nás, že tehdáž Němci skutečně nejen s ouřadův ssazováni, ale i ven
ze země puzeni jsou.

300 O velikém pak zbouření, které toho času
v Budíně se stalo, vypravuje Aeneas Sylvius; že když tam byl král
se dvorem svým, »najednou náramný hluk povstal proti Němcům;
Uhři zajisté chopivše se zbraně, sháněli se po městě, a kdekoli
jakého Němce postihli, na místě je zabíjeli, též domy kupecké vy

lamujíce a drancujíce. Z toho šel strach veliký všem Němcům.
Král polekaný držel se na hradě i mnohé činil důtky královně, že

tak ho vedla. Páni také uherští nedůvěřovali se lidu; pročež ně
kolik hodin trvalo vraždění a loupení, a mnoho Němcův zbito.
Však Ladislav Gara, znamenitý v Uhřích pán a královně příbuzný,
jezdiv po městě na koni, mnohými prosbami vzteklost lidu mírnil,
an pro ctnosti a zásluhy své požíval veliké vážnosti. Potom nalé
hali Uhři, aby země bráněna byla proti Turkům, kteříž ji hubili.
Albrecht svoloval k tomu, i podával se, že povolá knížata Německá
i jiné křesťany ku pomoci, aby nepřátelé snáze zahnáni býti mohli.
Uhři ale pravili, že u nich bylo síly dosti, a že jim nepotřebí nežli

pořádku a hlavy; půjdeli král do boje, že se toho dostane obého,
aniž potřebí bude volati cizince, kde domácí postačují. To pak
činili, protože se báli, aby Němci v zemi jejich se tuze nezmáhali.
S nimi snášela se také královna Eliška, kterážto velikou z toho
radost měla, když sebe nad muže svého ctěnu býti viděla; Uhři
zajisté ctili ji, že i uherský uměla, i dědičkou byla, Albrechta pak
přijavše jen proto, že byl mužem jejím, nemilovali ho co Němce,
zvláště an jazyka uherského nebyl povědom. Mimo to bylať ona
žena velmi chytrá, i měla v těle ženském ducha mužného, manžela

pak svého vodila kam chtěla. Navedla jej tedy, že spokojil se
a učinil tak, jak Uhři míti si žádali.* 307

Ačkoli na uherském sněmu, o letnicích tohoto léta držaném,
stavové všichni dne 30 máje slibovali králi a královně věrnost a po

slušenství, sliby takové netoliko pečetmi, ale i přísahami stvrzujíce:
300

nicméně našel se také nemalý počet těch, kteří netoliko nechtěli



přiznali se ku poslušenství, ale i za zjevné nepřátely se stavili. 109

Z toho neméně nežli ze sobecké lenosti a z národních nechutí dává
se vysvětliti patrná neochota, kterouž Uhři podporovali krále svého
v boji proti Turkům. Murad II, jenž minulého léta byl velikou
část Sedmihradska poplenil a (jak se pravilo) až k 70 tisícům kře
sťanův jatých do Turek zavedl, umínil letos zvláště zmocnit! se

pevného Smedereva v zemi Srbské, jakožto hlavního klíče k zemím

křesťanským, a ku konci měsíce máje dal je obehnati vší svou
mocí. Král Srbský Jiří Brankovič zůstavil nejstaršího syna svého
k obraně Smedereva, sám pak s nejmladším utekl se do Uher,
u Albrechta pomoci hledaje. V měsíci červnu již rozbíhaly se tlupy
jezdcův tureckých až pod Temešvár opět, a utíkaní odtud oby
vatelův křesťanských bylo všeobecné. 810 Albrecht i s manželkou
svou vytrhl ku konci měsíce července do pole k Segedínu, -a ztrávil

potom celý srpen a září v okolí Petrovaradínském: ale s vojskem
svým, nepočítajícím výše 24 tisícův branných, nemohl ani čeliti

nepřátelům, tím méně s pole je sehnati. Takž padlo Smederevo
dne 27 srpna konečně v moc sultánovu;

311 a když o několik neděl

později Turci chystali se k outoku na Uhry, vojsko těchto, ne
dostatkem potravy a nemocmi zemdlené, počalo brzy po uhersku
»vlka volati,« t. j. v outěku hledati spásy, tak že král Albrecht
octnul se osobně u velikém nebezpečenství. Stav jeho, když na

počátku října opustil ty krajiny,
312 ukázal se býti tím žalostnějšími

že i jeho chytila se byla nemoc červená, kterážto i ve vojště již
mnohé strasti a smrti byla spůsobila; připisovali ji nezvyklému toho
léta i okolí horku a hojnému hašení žížně dýněmi tam oblíbenými.

Při zmáhající se nemoci, nemoha jeti více, dal se Albrecht
nositi na křesle a pospíchal co možná k Vídni; pravil zajisté, že

kdyby Vídeň jen spatřil, nadálby se ozdravení zase. Ale za Ostři
homem, (odkudž ještě dne 17 října, za příčinou prodloužení pří
měří, vypravil nové poselství do Polska,) když donešen vsi Nesmil,
kterouž tehdáž Němci nazývali Dlouhouvsí, musel tam konečně zů
stati. Poslední vůlí dne 23 října předepsal ještě, kterak chtěl míti,
aby země uherské, rakouské i české k ruce potomkův jeho zpra
vovány byly, — první-to a zajímavý pokus organisace státu ra
kouského vůbec,

313 — a na úsvitě dne 27 října skonal běh života
svého. Tělo jeho pochováno ve hrobkách královského čili stolního
Bělehradu; Eliška pak manželka ovdověla ve stavu těhotnosti po
kročilé.



Nebylo pamětníkův, žeby smrt kterého krále byla kdy spůso
bila tolik žalosti, jako Albrechtova, zvláště v Němcích; když po
věst o ní donesla se Frankfurtu nad Mohanem, knížata i páni ně
mečtí tam sněmovavší omdlévali prý hořem, a i lid obecný opla
kával jeho.

314 A věru svět málo kdy utrpěl ztrátou jednoho člověka
takovou škodu, jako tenkráte; a to netoliko pro rozmohší se té
doby žalostné půtky mezi papežem a sborem Basilejským, ale i za

příčinou počatého teprv jednocení se křesťanstva proti rostoucí
moci Turecké. Císař Řecký, od Turkův dávno skličovaný, přijel
byl s předním duchovenstvem svým již r. 1438 osobně ke sboru
Ferrarskému, jenž v měsíci únoru 1439 do Florencie převeden jest,
a dne 6 července podepsána památná listina unie církví řecké
i římské; naproti tomu sbor Basilejský, rušen byv od Eugenia IV)
ssadil jej dekretem svým ode dne 25 máje 1439 s papežství.
Byloť nyní především potřebí vyšší opatrnosti a důrazné přičinli
vosti krále Římského, aby ve spojení s králem Franským a s pa
novníky na východě k tomu sklonnými vymýtil konečně schisma
starodávné z církve a novému nedal se zmáhati, opravám pak cír
kevním v Basileji počatým zjednal průchod a sjednotil síly kře
sťanské proti mohamedánům den co den nebezpečnějším. Albrecht
byl ten muž, do kterého naděje klásti se mohly, že úkolu tako
vému lépe dostojí, nežli jiný kdokoli; proto ztráta jeho byla sku
tečně větší, nežli sami vrstevci se domýšleli.

V Čechách mezitím netoliko smrtí Albrechtovou, ale i jiných
předních osob mnohých, staly se proměny znamenité. Vypravují
o tom staří letopisové v tato slova: »K sv. Duchu (24 máje) oká
zala se kometa hvězda, a ta znamenala úzkost krále Albrechtovu,
knížat i pánův; neb nikdy neslýcháno, by tak mnoho pánův po
mřelo, jako to léto. Téhož zajisté léta po sv. Vítu (15 Jun.) počal
se mor veliký v Čechách i v jiných zemích, tak že v Praze jednoho
dne pochovávali více než po stu, a pomřelo jest lidu přes celé léto
na 51 tisíc; a trval ten mor až do sv. Ondřeje. Umřel tu onen dů
stojný biskup Konstantský Filibert na den sv. Gervasia (19 června,)
ve dvoru krále Václava na Zderaze; jenž byl nej vyšší legat od
sboru Basilejského do Čech poslaný, a zpravoval také arcibiskupství
Pražské; a pohřeben jest na hradě Pražském s velikou poctivostí
a s žalostí. On jest kláštery a kostely po Praze znova téměř všecky
světil a lidí mnoho biřmoval; světil také na hradě Pražském kněží

obojí strany, i ty kteříž pod jednou i ty kteříž pod obojí rozdá

vali, a sám také svýma rukama rozdával pod obojí spůsobou lidu



obecnému, jakož o tom stojí psáno zlatým textem na jeho štítě
na hradě.« 815 Tato však povolnost jeho podle kompaktát nebyla
vděk kapitule Pražské, ani velikému počtu starých farářův, kteří
nepamatujíce, že jen mocí kompaktát mohli vrátiti se do země opět,
zjevně proti nim brojiti se neostýchali.

316 Proto ctihodný ten muž,
někdy president Basilejského sboru volený, umřel nyní téměř opuštěný
a osamělý v cizině, v horlivém a dle svého přesvědčení věrném
vykonávaní ouřadu apoštolského; i zasluhujeť, co přední smírce
a pokojitel národa, vděčnější paměti u českého potomstva, nežli
mu posavad věnována byla. Nedlouho po něm, dne 5 září, odebral
se na věčnost i častojmenovaný M. Křištan z Prachatic, slo

vutný věku svého hvězdář a PIusův někdy učitel i dobrodějce, nyní
první administrátor konsistoře Pražské pod obojí. V jeho faře u sv.
Michala na starém městě Pražském stali se byli před čtyřidceti
lety první počátkové smělejší a zřejmé opposice proti starým spů
sobům a řádům církevním: ale již od té doby, co byl v Konstancii
v žaláři okusil přísnosti práva církevního, zmírniv se v požadavcích
svých, stal se vedle M. Příbrama hlavním representantem té strany
kališnické, která od Říma co nejméně se uchylovala. A však i mnozí

krajní mužové strany druhé, jako kněz Ambrož, kterýž byl téměř
po dvadcet let vládl Hradcem Králové netoliko v duchovním ohledu,
a kněz Jakub Vlk, bouřlivý nástupce někdy kněze Jana Želivského
v kostele Marie sněžné na novém městě Pražském, opustili této
doby obor pozemského působení svého a j. v.

317

Vybouřením a vysílením sporův povstalých, a odstoupením
tolikera předních osob s dějiště najednou, ukončila se r. 1439
v Cechách takořka přirozeně řada dějin, kterýchžto přední hýbadlo
byly probuzené idey reformatorské a národní. Vyšší význam otázek
těch, a jarota sil, kterýmiž do života vedeny a hájeny byly, po
jišťují dějinám husitským důležitost a zajímavost všesvětovou, ačkoli

snahy české o uvolnění ducha, byvše příliš rané a nenalezše v okolních
zemích dosti jemné půdy, neujaly se v té míře a v tom rozsahu,
aby všem bouřem byly odolati mohly. Cechy této doby podaly
oukol svůj k velikému rozvoji člověčenstva vůbec; bylali v tom
zásluha i sláva, nelze upírati, že nabyta byla obětmi a strastmi
bolestnými. Nebudeme již vykládati o těch, které v díle samém
sme vytkli: jedna však z nejtrpčejších byla dlouho ona nenávist,
do kteréž podařilo se reakci uvesti jméno české zvláště v západních
krajinách. O Němcích není v tom ohledu co mluviti, jejich nechuti
pocházely také z jiných dob; ale i Francousové dali zvláštní důkaz



o nevoli své, nazvavše nejopovrženější druh lidského pokolení,
kterýž té doby v zemi jejich poprvé se byl zjevil, jmenem českým
(cikáni, Bohémiens.)

318
Cestujícím Cechům XV století odpírána ve

krajinách oněch od sprostého lidu nezřídka i hostinnost za příči
nou pouhé národnosti jejich; neboť Cech a kacíř slulo těm lidem
za jedno. Na východu Europy bylyť arci jiné poměry. Co pode
jmenem za našeho věku tolikera myslí všelijak do

jímá, jevilo se silou znamenitou již i v husitských dobách; viděli

jsme, kterak již od roku 1420 usilováno spojiti zvláště Cechy a

Poláky svazky státními. Zřejmá k husitismu láska mnoho předních
pánův polských, (ku př. Dobeslava Puchaly, Abrahama ze Zbanšína,
Spytka z Melštýna i jiných,) též národu rusinského vůbec, dávala
k tomu naději. Následky takového spojení bylyby se staly skrze
církevní unii (6 Jul. 1439) ještě důležitějšími a rozhodnými pro
budoucnost Europy; že ale ono nedošlo, a že husitismus v Polště
drahně oblíbený na konci přece umořen jest, to přičítat! sluší
zvláště moci a vlivu Zbyhněva Olešnického biskupa Krakovského,
kterýž pro zásluhy takové později na kardinalství povýšen byl
(f 1455). V Cechách jediných nedaly se sice vykořenili snahy,
které vycházejíce takořka ze hloubi a z jádra života národního, ne

přestávaly skrze dvě století tvořiti přední jeho živel: ale ztrativše

půvab novosti, a byvše napotom dušeny se všech stran, nenabývaly
více té moci, aby výhradně panovaly dějinám.
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Andělská Hora (1430) 409, (1434) 592;

viz ze Vřesovic.
Angermúnde v Braniborsku (1432) 465.
Anglie 31, 58, 76; (1429) 402, viz

Jindřich.
Anna Česká, manželka Richarda II.

Angl. (1381) 31.
Anna, teta Žižkova (1428) 344.
Antiochenský patriarcha (1415) 108;

sr. Václav Králík.
Antonín vév. Brabantský (1408) 50;

v Lucemb. 67; j (1415) 135.
Antoš kněz husitský (1415) 136.
Aquilejský patriarcha (1420) 209,

(1421) 285; v. Ludvík.
Araceli, Milič (1367) 18.
Aretinský (z Arezzo) Leonardo Bruno

(1416) 128.
Aristoteles 28.



Arménové 400.
Arnošt z Pardubic, arcib. Praž. (1343

až 1364) 14-7, 31.
Arnošt pán (1423) 330 (z Černčic?).
Arnošt kníže Bavorský (1406) 43.
Arnoštovský farář Václav (fl420) 210.
Auerbach (1430) 409.
Augsburk 446; biskup (1414) 96,

(1421) 285; v. Petr.
Augustin sv. 102, 112, 131.
Augustini (1364) 16; sr. 15.
Avinion 4, 14; (Milič) 18, 20; 47; 583.
Azincourt, bitva (1415) 135.

z Baden Jan (1414) 96.
Badensko (1405) 43; v. Bernart.
Bairajt, vypálen (1430) 408-9.
Balaša Jan, Uher (1438) 605.
Balický Ondřej, Polák (1415) 107,

(f 1420) 227.
z Baltenhagen Heník, rektor univer

sity Praž. (1408-9) 50, 53, 54, 56.
Baltické moře, jízda Sirotkův (1433)

496, 509-10.
Bamberk 200, 381; (1430) 409; 424,

428; 455; biskup 285, 495.
Bánov v Uhřích (1431) 448.
Barbora Celská, manž. kr. Sigmunda,

(1414) 99; 180, 209, 269; (1436)
551, 552, v Praze 561, korunována
(1437) 576, vládla 581, 589, jata 590,
591, 599 601, na svobodě (1438)
602, v Polsku 611.

Bardijov (1439) 614.
Bárnstadt v Lužici (1427) 379.
Barský kníže (1431) 432; arcibiskup

v. Landulf.
Bartoloměj inquisitor v Cech. (1257) 12.
Bartoloměj arcib. Milan. (1433) 477.
Bárut zámek v Luž. (1429) 406.
Basilejský sbor, (217, 306), 336, 399-

401, počátek (1431) 420-3; 424-5,
426-8, 429, 430, 432, úkoly 440-1;
444, zve Čechy k sobě 445-6, 448-
9, 450-1; rušen papežem v (1432)
452-8; výminky příchodu Čechův
(umluvy Cheb.) v 458-63, 468, 469;
471-2, příchod Čechů (1433) 472-5,
první slyšení 476; 477, 478, dispu
tace 479-90, odchod do Čech s posly
sboru 490-5; 497-8, 499; návrat le
gatů 503 a noví poslové čeští 504,
sbor povolným 505-6; 508, zase
posel český (1434) 518-9; 531, 533-
4; poselství do Brna (1435) 539,
(541-5); 549, (1436) 552; ratifikace
kompaktát (1437) 577; poslední po
selství české 579, 580, 584-5; spory
s papežem 581-4, reformy 582, roz
puštění papežem 583; (1438) 603,

612-3; sbor sesadil EugenialV (1439)
617; v. kompaktáty.

Bassano v Itálii 592.
Batelovský farář Petr (1436) 555.
Bavoři 180, 200; (1421) 268, 285, (1431)

424; v Čechách (1420) 209, (1426)
372, (1427) 382, 384, sr. 401, (1431)
435; vpády husitův do Bavor (1406)
42, (1426)' 366, (1428) 395, (1430)
408-9, (1431) 448, (1433) 508-9; viz
Arnošt, Jan, Jindřich, Ludvík, Vilém,

z Beče Rudolf (1421) 271.
Beckov v Uhřích (1428) 392.
z Bedfordu Jan vév. (1422) 381.
Beghardi viz Pikharti.
Běhání, výšina u Ústí n. L. (1426) 369.
Beheimstein hrad, příměří (1430) 409.
Bechyně 151, král. hrad (1424) 342,

vzdal se (1428) 396, 398; arcijahen
Vád. (1403) 34; viz Bleh, z Lažan.

z Beichlingen hrabě (1426) 370.
Bekyně, beguinae, beguttae 10, 14.
Bělá pod Bezdězem (1426) 367; v Pl

zeňsku (1427) 384; ve Slezsku
(1428) 393.

Bělehrad Král., Stolní v Uhřích 335,
jednáni (1435-6) 548-50; 599, 616;
— Srbský (1437) 575.

z Belfortu viz Jindřich,
z Bělovic Kuneš (1424) 342, hejtm.

Sirotků 354, (1425) 359.
Benátky, Venetiae, v Praze (1372) 19.
Benátčané, v bojích se Sigmundem

166, 284; vyzváni ke spolku s Pra
žany (1420) 211-2.

Benedikt XIII, papež v Avinionu 4,
46-48, 52, sesazen v Pise (1409) 59;
104, sesazen v Kostnici (1417) 140.

Benediktini slovanští (1437) 578.
Benešov, vypálen Žižkou (1420) 202-3;

451, 520; silnice B. 172.
Beránek, hora u Vožice (1419) 171.
z Bergova Jan (1434) 523, 525; Ota

(1415) 124, na Troskách (1424) 354,
Bergský vévoda (1421) 285.
Berka viz z Dubé.
Berlín, Jošt (1403) 39; (1432) 465.
Bernart markr. Badenský (1421) 285.
Bernart bisk. Kastelský (1414) 100.
Bernart kníže Opolský (1421) 286,

(1438) 611.
Bernartice, Bernsdorfv Luž. (1430) 418.
Bernau v Braniborsku (1432) 465.
Beroun (1420) 224, 225; dobyt (1421)

271, 242; (1427) 387, 392, (1434)
523, (1436) 559; — Verona 592.

Berryer Martin Turonský, posel sboru
Basil. (1433) 490, 503; 506, 516, 518;
(1435) 548, (1436) 569.

z Běstviny Jan Sudlice (1427) 386.



Běškovec (1415) 107; z Běškovic Al
brecht (1436) 551.

z Bezdědic viz Ritka.
Bezděkov, hrad u Žatce (1420) 221.
Bezděz viz z Michalovic.
Bezdružice v Plz. (1427) 384, (1431) 435.
Bibrach (1432) 469, 473.
Bílá Hora u Prahy (1427) 384.
Bílina, dobyta (1421) 287-8, 290; (1426)

367, (1438) 610-11; viz z Koldic,
z Vřesovic.

Bingen, sjezdy (1424) 339, (1428) 395.
Biskupec viz z Pelhřimova.
z Bítova Jan (1420) 227, i z Coršteina

(1423) 331; viz z Lichtenburka.
Blansko, Blankstein u Oustí n. L.

(1426) 370.
Blatná viz z Rožmitála.
Bleh Jan z Těsníce, hejtm. Táb. (1424)

354, (1426) 366, (1427) 386, na Be

chyni (1429) 398, 403.
Bobr řeka (1427) 379.
Boček viz z Poděbrad.
Bogomilové, sekta 10.
Bohuše kommendor (1411) 70.
Bolek kníže Opolský (1428) 393, (1430)

415, (1433) 496.
Boleslav kníže Hlohovský (1438) 611.
Boleslav Mladá 278; (1434) 523, 530,

535; Boleslavsko 169, 224, 433.

Boleslav Stará (1420) 204.
Boleslav ve Slezsku (1429) 406.
Bolkenhain ve Slez. (1427) 380; v 417.
Bonifacius VIII papež 8 ;

— IX v Římě
4, (1402) 34, 36, jeho simonie 36-7 ;

38, f (1404) 43; 73.
Bononia 61; (1410) 64, 65, 68; (1431)

452; 583.
Boppard, sjezd (1421) 287.
Bor za Horažďovicemi (1420) 263,

(1421) 289; viz ze Švamberka.
z Boru Jan, doktor práv 31; Jiří dok

tor (1408) 49.
Borota, Polák (1415) 107.
Borotín hrad (1434) 524; viz z Land

šteina.
Boršové viz z Risenburka.
Bořek viz z Miletínka.
Bosáci viz Minoritě.
Bosenský král (1435) 548.
Boskovice na Mor. (1424) 353; — z B.

Jan na Brandýse (1417) 146; Jan
Ozor (1415) 122; Jan Šembera na
Brandýse (1420) 224, 225; Vaněk
(1415) 122; Dobeš Černohorský
(1420) 227.

Botič potok (1420) 197, 224.
Bourges, sjezd duchov. (1432) 443, 458,
z Božejova Jakoubek (1434) 524.

Brabantsko (1408) 50, (1415) 135; 285,
424; v. Antonín.

Bradatý Jan, purkmistr St. m. Praž,
(1419) 164; f (1426) 370.

Bradatý Závise rytíř (1420) 203, 224.
Branda Placentinský, kard. a legat

(1421) 284-6, 289; 321, 327, 335, 341,
351, odvolán (1424) 353; v Basileji
422, (1433) 478, 487, 491.

Brandýs nad Labem (1420) 266.
z Brandýsa v. z Boskovic, Jiskra.
Branibory (Jošt 1410) 66 ; Sigmundem

zastavenyFridrichovi Norimb. (1411)
67 a propůjčeny jemu (1415) 135,
192; 200, 382, 394; jízda husitů
(1432) 464-5; v. Albrecht, Fridrich,
Jan, Jiří.

Brankas Ludvík, kard. (1411-2) 68, 79.
Brašov v Sedmihr. (1421) 284.
Bremer Jakub, kněz v Magdeburku

(f 1420) 200.
Brikcí mistr (f 1421) 271.
Brno, (Špilberk) 67, 297; (Albrecht

1424) 339; (1428) 394, (1430) 416;
438; — sjezdy (1415) 107, (1423)
334-5, (1425) 357, (362), (1435) 534,
539-46; sněmy (1419) 180-1, 182,
(1421) 300, (1434) 520.

ze Brodu Ondřej, prof. Praž. (1408)
48-9, (1409) 53-4, (1415) 115.

Brod (Bruck) u Tachova (1431) 435.
Brod Český 67, (1413) 82, sjezd (1415)

124; 227, dobyt (1421) 272, sjezd
295, 296; (1424) 338, (1434) 523-5;
(1438) 604,

Brod Německý (1417) 138; 169, bitva
(1422) 304-6; 314, 329, (1438) 604;
viz de Causis.

Brod Uherský (1428) 392; (1431) 447.
ze Brogni Jan, kard. (1415) 117.
Broumov v Čechách (1421) 287.
Brúmov na Moravě (1421) 299.
Brunorius v. Scalla.
Brunšvický vévoda (1427) 382, v. Vilém.
Břeclav na Mor. (1426) 366, bitva 371.
Břeh ve Slez. (1428) 393, (1430) 415;

v. Ludvík kníže. .

Břevnov klášter (1420) 204, 206.
ze Březí Mikuláš (1431) 426; v. Aleš

biskup.
Březka Vád. konšel Praž. (1437) 580.
Březnice (1419) 177; z B. Jan farář

(1422) 311; viz Koudelník.
z Březové Vavřinec, mistr Praž. 238;

(1427) 374, (1436) 562.
z Březovic viz Kroměšín.
z Bubna Heřman (f 1421) 271; viz

Nečtiny.
Bubny u Prahy (1415) 125, (1420) 209.



Budějovice Čes. 263, zastaveny (1421)
297 ; 433 ; vrác. (1436) 556, 557 ; (301).

Budějovice Moravské (1425) 361.
Budín v Uhřích 87, 166; (1423) 335;

339, (1425) 357, 358; 372, 466,583;
602, (1439) 615.

Budišín (1408) 52; (1429) 406; 417.
Budyně viz z Hasenburka.
z Buckova Zbyněk, Buchovec, hejtm.

Tábor. (1420) 187, 265; 289, 318;
(1424) 341; 359, (f 1426) 366.

z Bukoviny Jaroslav hejtm. (1427) 386,
(1428) 393, (1430) 415

Bukovský Jan (1430) 416.
Burgundsko (1431) 423-4, 429, 432 ; 453,

455 ; poselství k Čechům (1433) 491;
viz Jan, Filip.

z Buřenic Tluksa Zdeslav, purkr. Karl
šteinský (1419) 181; (1422) 320, 325 ;

(1427) 386, (1431) 426, (1432) 462;
v Basileji 473; viz Václav Králík,

z Bydlína Jan kněz táb. 136, (1420) 185.
Býdov v Rak., bitva (1431) 447, 448,

470, 594.

Bystřice (1420) 210; 263.
Bytom dobyta (1430) 415.
Bzdinka viz Hvězda.
Bzí hora, tábor (1419) 171.

z Cách (de Aquis) Jindř. Puš (1419) 366.
Cáchy (1406) 43, (1414) 95.
Calta viz z Kamenné Hory; Bušek

(1434) 520.
Carda (1422) 322; Václav z Petrovic

(1429) 404, (1435) 540, (1438) 610, 612.
de Causis (Soudný) Michal z Něm.

Brodu (1412) 79, 80; v Kostnici
(1414-6) 95-6, 98, 113, 127; 305.

Ceislmistr Mikuláš, doktor (1415) 101.
Celestini (1437) 578.
Celský hrabě (1436) 553; Oldřich 561,

567, (1437) 589-90, správce zemský
v Č. (1438-9) 612, 613-4.

Cervantes Jan, kardinál (1433) 475,
487, 494.

Cesarini viz Julian.
Cetric Heřman, hejt. Svídnický (1428)

397, (1431) 429.
Ciknhals ve Slez. (1428) 393.
z Cimburka Ctibor (1433) 511; Dobeš

(1415) 122; viz Tovačovský.
Cistercicnský řád (1374) 21 ; sr. 31, 44.
Condemone viz Mikuláš.
z Coršteina viz z Bítova.
Crha sv. 310.
Cvikava viz Štorch.
Cyprský král (1409) 58.
Cyrill sv. 86, a Method 11.

Čabelický viz ze Soutic.
Čapek Jan kněz (1419-20), 171, 239.
Čapek Jan ze Sán, hejtman Sirotkův

(1427) 387, (1431), 447; 465, 468-9,
u Balt. moře (1433) 496, 509-10;
520, 522, (523); (1434) 524, u Lipan
525-6; 530, 533, (1438) 608.

Čáslav, proti Praze (1419) 178; 225,
267, 269, poddala se (1421) 272;
300, 302; při Žižkovi 247, (1423)
332, jeho hrob 342; 360, (farářj 477;
(1434) 523, 535; (1436) 559; 604;
kraj 600; — sněm (1421) 275, 278-81,
240, 287; (1422) 315.

z Častolovic Pňta (1414) 93; 122, 146,
169; (1421) 267, 280, 299; 333, 335;
(1427) 378, 388, 389; 393, na Min

v sterberce (1429) 398; 399, (1434) 530.
Céček (u Želenic 1438) 611.
Čechové, v městských radách 84-5,

167; — český jazyk 29-30, 85-6; —
v bohoslužbě (1418-9) 145,168, (u Tá
borů) 244, 258; (1436-7) 568-9, 578,
580, 584 ; u dvora (1434) 532; v Pol
ště 87, 295, 420; v. Němci, národ-
nost, panslavismus, universita.

Čechy, krajiny zastavené knížatům
Rak. a Míš. 365-6, Budějovice (1421-
36) 297, 557, Most a Ústí (1423)
[328 n. 192], sr. 368, 610.

Česká říše, za Václava; její rozdělení
při smrti Joštově (1411) 67, 70, srov.
(1415) 135, v. Branibory, Falc, Lu
cembursko ;

— za Sigmunda: Al
brecht Rak., markr. Mor. a dědic
koruny (1423) 335, smlouva Vacov
ská (1425) s přiznáním Lužičanův
a Šestiměstských, též Fojtlandských
a Chebských 358-9; — za Albrechta :

návrat Moravy, Rakousy nepřipo
jeny (1437-8) 598-9, 602-3, 604; viz
král Český (v rejstříku věcí).

Čechtice v Uhřích (1428) 392.
Čeněk soukenník v Praze sťat (1413) 85.
Čenstochov (1438) 611.
z Černčic Arnošt (1424) 337, ? (1423)
v 330.
Černín, na Mlazovicíchv (f 1424) 337;

(1436) 568; Jan z Č. (1423) 332,
(1434) 524.

Černohorský viz z Boskovic.
Černovice (1435) 546.
Černý viz z Garbova
Červená Hora, hrad nad Úpou (1427)

380; z Č. H. Hynek (1417) 146,
zNáchoda (1421) 275-6, (1437) 572;
Červenohorský Půta (1424) 337.

Čeřejov u Budějovic (1419) 149.
z Čirnau Hajn (1434) 535.
Čížek viz z Malenic.



Dalemilova kronika, něm. překlad 30.
Dalešice (1425) 360.
Daniel z Prahy (1435) 548.
Daniel, biskup Porecký (1431-2) 452,

454, 456.
Dánsko (1423) 328.
Děčínský viz z Wartenberka.
z Dědic Louta Filip (1419) 147.
Detřich arcib. Kolín. (1421-2) 285, 320.
Dětřich, tovaryš Miličův (1367) 18.
Dětřichovec Pavel (1435) 540, 547.
Děvín hrad u Prahy (1437) 575.
Didacus, generál Minor. (1414) 98.
z Dinkelsbůhl Mikuláš Dr. (1415) 127.
Dirschau v. Tščov.
Ditlikovec Vád. rychtář Plz. (1434) 523.
Divůček Mikeš z Jemništ (1414) 89;

mincmistr (1420) 186, 187, 209, 227,
(1421) 266-7, 273.

Dlugoš dějepisec Polský (1432) 466-7.
Dobřejovice (1438) 600.
Dobříš (1421) 269.
Doksany, klášter vypálen (1421) 287.
z Dolan viz z Risenberka.
Dolany klášter na Moravě (1425) 354.
Dolský biskup (1415) 109.
Domažlice (1419) 177, při Plzni (1421)

269, při Táborech (1422) 247, 308,
318; 357, 364, 386; 409, vítězství
(1431) 435-7, 439, 441, 442; 470,
472-3; 507; (1434) 523, (1436) 559.

Dominik sv. 10, 11.
Dominikáni (založ. 1216) 11; 13, (1364)

16, 18; (98), 185.
Donín, Polák (1415) 107.
z Donína (1420) 202; Fridrich (1429)

403; Václav (1411) 70, (1419) 177.
Doubravka Zbyněk (1433) 511.
z Doupova Bohuslav (1415) 107, Dou

povec (f 1421) 271.
z Bráchova Václav, kněz (1429) 405,

(1435) 540, (1436) 553, 556, 564, 567.
Drážďany (1429) 407.
Dražíce v Táb., lesy (1421) 242.
Dražice viz z Dubě Škopek.
Drebkov v Lužici (1429) 406.
Drobovice kommenda kříž. (1421) 272.
Drštka v Plzeňsku 384; z D. Zdeněk,

purkrabě na Týně Horšově (1427)
386, (1431) 433, (1434) 520, 524.

z Dřevenice Havel (1435) 547.
z Duban Hrdek (1434) 523.
z Dubě Albrecht na / Kostomlatech

(1423) 333; Aleš na Úštci (1423) 333;
Beneš na Ivozlém (1434) 524; Hynek
z Náchoda, na Abrspachu (1427) 380;
Janek, děkan kapituly Praž. (1436)
563; — Ondřej, sudí zem. (f 1412)
93; Ondřej, zeť Žižkův (f 1424) 338.

Palacký, Dějiny české III., vyd. 4.

z Dubě Václav na Deštně, průvodce
Husův v Kostnici (1414) 93, 94,
(1415) 106, 107, 109, 111, 114; pod
komoří a katolík (1419) 169, 180,
(1420) 186, 187, 197, 198, 202-3, 209,
256; na Moravě (1423) 331.

z Dubě Berkové: Hynek na Hohen
šteině, nej v. sudí (1403) 39, (1415)
124; Jindřich na Housce (1421) 279.

z Dubé Hlaváč (1421) 288; Hynek
(1420) 197, na Lipém 220; Jindřich
(1427) 386; v. z Lipé.

z Dubé Roháč Jan, při Táborech 171,
(1420) 260, 263, (1424) 337, 338, 354;
356, 359, (1426) 366, 367; (1434) 523,
525, hejtm. Táb. 535; proti cis. Sig
mundovi (1436 565, (1437) 574, 576,
580-1, na Sioně dobyt a oběšen
586-7, 589.

z Dubé Škopek (1420) 204; Aleš na
Dražících, nejv. komorník (1403) 39,
(1415) 124; (1421) 279, (1433) 511;
Jindřich (f 1395) 39 ; Jindřich (1415)
122.

z Dubňan Hrdoň na Krakovci (1427)
387, na Radyni (1434) 520.

z Dubrovníka Stojkovic Jan (1423)
336, (1431) 421, v Basileji 423, 424;
425, 428, 430, (1432 472, (1433) 474,
475, řeči jeho proti Cechům 483-6,
488, 489; — viz Šimon biskup.

Duchcov (1421) 287, (1426) 367.
Durinsko 200; 382, 384, (1430) 408;

viz Fridrich.
Dvůr Králové, vzdal se (1421) 276, při

Táborech (1422) 247, 380; (1434)
523, 535; 559, (1437) 576; — ze D.
Řehoř (1432) 459, 472, 474.

Ebendorfer viz Haselbach.
Ebersdorfer (1438) 610.
Ebrachský opat (1432-3) 469, 479.
Ebrswin Pavel a Petr (1427) 387.
Eicingerové v Rak. (1431) 447.
Eichstadtský bisk. (1430) 409, děkan

(1432) 469.
Eliška Zhořelská 44, zasnoubena An

tonínu Brabant. (1408) 50; 67, vdova
(1415) 135.

Eliška, dc. kr. Sigmunda, zasnoubena
Albrechtovi Rak. 1421) 297, (1437)
589-91, (1439) 615, vdova 616.

z Elsterberka Jindřich, nejv. hofmistr
(1419) 180.

Engelschalk Albrecht, professor Praž.
(do 1400) 31.

Engliš viz Payne.
Erfurt univ. 53; (1426) 370; 390.
z Ericino viz Rankonis.
Erich vcv. Saský (1421) 289.
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Eschenbach (1430) 409.
Eugenius IV. papež (1431) 423, 424-5,

429; proti sboru Basil. (1432) 452-8,
463, 471, (1433) 484, povolil 486,
497, úmluvy se Sigmundem 497-8;
506, nové spory se sborem (1437)
581-4, uznání kompaktát 584; 592;
(1438) 612; 614, sborem sesazen
(1439) 617.

Evančice na Mor., v rukou Táborů
(1424) 353, (1434) 529, 535, sehnáni
(1435) 536, 539.

Falc Hořejší, ztracená (od 1400-1)
42, 135; v. Ruprecht Klem.

Falkenštein ve Slez. (1434) 535.
Falkenberk v Bav. (1428) 395; ve

Slezsku (1428) 393.
Feldkirchen (1431) 446.
Feltre v Itálii 271.
Ferdinand, Fernand, biskup Lucký,

legat (1419) 180, (1420 188-9, 198,
205, 206, psaní ku Pražanům 210;
215, 216; (1421) 284, 285.

Ferrara (1433) 497; koncil (1437)
583-4, (1438-9) 617.

Fictum Boso (1426) 369; Fridrich (f
1430) 408.

Fida vdova v Kostnici (1414) 94.
Filargus viz Petr.
Filibert bisk. Konstantský (Coutan

ces), (1432) 457, posel sboru Basil.
(1433) 490, v Praze 499, 503, znova
poslem 506, 513, 516-7, 518 ; v Řezně
531; v Brně (1435) 540 sr. 539; 548,
v Jihlavě (1436) 553-5; biskupuje
v Čechách 562-3, (564), 570, 575,
576; 577, 578, 580, 585,591; (1438)
605, 606; 614, f (1439) 617-8.

Filip vév. Burgundský (1433) 491.
Pdaška z Kichemburka Arnošt (1420)

196, (1421) 267, 279.
Florencie 47,188; koncil 583, (1439) 617
Fojtland (1425) 358, sr. (1430) 408.
Francie (1405 sl.) 42, 46-48, (1409) 52,

54, 55, 58; (sr. 402-3), (1433) 477;
— vliv husitství 411, (1432). 443;
kacíři do Cech (1418) 144; Čechové
Francouzům cikány 618-9.

Frankfurt nad Mohanem 58; (1410)
66, (1411) 70; sněmv (1427) 382, 387,
390-1; 392, 395,417,424; sněm (1431)
444-5, (1439) 617.

Frankfurt nad Odrou (1432) 465.
Frankštein ve Slezsku (1428) 393.
Franky (1427) 381; 382, 384.
PTantišek z Assisi (1207) 10, 11.

Freiberg v Míšni (1420) 209, (1426) 368.
Freistadt ve Slez. (1419) 406.

Fridrich purkr. Normberský 66, zá
stavní pán Branibor (1411) 67;
v Kostnici (1415) 109, 113, 117;
markr. Branib. (1415) 135; (1420)
209; 266, 284; 320, vůdce 3. kříž.
výpravy (1422) 321-2, 323-4; 365,
(1427) 381, 384, 389; 391, 396;
umluvce (1430) 409-10, 413, 416;
v Chebu (1431) 427, vůdce 5. vý
pravy 432-6; v Chebu (1432) 459,
461, 462, 468; 495.

Fridrich lantkr. Durinský (1430) 407.
Fridrich Bojovný, markr. Míš. (sr. 209,

266), (1421) 285, 288; (1422) 322,
kurfirst Saský 326 ; 328, propůjčení
vévodství Sas. (1425) 358-9; (1426)
365, 367, 370, (1427) 382, 383, f
(1428) 395.

Fridrich IV vév. Rak, (1415) 105,
(1431) 432; — V (potomní císař,
1438) 603.

Fridrich, kníže Ruský z Ostroha,
v Břeclavi (1426) 371-2; (1428) 393,
(1430) 415; (1435) 546.

Fridrich, vév. Saský (1430) 407; (1431)
435, 436, v příměří (1432) 466, 468;
(1438) 608, 610; sr. 285

Fridštcin, hrad (1432) 470.
z Frimburka Anna (1415) 121 ; viz

Warlich.
Frisinský biskup (1438) 606.
Fulštein rytíř (1421) 267.
Gabriel Kondolmieri, kardinál (1431)

422, 423; v. Eugen IV.
Galenus 28.
Gara Ladislav (1439) 615; Mikuláš,

palatin uherský (1432) 466.
z Garbova Závise Černý (1415) 107,

(1422) 305-6, 317.
Gdaňsko, Danzig (1433) 509.
z Geilhúsy Jan cisterciák, posel sboru

Basil. (1431-2) 450, 458, 459, 462;
v Basileji (1433) 473, 475, 479, zase
poslem do Čech 490.

Geldernský vévoda (1421) 286.
Gent (1408) 50.
Germersheim hrad (1431) 424.
Gerov, město i hrabě (1430) 408.
Gerson Jan, kancléř university Paříž.,

v Pise (1409) 58-9; v Kostnici (1415)
lil, 126, (1417) 139, 140.

z Glauchova viz z Sumburka.
z Gleichen Ernst a Fridrich hr. (f

1426) 370.
Glivice, Hlivice ve Slez. (1430) 415,

418, (1431) 419, 429.
z Glocestru Humfred vév. (1422) 381.
Gottlieben u Kostnice, vězení Husovo

(1415) 106, 109.



Habart viz z Adlar, ze Hrádku.
Habola řeka v Branib. 46.
Habry (1422) 304.
Hájek z Hodětína podkomoří (1413)

346.
Hajn viz z Cirnau.
Hála, Halle (1426) 370.
Halič (1422) 314.
Hallam Robert, arcib Kanterburský

(f 1417) 141.
Hamry ves u Nežárky (1421) 243.
Hanovec viz ze Svamberka.
Hanuš kníže Bav. v. Jan, Klemův.
Hanuš kníže Opavský (1421) 297.
Hanuš kníže Zahanský (1428) 394.
Haramule Zdeněk (1425) 356.
z Hardeka Jan hrabě, purkrabě Mag

deburský (1425) 361.
Harrasser Walter, rektor univ. Praž.

(1403) 34.
z Hartenšteina Jindřich (f 1426) 370.
z Hasclbachu Ebendorfer Tomáš, posel

sboru Basil. (1433) 490, (1435) 548.
z Hasenburka (1415) 124, (1435; 545;

Mikuláš na Budyni (1423 1 333; Mi
kuláš Zajíc na Kosti (1420) 204,
f 227; Mikuláš Z. na Kosti, nejv.
sudí (1436; 562, (1437-8) 597, 599, 606 ;

Vilém Zajíc (1419) 147, 169, 176,
(1420) 196, 197, 205; Zbyněk Zajíc
(1436) 561, (1437) 572; viz Zbyněk
arcibiskup.

Hasištein hrad (1418) 146; v. z Lob
kovic.

Havlík učenník Husův, v Betlémě
(1413) 85, (1415) 104.

Hedvika krejčí (1427) 374; Václav
(1435) 540, (1438) 601.

Heidelberk, universita 33, 53, 87, 126;
sjezd (1428) 396; v. Ludvík falckr.

Helias viz Jan Eliášův.
Helfenburk v Prachensku (1420) 207.
Hertvik viz z Rousinova.
Heřman biskup Nikopolský, Pražský

suffragan (1417) 138, farář Miličin
ský (1420) 265.

Hesy (1426) 370, (1427) 382, 383, viz
Ludvík.

Grimma (1430) 407.
Grodek, Spremberg v Luz. (1429) 406.
Grossenhain (1429) 406.
Griinleder Oldřich, kněz v Řezné

(f 1420) 200.
Gúnther, arcibisk. Magdeburský (1421)

289, (1425) 357.
Gunzenhausen (1432) 473.
z Guttenšteina Burian (1427) 386,

(1434) 524, (1437) 599, (1439) 614;
Jan (1434) 524.

Hiltersried, ves v Bavořích (1433) 509.
Hiršava (1415) 106.
Hiršfeld v Lužici (1427) 379.
Hlas rytíř (f 1424) 338; v. z Kamenice.
Hlaváč (1436) 568; viz z Dubé, z Li

pého, z Mitrova.
Hlivice viz Glivice.
Hlohov Horní ve Slezsku (1428) 393;

kníže Boleslav (1438) 611.
Hlubčice ve Slezsku (1428) 393.
Hluboká, hrad král. (1424) 342; (1434)

519.
Hnězdenský arcibiskup (1415) 117; v.

Vincenc arcib., Martin kan.
z Hodětína viz Hájek.
Hof (1430) 408.
Hohenberger (1438) 610.
z Hohenlohe v. Jiří biskup
z Hohenšteina hrabě 1438) 609; viz

z Dubé.
Hojno ve Slez. (1428) 394.
Holec viz z Náchoda, z Nemošic.
Holický viz ze Šternberka.
Holič v Uhřích 592.
Holland (1421) 285, (1431) 424.
Hollfeld (1430) 409.
Holohlavý ve Hradecku (1425) 354.
z Holšteina Vok (f 1420) 227.
Holubec n. D. v Srbsku (1428) 3 U 6.
Horažďovice 263, při Táborech (1422)

247, 318; (1427) 386. (1432) 470;
(1434) 520.

z Horky viz Pardus.
Hořice, bitva (1423) 329, 330.
Hoříněves ve Hradecku (1425) 354.
Hořovice 269, tvrz (1422) 325, (1425)

357, (1430) 416; z H. viz Pluler,
Hostinná (1424) 337.
Hostomice (1434) 522.
Houska Martin, Loquis kněz z Mor.

171, jeho učení 238-241, 242, 243,
246; (1420) 260; 274, upálen (1421)
295, sr. 241.

Houska viz z Dubé Berka.
Hrabiše viz z Paběnic.
Hradec Jindřichův 84, 610; ze Hr. Jan

starší (1415) 122, na Velharticích
(f 1417) 399; mladší (1413) 84, král.
hofmistr (1415) 124, 125, (1420) 219;
Jindřich mistr Strakonický (1420)
186, 187; — Oldřich Vavák (1415)
122, (1420) 257, 258, 263, il421) 240,
241, 243, 274, 279, mincmistr, f (1421)
296.

ze Hradce Menhart (1421) 289, (1425)
361, (1427) 385, 386; osobnost jeho
(1429) 398-9; (1431) 425, (1432) 468,
470, 472; (1433) 501, 507, 511, vůdce
šlechty 513-5 ; (1434) 517, 519, 520-1;
(u Lipan) 524, 526; 529, 530-1, 533



(1435) 539, v Brně 540, 545; 547;
v Bělehradě 548,. 550; (1436) 551,
v Jihlavě 553, 559; 561, nejv. pur
krabí 562, 563, (1437; 581; za Al
brechta 597, 599, (1438) 604, 606-7,
610, 612, (1439) 614.

Hradec Králové (1419) 166, 171, 180,
181 ; při Sigmundovi (1420) 198, do
byt 207, 210, 224-5; 240, 266; 283,
(1421) 300; (1422) 312, 316; sr. 247,
při Žižkovi (1423) 331-2; (1424) 342,
354;(1425) 356, 357; (1434) 523, 531,
535; (1435) 547, proti Sigmundovi
(1436) 559, 565, 567-8, 569, (1437)
574, 576, poddal se 576; 588; (1438)
608; — Hradečtí (1420) 266; 271,
(1424; 337; 380, 393, 403, (1431)
447; — kraj (1420) 224, (1425) 359,
(1437-8) 588, 600.

ze Hradce Král.: Ambrož, farář vypu
zený 171, (1419) 177, (na Orebě 1420)
196, v Hradci 207; 240, 249; 287,
336, (1424) 342; 356; (1433) 501,
proti Sigmundovi (1436) 567, 568,
jat (1437) 576; 588, f (1439) 618;
— Marek mistr (1410) 62, rektor
univ. Praž. (1412 75; (1417) 137.

ze Hradce Křištan, probošt (1435) 539.
Hradec u Opavy (1428) 393.
ze Hrádku Sulek, probošt, (vůdce voj.

1406) 42, (1411) 70; viz Myška,
ze Hrádku (Štědrého) Habart na Lo

patě (1427) 386, (1432) 470.

Hrádek, Grottau (1428) 397.
Hradiště (Tábor, 1420) 184-5; ze Hr.

viz Laurin.
Hradiště, klášter u Olom. (1432) 467.
Hradiště Mnichové, klášt. (1420) 195-6.
Hradiště Uher. 274; (1431) 438.
Hrbovice u Ústí n. L. (1426) 369.
Hrdek viz z Duban.
Hromádka, zvonař v Ústí (1420) 185.
Hromádka z Jistebnice (v Chotěboři

1421) 266, f 267.
Hroznčtín (1434) 592.
Hřiby u Lipan (1434) 525.
Hříč viz z Pozdně.
Hůbner Jan, mistr Praž. (1403) 34, 35.
Huler Sigmund podkomoří zemský 39,

sťat (1405) 41; — jiný na Hořovi
cích (1430) 416, (1431) 447, f 448.

Humpolec (1421) 302; v. z Leskovce.
Humpolecký Mikuláš, písař Pražský

(1432) 459, v Basileji 469.
Hurt viz z Pozdně.
Hus hrad 33, 149; z H. a z Pístného

Mikuláš, náčelník husitův (1419)
149, 150-2, 171, 174, 175, 178; (1420)
184 ; na Táboře 187, 206, 223; u Vy-

šehradu 224; 248; opustil Prahu 256
a 258; f (1420) 261-2; 344.

Hus Jan, kazatel Betlémský, rektor
univ. (1402) 33; články Wiklefovy
(1403) 34-5, (1408) 48-9; 15, 41;
v přízni arcibisk. (1407) 45-6, v ne
přízni (1408) 49, (hlasatel reformace)
51-2; hlasy v universitě (1409) 53-5;
60, zápověď kázání (1410) 61, knihy
Wiklefovy 62-3, 64, v klatbě arcib.
63, pře u papeže 65-6, (1411) 68, 69,
smířen s arcib. 70, 71; proti od
pustkům (1412) 73, 74-8, v klatbě
pap. 79-80, opustil Prahu (78), 81;
(1413) 82-3, na Kozím Hrádku 85,
na Krakovci 88; přípravy k jízdě
do Kostnice (1414) 89, 90-3, v Kost
nici 94-8, uvězněn 98-100, (1415)
101 ; jeho pře 101-2, (o kalichu)
103-4, naGottlieben 105-6, přímluvy
zaň 107-8, 114, (227), jeho výslechy
109-114, naléhaní, aby odvolal 116,
odsouzen 109, 117-8, upálen (1415)
119; 120-3, (1416) 131, 133, (1417)
136; 143, 167, 373, 405, 1433) 480,
481; 534; — povaha jeho 45, 94,
101-2, 111, 116; spisy 85-6, 104,
(109), odsouzeny 112, 116, (118, 119),
zásluhy o český jazyk a liter. 86;
listy 85, 88, 93, 115 ;

— glejt Sigmun
dův 89, 93, 94, 100, 108, 111-2,
(114), 118; 192, 579.

Husinec, rodiště Jana Husa (1369) 33.
Husitův různé strany 136-7, 163, 169-

171, 234-251; název 502; husitství
u jiných národů 200, 293 4, 327, 411,
443, 619; husitské roty v cizině (zá
rodek kozáků) 546, (proti Turkům)
569, 575.

Husitských dějin význam a ráz 3-5,
117; (1419-20) 156-164, 232, 253-4;
292-3, (1422) 312-3, (1424) 349-50;
(1427) 376-8; 398,411-2; (1431) 439-
443, (1434) 528-9, (1436) 556, 560-1,
(1439) 618-9.

z Hustiřan viz z Chvalkovic, z Mokro-
vous.

Hvězda (Bzdinka) Jan z Vícemilic, 171,
hejtman v Praze (1421) 298, 301, vy
puzen (1422) 306, 308, u Táborů 319,
pokus o Prahu 322; 336, (1424) 337,
342, 353, 354, pokus o Prahu (1425)
351, f 359.

Charvát Jan, konšel Pražský (1422)
312, 316.

Cheb (1421) 286, 290, (1427) 382, (1430)
410; sjezd (1431) 425, 427-8; 433,
446, 449, 451, (1432) 452, 454; sjezd
a umluvy (1432) 458-63, k tomu 158,



Chelčický Petr 31.
Chelmský biskup v Polsku (1432) 467.
Chlistovice u Malešova 565.
ze Chlumu Bohuslav (1427) 387 ; Kuneš

(1415) 107; Vilém (1433) 511; - Jan
Kepka, průvodce Husův v Kostnici
(1414) 92, 94-9. 100, (1415) 106, 107,
109, 111, 114, 116; na Pihli (1421)
279; — viz Lacembok Jindřich,

ze Chlumčan Matěj Louda 171, v Písku
(1420) 186, (1423) 330; 359, (1426)
364; do Chebu (1431) 427 a (1432)
459 ; do Basileje 472-3, 1433) 474, 479,
494; v Praze 501, zase do Basileje
503, 504, 510; posel (1435) 540,
(z Písku) 548; hofrichtéř (1436) 562,
do Basileje (1437) 580.

Chlumec viz Janovic.
Chlumec n. Cidlinou (1424) 354.
Chmelík, puška kr. Vád. (1427) 386,389.
ze Chmelnčho Chval (1434) 524.
z Chocně Bohuněk, kněz (1436) 553.
Chodekjan, farář Kouřím, f (1419) 179.
Chojnice, Konitz (1433) 509.
Chomoutov dobyt (1421) 270, 288,

ztracen 290; (1436) 567.

Chorvatsko, husitství 87.
Chotek Bernart (1412) 80.
Chotěboř (1421) 266, 267, 273; (1437)

Chotěbuz v Lužici (1429) 406.
z Chotčmic Jan (1419) 147, na Vlašimi

177; Janek Svídnický (1420) 202, Jan
(1421) 299.

z Chotěnova Albrecht (f 1420) 227.
Chotčšov klášter (1421) 268, (1431)

436; v. ze Hrádku Sulek.
Chotýšany (1434) 520.
Choustník hrad (1420) 207, (1426) 365;

z Ch. Beneš (1409) 58.
Chrastava (1428) 397.
Chrt viz ze Zahrádky.
Chrudim (1421) 240, 267, vzdala se

274; (1428 393; (1436) 559, (1437)
576 ; sjezd (1438) 600-1; — kraj (1*37-
8) 588, 600; — ze Chr. viz Lupáč.

Chudenice (1431) 436.
Chudoba viz z Ralska, z Wartenberka.
Chval v. z Machovic; sr. z Chmelného.
ze Chvalkovic a z Hustiřan Jiří (1420)

207.

469, 475, 479, 480, 483-7, 512, 534;
472, (1433) 490, 495, 503, 510, (1434)
517-8, 533, 534, 539; sněm říš. (1437)
581;(úřad) 592;(1438) 608; — Cheb
sko 169, (při smlouvě Vacovské
1425) 358.

576.

z Ilburka Puta (1415) 107.
Innocentius III pap. 10; —IV (1244)

12; — VII (1404-6) 43, 44, 46.

Jablonské hory (1427) 379.
Jakoubek viz z Vřesovic, ze Stříbra.
Jakub děkan Vyšehr. (1413) 84.
Jakub kněz v Praze (1389) 24-6.
Jakub kněz v Praze (1422) 311.
Jan král Český (1341) 165; 594, 596.
Jan IV z Dražíc, biskup Praž. (1318)

12-3, 14.
Jan Očko z Vlašimě, arcib. Praž. 18,

(1374) 20.
Jan z Tenšteina, arcibiskup Praž. 21.

(1384) 29.

Jan Železný, bisk Litomyšlský (1402)
34, (1412) 80, (1413) 82, 83, v Kost
nici proti Husovi (1414) 93, 96, (1415)
107-8, 114, 121; legat do Čech 125;
bisk. Olomucký (1416) 134-5 ; (1421)
274, 277, administrátor arcib. Praž.
278; (1423) 331; kardinál (1426) 381,
(1427) 392.

Jan Eliášův, Helias, prof. Praž. (1408)
48, 49, (1409) 53-4.

Jan kněz, u Mostu (1421) 288.
Jan mládenec v Praze f (1412) 76.
Jan XXII pap. (1318; 12; 36.
Jan XXIII pap. (1410) 63, 64-5, (1411)

68, 69-70; (1412) 72, odpustky 73,
74; 79, 84, (1413) 88; v Kostnici
(1414) 95, 98-9 ; jeho pře, útěk a se
sazení (1415) 104-5; 109, 140.

Jan vév. Bavorský (1422) 319, (1426)
372, (Hanuš 1430) 409; (1431) 432;
v Chebu (1432) 459, 461, 462; (1433J
495, (1434) 519.

Jan markr. Braniborský (1421) 289
(1430) 407.

Jan vév. Burgundský (1408) 50.
Jan arcib. Kaločský (1437) 576.
Jan patriarcha Konstantinop. (1414)

100, (1416) 127.
Jan bisk. Lubuský (1414) 100.
Jan kn. Minsterb. (1428) 393, f 397, 398.
Jan Nasovský, arcib. Moh. (1405) 43.
Jan kníže Opolský v (1438) 611.
Jan Paleolog, cis. Řecký (1431) 453.
Jan Sulzbašský, bratr falckr. (1415) 106.
Jan arcib. Tarentský (1439) 614.

Jan bisk. Wircburský (1431) 432, 437.
Jan kníže Zahanský (1432) 464.
Jan biskup Záhřebský (1432) 467.
Jan Dominici kard., legat do Čech

(1418) 143, 146.
lan opat Cistercký, prof. Pařížský

(1433) 483.
Janov, Jonsdorf (1426) 369.



z Janova Matěj, mistr Paříž., kanov.
Praž. (1381, f 1394) 21, předchůdce
reformace 22-7; 30, 33, 44, (svod
bible) 86; 102, utraquismus 103 sr.
24, 26; 137, 138; 233, 238; — Vá
clav otec jeho 21.

z Janovic Petr (1420) 257, na Chlumci
(1434) 521, 524, 525; Purkart na
Petršpurce (1415) 124, (1417) 146,
(1420) 257; Racek Kobyla, purkr.
Vyšehr. (1410) 64; Racek na Risen
berce (1419) 180, (f 1420) 227.

Jaroměř, vyplacena (1389) 42, ně
mecká (1420) 198, dobyta (1421)
275-6, 278; při Žižkovi 247, (1423)
332; 337, (1427) 380, (1429) 406;
(1434) 523, 535 ; (1436) 559, (1438) 576.

Jaromiřka, puška (1422) 324.
Jaroslav bisk. Sareptský, inquisitor

Pražský (1408) 49, (1409) 61.
z Javora Wolfart (1427) 386.
Javor ve Slez. (1427) 379, 380, (1430)

417, (1432) 465. 466.
Jemnice zastavena (1421) 297; (1431)

438.
z Jemništ viz Divůček.
Jena v Sasku (1426) 370.
Jenec viz z Petersburka.
z Jenšdorfa Hanuš, v Žitavě (1427) 379.
Jenštein 366; z J. Pavel (1421) 297;

Václav (1417) 146, (1421) 297;
viz Jan.

Jeroným sv. 131.
Jeroným Pražský 33, 54, (1412) 75,

78; cesty jeho (1413) 86-7, 295; při
konciliu, vězeň (1415) 106, 114, 122,
odvolal 126, souzen (1416) 127-132,
t 132-3; 143, 167, 480.

Jerusalém, pouti z Čech 33, 366.
z Jesenice Jan mistr 34, přítel a zá

stupce Husův (14101 66, (1412) 80-1,
(1413) 82-4, (1414) 92; (1415) 106,
121, (příčina interdiktu) 125, (1416)
134, 135; 137, vypovězen z Prahy
(1419) 148; proti chiliasmu 183.

Jevišovice na Moravě (1421) 299; z J.
viz z Kunstatu.

Jičín 'T434) 524; 608; Jičínsko 303.
z Jičína Jan mistr (1410) 64, (1412)

77; při Táborech 136, (1419) 171,
(1421) 245.

Jihlava zastavena (1421) 297; 300,
(1423) 332, (1425) 361, (1431) 438;
sněm (1436) 550, 551-9, 586; sjezd
(1438) 604.

Jilava v Uhřích (1431) 448.
Jílové (1419) 177.
z Jimlína Záviše (1427) 387, (1437) 573.
Jindřich IV král Angl. 381; V (j 1422)

381; VI (1429) 402.

Jindřich vév. Bavorský (1415) 117.
Jindřich z Belfortu, biskup Winche

sterský, kardinál a legat (1426-7)
381, 383, u Tachova 385; 390-2,
(1428) 395, (1429) 402.

Jindřich opat z Normberka (1432) 459.
z Jinec Václav rytíř f (1427) 389.
Jira rukavičník v Praze (1422) 308-9.
Jíra knihař z Nového města (1425) 360.
Jiří markr. Braniborský (1432) 465.
Jiří Brankovič král Srbský (1439) 616.
Jiří arcib. Ostřihomský (1436) 550.
Jiří z Hohenlohe, bisk. Pasovský (1420)

220, (1421) 285, 287.
Jiří kníže v. ze Smolenska.
Jiří probošt Spišský (1433) 496.
sv. Jiří, spolek rytířstva (1427) 381,

(1431) 432.
sv. Jiří v Uhřích (1428) 392.
Jiskra Jan z Brandýsa (14371 575.
z Jistebnice Sigmnnd bakalář (1408)

49; viz Hromádka,
z Jivian Jindřich Žito (1427) 386; Lvík

purkrabě na Přimdě (1427) 386.
Joha pekař v Ústí Sezim. (1415) 136.
Johánek konšel v Plzni (1434) 523.
Johanna vdova Václava, vévody Lu

cemburského 50.
Johanna ď Ark (1419) 402, 403.
Jordán viz Orsini.
Josef patriarcha Cařihrad. (1431) 453.
Jošt markr. Morav. (1403) 4, 39, dědic

po markr. Prokopovi (1405) 42; 63,
král Římský (1410) 66, f (1411) 67.

Julian Cesarini kard. (1430) 421, legat
a předseda sboru Basil. (1431) 422,
423, 424, 429, jeho manifest k Če
chům 430, s křižáky 432, 434-5,
u Domažlic 436-7; do Basileje 444,
446, hájí sbor (1432) v452-7, 458;
463; 471, při příchodu Čechů (1433)
473-6, v jednání 476-9, 480, 482,
484-8, při jich odchodu 492, 493-4;
506,(1434) 518 ; ve Ferrařc (1438) 583.

Kačín u Kutné Hory (1434) 521.
Kadaň (1421) 290, (1422) 324, (1436) 559.
Kalava v Lužici (1429) 406.
Kalich hrad Žižkův u Litoměřic (1421)

278, (1423) 331, obořen (1437) 575;
srv. Žižkov 213.

Kališ (1428) 394; v. z Tuliskova.
Kališníci, Pražská strana Husitův,

(1417) 136-9, (synoda sv. Vád. 1418)
144-5; (1419) 163, 170, (4 art. Praž.
1420) 214; 234, 235, 251-2; reakce
a různice (1426-7) 373, 375; (1433)
474, 478, 483, 500-1, 513; (1434)
523, 529, 531; (1436) 560; v. arti
kule Pražské, Táboří.



Kalteisen Jindřich, dominikán v Ba

sileji (1432) 472, (1433) 485, 488,
489-490.

Kamaret ze Žirovnice (1429) 404,
hejtm. Táb. (1431) 447.

Kambray, v. Karlier, z Alliaku.
Kamenec Petr (1425) 356.
Kamenice v Tábor. (1414) 185, (1420)

263; hrad obořen (1425) 361, 399;
srov. z Ústí.

z Kamenice Hlas (1421) 297.
Kamenice v Lužici (1429) 406.
z Kamenné Hory Calta Burian (1424)

338; Bušek (1427) 386, (1434) 520.
Kameracenský kardinál v Kostnici

(1415) 113, v. z Alliaku Petr 58.
Kániš Petr, kněz táborský 136, 238,

upálen (1421) 242, 243, 246.
Kaňk u Kutné Hory (1421) 303.
Kanterburský arcibisk. (1382; 32; viz

Hallam Robert.
Kantner Kunrat, kníže Slez. (1432) 466.
Kapoun viz ze Smiřic.
Kardinál Jan z Reinšteina (1410) 65,

průvodce Husův do Kostnice (1414)
94, 98, rektor university (1416-7)
135, 137; mírný Pražan 251, (1421)
293, 299, (1422) 307.

Karel IV cis., péče o reformu ducho-
venstva 15, 17, 18, 19, 20, 31, 36;
29, (30, 32), 42, 54, 56, 84, 135, 161,
168, 192, 194; 532, 557, 594-5, 598.

Karel VII král Francouz. (1429) 402,
(1432) 455, 458, (1433) 477.

Karel Lothrinský (1423) 328.
Karkassonský biskup (1415) 108.
Karlier (Carlerius) Jiljí, prof. Paříž,

v Basileji (1432) *472, (1433) 485,
488, 489, posel do Čech 490, 495.

Karlštein (1411) 69; klenoty (1420-1)
205, 220, 280; 225; dobýván (1422)
319-20, 321, 322, 323, 324-5; (1424)
338, (1427) 386, (1431) 426, 433;
473, (1434) 524; 596, 601, 602; —

purkrabí (1411) 69, (1419) 181.
Karmelitáni (1416) 127.
Kartousy na Smíchově (1419) 165,

(1420) 212.
Katarové sekta 10, 13.
Kateřina manž. Fridricha Saského

(1426) 368.
Katolická strana (1419)169; na sně

mích (1421) 279, srov. 301, (1423)
333-4, (1424) 350; v příměří (1425)
360, na sněmě (1426) 363, v lan
fridu Plz. 364-5, v příměří (1427)
386-7; sr. 416, 459, 507, 513; při
straně šlecht. (1434) 523, příměří
(1434) 530; (1437) 572, při straně
rak. 597; viz katolictví.

Kazimír syn Vladislava Jag. (nar. 1426)
464, (1434)543, nápadník trůnu Česk.
(1438) 603, 605, 609-11, (1439) 613.

Kazimír viz Osvětinský.
Kaziměř u Krakova (1431) 420.
Kbel Jan, kanovník (1403; 34, gene

rální vikář (1408) 49.
ze Kdyně Buzek, děkan fak. artist.

(1434) 517, (1436) 567.
Kepka viz ze Chlumu.
Keřský Ondřej, hejtman Táb. (1429)

407, (1434) 520, 522, v Kolíně 527.
Ketře ve Slezsku (1428) 393.
Kežmark v Uhřích (1422-3) 326, 327,

(1433) 496.
Kladruby klášter (1421) 268, 269, (1431)

435 ; z K. Prokop mistr (1427) 392.
Kladsko krajina 169; (1420) 198,

(1428) 397.
Klatovy (1419) 165-6, 177, 180; (při

Táborech) 171, 183, 201, (1422) 247,
308, 318, (1424) 338, 339, 341, (sbor
kněží Táb.) 353; (1425) 357, (1426)
364, 372, (1427) 386; (1432) 470,
(1433) 507, (1434) 523, (1436) 557;
(1437) 597, (sjezd 1438) 600 ; 610,614.

Klatovský Bořek, hejtman (1421) 243.
Klemův syn Hanuš kníže (1420) 192;

viz Ruprecht.
z Klenového Přibík válečník Tábor.

171, (1424) 342, (1426) 364, 367,
dobyl Stříbra 372, (1427) 384, 386;
(1432) 468, 470, 472, (1433) 511;
přijat církví (1434) 518, zrada jeho
520; 524; (1436) 559, umluvce Tá
borů s cis. Sigm. 566, 567; do Ba

sileje (1437) 579, proti Albrechtovi
597, (1438) 604, 610, 611, (1439) 612.

Klevský vévoda (1421) 285.
Klokoty u Táb. (1421) 242, 243, 246.
Klonkot Jan, mistr Pražský v Avi

nionu (1374) 20.
Klučov hrádek v Kouřimsku (1421)

272; z K. Václav (f 1420) 227.
z Kluks Hartung (1427) 379, rada cis.

Sigmunda (1437) 590.
Kluky (1432) 472.
Knín (1419) 177; ze Kn. Matěj Pater

(1408) 49.
Koblih Jan rytíř (f 1421) 271.
Kobolenc, sněm (1428) 395.
z Kobylan Jakub, vůdce (1435) 546.
z Kočová Humprecht (1434) 524;

Hynek a Sezema (1427) 387; Zby
něk na Nečtinách (1434) 520.

Kokot hejtman na Bechyni (1428) 396.
Kolda Jan z Potenšteina, při Tábo

rech (1419) 171, z Žampachu (1427)
386, (1428) 393, (1434) 523; (1437)
576, na Náchodě 588; 597.



z Koldic Albrecht na Bílině, sudí
dvoř. (1415) 124; (1419) 147, 177,
(1421) 290; (1428) 397, fojt Lužický
(1432) 464; — Tiema biskup Míš.
(1409) 58.

z Koldšteina viz z Waldšteina.
Kolín n. L., proti Pražanům (1419)

178; 220, osazen (1421) 272; 273,
276, 296, (1421-2) 303; (1423) 332,
sjezd 333, 334; 354, (1427) 388, do
býván 389, 392; při Táborech (1434)
523; 524-5, (po Lipanech) 526-7,
530; dobýván (1435) 536; (1436) 559,
umluva s cis. Sigm. 567 ; 589.

Kolín n. R., univ. 33, 53, 126; (1427)
390; 430, 472; arcibiskup (1421) 289,

• (1431) 432, (1432) 455, v. Dětřich.
z Kolonny (Columna) Ota kard., ve

při Husově (1410) 65, 68, papež
Martin V (1417) 141.

z Kolovrat Beneš na Ročově (1427)
385, 386, 387, (1433) 511; — Fri
drich (1422) 326, (1423) 333, 334,
(1430) 416, Libšteinský (1431) 447;
— Hanuš na Krašově (1424) 338,
(1425) 357, (1427) 386, 387, (1429)
399, (1430) 416, (1431) 433, 447;
(1433) 511, (1435) 540, (1437) 572,
(při Albrechtovi 1437-9) 597, 599,
606, 612, 614.

Kolperk ve Slezsku (1427) 379, 380,
(1428) 394.

Komárno v Uhřích (1438) 602.
Komárovec rytíř (f 1427) 386.
Konitz v. Chojnice.
Konkordienský biskup (1415) 118.
Konopiště hrad, sjezd a hádaní (1423)

330, 331, 341, 352; 524, (1438) 608;
viz ze Šternberka.

Konstancie v. Kostnice.
Konstantinopol (1429) 400, (1437) 582-

583, v. Jan, Josef patriarcha.
Koranda Václav, kněz táb., v Plzni

(1419) 170, 173; (1420) 186, 221,
265; pikart (1422) 245, 246; (1435-6)
540,567, internován v Táb. (1437) 578.

Koranda košel v Plzni (1434) 523.
Korčín v Polsku, sněm (1438) 603.
Kornberk v Plz. (1427) 384 ; v. z Nečtin.
Korneuburk v Rakousích 362.
Korybut Dmitr, bratr Sigmundův (f

1399) 315; viz Sigmund.
Kossa Balthasar, kard. legat Bonon

ský (1409) 59, pap. Jan XXIII (1410)
63, srov. 109.

Kost viz z Hasenburka.
Kostelany v vUhřích (1428) 392,
z Kostelce Černého Jan Sekretář (f

1420) 227.
Kostelec n. L., obležení Žižky (1424) 337.

Kostelec n. O. (1389) 42.
Kostelec nad Sázavou viz ze Smilkova.
Kostka z Postupic (1437) 597; —Vi

lém (1421) 269, 293, 297, při Kory
butovi (1422) 315, 322-3, podkomoří
(1423) 329, 333; (1425) 359, 362,
(1427) 388, (1429) 404, 407, (1431)
419, 425, v Chebu 427; (1432) 468,
v Basileji (1432-3) 472, 474, 482,
485, 490, 491, 492, 494, v Praze 501;
(1434) 521, 524, 526; 530, 532, (1435)
540, (1436) 551, 561, f 568; 610; —
Bohuše syn jeho (1438) 610.

Kostnice, Konstancie, cirk. sbor, ro
zepsán 88-9, úkoly jeho (1414) 89-
91: soud Husův (1414-5) 94-119;
papežův příjezd a útěk 95, 105;
122, 124-5, soud Jeronýmův (1415-
16) 126-132; proti Čechům 133-4 a
proti Praž. universitě 139; reformy
140 a konec schismatu (1417) 141;
konec sboru (1418) 142; 189, 200,
(230), 391, 421.

Kostomlaty, hrad v Litora. (1434) 527,
v. z Dubě.

Kostomlaty u Nimburka (1420) 229.
Košatská rota, Adamníci 243.
Košík viz z Lomnice.
z Kotenčic Sigmund (1435) 540.
z Kotvice František (1427) 386.
Kouba v Bavořích (1428) 395; (1432)

472, 473, (1433) 508.
Koudelník Velek z Březnice, hejtman

Sirotčí (1424) 354, (1427) 379, 386,
(1429) 404, 406, v Uhřích (1430)
415, f 416.

Kouty ve Slez. (1428) 393; v. Kantner.
Kouřím (1419) 178, osazena Horníky

179; 228, 267 ; poddala se Pražanům
(1421) 272, (302), Žižkovi (1424) 338;
(1425) 351, 360, (hejtman 1429) 404;
(1434) 523, 525; (1436) 559; (1437)
597, (1438) 604, 608; v. Chodek.

Kozáci, voj. zřízení dle Husitův 348,546.
Kozíhlava viz ze Pnětluk.
Kozí hrádek v Táborsku, Hus (1413)

85; 184.
Kozlé viz z Dubě.
Kozlé ve Slezsku (1431) 429; kníže

Kunrat, též Olešnický 429.
Krajíř Lipolt (1420) 206, na Land

šteině, král. hejtm. na Budějov. 263;
(1427) 378, (1431) 447, (1432) 471.

z Krajnic Jan (1432) 459.
Krakov, univ. 53; Jeroným (1413) 87;

(1422) 314, (1424) 339; hádaní (1431)
419-20, sr. 427, 449, 464; 428, (1432)
467; (1438) 603, 605; biskup 20,
v. Olešnický Zbyhnčv.



Krakovec hrad v Rakovnicku, byt
Husův (1413-4) 88; viz z Dubňan.

Králík viz Václav.
Královice (1424) 339; z K. Jan Krá

lovec, hejtman Sirotkův (1424) 354,
(1427) 386, (1428) 396, 397, (1429)
404, 407; (1434) 520.

z Kralup Blažej, hejtm. (1428) 393,
Blažek (1430) 415.

Krása Jan, kupec Pražský, f ve Vrati
slavi (1420) 189.

Krasikov viz Švamberk.
Krašov hrad (1425) 357; v. z Kolovrat,
z Kravař Berchta, vdova Petrova

Krč u Prahy (1422) 322.
Krčin v Hradecku (1421) 275.
Kremnice v Uh. (1433) 496.
Krchlebec Mikuláš, purkr. Zvíkov.,

u Lipan (1434) 524, 525.
Kristan viz z Loun.
Krištof kníže Bavorský (1437) 591,

Krištofor (1438) 608.
Krk viz ze Soběšína.
z Kroková Matouš, prof. Pražský

(1403) 31.

Kroměříž na Mor. (1423) 331, 332;
viz Milič.

Kroměšín z Březovic Jakub, hejtm.
Táb., (1420) 196, (1427) 386 : (1429)
407, (1430) 417, 418; Jan (1429) 403.

Krosno na Odře (1429) 406.
Krotkov ve Slezsku (1428) 393.
Krucburk ve Slezsku (1429) 415,

(1431) 429, (1432) 466.
Krumlov v Čechách (1420) 207, 220.
Krumlov na Mor. (1425) 361; Krum

lovský Jindřich (1420) 227.

Krupka (1426) 367, 369, (1429) 407.
Krušina viz z Lichtenburka, ze Svam-

berka. v

Křeč u Černovic (1435) 546.
ze Křemže Jan Smil (1426) 363.
z Křikavy Jindřich (1425) 357.
Křištan farář ve Slaném (f 1425) 356;

viz z Prachatic.

(1430) 416; Eliška vdova Jindřicha
z Rosenb. (1415) 121; Jan Lipnický
(1411) 67; — Lacek (1410) 62, 64,
nejv. purkr. a hofm. (1408-11) 68,
zem. hejtm. Mor. (1411) 67-8; 70,
(1415) 122, 123, (1417) 139; — Mi
lota (1415) 122; — Petr Strážnický
(1411) 67, 68, (1415) 122, (1417) 139,
(1421) 274-5, 275, zem, hejtm. Mor.
281, 300, (1423) 331, (1425) 361; —

Václav, Petrův syn (1421, vyděděn)
300, 302, (1426) 368, Strážnický
(1427) 385, (1429) 399, (1432) 468,
472; (1434) 530.

Křivoklát 205, (dsky 1420) 220, (purkr.
1422) 320 ; (1431) 433, (1432) 472; 600.

Kříž kramář, zakladatel káply Betlém.
(1391) 29.

Kříženec tvrz u Vožice (1423) 329, 330.
u Křížkův, tábor (1419) 172-3.
Křížová výprava, (proti Neapoli 1411)

73; na Čechy; první (1420) 188-9,
201, (obležení Prahy) 208-220; druhá
(1421): 284, 286, 289, (útěk od Žatce)
290-1; třetí (1422); 320-2, 323-4, 326 ;

(zmařené přípravy 1423) 328-9; čtvr
tá (1427): 381-4, (útěk od Tachova)
385, 389; pátá (1431): 422-5, 429-
431, 432, 434-5, (útěk od Domažlic)
436-7.

Kubín na Nise (1429) 406.
Kulmbach (1430) 408, 409.
Kumburk (1438) 608; viz z Lichten

burka.
Kunaš viz z Machovic.
Kunce ze Zvole, biskup Olomucký

(1431) 423, 426.
Kuneš viz z Bělovic.
Kunětická Hora, tábor (1420) 207;

(1434) 524, (1436) 568, Rokycana
(1437) 580.

Kunrat z Vechty, bisk. Olom. (1409)
60, (1411) 70, (podkomoří 1412) 76;
arcibisk. Praž. (1413) 81, 82; (1414)
92, (1415) 124, 125, (1416) 133-4, 135,
(1417) 138; (1420) 206, 218; husitou
(1421) 277-8, 240, 279, 283, (1422)
317, (1423) 333, (1425) 360, v klatbě
pap. (1426) 363; 580.

Kunrat farář a lékař (1437) 578.
Kunrat Bílý a Kunrat Kantner, kníž.

Slez. (1432) 466; K. biskup Vratisl.
(1428) 393, (1434) 535; K. kníže Ole
šnický (1428) 394, též Kozelský
(1431) 429.

Kunrat arcibiskup Mohuč. (1421) 285,
(1422) 326, (1427) 383.

Kunrat biskup Řezenský (1432) 469,
473, (1433) 487

Kunratice, Nový hrad, Wenzelstein
(1419) 150, 153, 177, 178, (1420) 203,
225, 226, rozbořen (1421) 267 ; ves
(1434) 524.

z Kunstatu; Aleš (1415) 122; Erhart
(Heralt) mladší 122; Heralt Kun
statský (1411) 67; Heralt Skalský
67, (1417) 139; Hynek z Jevišovic,
Suchý Čert (1404) 40; Jan Puška
(1415) 122, (1420)'229, 266, (1423)
332; Sezima (1421) 299, z Jevišovic
(1431) 447, (1434) 523; v. z Poděbrad,

z Kunwaldu čili od Stříbrné hvězdy,
Jan podkomoří (1436) 561-2, 567,
(1438) 601; Pešík (1436) 561.



z Kusy Mikuláš Dr., v Basileji (1433)
486, 487.

Kutná Hora, král Václav (1409) 52,
(dekret o univ.) 54; 166, (1419) 177,
178; metání do šachet 179-80, (1420)
182, 187, 192; 197, (Sigmund) 198,
199, 202, 203-4, 220, 225, 228; me
tání do šachet (1421) 266-7; 269,
vzdala se Pražanům (1421) 272-3;
sněm 296 ; boje u ní 301-2, Sigmund
v městě 302-3, jeho útěk a zapálení
města (1422) 304; (1423) 332, vzata
Žižkou, pohořela (1424) 338; (371);
sídlo Prokopa Vel., sněm (1431)
425; sněm (1432) 468; (1434) 521,
523 ; (1436) 559; obnovení Hor Kuten
(1437) 573-4, sr, 576; za Albrechta
597, 599, (sjezd 1438) 600; — mince
(1422-3) 318, 334, (1433-4) 515, 530;
— z K. H. Ambrož (1435) 547.

Kvasice hrad na Moravě (1423) 331.
Kyjev v Rusku (1421) 294; viz Ale

xander, Sofie.
Kyjov na Moravě (1431) 436.
Kynžwart v Plzeňsku (1421) 290,

(1427) 384; viz z Plavna.
Kyšperk v. Supíhora.

z Labouně Zdeněk mistr, rektor univ.
(1409) 55, probošt u Všech Svatých
(1413) 84, (1417) 137.

Lacembok Jindř. ze Chlumu, průvodce
Husův do Kostnice (1414) 93, 95,
(1415) 107; (1421) 279.

Ladislav sv , král Uherský 591.
Ladislav král Neapolský 47, (kříž na

něj 1411) 73, 75.
Ládvé v Kouřimsku (1419) 172.
z Lamberka viz Sokol.
Lambert minorita, inquisitor v Ce

chách (1257) 12.
Lančice v Polsku (1422) 327.
Landeswart hrad u Mostu (1421) 288.
Landsberg v N. Markách (1433) 509.
Landsberk v Branib. (1432) 465.
Landshut ve Slezsku (1430) 417.
Landšperk hrad (1425) 354, (1429) 403.
z Landšteina Heřman na Borotíně,

při Táborech 171, Í1423) 333, 334,
(1425) 360; Mikuláš (1427) 386,
i z Borotína (u Lipan 1434) 524,
525, (1437) 572; viz Krajíř.

Landulf Maramaurus, kard. arcibisk.
Barský (1409) 57-8.

Lankasterský vévoda (1377) 32.
Laurin ze Hradiště Tábora (1432) 459,

do Basileje 473, (1433) 474, 479
Lava v Rakousích (1431) 435.
z Lažan Hynce na Bechyni (1428)

396; Jan Bechyně, podkomoří zem-

ský (1419) 152; Jindřich Lefl, král.
milec (1412) 72, ochrance Husův
(1414) 88, 89; (1419) 147, f (1420)
227; 265, 396.

z Lažan Jindřich, měšťan Cheb. 592.
z Ledeč viz Reček.
Ledeč (1421) 302; z L. Mikuláš (1437)

573; Petr farář (1420) 202.
Lefl viz z Lažan.
Lehnice ve Slezsku (1427) 379, (1428)

394, (1432) 465; v. Ludvík.
Lemberk ve Šlezích (1427) 379.
z Leskovce Arnošt na Humpolci,

u Lipan (1434) 524, 525.
z Lestkova Jan na Waldece, bývalý

podkomoří (1422) 320, (1427) 387.
Leštno (1420) 256, (1438) 608; viz

z Dubé.
Letná u Prahy (1420) 209.
Letovice na Moravě (1424) 353
Levoč v Uhřích (1423) 327.
Lhota u Sadské, bitva (1420) 257.
Libák z Vrbčan Václav, vůdce Sirot

kův (1430) 418.
Libava v Lužici (1430) 417, (1431)

435, (1432) 464.
Libeň u Prahy, Žižka (1424) 341.
Liberec (1428) 397.
Libochovice (1424) 341.
Libštein hrad (1425) 357, (1430) 416;

viz z Kolovrat.
Ličov v Rakousích (1431) 448.
Lichtenburk, vzdal se (1421) 274

obležen (1428-9) 396, 403; (věnem
1437) 576; — z L. Hvnek Krušina,
na Kumburce, (1415) 122, (1417)
146; Orebita (1420) 196, (u Vyšehr.)
224-6; 249; 256, 257, (1421) 272,
274, 276, 279, 287; (proti Žižkovi
1423) 332; 334; při kr. Sigmundovi
(1428) 396, (1429) 403, při Albrech
tovi (1437) 597, (1438) 606-7, 608,
612; — Jan Krušina nejv. purkr. a
hofm. (1403) 39, (1404) 41; (1421)
276; — Jan z Bítova (1415) 122,
(1420) 227; — Jiří z Bítova (f
1420) 227.

z Lichtenšteina (1427) 378; Hanuš
(1411) 67.

Lilecký Skála (1415) 107.
Limbursko (1408) 50.
Linec (1419) 147.
Lipany, bitva (1434) 525-7, důležitost

její 528; 250, 254.
Lipé (1426) 367.
z Lipé Hanuš nejv. maršálek zemský

(1415) 122; Jindřich (1415) 122;
Pertolt (1437) 597; viz z Dubé.

z Lipého (1435) 545; Oldřich Hlaváč
(1423) 334.



Lipnice hrad, svěcení kněží (1417)
138, 143, 265; (1420) 202.

Lipník, Lipnický v. z Kravař,
Lipsko (1430) 407, 408, 411; univer

sita založena (1409) 56
z Lípy viz Salava.
Liška hejt. na Lichtenburce (1428) 397.
Liteň viz z Waldeka.
Litice n. O., hrad (1421) 299.
Litoměřice (1420) 205, 224, (1421) 266,

269; vzdaly se (1421) 278; (1434)
523, 527, 535, (1436) 559; minoritě
14; — okolí 169, (1426) 366.

Litomyšl 71, obsazena husity (1421)
274; 300, Sirotčí (1425) 354; (sjezd
1432) 466, Kostka hejtman 472; —
okolí 169; — biskupství, zabráno
(1415) 121, (1416) 134-5, zapsáno
(1436) 568; biskup 20, viz Jan Že
lezný, Aleš ze Březí; — z L. Miku
láš mistr (rektor 1386) 32, místo
kancléř univ. Praž. (1401-3) 34-5.

Litovle na Moravě (1437) 588-9.
Litožnice v Kouřimsku (1420) 203.
Litva, (Jeroným 1413) 87, 295; (1421)

281, 294-5; 418-9, 464, 467, (1433)
496, (1435) 545-6; v. Vitold, Svi
drigal.

Livorno (1408) 48.
z Lobkovic Mikuláš, v K. Hoře (univ.

Praž. 1409) 54-6; 104, nejv. písař
z., na Hasišteině i Přimdě (1418)
146; (1419) 147, (1421) 266, 288,
(1425) 360, (1431) 426.

Lodi (1413) 88.
Lodenský biskup (1415) 117.
Lochy u Čáslavě (1421) 267.
Loket (1421) 290, (1431) 433, (1432)

459; (1438) 608; panství zapsáno
Šlikovi (1434) 592; Loketsko 169.

Lombardie, při Václavu IV (1406) 43.
z Lomnice Beneš Košík (1417) 146;

Jan (1415) 122, (1421) 275, 281, Jan
Košík (1417) 146.

Lomnice hrad (1420) 219, vzata Žiž
kou 263; (1435) 536.

Londýn, sbor duch. (1382) 32, 34.
Lopata hrad v Plzeňsku (1427) 384,

(1431) 433, (1432) 470 ; viz ze Hrádku.
Loquis viz Houska.
Lotrinský kníže (1431) 423, 429.
Louda viz ze Chlumčan.
Louka klášter u Znojma (1425) 361.
Louňovice klášter (1436) 566.
Louny (1419) 166, při Táborech 171,

(1420) 183, 201, 203, 224; v rukou
král. 205-6, poddaly se Praze (1421)
270-1; 287-9; při táb. (1422) 247,
sjezd 324; (1424) 341, (1425) 356;
(1433) 507; (1434) 523, 527, 534,

(1436) 559; proti Albrechtovi (1437-
39) 597, 610-2, 614; — z L. Kri
stan (1425) 360.

Louta viz z Dědic.
Lovosice (1438) 610.
z Lozy Otík, hejtm. táb. (1431) 447,

(1432) 465, 469.
Ložnice v Uhřích (1428) 392.
Lubice v Uhřích (1422) 326.
Lubický klášter, Leubus ve Slezsku

(1432) 466.
Lublinec ve Slezsku (1438) 611.
Lubno v Lužici (1427j 379, (1429; 406.
Lubová (1439) 614.
Lubus v Branib. (1432) 465 ; v. Jan bisk.
Lucembursko, manství kor. České,

za Ant. vév. Brabantského (1411)
67, 70, za vdovy Eliškv Zhořel.
(1415) 135,

Lucemburský rod odumírá (1137) 591.
Luciper v kacířství 12.
Lucius III pap. (1184) 9.
Luck na Volyni, sjezd kníž. (1429)

398, 418.
Ludvík patriarcha Aquilej. (1420) 216.
Ludvík kníže Bavorský (1407) 44.
Ludvík kníže Březský (1421) 286,

(1428) 393.
Ludvík lantkr. Heský (1421) 285.
Ludvík kníže Lehnický (1430) 417,

(1432) 466.
Ludvík falckrabě Rýnský, v Kostnici

(1415) 105, (106), 109, 113, 117-9;
(1421) 285, 289, (1422) 320, 326,
(1431) 424.

z Luhová Petřík (1427) 386.
Lukáš hejtm. Hradeckých (f 1421) 271.
Lukava v Lužici (1429) 406.
Lukka (1408) 47 ; 462.
z Lukova viz ze Šternberka.
Lupáč Martin ze Chrudimi (1427) 374,

(1432) 459, do Basileje 473, (1433)
474; zase do Basileje 503, 504, 510;
zase tamže (1434) 518-9; 531, (1435)
540, biskup volený 547, (1436) 551-3,

Lupák Martin, hejtm. Táb. (1423) 332.
Luther 104.
Lutterworth, fara Wiklefova 32.
Luttich (1406) 43; biskup (1421) 290,

(1431) 432.
Lužice (1408) 52; Lužičané do Čech

(1421) 286, (1422) 322, (1426) 368,
(1427) 382; (kontingent Lužic 1431)
424; husité do L. (1427) 379, (1429)
406, (1430) 417, (Libava 1431) 435,
(1432) 464; — Dolní připadla Vá
clavovi (1411) 67, neodlučna 68;
obojí při koruně 70, 613; (sněm

555, 567.



1421) 279, při smlouvě Vacov. (1425)
358; viz i Sestiměstí, z Koldic.

z Lužnice Václav kněz (1436) 553.
Lvík viz z Jivian, z Rovného, ze Slavic.
Lyonský arcibiskup v Basileji (1433)

'474, 485, 487.

Magdeburk (1420) 200, (1426) 370,
(1432) 455; arcib. (1427) 382, (1430)
407, 416-7, viz Gůnther; v. z Har
deka, Toke.

Mahometisté, přezdívka katolíkův
(1415) 125, 164.

Machendorf (1428) 397.
z Machovic Chval (1419) 177, Řepický

(1420) 184, na Táboře 185-6, 187,
(hejtman) 260, (1421) 269, (1422) 318,
(1423) 330, (1424) 341, správce kraje
Táb. (1426) 363; 366, (1427) 386;
Kunaš (1419) 177.

z Majsova (1427) 378.
Makotřasy tvrz (1420) 203, (1421) 271.
Makovec viz z Měrunic.
z Malenic Michal Čížek (1417) 137.
z Malenovic Hynek (f 1420) 227.
Malešov u K. Hory, bitva (1424) 337-8 ;

565; z M. Jakub Čeněk (1427) 386.
Malovec Jan z Pacova (1434) 520,

u Lipan 524, 525.
Maltezský řád (1437) 578.
Manda Sigmund Pražský (1433) 501,

(1435) 548.
Manětín viz Bohuše kommendor.
Mannheim (1417) 140.
Marbach, spolek (1405) 43.
Maria Panna 25, 145.
Marka Stará, zastavena křižovníkům

Prus. (1420) 192; Marky Nové (1433)
496, 509.

Markold viz ze Zbraslavic.
Markvart protonotar (1436) 553.
Martin V pap. (1417) 141 srov. z Ko

lonny, (1418) 142-3, (kříž na Čechy
1420) 188; (1421) 278, 284, (1422)
313, 326, (1423) 328, 335-6, (1424)
336, (1427) 373-4, 381, 391-2, (1429)
402, (1430) 413, 419; při svolání
sboru Basil. 421, (1431) 422, f 423.

Martin kan. Hnězdenský (1422) 313.
Martin žák Husův (1414) 94.
Martin mládenec (f 1412) 76.
Martinek viz Houska.
Mařík z Prahy (1434) 531, 532; viz

Rvačka.
Massilie (1407) 47.
Mastník potok do Vltavy 353.
Mašťov v Žatecku (1421) 270, 290,

(1427) 384.
Materna z Ronova, na Vožici (1425)

359, 360.

Matik Jan z Talovec (1430) 415, hrabě
(1433) 497, bán Slavonský 592.

z Měčína Vilém (Švihovský z Risen
berka 1432) 462.

Megerlein, farář v Radkově (1425) 355-6.
Mechlín v Belgii (1427) 381.
Meklenburský vévoda (1427) 382.
Mělič ve Slezsku (1432) 466.
Mělník (1420) 205, 225, poddal se Pra

žanům (1421) 271; (1424) 337, (1434)
523, (1436) 559; věnné m. (1437)
576, sjezd (1438) 603; (1439) 614,
615; probošt viz Zbyněk Zajíc 34.

z Melštýna Spytek, Polák (1439) 619.
z Měrunic Jan Makovec (1427) 389.
Městec Heřmanův viz z Opočna.
Měšice v Táborsku (1438) 609.
Methodius sv. 11, 12.
Meziřícký Petr, kupec Praž. (1420) 203.
Meziříčí Veliké na Moravě (1424) 353.
Mezivecký Petr (1424) 340.
Michalovice hrad (1425) 357; z M.,

Michalec (1421) 272; Jan (1415) 124,
(1419) 177, na Bezdězi 169; starší
(1420) 204, 207, (1423) 333-4, mladší
(1423) 333; mladý f (1420) 227; —
Petr (1437) 572, 579; — Václav mistr
Strakonický (1434 / 524, (1437) 597,
(1438) 606.

Mikuláš kn. Opolský (1438) 611.
Mikuláš kn. Ratibořský (1433) 496.
Mikuláš Condemone, bisk. Nazaretský,

inquisitor (1414) 92.
Mikuláš Puchník (f 1402) 34.
Mikuláš františkán Plz. (1433) 508.
Mikulášenci, Nicolaitae, Adamníci

(1421) 243.
Mikulov na Moravě (1426) 366.
Milán (1431) 446, 457; arcibisk. (1409)

57, v. Petr Filargus, (1415) 118, viz
Bartoloměj; vévoda (59), (1431) 423,
(1433) 497.

z Miletínka Bořek (1420) 196; — Diviš
Bořek, Orebita (1420) 196, 224; 249;
(1421) 271, hejtm. v Chrudimi 240;
(1423) 329, v Hradci Král. 331-2;
333-4; (1424) 342, 353, (1425) 354,
(1427) 389; (1434) 521, na Kunět.
hoře, velitel u Lipan 524-5; (1435)
536, 540, 547, 548, (1436) 561,
u Hradce Král. 568, (1437) 573,
ochrance Rokycanův 580, proti cis.
Sigmundovi 588; 597, f (1438) 600;
— Jetřich v Hradci Kr. (1423) 331-2.

Milevsko, klášter (1420) 195; panství
(1434) 519.

z Milheimu Jan, král. milec, zakladatel
káply Betlém. (1391) 29, (1401) 33.

Milič z Kroměříže, kan. Praž. a ka-
zatel 17, o Antikristovi 18, sr. 74,



v Římě (1367) 18-9; u sv. Jiljí 19,
Benátky, Jerusalém (1372) 19-20,
v Avinionu, f (1374) 20, vliv jeho
21, srovnání s Husem 45; Tóma
Štítný žák 30, 19, 35 ; 24, 31, 102, 103.

z Miličína viz Pavel biskup.
Miličínský farář (1420) 265.
Minoritě, bosáci 11, 13-4; (18, 97-8),

(1437) 578..
Minsterberské knížectví, Půtovi z Ča-

stolovic (1429) 398; v. Jan kníže M.
Míšeň 190; město a hrad (1429) 407;

Míšeňští do Čech (1420) 209, 212,
266, (1421) 284, 288-9, 289-90, (1422)
322, 324; (1438) 608, 610; husité do
Míšně (1429-30) 401, 407-8, příměří
(1432) 466, 468; — markrabí 44,
v. Fridrich Míš. a Sas., Vilém; bi
skup (1433) 487, v. z Koldic Tiema.

z Mitrova Hlaváč (1433) 511.
z Mladenovic Petr, průvodce Husův

do Kostnice (1414) 94, 98, (1415)
107, 109, 114; mírný kališník 251,
(1420) 258, 260; 274; (1426-7) 373,

Mlazovice (1424) 337.
Mnich Mikuláš farář Praž. (f 1380) 24.
Mnich Zdislav z Roudnice, v Hradci

Kr. (1436) 568, (1437) 576.
Mnichov nad lesy v Bavořích (1426)

366, (1428) 395.
z Mnichovic Klemens rektor univers.

Praž. (1408) 48.
Modrá v Uhřích (1428) 392.
Mohelnice na Moravě (1424) 353.
Mohuč, sjezdy (1421) 287, (1425) 362,

sněm (1427) 328; arcibiskup (1409)
58, v. Jan Nasovský, Kunrat.

z Mochova Anna, manž. Jana z Ústí,
husitka (1413) 85, vdova (1415) 121;
185; na Mochově v, Puš.

Mojvín, Ovin, hrad v Žitav. (1420) 220.
z Mokrovous a z Hustiřan Beneš

z Monsternberka Jan prof., v Kost
nici (1415i 101.

Morava, (1404) 39-40 ; v smrtí markr.
Jošta připadla k Čechám (1411)
67-8, 70; husitství v ní (1415) 106-7,
120, 122, (1416) 133, (1417)139; sr.
191; při Sigmundovi (sněm 1419)
180, (1420; 208, 222, (u Vyšehradu)
225-7 ; husitství (1421) 274, sr. 283,
dohodnutí s Čechy 275, na sněmě
Čáslav. 279, 281; pod Sigmundem
299, (sněm) 300, (1422) 314-5, (308);

375.

(1420) 207, (1427) 386, (1431) 427,
(1432) 459, do Basileje 472, (1433)
474; (1434) 530; proti Sigmundovi
(1437) 588; na straně Polské (1438-9)
603, 608, 612.

Čechové v M. (1423) 331, Žižka
332; 335; markrabství lénem Al
brechtovi Rak. (1423) 335, (1424)
339, 341; — Čechové v M. (1424) 342,
353, (1425) 360, 361, v (l426) 366,
(1428) 392, 394; sněm Český v M.

(1429) 401; Čechové o M. (1430)
414-6; křižáci tamže (1431) 435-6,
osvobození skrze Čechy 438; 447,
(1432) 467; 496, hrady Táb. v M.

(1434-5) 529, 534, 536, 539, sr. 566 ;
—

stavové Č. i M. při volbě zemsk.
správce (1433) 515, při zem. míru
(1434) 520; — při kompaktátech
(1432) 460, 462, 469, (1433) 490, 498,
501, 504, 511, 516-7, (1434) 519, 532,
533, (1435) 541, 542, 543-4, (1436)
553, 557, (1437) 578, 584; — vrá
cení M. ku koruně (1435-6) 538,
556-7, za Albrechta (1437-8) 599,
603, (604), sr. 613.

Mosbach v Bavorsku (1428) 395.
Moskevské knížetství (1421) 294.
Most (1421) 266, boje 288-9, (295);

(1422) 324; [zastaven Míšni 1423,
328 n. 192]; (hrad 1426) 371; (1431)
433, (1438) 610-1.

Muhamed sultán (f 1421) 284.
Múllrose v Branib. (1432) 465.
Multanské vévodství (1428) 394.
Múnchberk (1430) 408.
Múncheberk v Branib. (1432) 465.
Murad II sultán (1421) 284, (1437)

575, (1439) 614, 616.
Myslenice v Polsku (1433) 496.
Myška ze Hrádku Václav (1415) 107.
z Myšlína Čeněk a Vikéř (f 1424) 338.
Mýto Vysoké (1421) 274, Sirotčí (1425)

354; (1434) 523, (1436) 559, věnné
město (1437) 576; kraj (1437) 588;
— z M. Václav biskup volený (1435)
547, (1436) 551, 553.

Náchod (1420) 198, (1421) 287, 291,
(1425) 359, (1427) 380, 387, (1437)
588, (1438) 612; — z N. Janek Ho
lec (1429) 403; Jindřich na Abrš
pachu (1416) 146; viz Červeno
horský, z Dubé.

Nákvasa Jan kněz f v Bav. (1419) 180.
Namyslav ve Slez. (1430 418, (1439)

Nárožník konšel v Plzni (1434) 523.
Nasovští hrabata (1421) 285; viz A

dolf, Jan.
Návara Mikuláš písař krále Václava

(f 1421) 272.
Náz |an doktor (1409) 58, (1410) 65;

v Kostnici (1415) 126.
Neapol (1409) 59; v. Ladislav.

613.



Nebovidy u Kutné Hory (1422) 303.
Nečtiny 384, (1434) 520; z N. Ivan

na Bubne (1427) 387; Vilém na Korn
berce (1427) 386, z N. čili ze Žlutic
(1437) 575.

Nedakunice u Hradiště na Moravě
(1421) 274.

z Neinperka pan (1427) 378.
Nekměř v Plzeňsku (1420) 184.
Němci 28, 30, 51, 163; 169, 190; 218,

226, 321, 503-4, 557, 594-5, (v Uhř.)
615; v. národnost; — ve městech
68. 77, 80, (1413) 84-5, (1419) 160,
167, 179, (1420) 181, 189, 198; 275,
(v K. Hoře 1437) 573-4; — v uni
versitě 28-9, 36, (1409) 53-7; —
němečtí husité 169, 221, sr. 200;
Němci mezi Tábority (1430) 412;
— něm. jazyk 475, 482; literatura 30.

Němčí ve Slezsku, obsazeno Čechy
(1429) 397, (1430) 415, 417, (1431)
435, 437, (1432) 465, 466, (1433) 497,
(1434) 529, postoupeno (1435) 535-6.

Němec Jan Žatecký, kněz táb. (1419)
171, (1434) 534; Petr z Žatce (1429)
405, kněz Sirotčí do Basileje (1432-
3) 473, 474, 478.

Německý řád viz Pruský,
z Nemošic Holec Matěj (1437) 573.
Nepolomice v Polsku (1420) 223.
Nepomuk, klášter (1420) 195, 220.
Nesmily v Uhřích (1439) 616.
z Netunic Vilém (1427) 387.
Neumark ve Slezsku (1428) 393; Neu

markt (1432) 465.
z Neustupova Unka (1437) 573.
z Nežetic Adam kan. Praž. (1408) 49.
Nider Jan převor Basilejský, posel do

Chebu (1431-32) 450, 458, 459;
(1433) 478.

Niklásek richtář Nového Města Praž.
(1419) 153.

Nimburk (1420) 225, 228-9, poddal se
Pražanům (1421) 272, (1424) 337,
poddal se Žižkovi 338; (1426) 371,
(1434) 523, 535, (1435) 546, (1436)
559, proti Albrechtovi (1437) 597;
— z N. Jan (1435) 548; Vavřinec
mistr (f 1421) 271

Nisa ve Slezsku (1428) 393, 397,
(1432) 465.

Nisa řeka (1428) 397.
Nitenov v Bavořích (1428) 395.
Nitra (1431) 447.
Nizozemsko (1421) 289, (1427) 382;

husitství (1420) 200.
Nórdlingen (1432) 473.
Normberk 21, (1414) 94; sněmy (1421)

284, 285, (1422) 320-1, 326, 358,
(1426) 365, 367-8, 370; (1427) 383,

390, 391, (1428) 396; jízda husitův
(1430) 409, 411 (hádaní) 409, 413;
sněmy (1430) 414, 416, 417, (1431)
422, 423-4, 425; 428, 429-30, 432,
434, 437, 444, 446, 451, (1432) 458,
459, 473, (1433) 495, 508, 510; sněm
(1438) 607; purkr. v. Fridrich; viz
Albrecht, Jindřich.

Norvežsko (1423) 328.
Novara 59.
Nováves viz Protiva.
Nové Marky v Marky.
Nové Město nad Váhem (1428) 392.
Novgorod (1421) 294.
Nový Hrad (1420) 207, (1425) 357.
Nový Hrad v. Kunratice.
Nussdorf v Rakousích (1428) 394.
Nýrsko (1431) 436.

Obora králov. u Prahy (1420) 204, 209.
Obořišté za Dobříší (1425) 357.
Obrovec Petr (1420) 203.
z Očedčlic Ojíř (f 1421) 290.
Odolen v Přibenicích (1420) 265.
Odra řeka (1432) 465.
Oertel Jan, konšel Starého města Praž.

(f 1413) 85.

Ojíř viz z Očedčlic.
Okoř hrad (1421) 271; z O. Mikuláš

(Rokycanský), podkomoří zemský
(1403) 39, na Vožici (1411) 70.

Olava ve Slez. (1428) 393, (1429) 397.
z Olbramovic Kuneš purkr. Karlštein

ský (1411) 69.
Oldřich viz Celský.
Olešnice ve Slez. (1432) 466; v. Kunrat.
Olešnický Zbyhněv, probošt, sekretář

kr. Vladislava (1421) 293, biskup
Krakovský (1431) 420, (1432) 467,
kard., f (1455) 619.

Oliva klášter v Prusku (1433) 509.
Olivetská Hora (1420) 184.
Olomouc (1421) 274, 278, (1422) 314,

(1424) 340, (1431) 438; (1437) 589,
(1439) 614; — biskupství (1416)
134-5, (1420) 192; biskup (1403) 20;
v. Aleš, Jan Železný, Kunrat z Vechty,
Kunce ze Zvole, Pavel z Miličína,
Václav Králík.

Ondřej kněz bludař (1389) 24, 25.

Opatovice v Hrad. (1437) 588; klá
šter (1420) 266, (1421) 271, 272.

Opava (1428) 392, 393, (1431) 447;
kníže Přemek (1421) 300, (1423) 331,
(1428) 393, 394, (1431) 447; viz
Hanuš, Václav.

Opočno hrad (1425) 354; — z O. Jan
Městecký (1421) 266, 267, hejtman
v Chrudimi 274, 276, zase při králi
299, (1423) 333, 335, (poražen Žiž-



kou 1424) 336-7, (1427) 378, (na
Heřm. Městci) 388, 389, (Lichten
burk 1428) 393, 396, (1429) 399,
k Sirotkům, f 403.

Opolští knížata (1389, 1405) 42; viz
Bernart, Bolek, Jan, Mikuláš.

Oreb u Třebechovic (1419-20) 171,
196; Orebité 171, (1420-5) 249;
(1420) 195, 214, 224, 240, 266, (1421)
271, 275, (1424) 353, konec jich
354; 367, 524.

Orleans (1429) 402; vévoda (1407) 44.
Orlík hrad (1405) 41; viz Zmrzlík.
Orság Michal, pán uh. (1437) 586, 592.
Orsini Jordán kard. (1415) 126, legat

(1426) 367, 370.
Ořechov v Uhřích (1*28) 392.
Osek (1426) 369, hrad (1431) 435,437;

klášter (1421) 287; z O. viz z Ri
senburka.

Osoblaha ve Slez. 340, (1428) 393.
Ostaš městečko u Police (1421) 287.
Ostrava Polská ve Slez. (1428) 393.
Ostroh v Lužici (1427) 379.
z Ostroha v. Fridrich.
Ostromeč hrad (1424) 353; (1429) 403,

(1430) 415; (1435) 536; sr. z Padařova.
z Ostroroha Sudivoj, kastellan Po

znaňský (1433) 509, (1438) 608, 611.
Ostrovský viz z Waldšteina.
Ostrov, Schlackenwerth (1437) 592.
Ostrov na Moravě (1422) 314.
Ostředek viz Zúl.
Ostřihom (1439) 616; arcib. (1410)87;

v. Jiří.
Osvětinský kníže Kazimír (1428) 394.
Ota bratr falckrabův (1430) 416.
Ota arcibiskup Treverský (1421) 285,

(1427) 384.
Otmochov ve Slez. (1428) 393, (1430)

417, pevnost česká (1432) 465, 466,
postoupena (1434-5) 535, 536.

z Óttinku hrabě (1432) 473, Ludvík
(1421) 285.

Ovenec u Prahy (1415) 125, (1420)
204, 209.

Ovin viz Mojvín.
Oxford, universita 27, 29, 31-2, 33,

59, 117, 144, 373, 481.
Ozor viz z Boskovic.
z Ozora viz Pipa.
Ožice, Oschatz (1429) 407.

z Paběnic Hrabiše Jan (1427) 386.
z Pacova viz Malovec.
Pačkov ve Slezsku (1428) 393.
z Padařova Filip, hejtman na Ostro

meči (1430) 415, (1435) 536; Miku
láš (1425) 360, hejtm. táb. na Ostro
meči (1429) 403, (1434) 522, 530.

Paieč Štépan 32, 48, odpůrce Husův,
děkan fakulty theol. (1412) 74, 75,
(1413) 82-3, vypovězen 84; spisy
Husovy proti němu 85, 101, 109,
112; v Kostnici (1414) 93, 96, 98,
(1415) 113, 115, u Husa 116; (1416)
127.

z Palomar Jan Dr., arcijahen Barcelon.,
v Basileji (1431) 430, (1432) 472,
(1433) 474, 475, v disputacích 485,
488-9; posel sboru 490, v Praze 499,
500, Jeho zprávy 503, 505; znova
do Cech 506, (na sněmě) 511-3,
(1434) 518; zase posel sboru 519,
v Řezně 531, v Brně (1435) 540-3,
v Bělehradě 548, v Jihlavě (1436)
555, v Praze 564, 569; (1437) 583.

Pankrác u Prahy (1420) 224, 226-7.
PapoušekJan ze Soběslave mistr (1434)

517, rektor univ. Praž,, farář Týnský
(1437) 578.

z Pappenheimu Haupt říš. maršálek
(1415) 119, (1425) 362.

Pardubice 207, klášter (1421) 274; ro
diště Jana z Milheimu 29; v. Arnošt.

Pardus Jan z Horky, hejtman Táb.
(1433) 496, 507, 508-9; (1436) 568,
(1437) 588-9.

Parsperger Fridrich, děkan Řezem,
posel sboru Basil. (1432) 459, (pro
bošt 1433) 490.

Pařížská universita 21, 27, 29, 31, 33,

Pasov (1410) 87, (1416) 133, (1418)
146; (1432) 455; v. Jiří z Hohenlohe,
Tiem Václav.

Patareni, sekta 10.
Pater viz ze Knína.
Pavel z Miličína biskup Olom. (1435)

539, 542, při kompaktátech 544,
(1436) 553, 555, 569, (1437) 577, 584;
(1438) 606.

Pavel kazatel v Praze (1435) 548.
Pavia koncilium (1423) 142, 335-6.
Payne Petr, Engliš, mistr Oxfordský,

Wiklefovec, do Prahy (1417) 144;
(1420) 256, 293, (1421) 299, sr. 307;
hádaní (1426) 373; (1427) 375, há
daní 392; (1429) 399, hádaní s Pří
braměmi 405; (1431) hádaní v Kra
kově 419; v Chebu (1432) 459; do
Basileje se Sirotky 473, (1433) 474,
475, disputace 479, 481, 488, 489;
v Praze na sněmích 499, 501, 502,
511, 513; rozsudí (1434) 534, s Tá
bory (1435) 540; (1436) 565-7, (1437)
577, vypuzen ze Zátce 578, jat
(1439) 614.

59, 87, 126; (1409) 52-5, 58; (1423)
336, (1429) 399 sr. 427, (1431) 421,
424, 425.



Pecka hrad (1432) 470.
Pegnitz (1430) 409.
z Pelhřimova Mikuláš, Biskupec, 170,

biskup Táborský (1420) 239, 240,
244, 245, 246, hádaní 260; hádaní
(1423) 331; (1429) 405, v Chebu
(1432) 459; do Basileje 473, (1433)
474, jeho řeči 480, (485), 488; v Praze
499, 501; (1435) 540, (1436) 565-6,

Pelplín klášter v Prusku (1433) 509.
Penning Jan, žák Paynův (1437) 579.
Pernek v Rakousích (1431) 447.
Perno v Míšni (1429) 407.
Pernov v Bav. (1428) 395.
z Pernšteina Jan (1429) 407, proti

Albrechtovi (1437-8) 597, 603; Vi
lém (1411) 67, (1415) 122.

Pešček zahradník (1429) 406.
Petr opat u sv. Ambrože (1415) 101.
Petr sv. Angela kard. (1412) 79, 80.
Petr biskup Augšp., posel sboru Ba

silejského (1433) 490.
Petr Filargus z Kandie, kard. arcib.

Milánský 57; Alexander V (1409) 59.
Petr kazatel od sv. Klimenta, v Kost-

nici (1414-5) 98, 101._
Petr Veliký kněz v Ústí Sezimově

(1415) 136.
Petrkqv, snem v Polsku (1438) 612.
Petrovaradín (1439) 616
Petrovice u Náchoda (1421) 291.
z Petrovic viz Carda.
Petršpurk hrad (1422) 323; z P. Jenec

(1433) 511; viz z Janovic.
Pezinek v Uhřích (1428) 392.
Pflug Hynce (1433) 509.
Pihel v Litom. viz ze Chlumu.
Pichel purkmistr Litomčř. (1420) 205.
Pikharti, beghardi 10, 14; viz pik

hartství.
Pipa Špan z Ozora, Florentinský, voje

vůdce kr. Sigm. (1420) 202, (1421)
299, 302, (1422) 304; 592.

Pirkštein hrad 600; z P. viz Ptáček.
Pisa, sbor cirk. (1409) 47-8, 50, 57-

60; sr. 66, 95, 98, 107, 115, 140,

de Piscia Leonard (1431) 429.
Písek (1419) 165, sídlo Táb. 171, 180,

181, (1420) 186, 201, 262; obecná
kasa 186, 248; traktáty 238, sbor
knčží 245; (1422) 247, 308, 318,
(1425) 357, sjezd Táb. (1426) 363-4;
365, (1427) 386; hejtman (1432) 472;
(1434) 523, 530, 535, (1436) 559; proti
Albrecht. (1437) 597 ; v. ze Chlumčan.

z Pístného viz z Husi.
Pistoja (1409) 61.
Pivo Vaněk (1421) 297.

567.

200, 421.

Placencie (1432) 458.
Plačíce tvrz u Kr. Hradce (1436) 568.
Planá v Plz. (1427) 384; v. ze Žeberka.
Plaňany (1434) 525.
Plassenburk (1430) 408.
Plavno (1430) 408; z P. (1420) 263,

(1421) 301, hrabě (1431) 432; Jin
dřich na Kynžwartě (1422) 324,
(1430) 408, Jindřich Rús mladší
(1418) 146.

Pleskov na Litvě (1413) 87, 295.
z Plesu Petr (1437) 573.
Pleše u Kardaš. Řečice (1421) 243.
Plichta z Žirotína (1423) 333; Jaroslav

(1437) 572.
z Plumlova Jindřich, hejtm. markrab.

Morav., f u Vyšehradu (1420) 226-7.
Plzeňský Jan, purkm. Praž. (1419) 174.
Plzeň (1419) 166, (farář Koranda) 170,

husitská 171, 173, 177, 179, 180-1;
183, sr. 237 ; v obležena (1420) 184,
185, vydána Žižkou 186, 220; (1421)
268, obležena husity, příměří 269-
70; 301, sjezd (1422) 324; (1424)
338-9, (1427) 384-5, obležena, pří
měří 386-7, 391; 396; (1431) 433,
(1432) 454, 459; (1433) 504, oble
žena 506-9, 516, (1434) 518, 519-20,
521, osvobozena 522-3, (znak 523),
529; při straně šlechtické 523; —
Plzeňsko 180, 263, 268, 301, 359,
385, 389, 408, 429, 433, 448, 527,
kraj (landfrid) (1421) 269, (1423)
333, (1424) 338, (1425) 360, (1426)
363, 364, (1427) 385, (1433) 507,
(1434) 524, (1438) 608.

z Plzně, Plzeňský Prokop, mistr Praž.
34, hájil Wiklefa (1410) 64, přítel
Husův (1414) 92; mírný kališník
251, rektor (1420) 258; (1421) 283,
296, (1426) 296, 373, (1427) 375; do
Basileje (1433) 503, 504, 510; (1434)
517, veřejné psaní jeho (1435) 537;
540; (1437) 578, do Basileje 579,
584-5.

ze Pnětluk Mikeš Kozíhlava (1425)
359; Sulislav (f 1313) 14.

Podbrdský kraj (1424) 339, (1425) 360.
Poděbrady 229, 266, 337, dobývány

Tábory (1426) 371; — z P. (1421)
271, Boček 302; z P. a z Kunstatu
Boček, písař zem. (1403) 39, B. starší
(1415) 122, 123, mladší 122; — Hy
nek Boček (1420) 229, 257, 266,
(1421) 276, 279, (1423) 331, (1424)
354, při Korybutovi (1425-6) 354,
370, f 371 i

— Jan Boček (1421)
276; — Jiří, syn Viktorinův 228,
371, (1434) 524, (1435) 540, (1437)
573, proti Albrechtovi 597, (1438)



609, 610; — Viktorin Boček, bratr
Hynkův, (1420) 224, 228-9, 256, 257,
266, (1421) 276, 279, (1423) 331,
přítel Žižkův (1424) 337, 342, 354,
při Korybutovi (1425) 354, (f 1427)
371; srov. z Kunstatu.

Podivín na Moravě (1426) 366.
Podlažice, klášter (1420) 207, (1421) 274.
Podol u Prahy (1420) 224.
Podolšany (1421) 271.
z Podviní Mikuláš purkmistr N. města

Praž. (f. 1419 153.
Poggio Bracciolini, humanista, o Jero

nýmovi Praž. 1416) 128-32.
Pohořelice na Mor. (1421) 297, (1431)

438, (1439) 614.
Polák Petr, hejtman v Němčí (1433-4)

496, 535; (1438 608.
z Polenska Hanuš (1420) 202, 207,

(1428) 394, 397, (1431) 435.
Police (1421) 287, 291.
Polička, vzata Žižkou (1421) 274; (1436)

559, věnné město (1437) 576.
Polkenhain v. Bolkenhain.
Polná (1438) 600.
Polocko, pod Vitoldem (1421) 294.
Polsko, Polákův přízeň s Čechy (1410)

87-8; 297, (1422-3) 314, 329; (1427)
381; 413, (1432) 464, 466; 496, 543,
(1438) 605, 619; — jazyk český 87,
295, 420; — husitství' 87-8, (1415)
106-7,114; 200,293; 501,542; 619 ;

v husitském vojsku 412; — Poláci
v Čechách 87, (1422) 317, 318, 319,
322, 324, 327, (1424) 339-40, (1427)
375; (1438) 607-11; Čechové jim
pomocni (1410) 87-8, (1432) 464, 469,
(1433) 509-10; husitské roty proti
nim (1435) 546; v. Vladislav, Kazi
mír; Korybut, Vitold, Svidrigal,

Pomorský vévoda (1427) 382.
Popovice tvrz (1420) 256.
Portugalský král (1409) 58.
Poříčí na Sáz. (1420) 203; (1438) 608.
Postoloprty, klášter (1420) 203.
z Postupic viz Kostka.
Potamské jezero 88.
Potenštein nad Orlicí (1389) 42, (1432),

470; z P. Bavor (1415) 122; Jan
Kolda (1419) 171, Markvart i z Žam
pachu (1418) 146; Mikeš (1415) 122;
Vilém (1415) 122, (1424) 341; viz
Kolda, Žampach.

Pottenstein v Bavořích (1430) 409.
Potůček u Prahy (1420) 224.
Povislí, Čechové zač. XV století 87.
z Pozdně Hříč Hurt Aleš na Svinařově

(1437) 573.
Poznaňsko (1433) 509, (1438) 611,

biskup (1432) 467.
Palacký, Dějiny české III., vyd. 4.

Praha, její náčelnictví v národě (1420)
255, (na sněme Čásl. 1421) 279-80,
převzato Žižkou (1422) 312-3; opět
nabyto (1424) 340, přešlo na Prokopa
Vel. (1427) 378; P. při straně šlech
tické (1434) 523, jediným středištěm
národu 528; (pořadí mezi stavy)
279-80, (1435) 547; v reakci pod
Sigmundem (1436) 560, při straně
rakouské (1437) 597; — sídlo husit
ství 136-7, 201-2, St. M. kališnické
170, N. M. při Táborech 137, 171,
176, 251, 255 a Sirotcích 247, 415,
427, 447, 448, 451, 521, v. Kališníci,
artikule Pražské, srov. Táboří, Si
rotci; — spojení St. a N. M. (1420)
190, 253, (1421) 281-2, (1422) 297-8,
306- sr. 315-6; politické zřízení
(1420) 252-3, (za Korybuta 1422)
316-7, sr. 329, (1424) 340; spory
obou měst (1428-9) 403-4; panství
St. M. nad N. (1434) 522, N. M.
zase samostatné (1436) 561, 562; —
srov. universita, Němci; měšťané
odběhli 181, (1420) 189-90, 221,
(1423) 334.

— (děje vnitřní:) bouře (1415) 121,
smetání konšelů N. M. (1419) 152-3,
bouře 164-5, sr. 167, 173, boje 176,
178-9; zpoura (1420) 189, 190, boje
196, 197; 201, příchod Táborův
202-3, 204-5, 207-8, obležení od kři
žákův (1420) 209-221; 221-2, u Vyše
hradu 224-8 ;

— různice (1421) 297-9,
vjezd Žižkův 301; f Jana Želiv. (1422)
307- příjezd Korybutův 316,bouře,
vypuzení Táborů 322-3 ; Žižka před
Prahou (1424) 341; pokusy o Prahu
(1425) 356, 359; jetí Korybuta a
vpád jeho strany (1427) 374-5, 388;
rozbroje (1429) 404; dobytí N. M.

(1434) 521-2; bouře (1435) 548; —

vjezd Sigmundňv (1436) 561; 565,
(1437) 576-7, odjezd Sigm. 590; roz
broje (1438) 600-1; Albrecht v P.
604-5, 606-7; 608; 610, odjezd Albr.
612; (1439) 614.

— Pražané v poli: (1420) 256-7, 266,
(1421) 267, u Plzně 269, dobývání
měst v zemi 270-6, 278; u Mostu
287-9; 291; 296, 300, u K. Hory 301,
303, u Karlštejna (1422) 319-20,
324-5; v bojích s Tábory a Žižkou
(1423) 329-32, se Žižkou (1424) 337,
341, do Moravy 342, 353; mír s Tá
bory (1425) 359; v Moravě a Rak.
361, u Ústí (1426) 368-71, u Tachova
(1427) 384-5; 389, v Uhřích (1428)
392; (393), 395, (1429) 403, (406),
do Míšně 407, 410; v Uh. (1430)
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415, u Domažlic (1431) 433, v Uh.
447, sr. 448; u Plzně (1433) 507,
(1434)523; 524

; (1435)536,(1437)581.
— Pražané v jednání; jdou s vládou

(1419) 174, holdují v Brně 180-1;
(1420) 181-2, (srov. Babylon 183);
v branných jednotách 190,191, 193,
pokořili se, ale zase zmužilí 198,
201, 211-2; ve vyjednávání 210,
214, 215-8; proti Sigmundovi a pro
krále Pol. (1420-1) 222-3, 229, 279,
293; pro Vitolda (1421) 294-6, sr.
306, 313; při Korybutovi (1422)
316-8, sr. 327, opět (1424) 340, se
šlechtou (1425) 354; blížení se Sigm.
a Římu (1426-7) 372-5; v Chebu
(bez Novoměstských, 1431) 427, 429;
jednání se sborem Basil. (1431) 446,
450, 451, (1432) 451-2, 454, v Chebu
460, 461, 468, v Basileji 472, (1433)
474, v Praze 492, 495, opět 510;
v Brně (1435) 540; 546, v Bělehr.
548, (1436) 550, v Jihlavě 552, při
jetí Sigmunda 559; v reakci 560-2,
563, 568; (1437) 599; — spory s Tá
bory, v. Táboří; viz sněmy.

— Hrad (1419) 165, 176, 178, 181,
(1420) 189, 191, 197, 198, obležen
205, 207-8; 212, 218, 220, 221, 225,
228, 229; 276, vzdal se (1421) 278;
(1422) 317; 352, 361, 375; (1436-7)
561, 582, (1438) 604, 606; 617; —
Pohořelec 205, Strahov 205, 605,
Bruska 208, 209, na Písku pod
Bruskou 210; — Malá Strana, král.
posádka vypuzena, radnice zapá
lena (1419) 178, město pohořelo
(1420) 197; dům Saský 176, 178,
197, 212-3, 225, 228; dům arcibis
kupův 78, 92, (1415) 121, (1419)
176, pobořen 178, (zahrada) 210;
dům podkomořího 197, škola u sv.
Mikuláše 178; — Karlův most, pro
tržen (1432) 468; — Staré město,
radnice 41, 85, 165, 218, (1422)
307-10; 316, 322, 351,571,577, 587,
598, 607, šatlava 76, 323, stará rychta
522; králův dvůr u sv. Benedikta
78, (1427 374, (1436) 561, (1438)
606; Karolín 75, 258, 283, 352,
400, 405, 426, 452, (1433) 499,
513; 561, 562; 578, 595, 598, 603;
dům Zmrzlíkův (92), 258, p. Rosen
berka 261, u Slona 389; náměstí
hlavní 322, 468, 561, 605, 607,
u sv. Havla 77; Můstek 77, Dlouhá
střída 322, Železná ulice 310; —
Nové město, radnice (1419) 152;
451; dvůr král. na Zderaze 617,
Karlov 224, Slovany 197; trh Novo-

městský 152, Koňský 323; příkopy
78, v323 ; (popraviště) 41, 77; dum
u Černé Růže na příkopech 48;
Poříčí 204, 212, špitál sv. Pavla 213,
Špitálské pole (nyní Karlín),
212, (1424) 341, 342; 608.

— Kostely a kláštery: sv. Ambrože
na Příkopech (101), 148, 173, 204,
257,341,404; Anny 278 ; Apollináře
150, 196, 585; Benedikta 68, 148,
404, 561; Betlém 29, 32, 33, 61, 64,
65, 77, 78. 80, 85, 104, 298; Božího
těla 578; sv. Ducha 221; Emausy
(Slovany 563, 578; sv. Františka
165; Havla 15, 405; Jakuba 76,221,
258, 578; Jerusalém 20, 21; sv. Jiljí
17, 19, 548, 578; Jindřicha 578; Jiří
278, 576, 578; Kateřiny 204; Kli
menta na Poříčí 61, u mostu 98,
101, 221; Kříže (nyní Milosrdných)
209-10; Martina ve zdi 31, 103; P.
Marie Sněžné 127, 148, 152, 170,
251, 281, 310, 311, 323, 404, 522,
618; Matky Boží na Louži 24, 165;
sv. Máří čili Maltézský 195, 578;
Michala 33, 68, 84, 103, 173, 282,
298, 563, 618; Mikuláše na St. m.
24, 103, 149, 282, na M. str. 17,
178; Petra na Poříčí 382 ; Strahov
ský 176, 195, 205; sv. Štěpána na
Rybníčku 63,152, 297, 580 ; Tomáše
176, 178, 195, 197; Týnský (M. Boží)
17, 19, 74, 76, 374," 404, 437, 450,
561, 562, 578; sv. Václava na hradě
74, 154; Valentina 209; Víta 64,
69, 76, 125, 143, 148, 154, 218, 219,
(spustošen) 278, 280, 563, 575, 576,
591, 605, 606, v. kapitula; sv. Voj
těcha 95, 103; Všech Svatých 84,
137; Zderaz 221.

Prachatice, (Mik. z Husi) 149; vzaty
Žižkou (1420) 263, 264, při Táborech
(1422) 247, 318, 325, (1426) 364,
(1427) 386, (1434) 523, 535; (1436)
559; — z P. Křištan, mistr Praž.,
pro Wiklefa 32-3, farář u sv. Mi
chala v Praze (1411) 68, rektor
(1413) 84, 85, u Husa v Kostnici
(1415) 106; 137, 143, (1419) 173,
174; mírný kališník 251, 1 14211 282,
298, (1426-7) 373, 375, rektor (1434)
517; (1435) 540, (1436) 563, admini
strátor konsistoře pod obojí (1437)
580, 588, f (1439) 618.

Pražka, puška (1422) 324.

Prešpurk (1411) 72; námluvy (1421)
297, 291, 299; husité (1428) 392;
(1429) 398, rokování 399-400, 401-2,
(říš. sněm) 409, sr. 414, 420, 427;



národa 433, 443; do Uher a Rakous
447, 448; (1432) 451, v Chebu 459-62,
464; do Braniborska 464-5 ; 468; do
Basileje 473, (1433) 474-5, 478-9,
jeho řeči 480, 483-5, 489-90, 492-3,494;
v Praze 499-500, 501, 502; u Plzně
507-9; od vojska v Praze 509, 512-3,
514-5, (1434) 520; zase u vojska 521,
na Nov. m. Praž. 522; 524, fu Lipan
(1434) 525, 526; 529.

Prokop jednooký, kněz (1421) 240.
Prokůpek, Prokop Malý, vůdce Sirotčí

(1424) 342, 354, (1426) 379, (1428)
392, 396, (1429) 406, (1430) 415, (1431)
438, 447; 478, (1434) 520, 522, f
u Lipan 525.

Prostředek Martin kněz, na Sioně
(1437) 576, 587.

Protiva Jan z Nové Vsi, první kazatel
káply Betlémské (1391) 31; 32, farář
u sv. Klementa na Poříčí (1409)
61; viz ze Svojšína.

Prousnice ve Slez. (1432) 466.
Prudník ve Slezsku (1428) 393.
Prusy, jazyk 190, husitství 200; král.

dům 135, 359; jízda husitův (1433)
496, 509-10; — řád křižovníkův,
v půtkách s Polskem (1410) 87-8;
166, (1420) v 188; 284, (1422) 313,
326; proti Čechům (1427) 379, 382,
(1430) 413, (1431) 424; Čechové
s Poláky proti nim (1432) 469, 492,
(1433) 509-10; křižovníci se Svidri
galem (1431) 419, (1435) 545-6; 607,
v. Markyp Drobovice.

Předlice u Ústí n. L. (1426) 369.
Přeloučí (1421) 266.
Přemek v. Opava.
Přemysl Otakar II. proti kacířům

(1257) 12.
Přibenice (1420) 207, dobyty Tábory

265, sr. 240, 242, 261; (1421) 268,
289, 399.

(1434) 534, 536, (1435) 539, (1439)
613-4.

Prokop markrabě Morav., při Václa
vovi (1403) 39, f (1405) 42.

Prokop Holý čili Veliký, jeho původ
i osobnost 366; 171,249, 354; (1423)
367; (1426) 367, u Ústí 368-9, 370,
371; pro offensivu (1427) 378, do
Slezska 379, u Tachova 385, 386;
389, do Uher (1428) 392, do Slezska
393, 394; 396, (1429) 398, v Preš
purku 399-400, 401-2; do Lužic a
Slez 406, do Sas (1429-30) 407-10;
412, do Slez 415 a Moravy 416, zase
do Slez 417, 418; na sjezdu v Kra
kově (1431) 419; 420, (sídlo jeho)
425; u Domažlic 433, 437-8; včele

Přibislav, smrt Žižkova (1424) 342;
z P. Čeněk (1421) 267.

Přerov na Mor. (1423) 331, (1431) 436.
Příbram (1434) 522; — z P. Jan, Pří

bram, mistr 34, přítel Husův (1414)
92 ; rozmluva na M. Straně (1420)
216; 238, 246, vůdce mírných kališ
níků 251; (1421) 280, 283, 296; há
daní (1423) 331, (1424) 352 ; při
reakci (1426-7) 373, 375; hádaní
(1429) 405-6, (1431) 426; (1433) 513,
(1434) 517; farář u sv. Jiljí (1437)
578, do Basileje 579, 584-5; (594),
(1438) 612; Příbramova strana 295,
529, (1435) 540, 546, (1436) 556,
560, 561, (1437) 572, 577, 580, 597.

z Příchovic Vilém (1427) 387.
Přimda (1416-8) 146, (1421) 268, (1427)

384; viz z Jivian.
Psáry u Prahy (1415) 125, (1420) 224.
Pšenička kněz táborský (1415) 137.
Ptáček Hynce z Pirkšteina (1434) 521,

524, 530, (1435) 536, 540, 545, 547,
548, 550, (1436) 561, (nejv. hofmistr)
562, 563, 567; kališník (1437) 572,
u Siónu 581, 586-7; v čele strany
nár. 597, před volbou Albrechtovou
598, (1438) 599, při straně Polské
600-1, 605, 608-11, (1439) 614; — Jan
Ptáček na Ratajích (1419) 177.

Puchala Dobek (Dobeslav), Polák (1428)
393, 394; přítel Korybutův (1429)
415, (1431) 419, 428; 619.

Pucheimeř pan (1432) 471; z Puch
heimu (1427) 378; Jiří (1431) 447.

Puš Jindřich z Cách, na Jenšteině a
Mochově, strýc Prokopa Vel. 366.

Puška viz z Kunstatu.
Pytel v Ústí Sezimově (1415) 136.

z Querfurtu Proce (f 1426) 370.

Rabí hrad, vzat Žižkou (1420) 195,
(1421) 289, (343); viz z Risenberka.

z Rabšteina Albrecht, v Kostnici (1414)
93; Jan (1438) 605.

Račinský Výšek, Polák (1421) 294, na
Sioně (1437) 587.

Radkov, Radek, Wúnschelburg ve
Kladsku (1425) 354-6.

Radyně hrad, (1427) 384 purkr. 387,
(1431) 433, (1434) 520.

Rakousy (1403) 39; vpády husitů (1425)
361, (1426) 371, (1427) 378, (1428)
394, (1429) 398, (příměří 401), (1430)
414, 415, (1431) 447, 448, (1432) 470-1,
(1433) 496; Rakušané na Moravě
(1421) 274; v. Albrecht, Fridrich ;

—*

nepřipojenyku koruně České(1437-8)
598-9, 602 ; povznesení domu Rak.



cis. Sigmundem (359), sr. Čechy,
Česká říše, Morava, dědičná smlouva
českorakouská.

Rakovnický Jan hejtman v Kouřimi
(1429) 404.

z Ralska viz z Wartenberka.
Rameš viz Rozvoda.
Rankonis de Ericino Vojtěch, scho

lastik Praž., 21,23, (1388) 29- (1374) 30.
Rataje 600; viz Ptáček.
Ratiboř ve Slez., (pod Hanušem kn.

Opav. 1421) 297, 305; (1428) 394,
v. Mikuláš, Václav.

Rec hrad v Rak. (1425) 361.
Reček Jan (1425) 360, z Ledeč, purkm.

Praž. (1436) 561.
Reims (1429) 402.
z Reinšteina viz Kardmal.
Rezek Petřík, Pražan (f 1422) 309.
Richard lékař, kacíř (1318) 13.
Richby ve Slezsku (1428) 393.
Richenberk v Hradecku (1425) 354.
Richenburk ve Chrudimsku (1425)

354; v. Flaška.
Risenberk hrad (1431) 436 ; z R. Břeněk

Svihovský, na Skále, nejv. sudí dvoř.
(1403) 39; z Dolan, při Táborech,
(1419) 171, 177, (1420) 184, 186, f
u Sudoměře 187; 195; — Jan Švi
hovský, na Rabí (1420) 195, (1424)
341, (1425) 357, (1427) 384,' 386,
(1429) 399, (1434) 524, (1437) 597 ;

—

PertolL i z Dolan (1434) 523; —
Vilém Svihovský (1424) 338, ze Skály
(1425) 357, (1427) 386, (1429) 399,
(z Měčína 1432) 462, (1434) 523;
viz z Janovic.

z Risenburka: Vřešťovský Aleš (1420)
207, Orebita 249, 266 ; správce král.
Č. a markr. M. (1433) 514-5, 516,
(1434) 521, 524, 529, 530 ; 535, (1435)
536, 540, (1436) 550, v Jihlavě 553,
558, 559, nejv. písař 562; — Boršové
z R. neb Oseká (1418) 146, Boreš
z O. (1434) 524 ;

— Rubín, v Kost
nici (1414) 93.

Robert strážný v Kostnici (1415) 106.
Ročov viz z Kolovrat.
Roháč viz z Dubě.
RohleVáclav mistr, farářPraž.(1393) 31.
Rokycanský viz z Okoře.
Rokycany 374; (1421) 269, 301, (1432)

470; zR. Šimon mistr Praž. (1417) 137 ;
— z R. Jan, Rokycana, mistr Praž.,
po Jakoubkovi vůdce pravých ka
lišníků 251; (1422) 312, (u Žižky
1424) 341, (1426) 373, kazatel v Týně,
proti Korybutovi (1427) 374-5; 389,
392, (1429) 404, 405, hád. s Táb.

(1431) 426; 450, (1432) 451, v Chebu
459, v Basileji (1433) 473, 474, řeči
jeho 477, 479-80, 482, 484, 485-6,
489-90, 491, 493, 494; v Praze 499,
501, 502, 511, 513, (1434) 517, po
Prokopovi Vel. v čele horlivěj. hu
sitů 529; 531, 534, (1435) 537, v Brně
540-3; volený arcibiskup 547-8,
(1436) 550-2, v Jihlavě 552-3, 555,
556; po příjezdu Sigm. do Prahy
561, za reakce, s legaty 562-4; 565,
(uml. s Táb.) 567, (obnova kost.
řádů) 569; (1437) 576, 577, pro
následován 578, 579-80, na Kunět.
hoře 580; Rokycanovci 529, 540,
560, 569, 572, 594, 597, 601.

Ronov n. Doubravou (věnem král.
1437) 576.

z Ronova viz., Materna.
Rosenberk hrad (1420) 207 ; z R. 15,

(1415) 122; Jindřich, nejv. purkr.
(do 1403) 39, vdova 121; Hynek
(1423) 334; — Oldřich (1417) 139,
(1419) 178, (1420) 191, poražen u Tá
bora, nepřítel husitův 206, (261),
262-3, sliby po ztrátě Přibenic 265-6;
(1421) 277, (v Čásl.) 279; 299, 301,
(1422) 316, 319, v příměří s Táb.
(1424) 341, 350, při úmluvách ve
Zdicích 351; 1425) 357, 360, 362,
(1426) 365, míří se s Táb. 372;
(1427-8) 384, 396; (1429) 399, 403,
(1430) 416, (1431) 434, 450, (1432)
452; (hlavní jednatel cis. 1433) 513,
515, (1434) 519, 520, (522), proti
straně městské 523. 524; 529, 530,
533, 534, (1435) 536, 539, v Brně
540, 545; (546), (1436) 563, při smíru
s Táb. 566-7, na sněmě (1437) 570,
572; 586, v čele strany rak. 597,
při volbě Albr. 599, (1438) 600-2,
603, 604, při korun. 606-7; 610,
nejv. hejtman (1439) 614.

Roth Bernart, Slezák (1431) 429.
Rothenburg říš. město (1405) 43.
Roudnice (1409) 69, (1417) 138, (1421)

240-1, (295), 277, (1425) 356; z R.
viz Mnich.

Roupov hrad (1427) 386; z R. Jan 386.
z Rousinova (čti z Rušinova) Jan

Hertvík (1420) 196, (1423) 329, (na
Lichtenburce 1429) 403,(1435) 540,
(1437) 573, proti Sigmundovi 588,
589; 597, v Krakově (1438) 603 ;

608, 610.
z Rovného Lvík (1427) 387,(1434)523.
Rozvoda Jan ze Stakor, Rameš (1427)

374.
Rožemberk (1420) 207.



z Rožmitála Jan (1415) 122, na Blatné
(1424) 341; Zdeněk (1415) 122, na
Zbiroze (1427) 386; (1437) 572.

Rubín viz z Risenburka.
Rudolf IV Rakouský, v Praze (1364) 16.
Rudolf vév. Saský (1406) 43, (1411) 70.
Ruprecht Klem Bav., vzdorokrál 4,

(1406) 42, 43; 46, 48, (1408) 50; 53,
54, neuznánsborem Pisanským(1409)
57, 58, f (1410) 66; 135.

Ruprecht kníže řádu Maltes. (1428) 393.
Rús viz z Plavna.
Rusíni, jich přízeň k Cechům (1422-3)

314, 329; 496; pravoslavní (1430)
419, sr. 496; husitství 619; ve vojsku
husitském (1430) 412.

Rusové pravoslavní a husitství (1413)
87, 295, sr. 464, Rusíni; — Rusko,
Vitold (1421) 294; Svidrigal (1430)
419, (1432) 467, sr. 496; v. Ale
xander, Sofie, Fridrich, Jiří.

Rvačka Mařík prof. Praž., v Kostnici
(1417) 139, 140.

Rybníky město ve Slez. (1433) 496.
Rychlíce, puška (1422) 324.
Rýn 94, ( azyk slovan.) 190, (1426)

370; Rýnská knížata (1421) 284,
(1424) 352, (1427) 382, 384, (1437) 581.

Rýžský arcibiskup v Kostnici (1415)

Řecká církev 9, pod obojí 492, sr. 11-2,
Rusíni, vRusové; povolání k sboru
církve Řím (1429) 400, (1432) 453,
457, 469; sjednocení obou (1434)
582-3, v (l438-9) 617.

ivečice Červená (1431) 447.
Řečice Kardašova (1431) 243.
z Řečice Jíra, hejt. Sirotčí (1429) 404,

na Klucích, do Basileje (1432-3)
472, 474.

Řehoř I Veliký papež 8.
Řehoř VII pap. 8, proti obřadu slovan

skému (1080) 11.
Řehoř XI pap. proti Miličovi (1374) 20

a Wiklefovi (1377) 32.
Řehoř XII pap., (1406) proti Václavovi

43-4, schismatik (1406-8) 46-8,50-2,
(1409) 55, 58, ssazen v Pise, trojice
papežů 59, opuštěn v Č. 60; 66,
(1411) 69, 73, 75, (1414) 99, (1415)
104, odstoupil 140.

Řepanský Sigmund pikhart (1418)
v 237, 239.
Řepický viz z Machovic.
Řezno (1406) 43; 133, (1420) 200, sněm

(1422) 320; (1427) 383; sjezd (1434)
530, 531-3; biskup (1433) 487 ; děkan
(1433) 479 v.Parsperger; bratr Ondřej
(1430) 235.

112, 113.

Říčany, dobyty (1420) 256-7; (1438)
608 ; z Ř. Diviš 257, Chval (1437) 588.

Řím, (Milic 1367) 18-9; 21, sídlo pap.
(1407) 47; (1430-1) 421, 422; Sig
mund korunován za císaře (1433)

v 497-8.
Řitka Jan z Bezdedic (1433) 508-9.

Sabaudie (1421) 289.
Sádlo viz ze Smilkova.
Sadská (1420) 257.
Salava z Lipy Matěj (1427) 380.
Salcburk, sbor bisk. (1420) 200; (1427)

390, biskupv 382.
ze Sán viz Čapek.
Sandec v Haliči (1423) 326,
Sasy, kurfirství po rodu Askan. na

purkr. Míš. (1422) 326, (1425) 358-9,
(1428) 395 ; Sasové do Čech, u Ústí
(1426) 368-70; (1427) 382, 383; vpád
husitů (1429) 406 sl., příměří (1432)
466; v. Albrecht, Erich, Fridrich,
Rudolf.

Savojsko (1421) 285, (1431) 424; po
selství k Čechům (1433) 491, 495;
(1437) 583; v. Amadeus.

Savona (1407) 47.
Sázava, klášter (1421) 272.
della Scala Brunorius kníže Veronský
(1436) 561, (1437) 590, 592.
Sedlčany (1425) 359, (1434) 522.
Sedlec, klást. (1419) 165, (1421) 272,273.
Sedlec tvrz u Tábora (1420) 184, 185,

zbořena 187.
ze Sedlce Jindřich, purkrabě na Ra

dyni (1427) 387.
Sedmihradsko (1421) 284, (1427-8) 380,

(1438) 616; v. Stibor vévoda.
Segedín (1439) 616.
ze Seidenberka Jeroným Dr. (1409) 58.
Senec v Uhřích (1428) 392.
Sekretář viz z Kostelce.
Senice v Uhřích (1428) 392.
ze Sepekova Petr mistr (1434) 517.
Sezemice, klášter (1421) 274
Sezima viz z Kunstatu, Ústí.
Schesslitz (1430) 409.
ze Schwarzburka (1427) 383, Jindřich

(1421) 290.
Sicilský král (1409) 58.
Siena sbor cirk. (1423-4) 336, 420-1;

Sigmund (1432-3) 497, 466, 493.
Sigmund král Uherský 4, (1402) 34,

36, konec vlády v Č. (1403) 38, válčí
s Václavem (1404) 39-40; 59, král
Řím. (1410 a 1411) 66, 69-70; po
Joštovi dědil Brambory (1411) 67 a
zcizil je (1415) 135; smír s Vád.
(1411) 70; 71, 72, 87; 88, zásluhy
o sbor Kostnický 88, 91, pohnul



tam Husa (1414) 89 ; 91, sr. 92, 94,
95, sám do Kostnice 99, (spor o Husa)
100, (1415) 105-6, 107, 109, 110, (řeč)
111-2, 113, sočí na Husa 114, při
jeho odsouzení 117-8; poměr k bra
tru 115, 121 ; 122-3, odjezd z Kost
nice 123, (1416) 134, sblížení s bra
trem 135, péče o reformy a konec
schismatu (1417) 140-1; 142, do
Uher, manifest do Č. (1418) 146-7,
volán umír. Václavem (1419) 153; —
dědic trůnu českého (1419) 166,
podmínky jeho přijetí 167-8; 170,
172, 176, 179, v Brně 180-1; (1420)
182, 183, ve Vratislavi přípravy proti
husitům 188-9; 190-3, 196-7, s voj
skem do Čech 198, 199, 201-2, 203,
205-6, 207-8, za obležení Prahy 209-
11, 213-4, 215-6, korunován 218,
(poklady, zástavy) 219, 220, v K.
Hoře 220; (Pražané proti němu)
222-3, u Vyšehradu 224-7; 228, ne
přítel »jazyka« českého 229-31; —

232, 250, (255), v Litoměř. (1421)
266, útěk z Čech 269; 270, 271,
275, povolnější k Praž. art. 277,
odsouzen trůnu (v Čásl. 1421) 279-
81; nesnáze a jednání jeho 283-4,
285-7, 291, 296, s Albrechtem Rak.
297, 299; v Brně 300, zase do boje,
u K. Hory 301-3, útěk k N. Brodu
(1422) 304; na Mor , do Uher 314-5,
v Norimb. 320-1, 326; 325, sjezd
s kr. Pol (1423) 326-7; 328, 331,
334-5, zeť markrabím Mor. 335;
(1424) 336, 339-40, (sliby Žižkovi)
344 ; 350, proti pokoji v zemi 351;
352, pokus smíru (1425) 357, smlouva
Vacov. 358-9, zase válčí 360-1,362;
(1426) 365-6, 367, 372; proti Tur
kům (1427-8) 380-1; (1428) 395-6;
jedná s husity (1429) 398, (v Pre
špurku) 399-402, 404; 402, 409, 413,
414, (1430) 415, 416-7, 418-9, (1431;
420, v Normb. 422, 423, 425, sr. 427;
v Chebu 426-8 ; 430, 432, 433, 434,
444-5, v Itálii 446; 450, (1432) 452,
pro sbor Basil. 457-8; 461-2, 463,
466, 468, 469; 470; 471, 473, (1433)
482, 491, (»císař«) 493; v Itálii, ko
runován v Římě 497-8; 506, v Ba
sileji 513, (1434) 518, 519, 520,v 523;
529; jedjiá s Čechy 530, v Řezně
531-3, (Čech, Přemyslovec 532), 534,
535, (1435) 536, 538, 539, v Brně
540-3, 543-5; 546, 547, v Bělehr. (do
1436) 548-50, v Jihlavě 551-8, při
jat za krále Českého 558-9; —
v Praze (1436) 561-4, 568-9, smír
s Tábory 565-7, odboj Kr. Hradce

Sigmund Korybut, kníže Litev. (1421)
297, poslán Vitoldem do Čech (1422)
314, správce zemský 315, v Praze
316-8, uznán Žižkou 318-9; 322-3,
325, 326, odvolán 327; 331, opět
v Čechách (1424) 340, 341, do Mo

ravy 342, (smiřovatel) 350, (v klatbě
pap.) 353; (1425) 354, 356, 357, 359,
360, 361, (1426) 363, u Ústí 368-9,
370; 372-3, jedná s papežem (1427)
373-4, (381), zajat 374-5, 376, sr.
404, 442, 513; vpád jeho strany do
Prahy 388, propuštěn 389; 403; ve
vojsku Táb., pán na Hlivicích (1430)
415, 418; nárok na Litvu, prostřed
nictví v Polsku 419, 428, (bez Hlivic)
429, (u Domažlic) 433; při Svidri
galovi 464, f (1435) 546.

Sigmund Starodubský, bratr Vitoldův
(1430) 419, (1435) 546.

Sión hrad (1436) 565, (1437) 576-7,
580, dobyt 586-7.

Sirotci 235, mírní Táboři 244, 246,
věroučné rozdvojení se S, a Táborů
(1422) 247, (Orebští 249); jméno od
f Žižkovy (1424) 342, 349, oddělení
obcí S. a Táb. 353-4; zřízení 248-9,
sr. 250, 347, 412; — nevole a smí
ření s Táb. (1431 a 1432) 425, 448,
452; v N. M. Praž 247, (1430-2)
415, 427, 447, 448, 451; 499, 521;
proti Sigmundovi (1431) 427, přece
v jednání (1432) 452, 463; (smlouva
s Polskem) 466, sr. 600; strana měst
ská (1434) 523, moc jich zničena
529, 530, 534; — (1426) 363, 373,
(1427) 375 sr. 474, (399), 1431) 426,
s Rokycanou (1432) 451; (v Basil.
1433) 474, 475, 478, 483; 499, 500,
(503), 513; 517, sjednoceni s Roky
canou (1434) 529, 531, 534 ;

— v poli:
(1424) 353, 354, (1425) 356-7, 359,
(mír Vožic. 359-60), 361, (1426) 367,
371; doba offensivy (1427) 378-80,
384, (příměří u Plz. 386), 387, 339,
(1428) 392-4, 395, 396-7, 397-8, (1429)
403, 404, 407 sl., (1430) 414, 415,
417-8, (1431) 433, 435, 447-8, (1432)
464, 465, 467, 470, (1433) 496, 507,
509, (1434) 521, 522, 523-4, (u Li
pan) 525-7.

(do 1437) 568, 576, sněm (1437)
570-5, (korun. Barb.) 576, proti Ro
kycanovi 57 7-80, v Chebu 581-2;
582-3, 585, proti Siónu 580-1, 586-7 ;
stížnosti a povstání 588-9; nemo
cen 589, z Prahy 590, poslední péče,
f ve Znojmě (1437) 590-1; povaha
91, 140-1, 592; 593, 595-7, 598-9,
602, 605; 607.



Skála Lilecký (1415) 107.
ze Skal viz z Kunstatu.
ze Skály viz z Risenberka.
Skalice, klášter (1421) 272.
Skalice u Jaroměře (1424) 337.
Skalice Uherská (1419) 147-8, 180,

(1422) 320, (1425) 362, (1428) 392.
Skandinávie 56.

Skvrňany u Plzně (1433) 507.

Slané, při Táborech 171, 183, 201,
(1420) 203, ztraceno 205, pod Pra
žany (1421) 271, 288, 291; dobyto
Tábory (1425) 356; (1434) 523, 527,
535, (1436) 559; při straně rak. (1437)
597; — ze Sl. Sigmund hejtm. (1429)
407, (1430) 415.

Slavatové, rod jejich (1414) 92-3.
ze Slavic Lvík Všerubec (1427) 386;

Oldřich (1427) 387.
ze Slavikovic Pavel kněz (1436) 553.
Slavonský bán viz Matik.
Slezsko (1404) 40, (1408) 52, (1411)

70; (1420) 198; 276, (1421) 279,
286, 296; (1429) 399, 401, (1430)
412, (1431) 424, (1433) 501v, (1436)
561; 613; — Slezáci v Cechách
(1420) 209, (1421) 287, 291, 299,
(1422) 322, (1425) 359, (1427) 382,
387; husité ve Slezsku (1427) 378-
80, (1428) 393-4, 397-8, (1430; 406,
414-5, 417-8, (428), (1431) 429, 435,
437, (447), (1432) 464-6 sr. 468, 504;
(1433) 496-7, 509, (1434-5) 534, 535-6.

ze Slivna Baltazar (1428) 394.
Slované Polabští 190.
Smederevo v Srbsku (1439) 616.
Smidary (1424) 337.
Smíchov (1419) 165, (1420) 212.
Smil viz ze Křemže.
ze Smilkova Jan Sádlo na Kostelci

nad Sázavou, král. milec (1412) 79,
(1416) 134, (1419) 147, purkr. Karl
šteinský (do 1419) 181; (1421) 296,
sťat (1421) 298; 299, 307.

ze Smiřic Jan, (hejtm. v Mělníku 1421)
271, (1423) 333-4, (1424) 337, (1425)
359, (1426) 368, (1427) 388-9; (při
jednotě panské 1434) 521, (1435)
540, 548, (1437) 573, 599; Petr Ka
poun (1439) 614.

Smolař Matěj v Praze (1427) 374,
(1438) 601.

Smolensko (1421) 294; ze S. Jiří, kníže
ruský (f 1420) 227.

ze Smolotyl Bušek (1427) 386.
Soběslav (1420) 265, (1435) 536; viz

Papoušek.
Soběslavské právo (1420) 253.
ze Soběšína Krk Aleš (f 1420) 227.

Sobin viz ze Švabenic.
Sobotka ve Slezsku (1428) 393.
Sofie manželka Václava IV, při Hu

sovi, svém zpovědníku 45, (1410-2)
64, 65, 77, 79; 92; při husitech
(1415) 121, (1416) 134; 144, (1419)
153, vdova 154; vladařka 166, 168,
174, 176, 178, 179, 184, složila vla
dařství 180; u Sigmunda (1420-1)
205, 209, 269, 271, námluvy (1421-2)
296, 306.

Sofie Kyjevská, manž. Vladislava Jag.
(1422) 306, (1424) 339; 464.

Sokol z Lamberka Jan (1404) 40,
(1410) 87-8; Mikuláš hejtm. Táb.
(1424) 353, (1431) 447, (1434) 530,
(1435) 540.

Sokol správce v Čáslavi (1438) 604.
Soldín v Braniborsku (1432) 465.
Soudný Michal v. de Čausis.
ze vSoutic Jan mincmistr (1437) 574,

Čabelický (1439) 614.
Sparur Alexander arcijahen (1433) 490.
Spezzia (1438) 47.
Spiš (1433) 496; v. Jiří probošt.
Spremberg, Grodek v Luž. (1429) 406.
Spytek viz Melštýna.
Srbsko v (1426) 380, (1437) 575; viz

Jiří, Štěpán.
Sremsko (1437) 575.
Srsa Jan panoše (1425) 356.
ze Stakor viz Rozvoda.
Stará Ves viz Šramovice.
Stašek mladík (f 1412) 76.
Stibor ze Stibořic vévoda Sedmihrad.

(1411) 70; (1426) 371, (1430) 415,
447; 592.

Stínava, Steinau, n. O. (1432) 465.
Stojkovic viz z Dubrovníka.
Stokách (1432) 473.
Stoš Jindřich, Slezák (f 1420) 227.
Stoš hejtman Svídnický (1427) 379.
Strachota sv. 310.
Strachov dvůr u Kr. Hradce (1423) 332.
Strakonice v. ze Hradce, z Michalovic.
Straussberg v Branib. (1432) 465.
Stráž u Třeboně (1421) 243; ze S. Jan

(1437) 572; Jindřich (1437) 597,
(1438) 605.

ze Strážnice Bedřich kněz, původce
Nov. Tábora (1421) 274, 367; (1431)
419, hejtman Táb. (1433) 496, 507,
(1434-5) 535-6; 540, jednatel Táborů
se Sigm. (1436) 551, 565-7; 568-9,
proti Sigmundovi (1437) 588-9, pro
krále z Polska (1438) 600-1, 603,
v poli 608, 610, 612, (1439) 614.

Strážnický viz z Kravař.
Střelec ve Slez. (1428) 393, (1438) 611.



Střelín ve Slezsku (1427) 378, (1428)
393, (1432) 465.

od Stříbrné hvězdy v. z Kunwaldu.
Stříbro (1421) 268, 269; dobyto Při

bíkem z Klenová (1426) 372; kři
žáci (1427) 384-5, sr. 389, 399, 439;
(1433) 507, (1434) 518, 520, (1436)559.

ze Stříbra Jakoubek (Jakub) mistr,
pro Wiklefa 34, (1408) 48, (1410)
64; (1413) 83, podává pod obojí
(1414) 102-4, 115; vůdce kališníků
(1417) 137, 139, (přijímání při křtu
dítek) 143; (na synodě 1418) 144-5;
(1419) 174, (1420) 234, 251, 261,
(1421) 282, 283, 299, (1422) 307,
(1426-7) 373, 375, (f 1429) 405.

Střihom ve Slezsku (1430) 417.
Sudlice viz z Běstviny.
Sudoměř, bitva (1420) 186-7, 195.
Sudomirský vévoda viz z Tenčína.
Suchý Čert (1404) 40.
Sulek probošt viz ze Hrádku.
Sulgau v Němcích (1432) 473.
Sulzbach (1415) 106; viz Jan.
Supíhora, Kyšperk v Litom. (1426) 369.
Sušice, při Táborech (1419) 171, 177,

(1422) 247, 308, 318, (1425) 357,
(1426) 364, (1427) 386, (1432) 470,
(1434) 523; (1436) 559.

Svanšin Abraham, Polák (1431) 426.
Svaté Pole, klášter (1420) 266.
Světlá v Rakousích (1427) 378.
Svídnice ve Slezsku (1420) 191, 198,

(1428) 397, (1430) 417, (1432) 464,
465-6, (1433) 497, (1434) 535; viz
Cetric, Stoš hejtmané.

Svídnický viz z Čhotěmic.
Svidrigal Boleslav, kníže Litevský

(1430) 419, (jedná s Prokopem Vel.
1431) 464, vypuzen (1432) 467; proti
Vladislavovi Pol. (1433) 492, 496,
509, (1435) 545, 546, (1438) 611.

Svienta řeka (1435) 546.
Svinařov viz z Pozdně.
Sviny Trhové (1420) 263.
Svojanov hrad (1437) 576.
Svojše viz ze Zahrádky,
ze Svojšína Protiva (1427) 387; viz

Zmrzlík.

Šafhúsa (1415) 105, (1433) 473, 494.
z Šárova Čeněk (1427) 386.
z Šaumburka (1438) 610.
Šembera viz z Boskovic.
Šestiměstí, při smlouvě Vacov. (1425)

358; boje (1428) 394, (1430) 417,
(1431) 429, 435; (sněm Pražský
1437) 591.

Šilink František, v Praze (1427) 374.
Šimon mistr (f 1421) 271.

Šimon od Bílého Lva v Praze (1423)
v 330, (1425) 359, (1427) 388.
Šimon z Dubrovníka, bisk. Trogirský
v (1420) 216.
ŠindelJan Ondřejovec, rektor (1410)62.
Šintava v Uhřích (1428) 392, (1430)415.
Širnoček panoše (1438) 601.
Škopek viz z Dubé.
Školsko (1409) 59.
Šlik Kašpar, kancléř Sigmundův (1433)

497; v Praze (1435) 546, 548; (1436)
550, 558, 562, 567; (1437) 589, při
f Sigm. 590-1, (hrabě) 592; na vo
lebním sněmě 595, 596, 599; (1438)
607, 608; jeho rod 592.

Šmikouský viz ze Žďáru.
Spán viz Pipa.
Španěly (1409) 59, (1416) 140; vliv

husitství (1430) 411.
Špička Petr kněz (1420) 203.
Špilberk hrad (1411) 67; (1421) 297.
Špír 59, (1414) 94; biskup (1421) 285.
Šramovice, Stará Ves, sjezd (1423) 327.
Šrank otec i syn (1415) 107.
Šrol Jeroným (1422) 308, 309, konšel

Praž. 312, 316, (1427) 374.
Štědrá hrad (1418) 146.
Štěken (1420) 186.
ze Štěkna 15; ]an kazatel káply Be

tlémské (1393) 31, proti Wiklefovi
32, 36, (1405) 44.

Štěňovice tvrz (1421) 301.
Štěpán Lazarovic kníže Srb. (1426)380.
Štěpán prob. Jaroměř, (f 1421) 276.
Štěpanice viz z Waldšteina.
Štěpanovec viz z Vrtby.
ze Šternberka Aleš Holický, (hejtm.

kr. Sigm. 1420) 198, 209, (1421)280,
(1422) 324, 326, na Týřově (1423)
333, 334, (1427) 384, 386; (1433) 511,
(1434) 521, 524, (1435) 540, 545,
(1436) 550, 561, nejv. komorník 562,
567; při straně národní (1437) 597,
599, (1438) 600 2, posel ve Vídni
602; 610, 611, (1439) 612, 614; —•

Jaroslav (1415) 122, z Veselé (f 1420)
227; Jiří, i z Lukova (1423) 331;
Perchta na Konopišti (1434) 524;
Petr Holický, syn Alšův (1438) 610 ;
— Petr Konopištský, v Kostnici
(1414) 93; (1415) 124, (1419) 169,
177, 179, (1420) 186, 202, f 227;
vdova 416; — Smil Plolický (1415)
122, (1423) 330, 333, (1425) 360,
(1427) 392, do Míšně (1429) 407.

Šternberk na Mor. (1430) 416.
Štětínský vévoda (1436-7) 561, 576.
ze Štítného Téma, učenník Miličův

19, 30, o Wiklefovi (1403) 35-6; 344.
Štivnice, Schwedeldorf (1428) 397.



Štokrava (1426) 371.
Štorch Petr ze Cvikavy prof. (1415) 101.
Štraboch Václav v Praze (1427) 374.
Štrasburský biskup (1421) 285.
Strubina 31; (1430) 416.
Študent viz z Tachlovic.
z Šumburka Fridrich probošt (1318)

12; Vít, i z Glauchpva (1417) 146.
ze Svabenic Oldřich Šváb maršálek

arcibisk. (1414) 92; Sobin (f 1420) 227.
Švábové (1427) 382, 384.

Švamberk, Krasikov hrad (1421) 268,
301, (1422) 308, (1431) 435; - ze
Š. Bohuslav, katolík (1419) 169, 180,
(1420) 184, 220, 263, 268, (1421)
289; hejtman Táb. (1422) 319, sr.
171, 268; 322-3, (1423) 330; (338),
(1424) 341, 354, (1425) 356, nejv.
hejtman Táb. 359, f 361; — Hynek
Krušina (1420) 220, (1424) 338, (1427)
386, (1431) 433, (1432) 459, Hynek
(1434) 520 ;

— Jan (1434) 524 ; Jan Ha
novec (1424) 338; Jindřich (1427) 387.

Švédsko (1423) 328.
Švihov tvrz (1425) 357; viz z Risen

berka.
Švýcarsko (1420) 200, (1427) 382.

Tábor hora u Bechyně, tábory (1419)
151, 171.

Tábor, šachta v K. Hoře (1419) 179.
Tábor Menší, m. Žižkovo (1423) 247.
Tábor Nový na Mor. (1421) 274, 367.
Tábor město, Hradiště hory Tábor

85, (136, 182), založeno (1420) 185,
vláda 187, sr. 249; 199, 202, obhá
jeno 206; 236, 237, 239, 240,
(1421) 241, 242, 268, 271 ; hlavní
sídlo Táborů 244, 245, 252, (1422)
247-8, (1430) 406, (1434) 522, pře
možené středisko moci a věrouky
Tábor. 528, 530, 535; (1436) 565,
město král. 566-7; (1437) 578, 597 ;

boje (1438)610, 611; pokus o město
(1439) 614; T. veliký 247, 249;
z T. viz Laurin.

Táboři 85, 86; 137, 144, 145, 163 (sr.
i tábory lidu); strana (1419) 170-1;
správa (1420) 187, (1426) 249, vůd
cové 319, 354, 366, sjezdy (1426)
363-4, (1434) 535; zřízení socialist.,
obce domácí a polní 248-9, 503,
sr. 236, 186, 239, (demokrati 250),
válečnictví 347-8, 412; — při Praž.
art. (1420) 214; jich učení 234-5,
rozdíly 237 ; výstřední 235—244 :

chiliasmus 182-3, 235, (vandalismus
194-5), kommunismus 236, pikhart
ství 237-42, Adamníci 242-3; střední

244-6, biskup Táb. 239, 244; mírní
(Sirotci) 244, 246-8;

— (1421) 275, (v Čásl.) 279, 280 ; (1422)
308, 318; konec shody s Prahou
(Jan Žel. f) 306, 312, sr. 251-2, 301,
(sr. i pokusy o Prahu 1422 a 1425:
322-3, 356, 359); odchýlení se Žižky
(1422) 319, rozdvojení a spory se
Širotky v. t.; smíření u Konopiště
(1423) 330, příměří (1424) 341, sr.
350, 351, mír Vožický (1425) 359-60 ;

(1426) 363, 365, 372; příměří u Plzně
(1427) 886; (1431) 427, 449; strana
městská (1434) 523, zničena jich
moc 528-9, sr. 530, 534 ; smíření se
Sigmundem (1436) 551, 565-7; proti
Albrechtovi (1437) 594, 597;

— v poli: (1420) 201, pomoc Praze 203-4,
206, 208, 221, na jih 222, k Vyšehr.
224; v dobývaní země 256-7, 265,
(1421) 266, 270, 271, 276, (1423) 330,
(1424) 341, v Žižka; 349, 353, 354,
(1425) 356-7, 359, 360-1, (1426) 367,
368-9, 370,371; doba offensivy (1427)
378-80, 384, 386, 389, (399), (1428)
392-4, 396, (1429) 403, 406-10, (1430)
414, 415, 417-8, (1431) 433, 435,447,
(1432) 464, 465-6, 467, 470-1, (1433)
496, 507, (1434) 521, 522, 523-4,
u Lipan 525-7, 535, (1435) 536, 539;
546, (1438) 608, sr. Husitské roty;

— věroučné spory (1420) 255, 256,
hádaní v domě Zmrzlíkově 257-61,
(1421) 277, 283, sjezd knězi Táb.
(1422) 245-6; hádaní (1423) 330, 331,
(1424) 352; sjezd 353; (1426) 363,
373, (1427) 375, 392, (1429) 401, 405,
sbor knězi (1430) 406; (1431) 426,
(1432) 451, sr. 452, 460, 463, (v Basil.
1433) 474-5, 483 ; 499, 500, (503),
513; 517,(1434)531, 534,(1436)565-7.

z Tachlovic Študent Jan (1422) 320.
Tachov (1421) 268. 269, (1422) 323-4;

(1427) 384, (útěk Němcův) 385, 386
(389, 399); (1428) 395, (1431) 434-5.

z Talovec viz Mátík.
Tannenberk, bitva (1410) 88.
Tata v Uhřích (1424) 351, (1426) 368.
Tataři (1435) 546.
Tatry (1433) 496.
Teleč na Mor. (1424) 341, (1437) 590.
Temešvár (1436) 551, (1439) 616.
Temlík Václav ze Žatce (1425) 360.
z Tenčína Jan, vévoda Sudomirský

(1438) 608, 611, (1439) 612
Teplice (1426) 367, (1429) 407; klá

šter (1421) 287, (1436) 567.
Těšínsko (1422) 314; kníže (1428) 394,

(1437) 576.
z Těšnice viz Bleh.



Tiem Václav děkan Pasovský, legat
s odpustky 1412) 73; v Kostnici
(1414) 96.

Tiema viz z Koldic.
Tirschenreut (1422) 322, (1428) 395.
z Tišnova Šimon mistr, přítel Husův

(1409) 55, (1410) 64, (1414) 92; (1417)
137, odpůrce husitův (1418) 143,
(1427) 392.

Tkadleček, der Ackermann aus Be-
heim 30.

Tluksa viz z Buřenic.
Tmaň, (Milič 1363) 17.
Točník hrad (1412) 76, (1420) 205,

(1425) 356.
Toke Jindřich, kanovník Magdeb.,

v Chebu (1432J 459; v Basileji
(1433) 485, posel do Čech 490, 506.

Torgava v Sasku (1429) 407.
Toušeň (1421) 272.
Tovačovský z Cimburka Jan (1417)

139, (1420) 227; u Ústí (1426) 368,
u Tachova (1427) 385; vůdce Pra
žanů (1428) 392; 393, (1433) 511.

Traversari Ambrož, legat papežský
(1435) 548.

Trčka (1429) 403, (1438) 612.
Trenčín (1421) 297, 299.
Trevery (1409) 59; kurfirst (1421) 289,

viz Ota.
Tridentský biskup v Kostnici (1414) 96.
Trnava (1423) 332, (1428) 392, (1430)

415; sídlo husitův (1432) 467, 1434)
529, (533), (1435) 536.

Trocnov 149, (263); z T. Jaroslav,
bratr Žižkův 344, (1427) 386; viz
Žižka.

Troky v Litvě (1421) 294, (1422) 313,
(1430) 413.

Trosky viz z Bergova.
Trutnov, dobyt (1421) 276; 287, (1425 1

359, (1427) 380; při straně městské
(1434) 523 ; (1436) 559, věnné město
(1437) 576; Trutnovsko 169.

Třebechovice, tábory na Orebu (1419-
20) 171, 196, 249.

Třebenice v Litom. (1426) 367.
Třebíč, klášter osazen Tábory (1424)

353, (1425) 360, 361; město Táb.
(1434) 529, 535; 536, (1436) 565.

Třebnický klášter ve Slez (1432) 466.
z Třebolovic Sigmund (1427) 386.
Třeboň (1425) 357, (1436) 566.
Třebušín u Litoměřic (1421) 278.
ze Třemšína Beneš (f 1420) 227.
Tščov, Dirschau i 1433) 509.
z Tuliskova Hanuš, kastellan Kališský

(1415) 107.
Turci, proti Sigmundovi (1419) 166,

ISO, (1421) 284, 285; (1427-8) 380,

' 396; 414; (1436) 550, 551, (roty táb.
1437) 575; za Albrechta (1439) 614-
6, 617; sr. Muhamed, Murad.

Turec v Uhřích (1433) 496.
Turkovec Petr rytíř (f 1424) 338.
Turnov, (1421) 303; klášter (1424) 337.
Tvaroh dráb tábor. (1433) 509.
Týn Horšův, (Milič) 17; (1420) 220,

(1422) 319, (1427) 384, 386, (1431)
433, 436, (1434) 520.

Týn nad Vltavou (1434) 519.
Týnec nad Labem (1423) 332.
Týřov viz z Adlar, ze Šternberka.

Uhry, vpády husitův (Žižky 1423)
332-3, (1428) 392, sr.' 401, (1430)
414, 415-6, (1431) 447-8, (1432) 467,
(1433) 496, 507, sr. (1435) 534/536;
husitství 87, 200; Uhři v Čechách
(1420) 226, (] 422) 304-5, (1438) 608;
národní bouře (1439) 615-6, 595.

Újezdec hrad n. Vit. (1420) 187.
Úlibice (1432) 472.
z Ulic Jan starší i ml. (1427) 387
Ulm (1430) 416, (1432) 473,(1434) 531.
Uničov (1422) 315, 318, (1437) 589;

viz Albík.
Unka viz z Neustupova.
Unruh, v Kolperku (1427) 379.
Úpice (1421) 287. v
Urban V papež v Římě (f 1367) 18, 19.
Urban VI papež (1381) 21 ; 36-7, 43.
Ústí nad Labem (1421) 266, [zasta

veno Míšni 1423] 328 n. 192; oble
žení, bitva (1426) 367-70; 381.

Ústí nad Luž., Sezimovo, (1413) 85,
(1415) 136-7, (1419) 150, 171, 177,
179, (1420) 184-5, zbořeno 187; 566;
— z Ú., Vítkovici 184; Jan starší
(1413) 85, (f 1414) 88; 121, 185; Jan
(1420) 185; Oldřich (1420) 185, f
187; Prokop, z Kamenice (1420)

# 185-6, 224; 263, 361.
Úštec viz z Dubě.

Václav sv., ostatky (1420) 219; píseň
k němu, (v Jihlavě 1436) 554, 558,
559, (při korunování 1438) 606.

Václav IV král Český, 4, 34, v Čechácn
(1403) 38-9; válka se Sigm. (1404)
39-40, pokoj v zemi 41-2, smlouva
s Joštem (1405) 42; snahy o říši
Něm. (1406-7) 42-4, naproti schisma
(46), (1408) 48, 50, (1409) 52-3, sr.
55, při konc. Pisanském 57-8, 60;
hlasy v universitě (1409) 53-6, sr.
29; spor s arcib. 60; přízeň k Hu
sovi 45, proti bulle Alex. V (1410)
61-2, 63, 64, 65; trojice králů Řím.
66, dědictví Joštovo (1411) 67-8,



smír se Sigm. (69), 70, sr. 115,135;
ve při Husově 68-9, sr. 65, smír
s arcib. 69-72; odpustky (1412) 73,
76, 77, (78), při Husově klatbě a
interdiktu 80-1, (1413) 82, vypo
věděl katol, profesory 84; poměry
k Polsku (1410-1) 87-8 sr. 40; prů
vod Husův (1414) 92, nevšímá si
sboru Kostn. (1415) 115, obojetný
k husitům 121, 124, 125,127,(1416)
134, 135, (1418) 142-3, 146-7, obrat
proti husitům (1419) 147-8, 149-50,
152, raněn mrtvicí 153, f 154; 164,
167; (poklady) 166. 203, 205, sr.
598; povaha 38-9, 91, 154-5; (1413)
346; 571.

Václav vév. Lucemb. (f 1383) 50.
Václav kníže Opavský (1428) 393,

i Ratibořský (1438) 611.
Václav Králík z Buřenic, patriarcha

Antiochenský, nejv. kancléř (1403)
39, (1409) 58, (1411) 70, (1412) 76,
biskup Olomucký (1413) 81, (í415)
125, (1416) 133, f 134.

Václav arcijahen Bechyňský (1403) 34.
Václav kaplan Praž. (f 1420) 203.
Vacov, smlouva (1425) 358-9, 365.
Váh řeka (1431) 447-8.
Val ves nad Nežárkou (1421) 243.
Valašsko (1427-8) 380.
z Waldburka Jakub Truchses (1432)

473.
Waldek hrad (1422) 320, 325; z W.

Jan, na Litni (1422) 320, (1427) 392;
Jiřík (1427) 386; Vilém Zajíc, na
Židlochovicích (f 1420) 227; viz
z Lestkova.

Waldenberk z Wolkenšteina (1426) 369.
z Waldenfelsu Kašpar >1430) 408.
Waldenští, sekta 9-10, 13; 342; do

Čech (1418) 144, 237; (Prokop Vel.
o nich 1433) 493.

Walderbach v Bav. (1428) 395.
Waldhausen klášter v Rak. (1432) 470.
Waldhauser Kunrat, předchůdce re

formace, do Prahy (1360, f 1369)
15-7; 31, 45.

Waldus Petr (Waldo) (1170-80) 9.
Waldštein hrad (1427 > 375, 389; —

z W. Hašek, Ostrovský, (1420) 227,
proti Sigmundovi (1421) 300, 302,
hejtm. v Praze (1422) 307-312; 325,
nejv. mincmistr (1423) 329 ; 331-2,
333-4, při Sigm. (1427) 380, 388, 389,
(1432) 470, (1436) 567; při Albr.
(1437-8) 597, 606, 610; — Hynek,
Koldšteinský (1420) 196, 224, 256,
(1421) 278, jedná s Vlád. a Vitoldem
293, 294; (1423) 331, 334, (1424)
342, (1425) 356, 361, (1426) 368,371,

(1427) 375, vpád do Prahy, f 388-9,
sr. 489; na Štěpanicích (1417) 146;
— Jindřich a Mikuláš (1415) 122; —

VokVoksa, kr. milec (1410) 64, (1412)
78, 79, (1415) 122.

z Valečova (1427) v 375; Bartoš a Ber
nart, přátelé Žižkovi (1423) 329,
(1424) 337.

Valentin kněz (f 1421) 266.
Valkoun viz z Adlar.
z Walsee Reinprecht (1427) 378, (1438)

610.
Valtice, Feldsberg (1426) 366.
z Wangenheim Jiří (f 1430) 408.
Vaniček kněz v Ústí Sez. (1420) 185.
Varadín Veliký, hrobka cis. Sigm.

(1437) 589, 591.
Warlich ze Frimburka Vád. (1434) 524.
z Wartenberka (1435) 545 ;

— Čeněk,
nejv. purkrabí, husita (1415) 122,
123, (1417) 138, 139 sr. 265; (1419)
166, 170, 174, 176, 178, (vládne) 180;
odpověděl Sigmundovi (1420) 191,
195-6, vydal Praž. hrad 197, (1421)
272, pokořil se Pražanům 276-7;
279, 287, k Sigmundovi 299, (1423)
329-30, 333-4, (1425) 357, f 359 ;

—

Jan Chudoba na Ralsku, z Ralska
(1415) 124, (1417) 146, (1419) 176,
(1420) 191, 204, (1421) 279; v

— Jin
dřich (1415)122;Jindřich, syn Čeňkův,
na Veliši (1434) 521, 524, 530; —

Sigmund Děčínský (1417) 146,(1420)
191, 204, (1421) 288, (1426) 370,
(1437) 599, (1438) 609, f 610; S. syn
(1439) 614; — Štěpán (1415) 122;
Zdislav, i ze Zvířetic, mistr (1410)
64; v. ze Zvířetic.

z Vařin Dúc (1427) 387.
Vavák viz z Hradce.
Vavřinec mistr v. z Nimburka.
z Vechty viz Kunrat.
Weiden na Nabě (1431) 432.
Weischenfeld (1430) 409.
Weissmein (1430) 409.
Wejdna ve Slezsku (1428) 393.
Velehrad, klášter spálen (1421) 274.
Velek viz Koudelník.
z Velenovic Mikuláš (Abraham) ka

zatel v Praze (1408) 49.
Velhartice viz ze Hradce.
Veliký v. Petr.
Velíš viz z Wartenberka.
Velvar Jan z Prahy, do Chebu (1432)

459, do Basileje 472, (1433) 474;
503, (1434) 530-1, (1435) 540; 547,
v Bělehradě (do 1436) 548-50; 551,
v Jihlavě 552-3, 558, 559; 562, jat
(1438) 601.

Věněk kněz táborský (1415) 136.



Wenzelštein 150, viz Kunratice.
Werdenské biskupství (1395-1408) 81.
de Vergeriis Petr Pavel Dr. (1420) 216.
Verona, sbor církevní (1184) 10; v.

Scala.
Wesalie na Rýně, sněm (1421) 286.
Veselá na Moravěv(1422) 314, (1428) 392.
z Veselé viz ze Šternberka.
Veselí nad Lužnicí (1421) 243.
Věžecký Petr, Pražan (1422) 308.
z Vícemilic viz Hvězda.
Videm, Udine (1437) 583.
Vídeň (1403) 38, 39, (1416) 133; po

rady (1425) 352 sr. 350, 351, 358,
(1426) 362, říš. sněm. 365; (1431)
447, 448, (1435) 539, (1437) 583,
599; (1438) 602-3, 604, (1439) 614,
616; — universita 53, (1410) 87,
(1427) 392, (1429) 427, (1435) 540.

Viglud u Lodi (1413) 88.
Vikéř viz z Myšlína.
Wiklef Jan (Wycliffe) mistr Oxford.,

5, (1360-84) 31-2; v Čechách 32,
33- články odsouzeny (1403) 5-6,
34- sr. 44-5, opět (1408) 48-9, knihy
vydávány 49, pře o ně (1409) 60-1,
páleny (1410) 62-3, hájeny 64 sr.
33, 51; zápověď článkův obnovena
(1412) 76, 78; 82, odsudek v Římě
(1413) 88; na sboru Kostn. 90, od
sudek (1415) 109, 117, ve při Hu
sově 102, 111, ve při Jeronýmově
(1415-6) 126, 127; 133; (1418) 144,
(1426) 373, (1429) 405; v Basileji
(1433) 481, 483; (1434) 534; sr. 181.

z Wildungen Berchtold, auditor pa
pežský (1415) 117.

Vilém kníže Bavorský (1429) 399;
protektor sboru Basil. (1431) 450,
(1432) 471, 473, (1433) 476, 479,
482, 486, 488, 491, 493, 506.

Vilém kníže Brunšvický (1430) 407.
Vilém markr. Míšeňský (1421) 285,

(1422) 324.
Vilém Kordianský kard. (1415) 109.
Vilém kněz v Praze (1421) 298.
Vilémov, klášter (1421) 272.
Vilkomíř, bitva (1435) 546.
Pilno (1421) 294, biskup (1413) 87.
Wilsnak v Branib. (zázračné místo) 46.
Wilštein hrad (1421) 269, (1432) 470.
Vincenc arcibiskup Hnězd. (1438-9)

Vincik ve Slez. (1432) 466.
Winchester viz Jindřich.
Wircburk (1431) 424; biskup (1421)

285, (1422) 322, 323, (1427) 381,
(1431) 437, v. Jan.

Wirtembersko (1405) 43, hrabě (1431)

612-3.

432.

Visconti Jan Galeazzo 59.
Visla řeka, ústí (1433) 510.
Vitebsk (1413) 87, 295.
Vítek od červených Zvonů, Praž.

(1422) 310.
Vítkova hora v. Žižkov.
Vítkovici na Ústí (1420) 184.
Vitold Alexander, kníže Litevský,

(1413) 87; proti Sigm. (1420) 188;
223, 227; jedná o trůn český (1421)
294-5, požádaný král 296, 297, (1422)
306, 307, 313-4, zástupcem Sigmund
Korybut 314-5, 323, 326, odvrátil
se (1422-3) 327; 333, (1424) 340,
(1427) 373-4, popuzen proti Vladi
slavovi (1429) 398, f (1430) 413,
418-9; 464.

z Witzleben Dětřich (ý 1430) 408;
Jiří 408.

z Vizovic Tomáš kněz (1421) 274.
Vladislav Jagjelo, král Polský, (1404)

40, (1405) 42, (1410-1) 87-8, (1413)
87, (1415) 107; proti Sigmundovi
(1420) 188, sr. 284, 287; jednání
o trůn český (1420) 194, 222-3, 256,
(1421) 293; 294, 296, (1422) 305-6,
314, 315, 326, 327, sjezd u Šramovic
(1423) 327, 328-9; (1424) 339-40,
(1427) 373-4, (1428) 394, (1429) 398;
prosba papežova (1430) 413, (1431)
418-20, 426, v 427, 449, (1432) 464,
smlouva s Čechy 466-7, 469, (1433)
492, 496, 509-10, f (1434) 543.

Vladislav VI, syn předešlého (nar.
1424) 464, (1433) 496, král Polský
(1434) 543, v 545, 546, (1437) 589,
jednání s Čechy (1438) 600-1, 603,
605; 608, ve Slezsku 611; 612;
(srov. 607).

Vladislavský biskup v Pol. (1432) 467.
Vladoř hora u Žlutic (1421) 301.
Vlašim (1425) 359, (1437) 590; z V.

Arnošt (1434) 530, (1436) 554, 567;
Tomáš (1431) 447; viz z Chotěmic.

z Vlčího Bohuslav (1427) 386.
Vlk Jakub, kněz (Sirotčí) v N. M.

Praž. (1429) 404, (1433) 499, 510;
v Kr. Hradci (1437) 576, (f 1439) 618.

Vodňany, (Žižka 1420) 262-3; při Tá
borech 247, (kassa 248); (1434)
523, 535.

Voksa viz z Waldšteina.
Volboř v Polsku (1420) 223.
Wolbram ze Škvorce, arcib. Praž.

(t 1402) 34.
z Wolfšteina Ctibor (1437) 573.
Volyně, sjezd (1429) 398.
Vožice (1411) 70; (1419) 171, (Žižka

1420) 187, dobyty, mír (1425)
359-60



Vratislav král Český (1080) 11.
Vratislav ve Slez. (1404) 40, (1408)

50, 52 ; sjezd (1420) 180, 182, 188-90,
198, (284); (1427) 390, (1434) 535,
Albrecht (1438-9) 612-4 ; Vratislavští
proti husitům (1428) 393-4, (1430'
417, (1431) 429, (1432) 465-6, (1433)
497; biskup (1374) 20, (1421) 287,
(1425) 359, (1430) 417, (1435) 536,
v. Kunrat.

z Vrbčan viz Libák.
Vrbno ve Slez. (1435) 536.
Vršovice u Prahy (1425) 359.
z Vrtby Štěpanovec Jan (1427) 386,

(1432) 462.
ze Vřesovic Jakoubek, válečník Táb.

(1426) 367, u Ústí 367-9; (1427)
384, (1430) 409; (1432) 459, (1433)
495, 503, (1434) 517, nestranný 523 ;

jednota jeho 527, 535, sr. 565;
(1435) 540, (1436) 565, (úmluvy se
Sigm.) 567; (1437) 599, (Bílinský)
u Želenic a Loun (1438) 610-2.

Vřešťovský viz z Risenburka.
Všerubec viz ze Slavic.
Wurmus (1409) 59.
Výrov u Kr. Hradce (1436) 568.
z Výrova Ondřej (1420) 264.
Vysoká u Kr. Hradce (1436) 568.

Vyšehrad (1412) 74, (1415) 125; (1419)
150, 173, ztečen Žižkou ] 76, vrácen
179; (1420) 189, dobýván 196, 197;
198, 205, 206, 207-8, 220, 221, oble
žen 224-5, bitva 225-7, (232), po
stoupen a bořen (1420) 228; kostel
sv. Petra (1419) 154, kapitula (1416)
134, proboštství (1420) 263; pro
bošti v. Václav Králík, Albík, děkan
v. Jakub, kanov. v. Aleš ze Březí;
purkr. v. z Janovic.

Vyšehrad Uh., Blindenburg (1420) 220.
Výšek viz Račinský.

Zabarella František kardinál Floren
tinský, (1411) 68; v Kostnici (1415)
111, 113, 116, 117; 126, (1416) 132,

Záběhlice (1434) 524.
Zahaň (1429) 406; kníže Jan (1432)

464, v. Hanuš,
ze Zahrádky Svojše (1427) 374, (1432)

470, (1434) 520, (1438) 610-1; Vilém
Chrt (1437) 573.

Záhřeb viz Jan.
Zachrašťany v Bydžovsku (1419) 171.
Zajíc viz z Hasenburka, z Waldeka.
Zápraží (1427) 385.
Zárovský mlýn u Prahy (1420) 204.
ze Zásmuk Mikuláš (1427) 386.

Závise viz Bradatý.
Zbiroh viz z Rožmitála.
ze Zbanšína Abraham, Polák 619.
Zbraslav, (hrob kr. Václava 1419)

154; (1420) 205, 206, 207. klást,
spustošen 221; (1429) 403; opat
(1437) 576.

ze Zbraslavic Markold, kněz táborský
171, (1420) 186, 240, 260, (1424) 352,
(1431) 427, (1432) 459, do Basileje
473, (1433) 474.

Zbyněk Zajíc z Hasenburka, arcib.
Praž. (1403) 34; vůdce voj. (1404)
41, (1406) 42; 44, přeje Husovi (do
1407) 45-6; proti němu (1408) 49,
51-2, 60, (1409) 61; ve sporu s krá
lem (1408-9) 50, 53, 60 sl. ; bulla
Alex. V. (1410) 61 sl., pálí knihy
Wiklefovy 63, popudil i krále 64,
65, (interdikt) 68-9, smířen 69 — 70,
stěžuje si 71, f (1411) 72; 83, 87.

Zdice, sněm (1424) 350-2.
Zelená Hora (1420) 184.
Zelený puškař (1437) 587.
Zeno Antonín legat pap. (1422) 313.
Zhořelec (1408) 52, sjezd (1421) 286;

356, (Albr. 1438) 612; boje (1427)
379, (1428) 397, (1429) 406, (1430)
417, 418.

Zlatá koruna, klášter (1420) 195.
Zlíchov, vinice (1420) 225.
Zmrzlíkové ze Svojšína (1437) 597;

— Jan (1426) 363, na Orlíku (1427)
386, v poli (1429-30) 407, 408, 415,
(1432) 470; — Petr na Orlíku, minc
mistr (1411) 70, (1414) 92; husita
171, (1420) 257, (1421) 268, f 273,
274; manželka (1415) 121; hádaní
v jeho domě (1420) 239, 245,
258-61; — Petr (1426) 363, na Or
líku (1427) 384, 386; (1434) 524,
(1435) 540, (1437) 573.

Znojmo, obleženo (1404) 40; (1421)
269, zastaveno 297; (1431) 438,
(1432) 470; (Sigm. f v1437) 590-1; —
ze Z. Oldřich, farář Čáslav., Sirotek,
do Basileje (1432) 473, (1433) 474,
477, řeči 481, 488, 489; 501; —Petr
mistr Praž. (1408) 48; — Stanislav
mistr Praž., pro Wiklefa 32, (1403)
35, 36, (1408) 48, učitel Husův, proti
němu (1412) 74, (1413) 82-3, vypo
vězen, f 84; spisy Husovy proti
němu 85, 109, 112.

Zúl z Ostředka Mikeš, loupežník
(1404) 41.

Zwernitz hrad (1430) 409.
Zvíkov hrad (1424) 342, (1429) 403,

(1434) 519; viz Krchlebec.



ze Zvířetic Jan (1433) 511; Petr (1415)
122, (1433) 511, (1436) 561, (1437)
572, do Basileje 579, proti Albrech
tovi 597, (1438) 610; Václav (1415)
122; Vilém 122; Zdislav 122,(1417)
137; v. z Wartenberka.

ze Zvole viz Kunce.

Žampach hrad (1421) 299; viz Kolda,
z Potenšteina.

Žatec (1313) 14; (1419) 166, při Tá
borech 171, 183, sr. 237; (1420)
201, 203-5, 221, 224, 266, (1421)
270-1, (kněží) 283, 287, 288, křižáci
a jich útěk 290-1; (Žižka) 301, (1422)
247, (Žižka 1424) 339, 341; (1425)
357, 360; křižáci (1431) 435, 437;
(1433) 507, (1434) 523, 527, 530,
531, v jednotě s Jak. z Vřesovic
535, sr. 527, 565; (1436) 552, 559,
1437) 578, 597, (1438) 610-1, 612;
kraj (1420) 266, (1436) 565; — Ža

tecký Jan, v Basileji (1432) 469;
v. Němec Petr.

Ždanice, Steinitz na Mor. (1422) 315.
ze Zdaru Jan Šmikouský (1429) 403,

(JL430) 416; (1431) 447, (1439) 614.
z Žeberka Aleš, na Plané, při Tábo

rech (1419) 171, (1425) 359, (1426)
363, (1427) 386, (1433) 511; proti
straně měst. (1434) 524.

Žebrák (1412) 76, 77; (1420) 205, 206,
(1421) 269 ; (1422) 326, (1425) 356,
357, (1427) 387, hádaní 392; (1438)601.

Zeleníce u Mostu, bitva (1438) 611.
Železné hory (1421) 274.
Želivský Jan, kazatel na N. M, Praž.

(strany krajné) 170, spojen se Žiž
kou 251-2; 255; smetání konšelů
(1419) 152; 176, zbouření (1420)
189-90; 222, v poli (1421) 272, 273,
276-7; 278; 280, sr. 283, sjednocení
měst Praž. 281-2; proti Vitoldovi
294; 295-6, (hejt. Hvězda; Sádlof)
297-8, 299, (vjezd Žižkův) 301, pře
vrat v Praze (1422) 306-7, usmrcení
307-311, následky 312; 317; 349,
404, 442.

Židlochovice viz z Waldeka.
Žinkovy (1419) 177.
z Zirotína viz Plichta,
ze Žirovnice viz Kamaret.
Žitava, kanovníci Praž. (1420) 220,

(1421) 277, (1427) 379, (1436) 563;
(1429) 406, (1438) 612; Žitavsko

v (1428) 397, (1430) 418.
Zito viz z Jivian.
Živohošť (1424) 353.
Žižka Jan z Trocnova (1410) 88, z král.

družiny (1419) 149-150, při smetání
konšelů N. M. 152; 171, 174, 175;
ztekl Vyšehrad 176, na Malé Straně
178-9, v Plzni (1420) 183-4, 185,
u Sudoměře 186 sr. 187, na Táboře,
187, (vlastní vojsko) 187; u Rabí
195-6, do Prahy 202-3, 204, na Žiž
kově 213-4, z Prahy 222; pro krále
Polského 223, 256; — proti výstřed
níkům 240, 242-3, (odchyluje se od
Táborů) 246-7, 248; spojen s Janem
Žel. 251-2, u Říčan (1420) 256-7,
v Praze 258 ; dobývá měst a hradů
262-4, (1421) (v Plzeňsku) 268-70,
271, 274, 275, (Kalich) 278; v Čá
slavi 279; oslepl 289, sr. 240; u Žatce
291; Slovan 294-5 ; vjezd do Prahy,
301; u Kutné Hory (1421-2) 302-4
u Něm. Brodu 304-5, v pasován na
rytíře 305 ; po f Jana Žel. rozdělen
s Pražany (1422) 312-3, uznává Ko

rybuta 318-9, nedůvěřuje šlechtě
kališ. 325, proti pánům: u Hořic
(1423) 329-30, u Hradce 331-2, do
Moravy a Uher 332-3 ; jeho poslední
rok (1424) 336, u Malešova 337-8 ;

338-9, před Prahou 341, f u Při
bislavi 342; úvahy o něm 342-4,
349-50, jeho podoba 343, příbuzní
338, 344, válečné umění 345-8; 353,
354; 366, 378, 443; 404, 412, 427,
442, 535.

Žižkov vrch, bitva (1420) 213.
Žleby hrad (1421) 274, (1427) 380.
Žlutíce (1421) 290, 301, (1427) 384,

(1433) 495, 503; viz z Nečtin.
Žofie viz Sofie.



Absolutismus neznám 5.
Administrátor arcibisk. Pražského

(1421) 278 ; viz i konsistoř pod obojí.
Almužny 137, 145, 259, 352.
Antikrist, u Milice (1365-7) 18-9, 20;

(1412) 74, 76; (Hus) 93, sr. 172, 173,
183, 258; — antikristé, přezdívka
katolíků (1419) 164, 213, sr. 277.

Arcibiskupství Pražské, (1402-3) 34,
v rukou podobojích (1421) 277-8,
280; (1434) 532, 533, (1435) 539,
542-3, volen arcibiskup 547, (1436)
550, (v Jihlavě) 551-2, 553-4, 563,
administrátor, konsistoř pod obojí
(1437) 580; 584, 588; 598, (1438)
603; — sekularisace statků 277; —
viz Wolbram, Zbyněk, Albík, Kunrat,
sr. Jan Železný, Filibert.

Archiv korunní 557, 558, sr. 220.
Aristokracie 249, 250; (1434) 523, 528,

v. demokracie; aristokraté, strana
husitů (1430) 235.

Artikule Pražské čtyři, začátky 193,
205, 210-1, znění (1420) 214-5, ro
kování na Malé Straně 216-7; 222,
223 ; (u všech husitův) 234, sr. 283 ;

265-6, (1421) 277, 279, 300, (1422)
315, 325; (1425) 360, (1426) 363,
364; (1430) 409, (1431) 447, 450;
(1432) 461, v Basileji 472, (1433) 477,
479-82, 485 ; v Praze 499, 500, 500-1,
znění 504-5, 511-2; 1435) 541,(1437)
598, sr. 584; v. kompaktáty.

Bakaláři university Praž, 27, 31, (na
školách obecných) 28.

Barba kněz Waldenských 144.
Berně, uložena městům a duchov.

(1420) 181, 188; (1433) 515, (1436)

Rejstřík věcí.

Bible, druhá recense čes. překladu od
Husa 86; překlad Wiklefův (1380) 32.

Bibliotéka Karlova v Praze 28; v. knihy.
Biřmování 499, 570.
Biskupství u Táborů 259, sr. Mikuláš

Biskupec.
Bohoslužba v. mše, Čechové (jazyk

v bohoslužbě).
Bratří (a sestry) na táborech 151, 173,

sr. Orebité ; u Táborů 236, 183, 187,
bratrstvo polní 249 ; bratří (a sestry)
svobodného ducha 242; středmí,
prostředkové na Mor. (1431) 250,
438; Čeští (písmo Husovo) 86.

Cechmistři, mezi obec. staršími 252.
Censura spisů v Praze (1420) 256.
Cikáni, Bohémiens 619.
Církev 7, 8-9, porušenost 36-7, 51;

definice (1413) 82, 84; její neomyl
nost 376-7; kde jest (1433) 484, 487,
kdov jest 516 ; v. reforma církve ;
sr. Řecká církev.

Císařství 3-4, 66-7; sr. 91, 140-1.
Cizozemci nebuďte v úřadech (1420)

167, (Mor. 1429) 401; (cirk. 1434)
533, (1435) 538; (1436) 557 sr. 588,
(1437) 599, sr. 603.

Coelibat, zrušení navrženo (1434) 582;
srov. konkubinat (1435) 582; viz
kněží táborští.

Češnictví nejvyšší pánův z Warten
v berka (1435) 545.
Čtvrtník, hejtman čtvrtní v Praze 253.

550-1; povolena Sigmundovi (1437)
574-5; — v říši Něm. na husity
(1422) 321, (1427) 383, 390-1, 396,
v. matrika říš.



Dědičná smlouva česko-rakous., (1404)
43; (1437-8) 596, 598-9, 602-3, 605.

Děkanové krajinní, decani rurales
(1437) 578.

Děla, pušky 40, 213, (1422) 324; 347,
371, (1433) 508.

Demokracie 160, 162, 236-7, 249, 250;
(1421) 293, (1422) 307, (1424) 349;
(378,411), (1431) 442-3, (1433) 501-2,
513-5, (1434) 523, 528-9 ;

— demo
kraté, strana husitů (1430) 235.

Desátky od duchovenstva na husity
(1420) 188, (1427) 383, 391.

Desátníci, pod čtvrtníky v Praze 253.
Desky zemské (1420) 220 ; 280, (1435)

538, (1436) 557, 562; dvorské 557.
Doktorové university 27, sr. 489.
Draka zlatého řád (založen cis. Sig

mundem) 166, 189, 191.
Druhové, zemané ve službě panské 160.
Duch svátý 483.

Far popis nařízen (1434) 533, (1435)
539, 544.

Feudalismus 160, 250, 442-3, 529, 571.
Flutky, peníze měděné (1421) 313.

Glejty 335, 351, 468, 578, 588, 610,
viz Husův glejt.

Gleva, 5 oděnců 368, 424.
Groše viz peníze.

Hejtmanů krajští (1420) 221, (1432)
451, (1434) 530, sr. 515; — městští
198, 240, 271, 274, 278, 404, 472 ;

(1435) 538; v Praze nejvyšší 253,
sr. 298, 307, čtvrtní 253; — polní
u Táborů 249; — zemští v Čechách
(1439) 614, v. vláda; nejvyššímark.
Mor. v. z Plumlova, z Kravař.

Helmbrechti, záletníci 16.
Hlad (1433) 508.
Hodiny kanonické 25, 260, 564, 569.
Hofmistr nejv. 39, v. z Lichtenburka,

z Kravař, ze Hradce, z Elsterberka,
Ptáček.

Hofrichtéř měst král. (1436) 562.
Horko (ve žněch 1425) 359, (1432) 468.
Hotovost veřejná (1420) 221; 515;

(1437) 577, 580-1.
Hra v kostky zapovězena 317; 472, 601.
Hrady nové zase bořeny 575; hradů

dobývání 324, 586-7.
Hromady, tábory lidu, (1419-20) 151,

171-3, 174, 181, 202, 207, 249.

Chiliasmus 162, 182-3, 194-5, 235-6,
239, 242, 248, 250, 258.

Illuminace v Praze (1409) 60.
Inkvisitoři v Čechách (1257) 12-3,

(1374) 20, (1408-9) 49, 61, (1414) 92 ;

v Polsku 399; 472.
Interdikt v Praze (1411) 69, 72;(1412)

80, 82, sr. 95; (1415-9) 125, 148;
v Brně (1419) 181; (1432) 461, (1435)
582.

Jamníci 10, 12.

Kacířství v 13. a 14. stol. 12-3.
Kádě, společné kassy Táborův 248.
Kalíškové, peníze z kalichův 313.
Kališnictví v. Kališnická strana, pod

obojí přijímaní, artikule Pražské,
kompaktáty.

Kancléřové viz Václav Králík, Jiří
z Hohenlohe, Slik Kašpar.

Kapitula Pražská 5, 125, 134, do Ži

tavy (1420) 220, 277-8, 379, zpět
(1436) 563, 575-6; 618.

Katolictví, spor s protestantstvím 7.
Kázaní v kaplích zapovězeno (1409-10)

61, 62, 64, k. kněží přespolních
(1418) 143; svobodné 193, v. arti
kule Pražské.

Kdož jste boží bojovníci 344; sr. 436.
Kláštery, Táboří proti nim (1420) 256,

sr. 194-5, 272, (1431) 449-50 sr. 489;
— (1436) 557, (1437) 578, 585.

Kletba cirk. na Husa (1410) 63, sr. 68,
(1412) 80; na husity (1418) 142,
(1423) 336, odvolána (1436) 555, sr.
interdikt, Křížové výpravy.

Kmetové zemští (1437) 570-1.
Kněží husitští, první dosazováni (1415)

121, (v Praze) 148, 150; v. svěcení;
táborští 244-5, 259-60, 366, srov. též
o rozdílu laiků 23-4, 145; (kato
lických nešetřeno 355).

Knihy, kořistí 267, 305, 380, kaženy
274, 312.

Kommunismus 162, 236, 243, 248, 258.
Komora král. 41, (1437) 575.
Komorník vnejvyšší (1437) 572; viz

z Dubé Škopek, ze Šternberka.
Kompaktáty (1433) 511, první 513;

516, (1434) 532, (1435) 537, 541, 542,
544, 545, 547, 549, v Jihlavě (1436)
551-2, vyhlášeny 553-4; 556, 557,
562-3, 568-70, ratifikace (1437) 577,
schválení pap. (1436) 583; (1437)
579, 584, 594, 598, 618.

Koncilium, rokování husitů s ním
(1429) 400-1, (1431) 420, 427-8; viz
Pisa, Kostnice, Pavia, Siena, Basilej.

Konsistoř pod obojí (1437) 580, 588,
(1439) 618; sr. (1421) 277.



Korouhve táborské (1432-3) 473, 494-5;
křižácké (1431) 437.

Koruna česká a klenoty (1420) 220;
280, 319; 538, (1436) 557, 558, 561,
(588); — korunování Sigm. (1420)
218-9, Barbory (1437) 576, Albrechta
(1438) 606-7.

Kostely, jich nádhera a boření 194-5;
Táboři o nich 256, 259.

Krajské zřízení (1405) 41, (1432) 451,
(1434) 530; sjezdy (1415) 124, (1420)
221,,(1437) 586, 600.

Král Český, viz korunování; dědic
trůnu odsouzen (1421) 279-80, zase
přijat (1436) 558-9; král požádaný
(1421) 296, 297, 313, volený (1437-8)
595, 598, 604; srov. smlouva Vacov.
(1425) 358, viz dědičná smlouva
česko-rakouská.

Králové české věno (1437) 576.
Království, práva, důchody a statky

král. 219, (598).
Krčmy 205, 256, 472, 563, 601, sr. 394.
Kroj 15, 204, 205; 474.
Křest dítek (s přijím. pod obojí) 143.
Křesťanství biblické dle Matěje z Ja-

Landfridy po krajích (1420) 221, viz
Plzeňsko; v. mír zemský.

Lhota, privilegie, svobody 230.
Líbání míru 137, 258, 564, 568.
Lichva 15, 20.
Literatura 29-30, zásluhy Husovy 85-6.
Loupežníci (1404-5) 40, 41; 539, 575.

Manželství mezi příbuznými 483.
Maršálek nejv. (1435) 545 v. z Lipé;

arcibiskupský 92.
Matrika říšská (1422) 321, (1431) 424,

sr. (1427) 390.
Městský stav 160-1; (1435) 538, sr.

571; v. pořadí Prahy 279, 547.
Měšťanův odběhlých návrat (1435)538,

(1436) 558; v K. Hoře (1437) 573-4;
v. statky, Praha.

Milci Václava IV 38; 41-2, 54, 78,
149, 153.

Mince viz peníze.
Mincmistr nejv. na Horách Kut. viz

Kunrat z Vechty, Zmrzlík Petr, Di
vůček Mikeš, ze Hradce Oldř. Va
vák, z Waldšteina Hašek, ze Sou
tic Jan.

Mír zemský (1434) 521, 530; v. land
fridy.

Mistři universitní 27, sr. doktoři.
Mniši, návrat jejich (1436) 557, 588,

v. kláštery; žebraví 11, 13-5, 16,
19, 31, 578.

nova 22, 26.

Palacký, Dějiny české III., vyd. 4.

Mor (1421) 296, (1425) 359, (1433) 508,
510, 513, (1439) 617.

Mrtví, modlitby a almužny za ně 25,
137, 145, 245, 259, 352, 426.

Mše sv. u kališníkův 145, (474, 562);
u Táborův 244-5, 258-61, 426, 475;
spor o spůsob její (1434) 531, 534 ;

v. Čechové (jazyk v bohoslužbě).

Národové ve sboru Kostnickém 99,
133, 140; v universitě Pražské 48,
50, 53-6.

Národnost ve hnutí husitském 162,
163-4, 169, 174, 179, 190, 192, 200-1,
214, 218, 229-31, 255, 291, 292-3,
295, 321, 594-5, 618-9; srov. Němci,
panslavismus.

Neutralnost ve sporu papež. (1408-9)
48, 50, 52-4, 58.

Nevěstky netrpěny 19, 168, 317, 472,
563, 590, sr. 601.

Nominalismus 111,

Obec domácí a polní u Sir. a Táb. 248-9.
Obec veliká v Praze 252.
Obrazy svátých 25, 137, 145, 162-3,

164, 165, 173, 194-5, 245, 256, 259,
(u sv. Víta) 278; 564.

Obřady 23, 82, 137, 145, 244.
Očistec 137, 145, 245, 259, 352, 426,

531, 534.
Odpustky 25, 31; 36, 37, (1412) 73-8,

82; 383, 449.
Odúmrtí 167, 538, 571.
Offensiva husitův (1427) 370, 377-8.
Official arcibiskupství Praž. 5, 14; v.

Kbel 34, Ceislmistr 101.
Ornáty 244, 247, 256, 257, 258, 260-1,

330-1, 352, 475.
Ostatky svátých 25, 76, 82, 173,

259; 578.

Paní, husitky 121
Panoši 160.
Panslavismus 162, 295, 343-4, 401, 464,

509, 594-5, (600), 605, 619.
Panští rodové 160.
Pantheismus 162, 242-3.
Papež 3-4, 66-7, v. schisma; předpisy

o volbě (1436) 582; o reservacích
pap. (1433), o annatech (1435) 582,
sr. 36-7; peníz svatopetrský v An
glii 31.

Papež český, arcikacíř (1244) 12.
Pečeti cis. a král. se ruší 591.
Peníze špatné (1421) 313, náprava

(1422-3) 318, sr. 317, 334,v 338,
(1433-4) 515, 530; — penízky Štras
burské 383.

Peníze sirotčí a vdovské (1421) 280.
42



Pietisté 14.
Pikhartství (1418) 237, v Táb. (1420-1)

237-241, 244, sr. 366, (1422) 245-6;
(282, 373); v. transsubstanciace.

Písař nejv. viz z Poděbrad Boček,
z Lobkovic Mikuláš, z Risenburka
Aleš Vřešťovský; — písař král. 272,
písař král. urbury 54.

Písmo latin, přizpůsobeno Husem 86.
Písmo svaté 5, 6-7; (u Matěje z Ja

nova) 22, 26; (u Husa) 75, 76, 79,
82, 90, 102, 116; u husitův 136,
144-5, 170, 193, 217-8, 233-4, 244,
258, 400, sr. 461.

Písně hanlivé 63, husitské 143, ko
stelní 260; sr. Kdož jste boží bo
jovníci, sv. Václav.

Podkomoří zemský 39, buď pod obojí
(1435) 538; v. Huler, z Okoře, Kun
rat z Vechty, Hájek z Hodětína,
z Lažan, z Dubé Václav, z Lestkova,
Kostka, z Kumvaldu.

Pod obojí příjímání 11-2, (1380) 24,
sr. 26; (1415) 102-4, zapovězeno
koncilem Kostn. 115; 135, nařízeno
universitou Praž. (1417) 138-9; 167,
179, 192, viz artikule Praž.; (1433)
501-2, 504-5, 511-2, 516, 517, (1434)
518, 532, 533, (1435) 538, 542, 543,
544, (1436) 550, 553, 557, 569, (1437)
577, 584; 617, sr. kompaktáty, při
jímaní dítek.

Podsebití 267, 269; sr. 204.
Pohřby v klášteřích 13, 17.
Popravčí krajští (1405) 41, (1420) 221.
Postilla česká Husova (1413) 85.

Posty 25; 145, 245, 260, 352, 426.
Povodně (1432) 467, 468.
Pračata 186, 257, 264, 346.
Praedestinace u Husa 102, 112.
Prach střelný 175, 347; 437.
Pranýř 78, 197, 277.
Prokurátor komory král. (1437) 575;

university 62.
Prostředci viz bratří střední.
Protonotar v. Markvart.
Protestantství 7, 79, 115, 117, 136,

145, 162, 163, 170, 237.
Přepych 256, v. kroj.
Přijímaní časté 20, 23, 24-5; pod obojí

v. t; dítek (1418) 143, 144, (1436)
562, 568, 569, (1437) 577, 578-80, 584.

Přísaha 145.
Purkrabě nejv. v. z Rosenberka Jin

dřich, z Lichtenburka Jan Krušina,
z. Kravař Lacek, z Wartenberka
Čeněk, ze Hradce Menhart; — Karl
šteinský v. z Obramovic, ze Smil
kova, z Buřenic; —hradu Praž. 606,
Vyšehradský 64.

Rada král. 538, (1436) 557; radové
Václava IV (1411) 70, v. milci.

Rationalismus (162), 237.
Ratist vojska (1426) 368.
Realismus 111.
Reforma církve 3, 26-7, 31, 37, 44, 45,

51, 58-9, 90-1, 102, 136, 140-2; 440-1,
(492, 494), 497, 531, 541, 542, 582;
reformace 157-8.

Republikanství u Táb. 162, 171, 258.
Rychtář městský v Praze 253.
Rytíři 160; pasování na rytíře 302

(Žižky) 305, 510.

Sbory kněží husitských, v Praze (1420)
258, (1421) 283, v Konopišti (1423)
331, v Praze (1424) 358, (1426) 373,
na Žebráce (1427), 392, v Praze
(1429) 405, (1431) 426, (1432, 451),
(1434) 531; v. Táboří, synody.

Sedláci 161; při Táborech 171, 183;
sedláčkové 401, v. úroky.

Sestry viz bratří.
Schisma papežské 46-8,59-60,90,140-1.
Silnice svobodné (1423) 334, (1427) 387.
Simonie 37.
Snášelivost na Táboře 248; v Kutné

Hoře (1437) 574.
Sněm v Praze (1415) 122-4; (1419)

167-8, v Brně 180-1; (1421) v Čáslavi
275, 278-81, 287, v K. Hoře 296,
v Brně 300; v Čásl. (1422) 315,
v Praze (1423) 333-5, ve Zdicích
(1424) 350-1, v Praze (1426) 362-3,
(1429) 400-1; (1431) v K. Hoře 425,
v Praze 420, 425-7,'446, 450; (1432)
v Praze 451, 452, v K. Hoře 468-9;
v Praze (1433) 490, 495, 498-502,
510-7; (1434) v Brně 520, v Praze
521, 527, 530-i, 533-4; v Praze
(1435) 538-9, 546-7, 550-1; (1436)
v Jihlavě 550, 551-9, v Praze 562,
(1437) 570-5, 576, 580-1, 587-8, k vo
lení krále 595-9; prodlužování sně
mův 581.

Sjezdy v. kraje, Táboři; v Kolíně
(1423) 333, v Čhrudimi a Klatovech
(1438) 600-1, v Mělníku a v Praze
603, v Jihlavě 604; — srov. posel
stva v Chebu (1431) 427-8, (1432)
459-62, v Brně (1435) 540-5, v Běle
hradě (1435-6) 548-50.

Socialismus 162, 183, 186, 236, 248-9.
Soud zemský 69, 81; spor o sedání

v lavicích (1435-7) 544-5, 562, 570-2;
573, 575.

Soud arcibiskupský (1435) 580, du
chovní zahraničný (1411, 1418) 69,
143, (1434-5) 533-4, 541, 542-3, 544.



Starší obecní v Praze 252; vojsk Táb.
249.

Statky měšťanův odběhlých 221; krá
lovské a duchovní 41, viz zástavy.

Sudí zemský nejv. viz z Dube Hynek
Berka, z Hasenburka Mik. Zajíc; —

dvorský v. z Risenburka, z Koldic.
Svátosti církevní 82, 352, 426,

531, 534, 569; — říšské 220, 280,
538, 557; den svátosti 578.

Svatých ctění 25, 145, 195, 245, 259,
352, 426, 531, 534, 564; v. obrazy,
ostatky.

Svěcení husitských knězi (1417) 138,
143; (1421) 277; 517, 544, (1436)
554, 570, 577, 588, 617.

Svoboda osobní 160, 161.
Synody provinciální v Praze (1388,

1389) 24, (1406) 44; 46, (1408) 49,
(1413) 82-3, (1414) 92, (1418) 144,
245, 251, 252; 582, sr. 578, viz sbory.

Šachy, knížka o hře v š. 478.
Šaškové 607.
Školy 28, 53, 148-9, 152, 161.
Šlechta proti sboru Kostnickému (107),

114, 122-4, 133, 142; proti Táborům
501-2, 513-5, 523-5.

Tábory viz hromady.
Tance 472, 601.
Tradice církevní 234, sr. písmo sv.
Transsubstanciace 32, 36, 44, 49, 79,

97, 111, (129), 144; 237-41, 245-7,
252, 259, (310), 373, 375, 405, 426,
484, 531, 543, 577.

Truksas nejv. (páni z Hasenburka)
545; srov. 607.

Umění 29-30; (vandalismus) 194-5;
svobodná hříchem 20.

Universita Pražská 15, 27-9, fakulta
právn. (1372) 27, 56, česká kollej
(1391) 29, srov. národové; (1403)
5-6, 34-5, (1408) 48-9, 50-1, spor a
dekret o hlasích (1409) 52-6, stě
hování Němcův 56-7; (1410) 62-3,
64; 71, (autoritou cirk. 1415) 124,
(1416) 135, 136, (1417) 137, o přijí
maní pod obojí 138, rušena sborem
Kostn. 139; (1418) 143, 144, (1419)
174; (1422) 312, (1426) 373, (1433)
479; (1436) 557, (1437) 584, 588;

rektorové v. Rankonis, Hus, ze Mni
chovic, z Baltenhagen, z Labouně,
Šindel, ze PIradce Králové Marek;
z Prachatic, Papoušek.

Úroky od poddaných 161, 239, 250-1,
, 334, 401, 515; berně (1437) 575.

Úřadové zemští a dvorští (1435) 538,
(1436) 562, (1437) 571-3, 575; dě
diční 545; v. cizozemci.

Utraquismus viz pod obojí přijímaní,
Kališnická strana.

Válka, pokud dovolena 174-5, 352,
426, 500; — válka denní či stálá
proti husitům 321, 352, 365, 368,
390, 417; — válečné umění 174,
175-6, 187-8, 324, 332-3, 345-8, 369,
382, 383, 507-8; vítěznost 159-60,
345; (voj. instrukce 1413) 346.

Velbloud 510, ve znaku 523.
Věno králové České (1437) 576.
Vikář generální 103, 125; 138.
Vikáři, střídníci 11.
Visitace kostelův a klášterův (1435)

582.
Vláda zemská volená (1421) 280, (1423)

334, (1431) 425, (vladaři) 446, 451;
(1433) 515; (1437) 599; v. hejtmané.

Vladař táborský 249.
Vládykové 160.
Vojsko stálé 248, 249; 321, 390.
Vozová hradba 175, 346-7, 369, 390.
Vzdělanost 160-1, 344.

Zápisy, zástavy statkův král. 219, 220,
duchovenských 220, 321, 325, 334;
— 515, 538, 545; (1436) 556, 557,
558, 562, 563, 566, 567, 568, (1437)
575, 576, 598,

Zázraky 25, 46.
Zbraně 346.
Zemané 160.
Zpověď 75; 260.

Žáci kůrní 64, 149.
Ženské na radnici Praž. (1421) 282-3;

— ženy kající 19, 20, sr. Bekyně;
frejovné 317, sr. nevěstky; — ženy
spisovatelky 161; v. paní, bratří.

Židé, (v Chomoutově 1421) 270; olou
peni (1422) 312; daň z nich v říši
Něm. (1427) 383, 390.
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Čti na stránce 134, poslední řádek zdola: Alše; na stránce 162, řádek
14 zdola vlož za slovem protestantismus: ve všelikých formách svých, ale
i rationalismus; [na stránce 220, řádek 11 zdola čti; zápis; na stránce 359,
řádek 18 zhora: zvláště; na stránce 391, řádek 19 zdola: nýbrž; na stránce
452, řádek 8 zhora: který; na stránce 477, řádek 18 zhora: hodinu; na
stránce 481, řádek 6 zdola; přítomnými; na stránce 493, řádek 2 zdola: při
šedších; na stránce 619, řádek 10 zhora: mnoha.

Opravy tisku.










