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DĚJINY ČESKÉ
r. 1439-1471





Dlouhé bezkráloví v Čechách. Snahy a strasti ovdovělé královny Elišky.
Sněm v Praze: smíření stran a obsah listu mírného. Míry po krajích. Naro
zení Ladislava pohrobka; bouře v Uhřích. Sněmovní jednání o volení krále.
Albrecht kníže Bavorský volen. Sjezd v Koubě, a odpověd jeho záporná.

Neobyčejný a podivný byl stav, ve kterémž po Albrechtově
smrti říše Česká se octla. Počaloť tehdáž mnoholeté ono bezvládí,
kterémuž podobného ani české dějiny neznají, ani u jiných národův
tuším nalezti nelze. Bezvládí zajisté to nepocházelo hlavně ani ze

zpoury a neposlušenství, ani z brojení stran různých, ani z touhy
po nevázanosti a svobodě, ani z půtek několika osobovatelův vrch
ního práva: naopak národ žádostiv byl míti vládce i panovníka,
starost o něho po mnohá léta předcházela jiné zemské starosti, a

podáváno se i k nemalým obětem, jen aby řádné ústrojí právní a
vládní mohlo zemi zjednáno býti. Příčina vší neřesti bylo nenadálé
ztracení se pramene, ze kteréhož byla posavad prýštívala se vrchní
moc a vláda; hlavní závada pořádku a práva pocházela z nemož

nosti, nalezti oprávněnce ke vládě spůsobilého i ochotného; bez
vládí rodilo se z pouhého bezkráloví.1

Ještěť r. 1439 byli bezpochyby nevymřeli všickni pamětníci
jak moci a slávy někdy otce vlasti, Karla IV, tak i nadějí skvě
lých, s kterýmiž panovník ten do hrobu se byl uložil. Pojistiv on

Kniha XIV. Veliké bezkráloví v Cechách a král
Ladislav. E, 1439-1457.

Článek i. První pokusy o volení krále.

(R. 1439—1440.)

Poslové vracují se domův.

i*



rodu svému posloupnost netoliko na Českém, ale i na Římském,
ja. snad i Uherském a Polském trůnu, a patřiv na hojný počet jak
synův tak i synovcův svých nadějných a zdravých, mohlť ovšem
kochati se napřed trváním panství svého nekonečným. Úmluvy
s domem Rakouským dne 10 února 1364 uzavřené měly napomá
hali ještě zdárněji k utvoření u prostřed Europy říše dědičné,
kteráž opírajíc se o hlavní město Prahu, co jádro své, měla do

týkat! se moře na jihu i na severu. Základy ke stavbě mohútného
státu byly tudíž již položeny opatrně; nechybělo nežli další stejné
lahodění osudu, aby národové mnozí pode štítem nových Karo

lingův hledali a nalézali mocný i stálý přítulek. Ale málo kdy
v dějinách světa moudrost a velikost oumyslův lidských potkala se
s koncem politování hodnějším. Vybujnělý kmen rodu Lucembur
ského usechl hned ve samých synech a synovcích Karlových ko

nečně; oustřední moc panovničí, vinou dědicův nesvorných a nedo

myslných, drobila se i tratila čím dále tím nebezpečněji; a bouře
vyniklá, odkudž se jí nejméně bylo nadíti, nejen vyvrátila nadějné
stavení, ale i vypudila pozůstalého dědice, kterýž konečně jen no

vými úmluvami, a to necele, v dědictví své zase navrátiti se mohl.
V Albrechtově panování konečně zdála se uskutečněna býti Karlova
idea, ačkoli již v jiném rodu. Smrtí Albrechtovou ale nedostávalo
se najednou veliké oné říši netoliko dědice, nýbrž i nápadníka;
částky její ještě nespojené rozpadávaly se opět, trůn Český zejména
osiřel a osaměl znova, a to ještě ouplněji, nežli po vymření Pře
myslovcův.

Vypravovali sme ve knize předešlé, kterak jedna částka ná
rodu českého, zejména strana Táborská i kališníci horlivější, byvše
nespokojeni s Albrechtovým panováním, uchýlili se byli do Polska,
i volili tam Kazimíra, mladšího bratra Vladislavova, sobě za krále,
a usilovali jej uvesti do země. Náleželoť i to mezi hojné podivnosti
této doby, že Kazimír ze smrti svého soupeře větší měl škodu,
nežli zisk. Neb ačkoli Táboří, dověděvše se o smrti té, hned bez
meškání svolávali jednotníky své ke sjezdu do města Písku na den
sv. Alžběty (19 Nov.) k rokování »o potřebné věci krále našeho,®
i jinak přičiňovali se ku prospěchu jeho:

2 však větší částka šlech
ticův kališnických, kteří drželi se učení M. Jana Rokycany, ne
hlásili se od té doby více k jeho poslušenství. Příčiny náhlého
jejich odvratu nejsou známy; zdálo se, jakoby jim Kazimír, nejsa
plnoletým, byl měl býti nikoli pánem, ale jen štítem proti Al
brechtovi.



Z dávného kmene panovníkův domácích již jen dvě paní, obě

jmenem Elišky a obě vdovy, byly na živě, jedna v Podunají, druhá
v Porejní, o kterýchž obou ale národ neměl ani píle, ani známosti.
O vdově však Albrechtově mluvilo se, že ovdověla těhotná; i bylo
nejisto, neporodíli snad ještě oprávněnce ke trůnu. V takovémto
ale napnutí poměrův mimořádných bylo téměř nemožné, minouti
se otázky, coby mělo býti přednějšího a světějšího, právo-li ná

rodu, míti panovníka dle žádosti a potřeby, čili povinnost, podni
kat! dědice, třebas ke vládě nespůsobilého ?

Ještě v posledních dnech živobytí Albrechtova přišli byli k němu
v poselství ode stavův českých až do Petrovaradína páni Zbyněk
Zajíc z Hasenburka, Jan Smiřický, Mikuláš Sokol z Lamberka
i někteří měšťané Pražští, o jichžto však pořízení neví se více,
nežli že pobízeli královny Elišky, aby nemeškajíc vypravila se do
Cech na korunování.3 Po nich Albrecht, když vracel se do Rakous
zase, písemně i ústně vzkázal byl Cechům poslední vůli a žádost
svou, o jejímž ale obsahu nezachovala se určitá památka. Také
vdova Eliška užívala jich co poslův svých, davši jim dne 1 listo
padu psaní, v němž poroučela stavům českým, aby sešli se bez
meškání ve sněm, a úrokujíce tam ve přirozené věrnosti, čeho jak
vůle zemřelého krále, tak i prospěch dítek jeho, ba i vlastní jejich
čest prý vyhledávala, aby oznámili jí, na čem se usnesou.4

I staráno jest ovšem o brzké svolání valného sněmu v Če
chách, a však více od strany králi Albrechtovi někdy odporné,
nežli od přívržencův jeho. Již dne 3 listopadu páni Ptáček, Aleš

Holický, Jiří z Poděbrad a jiní, dověděvše se na sjezdu svém
v Nimburce o Albrechtově smrti, psali odtud panu Oldřichovi
z Rosenberka, jakožto staršímu strany Rakouské, žádost svou, aby
co nejdříve uložen byl sněm celého království pod bezpečenstvími
slušnými s obou stran; »neb na tom sněmu (prý) doufáme pánu
bohu všemohoucímu, že vždy uhodíme, což bude ke chvále boží,
k obecnému dobrému a tohoto království k upokojení; pakliby
kým to dobré scházelo, tu všichni tomu zespolka srozumějí. A čímby
ten sněm mohl spěšněji býti, pro přestání záhub tohoto království,
to jest naše žádost.* 6 Na důkaz opravdovosti své zabral se pan
Ptáček sám osobně ku panu Menhartovi do Jindřichova Hradce,
kdežto přední páni strany Rakouské měli sjezd asi v polovici mě
síce listopadu. Tu svoleno jest k obecnému sněmu země české na
den sv. Lucie (13 Dec.) v ten spůsob, aby strana jedna rokovala
v Praze, druhá pak v Mělníce; a to i hned netoliko po zemi roz-



hlášeno, ale i Elišce královně do Uher, i stavům Moravským, Lu

žickým a Slezským oznámeno jest.
6

Eliška dala na to z Budína dne 6 prosince odpověd, že pro
krátkost času nemohla vypravit! slavného poselství ke stavům

českým na sněm sv. Lucie, ale že prosí, aby ničeho kvapně před
se nebrali a ovšem nic neuzavírali, coby na ujmu býti mohlo právu
jejímu a dětí jejích; poselství od ní že v krátce bude následovat!,
a jak mile s porodního lože, jehož prý blízka jest, opět povstane,
že chce osobně přiblížiti se k Čechám tak, aby na sjezdu obapolně
příhodném vše opatřeno bylo s radou obecnou, čeho k obecnému
dobrému potřebí bude. V týž smysl psala také do Moravy, do

kládajíc, žeby byla ráda vypravila posly své ke sněmu Brněnskému
již minulému, ale že o rozepsání jeho ani známosti neměla.7

Již ze psaní těchto porozuměti jest, že královna Eliška po
smrti manžela svého chtěla sice sama provoditi vrchní moc vládní
v zemích koruny české, ale že potřebné k tomu podstaty nedo
stávalo se jí; stavové pak čeští a moravští, hledíce především ku

pilným potřebám zemí svých, pořádali obecné své záležitosti sami,
a královně nepodávali o řízení svém téměř ani zprávy dostatečné.
Bylyť arci zejměna Čechy tehdáž u velikém nepokoji, ano soudě
podle pamětí nás došlých, záští nesčíslná zuřila jak po hranicích,
tak i u vnitř země.8

Byloť tedy především potřebí rychlé mužné

pomoci, a skutkův přítomných i rozhodných, nikoli pak slov, dů
vodův a nadějí ani sebe skvělejších. Elišce nic nemohlo býti více
na škodu, nežli že musela žádati odklady a dávati jen čáky, kdežto
nebylo spásy leda v okamžitém přičinění se.

Protož o nic lépe, ba ještě hůře nežli v Čechách, dařilo se
ubohé královně také v zemích rakouských a uherských. Rakušané
na sněmu zemském ve Vídni dne 15 listopadu volili svou mocí,
bez ohledu na ni, sobě za zprávce čili vládce zemského vévodu
Fridricha Štýrského; jen to svoleno, že porodili ona syna, vévoda
ten měl mu býti spolu poručníkem.

8 Fridrich byl sice pán dosti
rozumný, spravedlivý a poctivý, ale i jemu nedostávalo se, čehož

nejvíce se vyhledávalo, srdnatosti, energie, podnikavosti; byltě vždy
necitelný, neodhodlaný, ohlédavý, odkládavý, a přitom schránlivý
až do skouposti; mimo to v ustavičných živ byl rozepřech se svým
bratrem Albrechtem, kterýž co do duchovní a mravní povahy zdál
se býti pravým opakem staršího bratra, srdnatý a lehkomyslný,
podnikavý a marnotratný, ctižádostivý, nestálý a nesvědomitý.



Bratrská tato neshoda stala se pramenem hojných neřestí té doby,
jak pro země a národy vůbec, tak i pro královnu Elišku zvláště.

Ale největší protivenství chystalo se jí v zemích koruny
Uherské. Nebezpečí od Turkův, rozmnožené nedávno pádem Sme

dereva, upozadilo v myslech pánův uherských všecky jiné ohledy;
jakkoli přáli Elišce, cítili přece především potřebu muže a hrdiny
k ochraně koruny a země své. Větší jich částka obraceli zřetel
ku Polskému Vladislavovi, žádajíce, aby mladý král ten vzal sobě
vdovu Elišku za manželku a s ní aby dosedl na trůn Uherský:
porodili ona ještě z Albrechta dědice mužského, pravili že tomu
dosti bude, aby panoval časem svým v Rakousích a v Cechách,
Uhry pak a Polsko že mají ze spojení svého nabývati větší moci
a síly proti společnému nepříteli křesťanstva. Návrhům takovýmto
Eliška, zvláštní jakousi nechutí proti Polákům podjatá, opírala se
vší silou: ale nemohši odolati nadlouho prosbám a domluvám čím
dále tím doléhavějším, klesala často v oumyslech svých, a svolujíc
konečně na oko, doufala napraviti ženskou chytrostí, co křivého
mocí odvrátiti nemohla. Z obojetnosti té, ačkoli po lidsku mluvě
zatracovat! jí nelze, vyprýštily se hlavní strasti, kterýmž paní
krutými okolnostmi sklíčená i od pomoci lidské opuštěná konečně

vždy podlehnout! musila.

Sněm ke dni sv. Lucie rozepsaný počal se, jak obyčejně,
0 několik dní později, a trval potom celých osm neděl. 10

Nejprvé
sešli se dne 17 prosince [1439] na Mělníce Hynce Ptáček, Aleš

Holický, Jiří z Poděbrad, Pertolt z Lipé z Moravy, M. Jan Roky
cana i jiní páni a vyslaní z měst strany Ptáčkovy; potom okolo
vánoc také strana Rakouská, jejíž hejtmané byli páni Menhart ze
Hradce a Planuš z Kolovrat, dala se nalezti v Praze u počtu hoj
nějším. První péče sněmovníkův obou stran směřovala k zastavení
všech krvavých záští v zemi; a protož uzavřena té doby hojná
příměří po všech krajích. V pátek den nového léta 1440 usta
noveno jest od stavův na radnici starého města Pražského shro
mážděných, »aby glejt dán byl panu Ptáčkovi s jeho stranou
1 mistru Rokycanovi, přijeti do Prahy o svornost a jednotu všech,
netoliko duchovních, ale i světských, voliti krále budoucího jedno
myslně.*

11 Následkem toho již dne 6 ledna všickni páni, zemané
a vyslaní z měst obojí strany sešli se do veliké kolleje v Karo
líně »a počali rozjímati a raditi o dobré obecné tohoto krá
lovství.*



Toto spojení se obou stran v jeden sněm bylo veliký a hlavní
krok k upokojení a ujednocení země po tak dlouhých a krvavých
rozbrojích. Přední zásluhu o ně přičítati slušelo bezpochyby citu

vlasteneckému, kterým zvláště páni Ptáček a Holický se vyzname
návali; nicméně oni za větší obět, vzdáním se do Prahy v moc

strany Rakouské, uměli také pojistiti sobě zisk větší. V nedostatku
zpráv podrobnějších o důležitém vyjednávaní sněmu tohoto po
stačují přesvědčit! nás sama slova památného zápisu ode dne
29 ledna, jenž pode jmenem »list mírný« stal se později pravidlem
pro zemi skrze mnohá léta. Oznamují v něm stavové všem lidem

»nynějším i budoucím,« »že lítost a srdečnou žalost, jakožto při
rození Cechové, toho majíce, že z dopuštění božího, pro hříchy nás

všech, po smrti slavné paměti krále a císaře Sigmunda pána na

šeho, stalo se roztržení v zemi naší České, v kterémžto mnohá
záští vznikla jsou, a škody převeliké i záhuby staly se: i učinili
sme sněm obecný z jednostejného svolení v městě Pražském, na
to a k tomu konci, aby taková záští a záhuby přestaly, a všecky
hořkosti, nechuti, nepřízně, hněvové, nelibosti v tom záští kterak
kolivěk vzniklé úplně, věrně a pravě potuchly, pominuly a ovšem
mezi námi uhasly, a na věky v potomních časích aby ničímž zlým
žádnému člověku spomínány nebyly. Na kterémžto sněmu z daru
božího my všichni pani, rytíři, zemané i všecka města království
Českého s námi a vedle nás, učinili sme a zjednali mír, pokoj a

jednotu mezi sebou, a v tu sme jednostejně a jednosvorně vstoupili
s obou stran, úmluvy kusův a artikulův dolepsaných učinivše;

1) Nejprvé svolili sme se, aby kompaktáta, jinak smlouvy společné
s legaty Basilejskými a s Císařovou Milostí učiněné a spůsobené,
což a jakož zjevně svědčí, od nás všech a od našich světských
i duchovních, jakož na koho vedle jeho povolání a stavu sluší,
byly držány a skutečně zachovány a také společně abychom o to

stáli, co koncilium Basilejské má nám učiniti, aby bylo učiněno,
zdržáno a v skutku zachováno. 2) Item dále ihned o mistra Jana
Rokycanu, kterýž jest volen k arcibiskupství kostela Pražského,
svolili sme se všichni světští i duchovní, abychme o to stáli vedle
toho volení a podle úmluv a zápisův císařových, aby nám byl po
tvrzen a svěcen; a když budem míti krále, abychom to s Jeho
Milostí umluvili mezi potřebnými věcmi, aby nám tak jakož svrchu

psáno stojí a císařovy umluvy a listové svědčí, toho ráčil pomočen
býti k místu přivesti; a my do krále i při králi, když uzříme

přístup podobný poselstvím, o to jeho potvrzení a svěcení máme



a chceme pracovali, i jinými věcmi k tomu potřebnými se přičiniti.
A mistr Jan již jmenovaný stojí, a státi má i chce, v poslušenství
vedle umluv a kompaktát na to učiněných. 3) Potom při věcech
zemských a světských, chtíce aby nerovné a nesnadné což jest
mezi námi, bylo srovnáno, upokojeno, a v poklid uvedeno, takto
sme se ustanovili a svolili: jestližeby král Albrecht učinil které
zápisy nebo dání, ježtoby to bylo ke škodě království koruny
České, anebo straně té, kteráž jest proti Jeho Milosti byla, anebo
komu z nich, ježtoby dědictví neboli zápisův dotýkalo se, tehdy
my to společně ze svolení jednostejného zdviháme, aby moci ne
mělo.* Tito byli tři první a hlavní článkové celého zápisu. Další
důležitá uzavření byla ku př. o císařovně Barboře, že »máme ze

spolka do Uher obeslati a prošiti o Její Milost, aby jí spravedlivé
učinili; a k čemužby v Čechách spravedlivá byla, buďto dskami
nebo listy, o to sme se zespolka svolili, že Její Milosti toho rádi
přejem;* pak o vězně Pražské, a vyhnané i uteklé z města i z vě
zení pořízeno tak, že Pražané těmto přívržencům strany Ptáčkovy
vrátili jejich statky, ale pod výminkou, aby je prodajíce města
prázdni byli a Pražanům více nepřekáželi. Jiní článkové klidili
všeliká těžší záští v zemi, ku př. mezi pánem Bergovem a Safgočem
o hrad Trosky, mezi Benešem Mokrovouským a panem Krušinou,
mezi Janem z Rabí a Janovskými a t. d. Konečně ustanoveno,
kterak ohledem na závazky v posledních bouřech obapolně činěné
chovati se slušelo, přikázáno vrátiti statky a propustit! vězně válkou

jaté, umořena práva stáná i léta zadržaná u soudův, ale zastaveni
také ouřadové u desk zemských až prý do budoucího krále a t. d.

Originál zápisu toho, dán byv panu Menhartovi k chování, chová
se v Jindřichově Hradci až podnes neporušený; visit’ na něm ještě
68 pečetí tehdejších sněmovníkův. 12

Jednosvornýrn svolením prvních tří článkův, od nás zde do

slovně uvedených, strana Ptáčkova dostala se mravně takořka na
vrch v zemi, a program její povýšen na důstojenství obecného zá

kona; všecko zajisté uznáno a vyhlášeno za neřádné a neplatné,
cokoli po uvedení císaře Sigmunda do země a po jeho smrti poří
zeno bylo proti osobě a smyslu Rokycanovu; jeho a nejiného za
vázali se opět míti za arcibiskupa nejen Menhart ze Hradce, ale
i Oldřich z Rosenberka i strany jejich, a král Albrecht vymazán
téměř z počtu králův českých. Mravní tuto poklésku svou cítili

páni strany Rakouské velmi dobře: ale nemohše jí zniknouti,
13 těšili

se náhradou, že aspoň o králi Kazimírovi také nic uzavřeno nebylo.
Palacký, Dějiny české IV., vyd. 4. 2



ba že jméno jeho zamlčeno napotom ode všech jeho bývalých pří
vržencův. Vratislavští oznamovali stavům na sněmu shromážděným
tužebně, že když někteří knížata Slezští rokovali s Poláky dne
9 ledna 1440 v městě jejich, pan Mostický, posel krále Polského,
vyhledával toho na měšťanech prosbami i hrozbami, aby se ku
králi jeho přivinuli; což nežby oni učinili, chtěliby prý prvé
»s ženami i s dítkami umříti«.14 V Cechách vůbec již jen několik
zemanův a sedmnáctero měst usilovali o to, aby za krále přijat byl
král Polský Vladislav a nikoli Kazimír; veliká však většina sně
movníkův svolili, že veškero jednání o krále konečně odročeno

jest ke sněmu budoucímu, kterýžto dříve nežli dosavadní rozešel
se (v polovici měsíce února), rozepsán byl hned k oktávu sv. Jiří
nejprv příštího. Stejným časem sněmovali také Moravané v Brně
dne 20—25 ledna, i zapsali se sobě vespolek opět netoliko k držení
míru zemského, ale také že všickni pospolu a svorně krále budou
cího »přijmouti« mají, nedělíc se 'v tom jeden od druhého, aniž

ustanovujíce, kdoby jim dle práva krále dávati měl.18

Odročení toto volby královské stalo se ne tak Elišce královně
k vůli, jako raději z té příčiny, že stavové sami mezi sebou nesou
hlasili v otázce, kdoby vlastně krále voliti měl? Volení zajisté,
jakovéž se nyní obmýšlelo, cestou zákonnou v Cechách ještě nikdy
se bylo nedálo, jelikož dosavadní tak řečené volby nebývaly vlastně
nic více, nežli svolení stavův, přijmouti dědice trůnu, zákonem
i obyčejem již napřed naznačeného, a kořiti se jemu. Pročež nyní
nemalé byly o to hádky, majíli jen stavové čeští sami o sobě, čili
ve spojení s moravskými, slezskými a lužickými vyslanci, voliti
krále? a zase v Cechách samých, máli jen stav panský sám, aneb
také stav rytířský a města oučastniti se volení ř Sněm první ro
zešel se, odkázav rozhodnutí otázek těchto ke sněmu budoucímu,
jakož sme již podotkli.

Mezitím z nařízení téhož prvního sněmu držáni v běhu měsíce
března ve všech krajích sjezdové hluční, na nichžto všichni páni,
zemané i města přiznávali se každý zejmena k míru zemskému.
Vypravuje o tom souvěký letopisec v tato slova: »Potom lidé po
rozuměvše tomu, že se těmi válkami země velmi kazí, a na lidech
i na statcích hyne: i chtíce těch válek prázdni býti, zdělali sobě po
krajích míry, volivše sobě v každém kraji hejtmana; a k posledku
tři čtyři krajové spolu se smluvili, hejtmana jednoho sobě vyvolivše
a raddu jemu z krajův přidavše; a tak uložili, aby jeden na dru
hého mocí nesahal, než aby jemu práv byl před hejtmanem toho



míru a jeho raddou. A tak sobě v krajích nedali zjevně hubiti
a loupili, leč krádežemi, a i nad těmi hned pomstěno, kdež se do

ptali.« Tak voleni jsou na hejtmanství: v Kouřimsku Hynce Ptáček
z Pirkšteina i jeho náměstník Jan Cabelický ze Soutic, v Cáslavsku

Jan Hertvík z Rousinova, ve Chrudimsku Bohuše Kostka z Po

stupic a ve Hradecku Jetřich z Miletínka. Tito čtyři krajové arci
husitští spojili se nad to mezi sebou v Čáslavi dne 17 března,
i volili sobě za nejvyššího hejtmana pana Ptačka, jenž novým tímto

důstojenstvím nabyl ještě více moci a vážnosti, nežli prvé. Jiří
z Poděbrad učiněn hejtmanem v Boleslavště, spolu s Janem Smi

řickým; dále voleni: v Bechynště Oldřich z Rosenberka, ve Pra
chenště pán Strakonický Václav z Michalovic, v Plzeňsku Plynek
Krušina ze Svamberka, v Zatecku Aleš ze Šternberka i Burian
z Guttenšteina, v Litoměřicku Jakub ze Vřesovic, v Rípsku Zbyněk
Zajíc z Hasenburka; jména hejtmanův kraje Vltavského i Pod
brdského nejsou známa. Moc takovýchto řádův a závazkův měla
trvati ve své platnosti až do budoucího krále, a ještě tři měsíce

po jeho korunovaní. 16

Neméně zdárné k obecnému dobrému bylo pořízení hojných
rozepří a nesnaží mezi stavy moravskými a českými. Páni Moravští
Pavel biskup Olomucký, Jan z Cimburka i z Tovačova hejtman
zemský a jiní, vydali ze sebe pány Jana z Lomnice i Petra z Ko

nice, Čeští pak páni, Hynce Ptáček, Pertolt z Lipé, Jiří z Poděbrad
Bohuše Kostka na Litomyšli, Pardus, Bedřich ze Strážnice a města

Mýto Vysoké i Polička, jmenovali Jana z Peršteina i Diviše Sla
vatu za mocné opravce těch pří, a obě strany zespolka volily pana
Haška z Waldšteina za nejvyššího soudce: kteřížto sšedše se,
v Meziříčí dne 14 dubna nalezli a přikázali oběma stranám ko

nečný mír a pominutí všech záští, stavení holdův a propuštění
vězňův; biskup Olomucký že má pustiti na svobodu Pardusa i jeho
tovaryše a rukojmě, začež mu Pardus měl postoupit! Svitav; pan
Heralt z Kunstatu aby proti Moravanům neválel, ale ku komu vinu

má, aby mocně přišel na pana Menharta ze Hradce; pan Jan
z Helfenšteina aby všecky holdy v zemi Moravské propustil a
Uherského Brodu podkomořímu postoupil; totéž měl Vilém Puklice
učiniti a postoupiti Přerova podkomořímu; viny od panův Ptačka
i Jana z Cimburka sobě obapolně dávané aby minuly pro zemské

dobré; pan Pertolt z Lipé v některých kuších měl dostati opravu,
jiných měl hledati právem, když práva půjdou a t. d. Mír tento
i odkrývá i vysušeje spolu pramen nepokojův hojných, o kterýchž



nám odjinud ani známosti se nedostávalo.17 A jako k doplňku všeho
dobrého dodávají letopise! ještě zprávu, že když počínaly té doby
války veliké v Uhřích, jelo tam mnoho služebných lidí a jezdcův
z Cech, »komuž se chtělo sloužiti a války vésti,« začež země tím

lépe odpočinula prý sobě v pokoji.
Královna Eliška v Komárně dne 22 února před úsvitem po

rodila syna zdravého a sličného, jemuž na křestu dáno jméno
Ladislav. Toto štěstí dodalo srdci mateřskému odvahy, že od
té doby nemyslila na nic, než na pojištění dědictví novorozenci
svému; i pustila se o to do zápasu, ku kterémuž síly její bohužel
nestačily. Neměla tehdáž u sebe k radě a pomoci, leda Oldřicha
Cilského strýce svého; kníže Fridrich Štýrský, nověji na království
Římské povýšený,

18 ku kterémuž co hlavě domu Rakouského chtěla
bráti útočiště své, choval se k ní dle povahy své vždy chladně a
netečně. Hned po porodu vypravila rychlé posly do Krakova,
volajíc nazpět vyslance, kteříž byli šli podávat králi Vladislavovi
koruny uherské a ruky Eliščiny; takéť král ten, uslyšev o naro
zení Ladislavově, zastavil hned všecko své s Uhry vyjednávaní.
Ale když oni jen tím horlivěji ještě nastupovali na oučel vyslanství
svého, a přesvědčili jej listinami, že splnomocněni jsou, i kdyžby
královna porodila syna, trvati na svém, a když mu živě líčiti se
jali všecka nebezpečí, nepostavili on se v čelo křesťanstva, aby
hájil jeho proti Turkům spojenými silami národův polského i uher
ského: on konečně až k slzám pohnut jsa, svolil k žádostem jejich
dne 6 března s tím citem a vědomím, že obětoval sebe sám k obec
nému dobrému.19 A však jakkoli šlechetné byly úmysly jak Eliš

činy, tak i Vladislavovy samy v sobě: ze sporu jejich nicméně
nemohlo nenásledovat! pro národy množství pohrom a neřestí. Ze

zápisu, jímž se Vladislav zavázal k uherskému království dne
8 března, bylo patrně viděti snažnou jeho péči zavděčiti se krá
lovně, kterouž, ač mnohem starší, za manželku pojmouti a předešlé
děti její náležitě opatřiti sliboval:

20 ona však, když dva z jednatelův
jejích vrátili se k ní se zprávou o pořízení svém ve Krakově, dala

je co zrádce zatknouti a ve tvrdé vazbě držeti, tak že poslové
Vladislavovi, kteříž za nimi vypraveni byli, uslyševše o takovém
skutku, již ani do Komárna dojeti si netroufali. Povstalo z toho
v Uhřích veliké kvašení myslí, a většina obyvatelův postavili se na
stranu Polskou, Elišce křivdu dávajíce. Válka tudíž stala se ne

odvratnou, ačkoli královně nedostávalo se k ní netoliko peněz, ale
i vůdce i lidu branného. Zjednáním, jak se zdá, pana Mikuláše



Sokola z Lamberka, kterýž roku 1424 byv Žižkovým přítelem
a nástupcem, posléze 1442 stal se tajným radou královny Elišky,
povolány jsou z Cech především zbytky rot polních někdy kněze

Prokopa Velikého, jimžto válka byla se stala řemeslem a živností,
též jiní jejich krajané, kteří ve zbrani a bojích měli zalíbení. Ze

známých vůdcův husitských první přikázal se královně a synu
jejímu v Komárně Jan Smikouský ze Zďáru již v měsíci březnu;
po něm následovali Jindřich Céček z Pakoměřic, a jiných méně

známých válečníkův více. Brzy však vyniknul zásluhami a slávou
vůdce nový, již pod cis. Sigmundem do Uher přišlý, Jan Jiskra
z Brandýsa, v němž co do genialnosti válečné mnozí nového spa
třovat! mněli Zižku. Jediné těmito někdy opovrženými kacíři ochrá
něna jest konečně moc a vláda domu Rakouského, že neklesla
v Uhřích naprosto až do smrti Ladislavovy, jakož o tom dále vy

pravovat! budeme.
Oldřich z Rosenberka, starší strany Rakouské, oznamoval ne

toliko Elišce královně, ale i králi Fridrichovi, co se strojilo v Ce

chách, a napomínal jich, aby nezanedbávajíce práva svého, vypravili
záhy do Prahy poselství plnomocné, ježtoby jednalo a řídilo věci

jejich na příštím sněmu. Poslové stavův českých byli také o to
v Komárně sami dne 6 dubna; mezi nimi Prokop z Rabšteina,
kterýž již dříve králi Albrechtovi byl sloužil. Eliška ukazovala jim
syna svého v kolébce, prosíc, aby nezbavovali sirotka jeho dě
dictví ; vždyť prý dle boha a práva žádné volení ani před se jiti
nemohlo, pokudkoli jen jediný potomek a dědic rodu královského
byl na živě; čas k vypravení plnomocníkův do Cech že byl velmi

krátký, ana nyní v Uhřích nemohla obejiti se bez pomoci strýce
svého Cilského; žádala tedy, aby sněm odročen byl až do sv. Jana
Křtitele, aneb aspoň do dne božího těla (26 máje), kdežto doufala
prý, že bude moci vypraviti jej. Prokop Rabštein, cítiv se živě

dojata sirobou ušlechtilé paní, slíbil obětovati se cele službě její
a syna jejího. Se psaními od královny jal se tudíž obcházeti všecky
přední pány české, a prosil je, aby především aspoň sněmem svato

jirským prodleno bylo.
Mezitím Eliška, nemohši dovolati se skutečné pomoci od krále

Fridricha,
21 vrhla se cele do náručí knížete Albrechta, jeho bratra

i předního soupeře. Dne 10 dubna oznámila stavům Rakouským,
že přijala tohoto knížete za poručníka syna svého a za vladaře
země jejich, i přikazovala, aby slíbili jemu poslušenství. Tím do
vršilo se nepřátelství mezi ní a králem Fridrichem, kterýž nechtěl



nikoli zbaviti se moci poručnické nad Rakousy, a strastný Eliščin
stav zhoršil se ještě znamenitě; Albrecht zajisté, nebyv od Raku
šanův na sněmu Vídenském za poručníka přijat, a němě v ani peněz
ani ouvěrku, se vší svou ochotností a srdnatostí nebyl královně
nic naplat, zvláště když Vladislav Polský překročiv hranice uherské,
dne 22 dubna usadil se v Kežmarku, a vida dobrou vůli Uhrův,
na počátku máje počal táhnouti k Dunaji dále. Ubohá Eliška

patříc, kterak města i hradové jeden po druhém dávali se jemu,
a nemajíc dostatečné moci k válce otevřené, umínila uchvácením
aspoň svaté koruny uherské pojistiti ji synovi svému. Zmocnivši
se jí již prvé spůsobem nezákonným a podtají na uherském Vyše
hradě,

22
vyjela s ní dne 10 máje z Komárna, čekala v Tatě na

pomocné vojsko české i moravské, a dojevši konečně dnem i nocí
Stolního Bělehradu o letnicech (15 máje) dala tam korunovali ne

mluvňátko své. Pokus knížete Cilského, osaditi Budín k ruce její,
nepodařil se, a Vladislav vjel tam mocně i slavně dne 21 máje.
Ze v takovýchto bouřech nevypravila plnomocníkův svých na sněm

český, dalo se snáze omluviti, nežli oželeti. Psala toliko dne 13 máje
Oldřichovi z Rosenberka, prosíc jej, aby setrval věrně při ní a při
synu jejím, i jiné také aby navodil k věrnosti; ačkoli žádaných
peněz jemu nyní poslati nemůže, však že někdy po utišení těchto
bouří chce mu to nahraditi štědře.23

Žádosti Eliščiny, aby sněmem českým prodleno bylo, vážili
sobě páni strany Rakouské, zejmena Menhart, Oldřich Rosenberský
a Pražané, kteříž také hned po zemi rozpisovati se jali, že sněm
se odtahuje až ke dni božího těla (26 máje): ale strana Ptáčkova
nechtěla o tom slyšeti, a scházela se již na počátku máje. Psal
o té věci panu Rosenberskému dne 5 máje z Prahy pan Aleš

Holický, (kterýž ačkoli byl mezi náčelníky strany odporné, nepře
stával proto býti osobním jeho přítelem,) v tato slova; »Rač věděti,
že odtáhnutí sněmu velmi se zle lidem líbí, a žeť ho pro nic ne

odtáhnou, nebť se všech stran jedou v hromadu, a pane, pro od
táhnutí tobě velikou vinu dávají a panu Menhartovi a Staroměstským,
a křik jest obecný, že vy to pro své zvláštní věci a užitky jednáte,
a nedbáte, staň se zemi jakž staň, leda vy svou vůli vyvedli. Ba

praví obecně, že vy na tu stranu, kteříž sou vám protivní byli za
kněze Albrechta Rakouského, chcete dlubní přivesti na jich hlavu.
A to je vše skrze to, že sněm se odtahuje. Protož, milý pane,
rozuměje tomu, že skrze odtahování sněmu můžeš upadnouti lidem
v ohyzdu a v mrzkost, nerač se toho dopouštěti, a rač zachovati



raději od lidí dobré slovo a lásku, a rač pospíšili se svou příjezdou
na sněm. A když na sněm přijedeš, budeliť potřebí proč odtáhnouti
sněmu, jedno ať se to z jedné vůle děje; spíšeť v to uhozeno bude,
a budeť bez nechuti tobě ode vší země.« 24 To bylo příčinou, že

pan Oldřich přijel také do Prahy v polovici měsíce máje, a sněm

počal se tudíž řádně pod jeho předsedáním.
První předmět jednání sněmovního byly hádky nekonečné

o právu, komu příslušelo volili krále. Vyslancům zemí korunních,
Moravy, Slezska, Lužice a Sestiměst, odepřeno jest ono napořád,
snad proto, že již se byli všichni tuším přiznali k Ladislavovi.25

Ale dávný spor mezi šlechtou vyšší i nižší, čili stavem panským a

rytířským, vypuknul nyní znova. Páni tvrdili, že oni sami mají právo
voliti: tomu ale odpírali rytíři a zemané, pravíce, že nepřijmou a

neuznají nikoho za krále, k jehožto volení by nedali hlasu svého,
jelikož i oni k dobrému zemskému neméně napomáhají, nežli stav
panský. A když ještě o to se hádáno, pozdvihla také města hlasu
svého, téhož práva pro sebe žádajíc. Páni dlouhý čas odporovali
žádosterp obou těchto stavův, až konečně, ohradivše sobě slavně

právo své, svolili k tomu, aby na tenkrát několik deputovaných
stavu rytířského k volbě také připuštěno bylo. Na to města tím

důkladněji doléhala, aby téhož oučastna se stala; páni pak po
nových rozbrojích, aby vyhnuli se válce občanské, museli opět
povoliti, což jim zase od rytířův ve zlé bráno bylo.

26 Den svátého
Víta, (15 června,) tedy plný měsíc po počátku sněmu, učinili o tom
stavové zvláštní zápis, kdežto pravili, že »když z dopuštění božího
koruna království českého po smrti našich králův šťastné paměti
k sirobě přišla jest, a tak země i s námi bez pána zůstala a bez
krále: tehda my páni, rytíři, panoše, zemané i města téhož krá
lovství českého, chtíce rádi, jakož z přirozené povinnosti k tomu

jsme zavázáni, čest a dobré téhož království s pomocí boží což
nejdále můžeme opatřiti, a nesnází, válek, nepokojův i mnoho zlého
chtíce se uvarovati a vystříci, sněm obecný a valný všeho království
Českého v Praze městě hlavním o volení krále sobě a témuž krá
lovství učinivše a složivše, a o to se i skutečně sebravše, ačkoli

nějaké ústrky mezi sebou o to měli sme: však pánu bohu děkujíce
všichni páni, rytíři, zemané, panoše i města na tom sme jednostejně
a společně ustanovili se a svolili, že bez úrazu a pohoršení všeli

jakého práv a svobod každého z nás, krále a pána budoucího ze

spolka voliti sobě máme. A když pána a krále, tak jakož dotčeno
jest, voleného, zde v zemi přijatého a řádně korunovaného míti



budeme: tehda týž král a pán náš, podle našich práv a svobod,
o ty věci, o nichž svrchu zmínka jest, má nás podle spravedlnosti
sjednati a srovnati, tak aby každý podle svého řádu a stavu při
svých právích a svobodách zůstaven byl.«

27

Potom voleny jsou z prostřed stavův ty osoby, které samy
ve volení krále oučastniti se měly. Byloť jich 1) osmnácte ze stavu

panského: Oldřich z Rosenberka, Menhart ze Hradce, Aleš Ho

lický ze Šternberka, Hynce Ptáček z Pirkšteina, Hynek Krušina ze

Svamberka, Jiří z Poděbrad, Jan z Risenberka, Hašek z Waldšteina,
Hanuš z Kolovrat, Mikuláš a Zbyněk Zajíci z Hasenburka, Plynek
Krušina z Lichtenburka, Petr Zvířetický z Wartenberka, Aleš ze

Zeberka, Jiří z Wisemburka, Beneš Libún z Dubé, Jaroslav Plichta
z Zirotína i Boreš z Oseká; 2) čtrnácte ze stavu rytířského, Jan
Hertvík z Rousinova, Jan ze Smiřic, Aleš Vřešťovský z Risenburka,
bývalý někdy zprávce zemský, Mikuláš Trčka z Lipy, Jakub ze

Vřesovic, Jetřich z Miletínka, Albrecht z Běškovic, Vilém z Nečtin,
Jan Stěpanovec z Vrtby, Bohuše Kostka z Postupic, Oldřich Moči
hub z Královic, Jan Malovec z Pacova, Humprecht z Tasnovic a
Václav Zmrzlík ze Svojšína; 3) ze stavu městského též čtrnácte,
podkomoří zemský Jan z Kunwaldu, tři purkmistrové Pražští,
Pešík z Kunwaldu Staroměstský, Pavel Jetřichovec Novoměstský,
Martin Kačerovic Malostranský, a z jiných měst deset: Mařík ze

Zátce, Vaněk z Litoměřic, Týnský z Královéhradce, Ambrož z Kutné
hory, Kantor z Čáslavi, Jindra z Tábora, Hubač z Písku, Venda
z Klatov a Fogelík z Plzně; jméno desátého, jenž byl ze Slaného
nebo z Nimburka, neudává se určitě. A když tito velitelé již jme
nováni byli, počali naléhati na to někteří rytíři a města, aby M. Jan
Rokycana, jakožto volený arcibiskup, také k volení připuštěn byl:
čehož páni, po dlouhém zdráhaní, konečně také ubrániti se ne
mohli.

Když potom sepsána byla rota, čili forma přísahy, kteroužby
se volitelé zavázati měli netoliko k volení upřímnému a nestran
nému, ale také ku přísnému tajení spůsobu a výpadku jeho, nastala
hádka nová, protože volitelé někteří, zejmena poslanci městští sekty
Táborské, přísahati se zpěčovali, pravíce, že to písmem svátým
zakázáno jest. I ne tak učené důvody, že přísaha není hřích, jako
raději kategorické ohlášení, že kdo nebude přísahati, nebude ani

voliti, spůsobily to konečně, že podvolili se jeden po druhém. Na
to brali se volitelé nahoru do hlavního kostela sv. Víta, kdežto po
slavné mši, vstoupivše do kaple sv. Václava, všickni skládali přísahu



předepsanou, poklekávajíce před sv. evangelium a krucifixem a kla
douce prsty na knihu mešní, kterouž drželi děkan kapitulní a jeden
kanovník Pražský.

28

V noci před volením byla u Oldřicha Rosenberka tajná schůzka
voličův strany jeho, aby napřed umluvili se o knížatech, kteřížby
řádně kandidováni býti měli. Pan Oldřich předložil jim celý popis
jmen jejich, dokládaje dle zdání svého příčiny, pro kteréžby se

každý z nich za krále v Cechách dobře hodil aneb nic.

Staloť se to netoliko duchovní převahou strany Ptáčkovy, ale
i skutečnou nutností časovou, že ve všech těchto skutcích nehleděno
k Ladislavovi Pohrobku, jehožto právo dědičné vylučovalo arci
všeliké péče velitelské. Každý Cech zdál se cítiti potřebu krále a

pána dospělého i zmužilého, ano jeho moudré a mocné přičinění
jediné mohlo řešiti zoufalé pohádky a nesnáze zemské. On měl

přitužiti zase svazku, jímžto Morava, Slezsko, Lužice i Sestiměstí
od koruny české příliš volně byly viseti počaly; důkladem jeho
jména mělo koncilium navedeno býti k dokonání kompaktát a ke
stvrzení Rokycany na arcibiskupství, an po smrti biskupa Filiberta
nikdo se nenašel, jenžby žáky podobojí na kněžství světiti chtěl
a mohl, tak že nedostatek jejich čím dále tím čitelnějším se stával;
rozepří mezi stavy již dotčených rozhodnouti nemohl nežli on,
a protož čekáno naň také, aby nejvyšší soud a desky zemské opět
otevřeny byly. Konečně zbývalo ještě drahně pří a záští soukro
mých, o kteréž bez jeho rady a pomoci strany srovnati se samy
neuměly. Proto také se všech stran přistupovalo se ke zdání,
kteréž pan Ptáček pronášel, pravě, že země musí bez meškání opa
třiti se králem, kterýžby ke vládě dostatečen byl; o dědičném
právu královského dítěte že nepotřebí nyní rozhodovati, ano prý
Ladislavovi dosti bude, dosedneli někdy co muž na trůn český,
ku kterémužto že se mu cesta nezavírá ovšem a navždy. Tak
smýšleli obecně ti, do jichžto rukou dáno bylo rozhodnutí věci.
Kteří knížata i jakým spůsobem nabízeli se stavům sami, není nám
dosti známo. Když ale král Fridrich, vévoda Štýrský, od Oldřicha
Rosenberka napomenut byl, aby také o své zvolení se ucházel, dal
za odpověd: »já o tu korunu nestojím; vždyť Cechové vědí, koho
za krále míti mají!«

Když nastalo volení, pan Rosenberk, jakožto hlava všech pánův
českých, předložil velitelům knížata zejmena, kteří dle zdání jeho
voleni býti mohli, napomínaje, aby skoumali a uvažovali zdravě a

důkladně, kdoby mezi nimi ku panování v Cechách nejlépe se



hodil; pravil také, že jestliže se komu zdá, navrhnouti kromě jmeno
vaných ještě někoho jiného, nebude na odpor, aby hodnost jeho
také v uvažování se brala. Velitelé žádali, aby on, jakožto přední
mezi stavy, první také oznámil hlas svůj. On tedy jal se přede
vším líčiti, jaká práva měl dům Rakouský ku koruně české skrze
smlouvy dědičné pod Karlem IV uzavřené; dokládaje, že ačkoli
ani knížata domu tohoto ani královna Eliška neposlali plnomoc
níkův svých na sněm, to přirozenému právu jejich nikoli na ujmu
býti nemohlo. Poněvadž ale Rakouští knížata vždy jen na dítě co

pravého dědice ukazovali, velitelé pak zase jen muže ke vládě do

spělého za krále si vžiti chtěli, pustili práva Ladislavova mimo
sebe. 29 Rosenberk na to jmenoval Polského krále Vladislava i bratra
jeho Kazimíra: ale jakkoli horlivě voliči strany Táborské o ně se

přimlouvali, nicméně již ani ti páni, kteří Kazimíra prvé proti Al
brechtovi byli sobě obrali, nechtěli více o něm slyšeti; praviliť, že

znajíce dobře oba královské bratry Polské, přesvědčeni jsou, že
ke vládě nad Cechy se nehodí. 30 Potom jal se pan Oldřich vy
chvalovati starého kurfirsta Braniborského Fridricha i syny jeho,
mluvě o znamenité jejich moci a moudrosti i hojné lásce, jíž poží
vají v zemích okolních; pravil také, že pro vážnost, kterou má

starý markrabě ve sboru Basilejském, nejlépe nadíti se bude do
končení kompaktát skrze něho, a synové jeho, hodní otce svého,
že budou moci zdárně jemu pomáhati. Někteří však velitelé na

mítali, že markrabě sám již příliš sestárnul, než aby mohl s pro
spěchem uvázati se ještě ve vládu novou, a že jest obávati se, aby
hojní jeho synové nepokoušeli se o rozdělení zemí ku koruně české
náležejících. Proti Albrechtovi Bavorskému, jenž tudíž navrhován,
neuměl nikdo ničeho namítati; zaň mluvila nejen znamenitá jeho
moc a ušlechtilá povaha osobní, ale i dostatečná známost jak ja
zyka, tak i obyčejův českých, jichžto nabyl za mládi, na dvoře
krále Václava vychován byv. Falckrabě Ludvík naproti tomu hned
s počátku nepodobal se mnohým velitelům, netoliko pro svůj mladý
věk, ale i pro vzdálenost dědičných jeho zemí od království če
ského. Po mnohých řečech usnesli se velitelé, že jen o čtyřech
knížatech mělo hlasováno býti: o Fridrichovi Braniborském, Vladi
slavovi Polském, Albrechtovi Bavorském a o falckrabovi. Při prvním
hlasování obdrželi král Vladislav pět hlasův, Albrecht čtyry, falc
krabě jeden, ostatní všecky měl markrabě Braniborský. Porady
velitelské trvaly čtyři dni. V těch ale dnech změnilo se zdání
větší částky velitelův; odstupujíce od kurfirsta Fridricha, nejvíce



za příčinou jeho stáří, (jakož pak po několika měsících i skutečně

umřel,) přenášeli hlasy své, z rozličných důvodův, na Bavorského
Albrechta. Nový tento směr a proud uchvátil za sebou také Vladi

slavovy přívržence, s výminkou jediných Táborův nejhorlivějších;
a když i Rosenberk se pro Albrechta prohlásil,

81 následovalo
zvolení jeho na království české téměř jednohlasně.

Tento výpadek volitelského jednání chován mezi veliteli co

přísné tajemství, aniž oznámen stavům na sněmě shromážděným.
Podtají ale posláni jsou bez meškání k volenému králi pan Jaro
slav Plichta z Zirotína a rytíř Jan Malovec z Pacova, aby napřed
doptali se, přijmeli korunu a svolili k výminkám od stavův jemu
podávaným: totiž připojili dědičné země své ku koruně české, vy
vadili zastavené statky královské v zemi, navrátili ku koruně od
cizené od ní kraje a statky zahraničně, a konečně, budeli hájiti
kompaktát a státi o žádoucí jejich dokonání? Mezitím sněm roz

puštěn a nový uložen ke dni sv. Jakuba (25 Jul.), kdežto po vy
slyšení předběžné odpovědi královy, volení jeho mělo veřejně
ohlášeno býti.

Když již sněmovníci byli větším dílem se rozešli, teprv plno
mocníci královnini přijeli do Prahy. Eliška důvěřivši se příliš, že

Cechové, ježto byli nejsilnější její podporou v Uhřích, nepostaví se

proti ní ve vlastní zemi své, zmeškala byla nejpříhodnější dobu
k vypravení poslův; hrabě Cilský zajisté, jenž měl je vésti, byl
válkou proti Vladislavovi v Uhřích vždy pilně zaměstnán, a k tomu
ještě dne 26 června u Hochstrasse octnul se v zajetí u nepřátel.
Uslyševši ale, kam volení v Cechách se chýlilo, pospíšila sobě sice
s vypravením jich, a však již pozdě. Těch několik sněmovníkův,
kteří od poslův ještě v Praze zastiženi jsou, pravili že sami od

povědi na poselství jejich dávati nemohou, a odkazovali je ke
sněmu budoucímu.

Kde ale a kterak sněm tento Svatojakubský držán byl, není
nám vědomo, protože o něm ani letopisci ani listiny nemluví, ale
jen ve psaních Eliščiných zmínka se činí. 32 V Praze tehdáž sotva

sněmováno: nebo právě té doby, v pátek po sv. Jakubu (29 čer
vence) strana Polská v Cechách, zejmena Jan Kolda z Žampachu,
pán na Náchodě, Beneš Mokrovouský z Malešova, Safgoč, Bedřich
ze Strážnice a jiní, pokoušeli se o ztečení Prahy, čehožby za plného
sněmu sotva byli odvážili se. Byvše oni vždy ještě horlivi ve službě
krále Vladislava, není pochyby že chtěli zmocniti se hlavního města



zradou neb násilím, aby pak tím snáze mohli Polákům dopomoci
koruny české. Měli pak přátely své netoliko mezi měšťany, ale
i mezi konšely a faráři Pražskými, mezi nimiž vynikali staroměstský
konšel Sigmund Sláma z Nezřeva, novoměstský František Šilink,
Matěj Smolař a jiní. A však pokus ten zmařen náhodou, a oučast
níci jeho, kteří nezachovali se rychlým outěkem, potrestáni potom
krvavě.33 Sněm pak Svatojakubský, kdekoli držán jest, zdá se že

nebyl vlastně nic více nežli nový veřejný sjezd volitelův, aby po
vyslyšení předběžné odpovědi Albrechtovy umluvili se, co dále či
niti bylo.

Albrecht Bavorský měl od dávna přátely své v Čechách, mezi
nimiž vynikal oddaností a horlivostí zvláště Zdeněk Kolvin z Ronš

perka, purkrabě na Týně Horšově, proslulý v bojích proti husitům.
Ten hned po skončení prvního sněmu Pražského (dne 20 února)
oznamoval byl Albrechtovi soukromí, že jest naděje k volení jeho,
a prosil o naučení, kterakby v této věci chovati se měl. Sel potom
ku knížeti sám do Strubiny, a dopisoval pilně Janovi ze Sedlce,
Albrechtovu hofmistru, rodilému Čechovi. 34 Z předběžného tohoto
jednání vysvítá bezodporně, že Albrecht rádby byl vstoupil na trůn
český, ačkoli stud jakýsi bránil mu, tisknouti se kupředu; a ještě
raději, nežli on králem, bylaby tuším stala se královnou choť jeho,
Anna z Brunsvíka, kterouž po smrti krásné Anešky Bernaurovy
bezděky byl pojal k manželství. Dostav tajnou o skutečném volení
svém zprávu, hned (dne 13 července) psal do Basileje o radu,
kterakby se chovati měl; a když potom Žirotín a Malovec před
ložili jemu ve Mnichově žádosti stavův českých, dal jim 19 čer
vence písemnou odpověd, v nížto děkovav za prokázanou jemu
lásku a důvěru, pravil, že neodpírá cti té, býti králem Čechův, ale
že žádá především sjezdu s jejich plnomocníky, aby s důkladem
vyskoumáno bylo, můželi s právem a s prospěchem kralovati
v Čechách, jelikožby prý nerad byl králem, léčby tak panovati
mohl, aby koruna jemu i zemi celé posloužila ke cti a k užitku. 36

Zemí svých dědičných koruně české zapsati že nemá moci, ale
budeli králem, pak že obojí země budou pomáhati sobě v po
třebách svých vespolek; zástavy však královské sliboval vyvaditi
svými penězi po čas jednoho roku, jakož i navrátiti ku koruně
země a kraje bezprávně odtržené. O kompaktátech nedal ještě
odpovědi žádné, ale prosil stavův, aby ke dni sv. Bartoloměje
(24 srpna) vyslali své plnomocníky na sjezd do Kouby, kamž i on
že přijde osobně, k dokonání potřebných umluv.



Od té chvíle velitelé netajili déle skutku svého. Volení Al
brechtovo prohlášeno jest tuším na sněmě Svatojakubském, aniž
za potřebné uznáno, k obnoveným domluvám a prosbám Eliščiným
obrátiti zvláštní pozor, aneb dáti na ně odpověd. Pročež nešťastná
královna, sklamánu i opuštěnu se vidouc odevšad, nenalézajíc nikde
silné mužské podpory a zápasíc sama s ouplným nedostatkem
peněz, musela opět bezděky bráti outočiště své ku králi Fridrichovi.
Biskup Sylvester ze Chiemsee a říšský kancléř Kašpar Slik byli
v tom přední prostředníci. Skrze ně stalo se na Haimburku dne
23 srpna ouplné narovnání, v němž Fridrich za poručnictví a vládu
v Rakousích, kteréž kníže Albrecht jemu postoupit! musel, zavázal
se královně a synu jejímu býti raden a pomočen proti všem jejich
protivníkům, a snažiti se psaními, poselstvími i kroky potřebnými,
aby věci jejich co nejlépe možná opět opravily se.38 Následkem
této smlouvy Ladislav a sestry jeho přivedeni jsou s hradu Frakna
i odevzdáni králi k opatrování a vychovávaní, a koruna uherská svě
řena králi do zástavy: začež Fridrich Elišku opět půjčkami za
kládati počal.

A v skutku od té doby věci královniny počaly znamenitě le

pšiti se. S jedné strany vítězný válečník Jiskra celé hořejší Uhry
jí podrobiv, zaskočil Polskému Vladislavovi cestu do vlasti, s druhé
pak král Fridrich postaral se o zachování koruny české synu
jejímu, do vyjednávaní se dav s Albrechtem Bavorským. Oznámil

tomuto, že ani co král Římský, ani co starší kníže domu Rakou
ského nesvolí nikdy, aby koruna česká odcizena byla domu tomu,
kterémuž dle starých zápisův dědičně náleží, an i sám čeká nápadu
jejího, jestližeby Ladislav smrtí sejiti měl; i varoval jej, chceli ostati
v pokoji se svými zeměmi, aby nedal u sebe místa volení bez

práva předsevzatému a tudíž neplatnému. V témže smyslu psal
také českým plnomocníkům do Kouby, jimž i Eliška psaním novým
snažila se dokázati neslušnost jejich počínaní, sčítajíc na ně spolu
všecky budoucí nešťastné z něho následky.

Plnomocníci čeští dojeli do Kouby v určitý čas. Byli pak to

páni Oldřich z Rosenberka, Ptáček, Jiří z Poděbrad, Jan Hertvík
z Rousinova, Jan Smiřický, Bohuše Kostka, Václav Zmrzlík, tři

purkmistrové Pražští a jeden poslanec Klatovský; pan Menhart pro
nahodilou překážku zůstal doma. Albrecht přijal je vlídně, čestně
i slavně, ale v jednání s nimi ukazoval se hned s počátku jaksi
nemluvným a neodhodlaným. Nemohlť ovšem nebýti na rozpacích,
předvídaje všecky bouře, které s korunou českou měly naň do-



lehnout!; a psaní, kteráž mezitím byl od krále i královny obdržel,
přimnožila ještě přirozené ostýchavosti jeho. V takovéto nesnázi

přišel jednou v noci, v průvodu jednoho ze své rady a dvou ko

morníkův, podtají ku panu Rosenberkovi, jemuž od dávna věřil,
prose aby mu poradil upřímně i důvěrně; zvláště pak žádal věděti

místněji, kterak věci české stály ohledem na sbor Basilejský, a o do

konání kompaktát kterak vůbec se smýšlelo; potom jaký byl vlastně
obsah dědičných zápisův mezi Čechami a domem Rakouským. Vykládal
také, jaké měl prostředky, kdyby korunu přijal, uhájiti se na trůnu
a vyvaditi staré zástavy opět k zemi české. Pan Oldřich jal se mu

tedy vypravovat! obšírně, proč a kterak volení jeho se stalo, a jak
povážlivý byl vůbec stav věcí českých. Děkujíc knížeti za zvláštní

důvěru, radil mu především pokusiti se u krále Fridricha i krá

lovny Elišky, zdaliby se nakloniti dali, aby odřekli se práv svých
ku prospěchu jeho. Kdyby ale toho dosáhnout! lze nebylo, přiznal
se upřímě, že co dobrý přítel raditiby nechtěl knížeti, aby chápal
se koruny, kteréžby ne důvody právními, ale jen mocí meče hájiti
a zachovati mohl; nebo poněvadž větší částka zemí ku koruně
české příslušných již přiznali se ku královskému dítěti, nebude prý
naprosto možné vyhnouti se válkám domácím v Čechách. Konečně
prosil, aby kníže srdečnou tuto radu milostivě přijma, tajil ji před
spoluposly českými. Jasnou tváří a slovy odhodlanými děkoval
Albrecht za upřímnou radu. Totéž, pravil, radili mu i vlastní jeho
radové; protož že již upevnil se v úmyslu, nevstoupit! na trůn
český, leda s přivolením krále Římského, královny Elišky a sboru
Basilejského.

Veřejná odpověd, kterouž na to podal poslům českým, byla
taková, že se jim tudíž odechtělo, vyjednávat! s ním ještě déle.
Děkovalť jim opět velice za výtečnou důvěru, kterouž mu okázali,
volivše jej sobě za krále a pána; takéť, ačkoli mu přišlo napome
nutí od králové Elišky na odpor, on proto vždy že chce věřiti
Čechům, že mají právo voliti sobě krále sami. Poněvadž ale i Ba

vorsko i Cechy jsou oudové říše svaté, že chce aby ta věc byla
vznešená na krále Fridricha, aby země nebouřily se, kdyžby bez

jeho vůle a přízně uvázal se v království. O kompaktátech i o Roky
canovi pravil že chce vše učiniti, co sbor Basilejský nalezne;
v ostatních kuších ukazoval se povolným království českému, ale
žádal konečně také, »jestližeby se nalezlo, žebychom spravedlivě
a s bohem jich králem mohli býti a v království se uvázati, aby
to královsví, kdyžbychme my nebyli, na naše pravé mužské dě-



dice a potom v budoucích časích na jich pravé mužské dědice
spadlo* a t. d.

Pravý smysl odpovědi této jest tak na snadě, že jej odkrývati
tuším ani netřeba. Ve hlavních věcech zněla právě na opak tomu,
čeho Cechové sobě žádali. Nový král měl býti zástupcem národu
jak proti králi Fridrichovi, tak i proti sboru Basilejskému: on pak
osvědčoval se napřed, že hotov byl podrobit! se sám výroku moc
ností těchto. A když již sám byl odepřel připojit! země své ku
koruně české, stavové tím méně volni byli pojistiti jemu dědičnost
trůnu, čím horlivěji počali byli právě osobovat! sobě právo veli
telské. Pročež opustivše Koubu u veliké nevoli a rozmrzelosti,
chtěli hned svolati sněm nový k volení jiného krále. Ba někteří
vracujíce se již ve Plzni přikročiti chtěli k novému volení, a pan
Rosenberk s tíží svedl je s úmyslu takového, ukazujíc, jak nadarmo
byloby počínaní takové, jelikož plnomocenství jejich nešlo dále,
nežli aby nepořízení své oznámili sněmu a čekali na další jeho
ustanovení. Opověděvše tedy nový sněm valný ke dni svátých
Simona i Judy (28 října,) rozešli se mezitím na svá obydlí.

Příčiny a spůsoby bezvládí. Čtverý jednoty v národu; Menhartova, Ptáčkova,
Táborská i Oldřichova. Rozhodný vliv Oldřicha z Rosenberka. Dva pape
žové i dvě koncilia; neutralita v Čechách. Jednání s dvorem Rakouským a

odklady jeho. Sněmové v Praze a ve Vídni. Války v Čechách; pan Kolda
na Náchodě. Sněm v Čáslavi a sbor kněžský na Kutné hoře. Poslední strasti
a smrt královny Elišky, Eliška Zhořelská. Pan Oldřich maří sněmy české.
Pan Ptáček a hádky s Tábory. Smíření Rokycany s Příbramem. Námluvy
Vídenské; král Fridrich co poručník království Českého. Poslední disputace
kněží Táborských; potupení jejich. Návrhy Rosenberkovy. Poselství páně

Haškovo. Nepokoje v Čechách i v Moravě. Smrt Ptáčkova,

Nepodařením pokusu o volení krále octnuli se Čechové teprv
na dně bezvládí. Nejen zajisté již neměli mocnáře a panovníka,
ale brzy ani čáky k nabytí jeho. Stav takový za věku, neznavšího
ještě ani policie, ani stálých vojsk, byl mnohem strastnější, nežli
umíme představovati sobě za dnův našich. Král, třebas i nečinný,

Článek 2. Bezvládí, za převahy pana Ptačka.

(R. 1440—1444.)



býval vždy přece živým obrazem i rukojmím jednoty státní, a co

pramen moci oustřední ode všech uznané, jmenovával aspoň úřed
níky, kterýmž vesměs neodpíráno poslušenství; ústrojí tedy vládní,

jakkoli zpozdilé v chodu svém, nezastavovalo se nikdy konečně.
Nyní ale za nebytím krále nebylo ani jednoty ani kázně, ani po
slušenství vůbec; rozsmekli se svazkové, kterými koruna česká byla
dohromady spojena; ouřadové zanikali, aneb aspoň tratili moc svou,
an nikdo nechtěl ouředníkům plniti toho, čím jen králi samému

povinna se býti pravil. I přestaly arci daně, ale zmizeli též soudové
řádní, právo hynulo a zmáhalo se násilí; každý šlechtic a zeman
i každá obec česká, užívajíce práva záštního, vedli války a zavírali

smlouvy mezi sebou, co mocnosti nepodlehlé; zdálo se, jakoby
jednota i řád státní teprv znova opět byly tvořiti se měly. A roz
drobení takové panovalo netoliko v politickém, ale i v náboženském
ohledu; z nenadání vyskytlo se i v církvi ještě více roztržek, nežli
dříve. I nebylo se čemu diviti, když i proud dějin českých váznul
na některý čas, drobiv se ve výjevech matných a různých, beze
spojitosti a bez pokroku.

Ačkoli pak z dosavadního vypravování našeho spůsob a pří
činy neřesti takové naskytují se zpytateli samy dosti hojně, zdá se

přece záhodno, přihlednouti opět k rozdílům stran a ku původům
jejich, abychom lépe porozuměli, proč se co dálo neb nedálo.

Hlavní příčina různic byla vždy ještě kompaktáta se sborem
Basilejským, a nestejné národu k nim se chování. Vyložili sme již,
jaké a kolikeré nedostatky v nich stěžovali sobě Cechové. Ještě
vždy nevycházela ode sboru psaní na očištění dobré pověsti národu,
a volený arcibiskup ani suffraganové jeho netvrzeni, Olomucký pak
a Litomyšlský biskupové odpírali svěcení žákům podobojím; i jiné
články žádostí dne 20 října 1437 v Basileji podaných zůstávaly ne

pořízeny. V čele tedy těch podobojích, kteří přijímali za vděk
propůjčení dosavadní jakkoli nedostatečné, stál pan Menhart ze

Hradce; naopak ti, kteří horlili o splnění dalších slibův a závazkův

sborových, čili »o dokonání kompaktát*, obraceli zření své

především ku panu Hyncovi Ptáčkovi z Pirkšteina. Ale byly i jiné
strany v národu, které kompaktátům ovšem nechtěly, buďto že

stály v poslušenství církve Římské vždy bez výminky, aneb že

k němu ani pod žádnou výminkou vrátiti se nemínily. Dle toho
bylo počítati čtyry hlavní rozdíly stran, a následovně čtyři zvláštní

jednoty v národu: kališníky mírné a horlivé, pak katolíky a Tábory.



K jednotě páně Menhartově přiznávali se: mezi městy
zvláště Praha, mezi šlechtici páni z Kolovrat, Waldšteina, Hasen
burka, Wartenberka, Vřesovic, Smiřic a jiní, mezi duchovními pak
předčili mistři Jan z Příbrami a Prokop z Plzně, oba od r. 1439
volení administrátoři konsistoře Pražské podobojí. Tato jednota
měla tu výhodu, že v její moci, a zejména v rukou pana Menharta,
co nejvyššího purkrabí Pražského, nacházel se hrad Pražský i Karl
štein. On tedy, měv ve svém opatrování královskou korunu i všecky
klénoty, archivy a desky zemské, potahoval k sobě také vrchní
moc v zemi vůbec, jakkoli málo ho posloucháno kromě jednoty
jeho. Sněmové však valní bez jeho vůle a přičinění nemohli se ani

rozpisovati, ani konati: a poněvadž oni byli ještě jediný prostředek,
kterým národ držel se poněkud pohromadě a v pořádku, slovo
a působení jeho měly vždy znamenitou váhu do sebe. Však když
neužíval moci své leda ve směru záporném, klada překážky stranám
činnosti a pokroku žádostivým, nemohl udržeti se dlouho v posta
vení svém. Jednotníci jeho tratili se a mizeli rok co rok více, roz

stupujíce se jedni k horlivějším kališníkům, druzí ku katolíkům, až
událostmi r. 1448 jednota celá zanikla konečně.

Až do r. 1444 initiativa čili počátek ke všemu, co směřovalo
k uvedení jednoty a řádu v zemi, vycházela nejvíce ode pana
Hynce Ptačka z Pirkšteina i od přátel a pomocníkův jeho,
Byltě zajisté pan Ptáček netoliko muž ducha výtečného, ale také
ušlechtilý vlastenec, hledající více obecného dobrého nežli vlastního

prospěchu; zároveň panu Alšovi Holickému ze Šternberka přilnul
byl k M. Rokycanovi, a tudíž k horlivějším husitům teprv u do

spělém věku, přesvědčiv se, že řád a pokoj v zemi na jiném zá

kladu, nežli na dokonání kompaktát, obnoviti se nedaly. Vypravovali
sme již, kterak »listem mírným« ode dne 29 ledna 1440 program
pánův těchto povýšen byl na hodnost obecního zákona zemského,
i kterak čtyři východní krajové volili sobě pana Ptačka za spo
lečného nejvyššího hejtmana; nad to hejtmanili přední jeho přátelé,
mladý pan Jiří z Poděbrad ve Boleslavsku a pan Aleš Holický
v Žatecku. Nelze bylo tajiti, že přenáhlená reakce od r. 1436

chybivši se s cílem svým, posloužila byla straně Rokycanově více,
nežli jí uškoditi mohla; národ zajisté, ím větší viděl doléhati ne

bezpečí na vyznání své, tím více probuzoval se zase k hájení jeho.
Proto nyní netoliko většina stavu panského, ale i celé téměř rytířstvo,
i města královská s nehojnými výminkami, hlásili se k jednotě páně
Ptáčkově; převaha pak její nejen co do počtu, ale i co do mravné

Palacký, Dějiny české IV., vyd. 4, 3



síly byla tak znamenitá i zjevná, že nikdo jí ani zapírati ani odolá
vati nemohl. I byloť více šlechetnosti a svědomitosti vůdcův jejích
nežli nemožnosti přičítati dlužno, že jí nenadužívali ku konečnému
potlačení stran ostatních mečem a násilím.

Poznamenání takové platí zvláště ohledem na stranu Tábor
skou, kteráž již slaba byla netoliko nehojností, ale i nesouhlasem
a neustrojeností svých jednotníkův. Přední města její jmenují še té
doby, kromě Tábora, Písek, Vodňany, Sušice, Klatovy a Zatec;
poslední dvě již nezdály se dosti pevný v oumyslech svých, a ještě
více klonily se ke smyslu Rokycanovu Králové Hradec, Jaromír
i Nimburk; Kolín ale, zapsán byv knězi Bedřichovi ze Strážnice,
nyní hlavě celé jednoty, stal se také hlavní ochranou její, a mezi

hrady zůstalými ještě v moci Táborské připomíná se zvláště hrad
Lanšperk. Ve šlechtě české nehlásil se k vyznání Táborskému
kromě bratří z Sárova, tuším nikdo cele a upřímně; pana Koldu

zajisté poutaly, jako dříve Přibíka Klenovského, více válečné nežli
náboženské ohledy k Táborům, a Beneš Mokrovouský i bratří
Zmrzlíkové drželi se jako u prostřed mezi Rokycanou a jimi. Mezi
kněžími na Táboře předčil vždy ještě Mikuláš z Pelhřimova, příjmím
Biskupec, ačkoli o biskupování jeho již nebývá řeči; staroznámý
Václav Koranda byl opět duchovním zprávcem u Zateckých,
u kterýchž tuším i Angličan Petr Payne byl našel přítulek, cele

přilnuv ke straně Táborské. 37 I vidouc strana tato, kterak jí v ná
boženském ohledu přiznavačův rok co rok více ubývalo, jala se
tím větší váhu klásti na národnost, i horlila zvláště proti všemu,
co bylo německého, a usilovala o zachování svazku politického
s Poláky, ačkoli roty její do Uher vyšlé nepřestávaly býti hlavní

podporou královny Elišky proti králi Polskému.
Konečně strana Římská, jejížto náčelníci byli pan Oldřich

z Rosenberka mezi světskými, mezi duchovními pak kapitula Pražská
5

počítala ve své jednotě jen tři města, Plzeň, Budějovice a Kadaň
a ve šlechtě jen pány ze Svamberka, z Risenberka, Ronšperka,
mistra Strakonického Václava z Michalovic a několik rytířských
rodin; protož i méně důležitá byla počtem a silou, nežli postavením
a působením hlavy své, pana Rosenberka, kterémuž mezi pány če
skými žádný ani bohatstvím a hojností statkův rovnati se, ani před
nosti na sněmích odpírati nemohl.

Mylná byla zpráva, kterou všickni dosavadní dějepisci brali ze
slov Eneáše Sylvia,

38

jakoby Cechové byli tohoto času volili pány
Ptačka i Menharta za zprávce zemské; ano jisté jest, že o ustáno-



vení zprávce vůbec teprv po smrti Ptáčkově jednati se počalo, a to
dlouho bez prospěchu. Slovům onoho spisovatele, dobře sice zpra
veného ale stranného, jen ve smyslu od nás vyloženém rozumět!
sluší, že totiž dotčení páni provozovali hlavní moc v zemi jen co
náčelníci jednot svých: ale mělo se doložiti, že za nimi a poněkud
nad nimi stál pan Oldřich, kterýžto vlastně řídil dějiny české až

do r. 1448, arci že jen jako pod záclonou a nepřímě, uměv chytrostí
neobyčejnou zatáčeti vším, co se jednalo, k oumyslu svému zvlášt
nímu. Cechové zajisté, bud že usilovali o dokonání kompaktát, aneb
o nabytí krále, museli o jedno i o druhé ucházeti se u cizincův:
a u těch pan Rosenberk, co dávný a stálý husitův nepřítel, všude
větší požíval vážnosti a důvěry, nežli kterýkoli Cech jiný. Protož
ve všech otázkách a poradách, kompaktát i krále se týkajících, týž
pán netoliko na sněmích českých přední dával hlas, ale vplyvem
svým u pana Menharta, i přímluvou u těch, ku kterým sněm český
se obracel, rozhodoval naprosto každé jednání. Poznali sme již
z jeho vlastního vyznání, že on to byl, jenž u knížete Albrechta
Bavorského zmařil zoumysla celé volebně jednání české; začež také
od královny Elišky psaním vděčností oplývajícím poctěn a po
chválen jest.

89 Ale netoliko knížata okolní, a zvláště domu Rakou

ského, nýbrž i koncilia i papežové oba utíkali se ku panu Rosen
berkovi o radu, kdykoli s Cechy co činiti měli, a dávali tudíž

odpovědi od něho navrhované.
Zmínka o dvou papežích a dvou konciliích požaduje

krátkého povyjasnění. Dávný spor mezi Eugeniem IV a sborem
Basilejským vedl posléze skutečně k nové roztržce v církvi. Vy

pravovali sme již, že Eugenius zrušiv koncilium v Basileji, rozepsal
jiné do Ferrary, kteréž v únoru 1439 odtud do Florencie převe
deno bylo; Basilejští naproti tomu nejen nerozešli se, ale dekretem
dne 25 máje 1439 vydaným Eugenia svrhli s papežství. Na to
dne 17 listopadu 1439 volen od nich vévoda Savojský Amadeus VIII
za papeže, kterýžto přijav podané sobě důstojenství, dal sobě jméno
Felix V a po korunování svém v Basileji dne 24 července 1440
zřídil tam vlastní dvůr papežský, a nadělal sobě drahně kardinálův
nových. Následovaly z toho nesčíslné a divné mezi křesťany roz

míšky, když jedni počali straniti těm, druzí oněm, a jiní opět k ne
strannosti (neutralitě) hlásili se. O velikosti a rozličnosti zmatku té
doby budeme moci se domysliti, když povážíme ku př. že král
Franský (po uzavření známé pragmatické sankce 7 Jul. 1438) uznával
sice Eugenia vždy za papeže, ale nikoli sboru Florentinského, a



zastávaje zase sbor Basilejský, odpíral poslušenství Felixovi V; na

proti tomu zase knížata Němečtí hned při volení krále Albrechta
(17 Mart. 1438) prohlásili se byli v nestrannosti své, a nicméně
ku př. i Albrecht kníže Bavorský, kteréhož Cechové byli za krále
sobě volili, i královna Eliška Uherská, uznávali Felixa V za pra
vého papeže. V Cechách dávná neláska mezi biskupem Filibertem
a kapitolou Pražskou dala záhy podnět ku podobným neshodám.
Kapitola vždy pevně stála při Eugeniovi, kdežto národ nepřestával
míti zření své ke sboru Basilejskému. Felix V a sbor jeho, chtě
jíce nakloniti sobě Cechy ouplně, dne 6 listopadu 1440 jmenovali
k arcibiskupství Pražskému kněze Mikuláše, syna Jindřichova od

Rebříkův, Pražana sice rodilého, ale ve vlasti málo známého, a vy

pravili jej spolu s proboštem Brněnským, Křištanem ze Hradce
Králové, v poselství do Cech. 40 Pořízení však jejich bylo tím ne

zdárnější, čím méně uměli vyhověti žádostem národu co do doko
nání kompaktát. Vypravují o tom Staří letopisové v následující
slova: »Léta božího 1441, před sv. Antonínem (tedy okolo 15 ledna,)
přijeli legatové od Felixa papeže; kteréžto navštívili rektor učení
Pražského s mistry a se študenty v domě u Slona, a je konfekty
z apatéky poctili, předmluvu pěknou prvé udělavše. A potom ti

legatové ukázali list předevšemi, oznamujíce volení Felixa pátého
pravého a řádného papeže a voleného od celého koncilium právě.
Potom čteno jest zbavení papežství Eugenia, pro které příčiny se

stalo, a aby od jeho poslušenství odstoupili a Felixovi poslušenství
slíbili pod klatbou; item okázali list věřící Felixa papeže ke všem
královstvím křesťanským. Takovéž řeči předloženy jsou před pány
urozenými, zemany a městy. Protož všickni jednostejně dali těm
legatům v odpověd, že stojí a státi chtí podle římského kostela
a poslušenství držeti podle kompaktát: a prosili těch jistých legatův,
aby kompaktáta stvrzena byla místem i časem, podle rčení jich.
Protož ti legatové, nemajíce oumyslu ve svém poselství, jeli sou do
jiných koutův. Zatím když tito ještě v Praze byli, přijeli po
slové do Prahy od Eugenia papeže s bullemi a s listy, oznamujíc
spravedlnost svou, a tvrdíc sobě pravého a neomylného papeže
římského kostela.* 41

Z toho viděti, že i Čechové, následujíce příkladu knížat ně
meckých, drželi se od prvapočátku v nestrannosti čili neutralitě
naproti oběma papežům. Nový arcibiskup Mikuláš uchýlil se nejprv
do Vídně, potom do kláštera Vyšebrodského, kterýž ve předešlých
bouřích husitských méně byl utrpěl, nežli jiní klášterové čeští.



Královna Eliška vydala dne 28 dubna 1441 v Prešpurku rozkaz,
aby všecka duchovní beneficia v Cechách, náležející pod právo po
dací krále Ladislava syna jejího postoupena byla témuž arcibisku
povi, jakmile uprázdněna budou;

42 on pak sám patentem ve Vídni
dne 14 června 1441 vydaným přikazoval přísně tehdejším admini

strátorům, Janovi z Dubě děkanu kapitulnímu a Simonovi z Nim

burka proboštu sv. Apollináře, aby mu postoupili arcibiskupství,
kanovníkům pak Jakubovi ze Štěkna archidiakonu, Prokopovi
z Kladrub scholastikovi, Janovi Šindeloví děkanu Vyšehradskému
a jiným poroučel pod klatbou, aby bez meškání opustíce poslu
šenství Gabriela z Condulmario, někdy Eugenia IV, obrátili se
k Felixovi V a v určitý den představili se osobně aneb skrze
plnomocníky své ve klášteře Vyšebrodském.

43 Za prokurátora svého
v Praze i v Cechách jmenoval spolu Jiřího probošta Všech Svatých
a kanovníka na hradě Pražském. Ale většina kanovníkův, ačkoli
v srdci svém cele oddáni byli Eugeniovi, však uradivše a utvrdivše
se s mistry Pražskými strany Příbramovy, po napomínaní opětovaném
dali za odpověd, »že žádnému nechtějí poslušenství slíbiti, a zvláště

duchovní, až do budoucího papeže.«
44

Rozhodnutí, kterému z obou papežův i sborův měloby v Če
chách poslušenství se konati, viselo především od osobního oumyslu
páně Oldřichova z Rosenberka: ten pak — musímeť to s bolestí
a s hanbou vyznati — nedal se v otázce té vésti, leda sobectvím

nejpodlejším. Žádaje na papežích a sborech, na králích a knížatech
peněz, a vždy jen peněz, dokazovali! arci, že jich potřeboval pro
potlačení husitství v Čechách, zvláště pak Táborův, a tudíž pro
rozšíření a zvelebení církve Římské. Mělť o to, jako jiní knížata
okolní, stálé poručníky své v Basileji; a nad to, pro větší důklad,
vysílal tam zvláštní poselství, dosti znamenitá,

45 s velikými nadějemi,
ale s malým prospěchem. Ke cti jeho povýšili sice Basilejští Sig
munda opata Vyšebrodského na biskupství Salonské: ale subsidie
žádané i slíbené odkládali od roku k roku, až konečně uvázlo celé
mezi nimi vyjednávaní.

46

Podobná, však ještě mnohem nekonečnější rokování nastala
také v otázce královské: a i tu dálo se vše dle návodu páně
Oldřichova. Na sněm ke dni 28 října rozepsaný, kterýž ale teprv
o Všech Svatých (1 Nov. 1440) počal se, sešlo se velmi málo

stavův; a ti po mnohých bouřlivých řečech nepořídili více, nežli že

rozepsali nový sněm valný na hromnice nejprvé příští (2 Febr. 1441) j

a mezitím učinili poselství znamenité ku králi Fridrichovi a krá-



lovně Elišce s tou žádostí, aby nedělali Čechům překážky u volení
sobě krále, jakovéhož země potřebovala. Hlavou toho poselství byl
opět pan Oldřich, kterýž pobyv asi v 80 koních v Zavídenském
Novém Městě přes sedm neděl, staral se arci nejvíce jen o náhradu
za škody, jež ve službě krále Albrechtově někdy utrpěl, ale poučil
také krále i královnu, jakovouby Čechům odpověd učiniti měli. 47

Pročež vrátiv se, oznámil Čechům na sněmu shromážděným, ve

jménu krále Fridricha: »poněvadž věci o kteréž se žádá jsou ve

liké a na ně bez opatrného i zralého rozmyslu odpovědíti nelze,
že chce prý v potaz o ně vejiti s knížaty říšskými; a když bude
v Říši, že mají proto Čechové vypraviti k němu nové poselství,
načež že odpověd místná jim dána bude.« 48

Byl to první objev
formule u krále Fridricha v diplomatických vyjednáváních později
zobecnělé a směřující především k odkladu. Heslem dvoru Ra

kouského, či raději Štýrského, bylo tehdáž vůbec prodlévaní a od
kládaní všech věcí; vněm předně hledána ochrana i spása. I byloť
ho arci potřebí, mčloli se čekati, ažby dítě v Uhřích již korunované
dorostlo do plnoletí svého.

Sněm dotčený počal se sice na radnici Pražské o hromni
cech, jakož určeno bylo, ale zůstav dlouho nevalným, obnoven

jest hojněji v postě dne 8 března, tak že souvěcí spisovatelé kladli

počátek jeho teprv ke dni posléze jmenovanému
49

Byli na něm
zvláštní poslové netoliko krále a královny (zejmena Sigmund Fran

gipan hrabě Charvátský, Oldřich Eicinger a Kašpar Šlik), ale i sboru
Basilejského, i knížete Albrechta Bavorského; pak vedle stavův
českých také vyslanci z Moravy, ze Slezska i Šesti měst Lužických;
zdá se že žádáno zvláště od královny, aby věrní její sešli se tam
u hojném počtu. Zápis sněmovní nezachoval se, před rukama jsou
jen zprávy chudé a stranně; není však pochyby, že převaha sněmov
níkův králi Ladislavovi oddaných byla znamenitá. »Toho času, (dí
starý letopisec,) nalezen jest list císaře Karla na volení pána a krále
Českého, zhynulliby rod králův českých, aby přenešen byl na kní
žetství Rakouské, a zase též knížetství Rakouské na království

České; a k tomu ještě více, aby všecky země příslušející ku koruně
přítomny byly k volení, a tu aby jednostejně a zespolka krále volili.*
Tomu však jen tak rozuměti sluší, že zápisové takoví, byvše sně
movníkům dávno známi, nyní teprv vůbec ohlášeni jsou, a že usilo
váno získati jim platnost. Také zpravuje nás letopisec, že když
9 března »přijeli páni Moravští do Prahy k sněmu, spolu s městy
markrabství Moravského, páni urození a zemané vyjeli proti nim



a přivítali je ochotně; a na sněmě pěkně spolu nakládali, aby jedno
stejně pána budoucího za krále přijali, podle práv obojích.* Poslové
od Šesti měst, kteří věrni jsouce královně, nicméně mírně a skromně
sobě počínali, došli prý za to chvály a lásky, zvláště u náčelníkův
jednoty páně Menhartovy; ale Slezáci, mluvivše prý hrdě a zpurně,
že, majíce již přirozeného pána dědičného nemají koho dále voliti,
ačkoliby hlas k volení krále jim tak dobře příslušel, jako pánům
českým, upadli tím prý v nenávist, a zbudili proti sobě hněvy
mnohých.

50 Nicméně uzavřeno konečně, jestli ne z jedné vůle,
alespoň velikou většinou hlasův, dáti se do rokování s královnou
Eliškou a králem Fridrichem, a voleni hned k tomu cíli poslové,
pan Menhart ze Hradce, Mikuláš Sokol z Lamberka, Jakoubek ze
Vřesovic a někteří Pražané.

V Uhřích mezitím štěstí válečné nebylo Elišce ovšem nepříz
nivo. Jeden z náčelníkův jejích, Ladislav Gara, dal se sice poraziti
od Jana Huniada, Vladislavova vojevody, a později octnul se i v za

jetí u krále Fridricha: za to ale i hrabě Cilský, vězení svého dávno

zproštěný, uměním svého vůdce Jana Vítovce dne 1 března 1441
u Sam oboru v Chorvatech velikého dobyl nad Uhry a Poláky
vítězství, i Jan Jiskra z Košice, sídla svého, vedl vždy prospěšné
proti nim boje.

51 Ona pak, nemohši přemoci nechuti své proti ne

příteli nad jiné ušlechtilejšímu, držela se pořád jen přátel přiroze
ných, kteří ale neostýchali se nadužívati nesnáze její ku prospěchu
svému. Odvedení dítek jejích do země Štýrské a chování tam bylo
netoliko pro matku bolestné, ale stalo se i škodným, ano zdálo se

potvrzovati domnění mnohých, jakoby mladý Ladislav nacházel se
v moci cizí, ba nepřátelské. Protož naprosivši se do ustání a vždy
nadarmo, umínila dorazit! konečně na necitelného strýce veřejně
a důtklivě; na sněmu Rakouském ve Vídni, jenž počal se dne
4 června 1441 a na němž přítomných bylo i knížat říšských, i pánův
českých a moravských drahně, obrátila se ku králi Fridrichovi
osobně řečí dlouhou a dojímavou, vždy prosíc, aby netoliko co

pokrevník a strýc nejbližší, ale i co král Římský, tudíž co přirozený
zástupce vdov a sirotkův, pomáhal jí a synu jejímu odolati těm

věcem, kteréž prý se jim dály proti bohu, cti a právu; zvláště pak
žádala, aby děti její a svátou korunu Uherskou dal přivesti do
Rakous na takové místo, kteréžby příleželo zemím dědičným syna
jejího; pak aby netoliko sám přijel na sjezd do Haimburka, (kdež
o nějaké narovnání mezi stranami v Uhřích rokovat se mělo,) ale
také aby tam obeslal přítomné knížata, raddy jejich a pány české



i rakouské, věda prý že jí neslušelo samé jednali věcí tak velikých ;

konečně aby propustil Ladislava bána z vězení a t. d. Fridrich
požádav té řeči, příliš dlouhé prý a důležité, aby mu napsaná po
dána byla, nazejtří dal skrze hofmistra svého Kunrata z Krajku
odpověd na všecky tři žádosti zápornou.

52 To dojalo všech přítom
ných tak živě, že zvláště páni rakouští a moravští mnozí odřekše
se na místě jeho poslušenství, slibovali »pomáhati Elišce, aby se jí
spravedlnost stala všemi obyčeji, jakýmiby mohli*. 53 Měli pak tito
arci ještě jiné příčiny, doléhati na krále s nešetrností. Byloť po
králi Albrechtovi zůstalo drahně dluhův, nejvíce za služby válečné,
a věřitelé, mezi nimiž mnoho pánův i panošův českých a morav

ských, postihali jich na zemi Rakouské, co Albrechtovu dědictví;
někteří z nedočkavějších, jako Jan Telecký ze Hradce, byli již
i válku o to počali. Sněm tedy Vídenský žádal, aby věřitelé takoví

upokojeni byli z důchodův země Rakouské, a král Fridrich jakožto
poručník a vládce zemský aby ku placení se zavázal. Po dlouhých
o to hádkách dal se konečně oblomili pohrůžkami již dotčenými,
že přiznal se ke dluhům, kteříž pak ode dvanácti ke zprávě země
Rakouské zvolených vladařův na čisto vyměřeni a nezadlouho i sku
tečně zapraveni jsou.

64 Přítomní tehdáž ve Vídni poslové z krá
lovství českého, byvše sami mezi předními věřiteli, oučastnili se
horlivě u vyjednávaní takovém. Méně známo jest, čeho pořídili ve
věcech od českého sněmu jim svěřených; ačkoli pochybovali nelze,
že přinesli odpověd vyhýbavou a odkládavou, jako předtím pan
Rosenberský.

O hojných té doby, přes uzavřené míry krajské, vypuklých
záštích a půtkách, jak u vnitř země, tak i zvláště po hranicích,
došly nás sice zprávy velice chudé a nedostatečné: a však pro
známost stavu a běhu věcí nesluší pominouti jich mlčením. Oby
čejně v půtkách takových žalováno s obojí strany na křivdy a bez

práví, na loupeže a pálení statkův, a zdá se skutečně, že ani jedna
strana nebývala ovšem bez viny: ale o některých šlechticích a ry
tířích šel nad to hlas obecný, že byli zloději a škůdcové zemští.
Tak zpravují nás letopisové, že již o sv. Jakubě r. 1440 obehnán
byl skrze pány a zemany v kraji Boleslavském hrad Waldštein,
kdežto se prý zavřeli loupežníci; a když i Pražané vytrhli tam
na pomoc s lidem i s puškami, hrad ten po S. Václavě dobyt jest.
Potom v polovici února 1441 Přibík z Klenového, Petr Zmrzlík ze
Lnář a s Karlšperka, Janek Sedlecký z Prachatic a s nimi páni
Klatovští oblehli Hus hrad tvrdý, v lesích Winterberských, a do-



sáhli ho na počátku měsíce září, »neb sou prý neměli co na něm

jisti; a tak čeled Habartova Lopatová, toho zhoubce země, hradu
stoupivše, na Budějovice se za svým pánem stěhovali; oni pak vy

pálivše hrad, i rozbořili veškeren.* Dále na počátku měsíce dubna
páni Hynek Krušina ze Svamberka i Hanuš Kolovrat obehnavše
hrad Skály u Radkovic ve Klatovsku, dobyli ho mocí, a vzavše

pána do vězení, zvčsil všecku jeho čeleď i vypálili hrad. Zatečtí
dobyli panu Jakoubkovi tvrze Vroutek, a zbili všecky její hájitele,
a to prý jen proto, že byl odstoupil od jednoty jejich. Poslové
knížete Albrechta Bavorského vedli stížnost u sněmu hromničného
na rytíře Racka z Janovic, kterýžto s hradu svého Risenberka ne

přestával do Bavor činiti škody, mírnému jednání prý se vyhýbaje.
Aleš ze Šternberka i Hynek Krušina ze Švamberka opověděli válku
Normberčanům, do sporův jejich městských se vkládavše. Mezi

Strakonickým panem Václavem z Michalovic a knížetem Bavorským
Henrichem na Landshutě vypukly také dlouhé a kruté nesnáze.
Lužičané čili Sestiměstští měli téměř bez přestání půtky krvavé
s pány z Wartenberka, Jindřichem a Janem bratřími na Lipém
a Děčíně, Janem nejstarším též na Děčíně a Janem na Blansku
čili Blankšteině; po velikonoci r. 1441 knížata Saští Fridrich a

Vilém, spojivše se s Lužičany, jali se silně dobývat! hradu Blanska,
za příčinou loupeží odtud páchaných, ale nedobyvše ho, dne
10 června urovnali se s pány Wartenberskými, a Lužičané kou

pivše od těchto dva hrady na pomezí českém, Winterstein i Karls

frid, rozbořili je dokonce, aby jim odtud aspoň škodit! se více ne
mohlo. 60 Pan Jindřich z Dubé a na Milšteině, spolu pán na Ojercích
(Hojerswerd) v Lužici, spřízniv se s Lužičany, chtěl pomocí jejich
zase dobyti města Lipého, ale nepodařilo se mu. Do Slez válčil

Hynek Krušina z Lichtenburka, pán na Hostinném, z příčiny aspoň
zajímavější. Jeden ze služebníkův Kunrata biskupa Vratislavského,
Sigmund z Richnova, unesl byl jednu ze dcer po panu Půtovi
z Castolovic na Kladště pozůstalých a učinil jí násilí. Pan Krušina,
kterýž nedávno předtím pojal byl vdovu Půtovu, paní Annu z Koldic,
k manželství, zdvihl se proto ku pomstě proti Slezákům vůbec, až

konečně pomocí biskupa samého dostihl vinníka trest ukrutný/’
6

Uvedení posavad příkladové poskytují sice obraz již dosti

hojný nepokojův, kterými země česká v běhu r. 1441 zmítána byla:
hlavní však válka toho léta měla rozměry ještě valnější a směřo
vala k zemdlení jednoty Táborské vůbec. Příležitost k ní

podaly škody, kteréž Jan Kolda z Zampachu, pán na Náchodě,



i Slezákům i krajanům Hradeckým činili prý nepřestával. Nejprvé
vytrhli proti němu někteří knížata Slezští s Vratislavskými a Svídni

ckými, a již v polovici máje spálili několik městeček a vesnic okolo
Náchoda.57 Stalo se to však návodem některých pánův českých,
jakož pravili Táborští, psaním dne 23 máje napomínavše měšťanův
Hradeckých a Jaromirských, aby pana Koldy neopouštěli: »neb
co se p. Janovi Koldovi návodem panským nyní děje, snadby se
nám též stalo, ač chtělilibychom se tomu kterak dívati; jehož dou
fáme pánu bohu, že nás zprostí od takových podtržení a zaspání
na nás nedopustí.* Protož psali téhož dne také panu Ptáčkovi:

(prý), že někteří páni z Cech poštvavše Němcův na pana
Koldu, i chystají se jim ku pomoci na pole vytrhnouti, chtíce jej
utisknout! a zahubiti; jakož zpravují nás, kterak Němci přitáhše
mnoho vsí i městeček okolo Náchoda spálili. Protož jestliže Tvá
Milost také k vytržení na pole strojí se proti p. Koldovi ku po
sílení Němcův, prosímeť velice, aby toho neráčil činiti a takové
bouřky v zemi neráčil začínati. Neb se v jistotě bojíme, aby to
vytržení k nenabytému zlému nepřišlo, vědouce, že p. Kolda také
přátely sobě ku pomoci nalezne. A my také poradíce se s naší

jednotou, nerozumíme, bychom se mohli tomu dívati, aby přátelé
naši měli od Němcův utištěni býti, a vy jim pomáhati.* Tímto
spůsobem jala hned s počátku šířiti se válka, když nejen Táboří
volali se k jednotě své, ale také pan Ptáček, nemaje dosti na moci
vlastní a na pomoci pana Jiřího z Poděbrad, napomínal i pana
Rosenberka, i pánův ze Hradce, aby nemeškali užiti příležitosti
k potlačení jednoty jim ještě více nežli jemu protivné.

58 Však pan
Rosenberk měl ktomu již prvé chuti dosti; dne 2 června oznámil králi
Fridrichovi psaním, že odhodlán byl užiti příležitosti příznivější
nežli kdy, a obehnati i dobývati města Tábora, staň se co staň.
Žádal tedy jak o brzké vyplacení dluhu krále Albrechtova, tak též
o půjčení oněch děl a strojův, kterými Tábor r. 1438 dobýván
byl; a konečně prosil, aby král co nejdříve odbyti ráčil pana Men
harta i spoluposly jeho, ana přítomnost jejich velice prý byla v Ce

chách potřebná.
69 Takž když 27 máje přední páni jednoty Ptáčkovy,

a 30 máje Pražané vytrhli do pole proti Koldovi s děly, s vozy,
sjízdnými i pěšími; když brzy na to listové odpovědací od Tábor
ských přinešeni do Prahy, a konšelé Pražští, bojíce se zrady města
svého, vypudili z něho několik podezřelých osob duchovních i svět
ských ; rozbouřilo se hned několik krajův válkou domácí novou
a ukrutnou. Však ačkoli trvala plných šest neděl, nemáme přece



více podrobných zpráv o ní, nežli že hejtman kraje Hradeckého
pan Jetřich z Miletínka dne 10 června dobyl Dubence, a o tři ne

děle později Černikovic, dvou tvrzí páně Koldových, kteréž obě
tudíž zbořeny a spáleny jsou. Když pak 5 července přitáhl dále
ke hradu Richenberku, přibylo prý mu ku pomoci Slezákův tisíc

jízdných a dva tisíce pěších s třemi velikými puškami, jimižto se

jal dobývali hradu. V tom ale vložili se za prostředek M. Jan
z Rokycan, Bohuše Kostka z Postupic a dva měšťané Králové-
Hradečtí, a zjednali příměří, pod základem pěti tisíc kop gr. až do

příštího sněmu, mezi pány Ptáčkem, Janem z Rousinova i Jetřichem
z Miletínka s jedné, a mezi Koldou a Benešem z Mokrovous s druhé
strany; stalo se to okolo 15 července, a Pražané vrátili se s pole
domův dne 20 července. Stejným časem obnovili také Táborští
a pan Oldřich z Rosenberka příměří mezi sebou (11 července),
aniž dále vědomo, jakový byl spůsob a prospěch předešlé mezi
nimi války.

B0

O následujícím sněmu neumíme také podati více, nežli co

praví Starý letopisec,
61 že prý svolán byl do Čáslavě na den

17 srpna, »skrze pány urozené, zemany a města k rozmlouvaní
o velikých a znamenitých věcech království českého: pana Ptačka,
p. Alše Holického, p. Jiřího s Kunstatu, p. Krušiny z Lichtenburka,
p. Hertvíka, Bořka, Trčky, Sádla, Keřského, Bedřicha kněze a jiných
mnohých z krajův;

62 a zvláště o konečné smíření mezi Koldou a

pány, zemany, Pražany i jinými. A vyhlášeno jest, aby Kolda držel
hrad s městem Náchodem až do budoucího krále. Smířili neb
smluvili také Bedřicha s Sádlem: ale Keřský ujel, boje se že mnoho
kradl a loupil. A tu všickni jednostejně smluvili se, že chtějí míti

pokoj a dobrého království hleděti; a kdoby chtěl svévole požívati,
loupiti, jímati a lidi šacovati, aby všickni byli proti takovému. Tu
také ustanovili M. Rokycanu v těch krajích nejvyššího ouředníka
v duchovním právě, a kněží, kteřížby vyštěrbovali, aby trestal, a

kteréby viděl bludné aby obrátil, s pomocí měst a pánův jmeno
vaných.«

Následkem těchto umluv rozepsán jest zase do Hor Kuten
ke dni 4 října sbor kněžský k tomu konci, aby tam celé ducho
venstvo české zavázáno bylo poslušenstvím M. Rokycanovi, co vo

lenému arcibiskupu. Sbor ten sešel se i skutečně, a stal se důle
žitým netoliko hojností svých ©účastníkův, ano do tří set kněží tam

pohromadě bylo, ale také položením pevnějších základův k ústrojí
budoucímu církve podobojí. Článkové tenkráte snešení, v počtu 24,



vztahovali se jak k učení víry ve smyslu Rokycanově, tak i ku
kázni církevní; při posledních užito také některých statutův někdy
Arnoštových.

63
Rokycana jednomyslně ode sboru celého prošen jest,

aby přijal k sobě zprávu vrchní nad kněžstvem, a slibováno mu

poslušenství rukou dáním ode všech přítomných; jen málo několik
kněží odepřeli hlasu svého, zření své obracujíce k administrátorům
Pražským podobojím; tito pak ve srozumění s kapitulou byli již
dne 30 září dali vyhlásiti vůbec článkův několik mírnějších ve smyslu
jednoty páně Menhartovy.

64 A poněvadž Pražané, s kapitulou spo
jení, přiznali se byli k neutralitě: částka ta kněží jednoty katolické
a Menhartovy, kteří hlásivše se ku poslušenství Felixa V i sboru
Basilejského, uznávali Mikuláše od Rebříkův za svého arcibiskupa,
měli u pana Rosenberka v Třeboni sjezd, o kterémž ale nic nám
dále známo není.65 Konečně kněží strany Táborské, ačkoli dle umluv

Čáslavských od pana Ptačka také pilně ke sboru Kutnohorskému
voláni byli, nedostavili se, ale omluvivše se psaním dne 26 září
s Tábora k M. Rokycanovi daným, pravili že přijdou, až je povolá
ten, kdo maje plné právo, nebude ovšem vinen usilováním o uti
štění jich mocí a násilím. 66

Sjezdové dotčení v Čáslavi a v Kutné Hoře dáli se tedy téměř
výhradně u vnitř jednoty páně Ptáčkovy, a svědčili nejen o spů
sobu vlády řádné, kterouž provozoval pán ten nade kraji spoje
nými, ale také o péči, kterouž vedl o upokojení, zřízení a sjedno
cení národu vůbec. Ostatní jednoty jak dlouhým pana Menharta
v Rakousích a v Uhřích meškáním (an se propůjčoval královně
Elišce k rokování mezi ní a králi Fridrichem a Vladislavem Pol

ským), tak i odklady od pana Rosenberka ve smyslu krále Fridri
chově oblíbenými, zůstávaly v nečinnosti; ba pan Oldřich i zoumysla
kladl sněmům překážky, jen aby otázka o volení krále nepotkala
se snad s řešením jemu protivným. I není se čemu diviti, že sněm
valný, jenž toho léta ke dni sv. Martina do Prahy rozepsán byl,

67

nedošel opět jako vloni, a odročen jest až po novém roce.
Rok 1442 v Čechách a v Moravě značil se méně válkami,

nežli jednáním pokoje, ačkoli s větší částky ještě nejasným a ne

prospěšným. Válčeno nejvíce jen v Uhřích, kdežto námezdní bojov
níci čeští sloužili stranám oběma; vůdcové jejich byli, u Vladislava
Jan Čapek ze Sán, u Elišky Jan Jiskra z Brandýsa.

68 Hrad Preš
purský byl v moci Polské, město pak drželo se královny vdovy;
obehnán tedy hrad od Eliščiných, a Vladislav přispěv svým ku
pomoci, dodal jim sice spíže a jal se sám zase dobývati města,



Poselství to zjednalo sice tolik, že uložen jest rok stranám
všem ke dni S. Michala (29 Sept.) do Znojma, kdežto dle svě
dectví starého letopisce mělo sejiti se »množství knížat a vévod
z říše, k rozmluvení o krále českého a pána země, aby byl přijat
bez prodlévaní, a aby o něho stáli ku králi Římskému*: ale účinek
nevydařil se dle úmyslu. Fridrich zajisté již se byl ku konci mě
síce února vydal konečně na cestu dávno chystanou do říše, kdež
potom i korunován byl v Cáchách dne 17 června; před odjezdem
pak svým přenesl prý všecky děti králové na jiná místa, nežli prvé
byly; mladého krále zejmena poslal na pomezí vlaskorakouské na

jeden hrad. 78 Poměr k němu, ve kterémž tehdáž královna Eliška

ale 19 února přinucen byl ustoupili k Trnavě »s hanbou a škodou
velikou,* jakož Eliška o tom do Cech zprávu dávala. I jiných výhod
válečných dostalo se jí více, a následkem toho vrátilo se několik
pánův uherských ku poslušenství jejímu.

69 Za to knížata Cilští byli
již loni přikázali se Vladislavovi k věrnosti, ač ne tak daleko, aby
se stali Elišce nepřátely; matka pak její, císařovna Barbora, o kteréž
drahně času nic nebylo slyšeti, přijevši do Čech o S. Jakubě léta
minulého, a usadivši se dvorem na Mělníce, pod ochranou páně
Ptáčkovou a přátel jeho, pomáhala skloňovat! myslí českých ku

prospěchu dcery své a syna jejího.
Nelze udati, kdy počal se první sněm valný roku tohoto v Praze.

Vímeť jen že dne 29 ledna Eliščini poslové, Albrecht z Koldic,
Oldřich Eicinger a Arnošt Leskovec řečí dlouhou prosili a napo
mínali stavův shromážděných, aby připustili královnu i syna jejího
ku právu dědičnému v Čechách ;

70 — z čehož vysvítá, že tehdáž
ono právo ještě vždy od národu nebylo uznáno. Není pochyby, že
sněm přičinil se zvláště o zastavení a udušení hojných záští a válek
v zemi. Ze psaní však císařovny Barbory 6 února do sněmu po
slaného, a z odpovědi poslům sboru Basilejského dne 7 února dané
dovídáme se, že byv od počátku málo valným, té doby již se zase
rozcházeti počal.

11 Pan Rosenberk byl mezi prvními, kteří odjeli;
po jeho pak teprv odjezdu dána moc pánům Alšovi ze Šternberka,
Zbyňkovi z Hasenburka, Jiřímu z Poděbrad, Hanušovi z Kolovrat,
Zdeňkovi ze Šternberka, Janovi ze Smiřic a purkmistrům Pražským,
aby uložili sněm budoucí zespolka, kdy a kdekoli sami za potřebné
uznají; také jmenováni jsou poslové noví ku králi, králové a ke
stavům Rakouským, aby umluvili s nimi rok ku sjezdu všech, kte

rých se dotýkalo, pro zjednání výminek a spůsobův, pod kterýmižby
mladý Ladislav měl za krále přijat býti.
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se octla, líčí se nejvěrněji psaním, kteréž poslala 1 máje Albrech
tovi knížeti Bavorskému. Zalovalať na krále hořce i obšírně, že

proti slibům a zápisům svým jí ani dětí jejích, ani svěřené sobě
svaté koruny uherské vydati nechtěl, a konečně prý i s nepřítelem
jejím, králem Polským, proti ní se spolčil. Král ten že mocí velikou

jal se byl dobývati města Prešpurského: pomocí však boží, věr
ností měšťanův a udatností vojska jejího že poražen jest a na outěk
obrácen, ačkoli Fridrich i té nehodnosti byl se prý dopustil, že

zapovídal Vídeňanům přispět! jí ku pomoci. Takž prý ona opu
štěná ode všech přátel, politování hodná ubohá vdova, musela sama
zasazovat! se, aby nebylo ukráceno právu syna jejího.

74 Tudíž
nediv, že i stavové rakouští měli málo chuti pouštěti se do zá

vazkův jakýchkoli se stavy českými, bez vědomí a vůle krále
Římského.

Okolnosti takové připravovaly samoděk cestu moci církevní,
aby prostředkovat! mohla s prospěchem k obecnému dobrému,
jakkoli rozštípena byla sama v sobě. R. 1442 přišli nedlouho po
sobě dva kardinálové do Vídně, jeden od Eugenia papeže, druhý
od Felixa; první byl slavně známý Julian Cesarini, sboru Basilej
ského někdy předseda, potom přední protivník; druhý Alexander
biskup Tridentský, rodilý kníže Mazovský a krále Fridrichův ujec,
kteréhož Felix V na kardinalství povýšiv, poslal ke Fridrichovi,
aby tohoto přivinul pevněji ku poslušenství svému. Oba kardiná
lové zdržovali se v Podunají, všelijak proti sobě brojíce, až do
r. 1444, kdež je oba smrt zachvátila. Ve věcech však uherských
a českých jen Julianova přítomnost se stala památnou. Úlohou mu
bylo netoliko získati Cechy a Uhry ku poslušenství Eugeniovu, ale

spůsobiti také mír mezi Eliškou a Vladislavem, aby síly polské
i uherské spojené a svorné obrátiti se mohly proti Turkům. Již
v měsíci máji 1442 zabrav se o to do Budína ke Vladislavovi,
našel tam větší ku pokoji a ke smíření sklonnost, nežli se byl
nadál. Prostředkem Ostřihomského arcibiskupa Dionysia, Elišce
nad jiné Uhry oddaného, počato tedy hned vyjednávati také s krá

lovnou, kterážto jakkoli sklíčená, nevole své proti Vladislavovi
dlouho přemoci nemohla. Nicméně již dne 9 srpna staly se v Preš
purce námluvy k zastavení války a k osobnímu sjezdu krále i krá
lovny.

75 Ačkoli pak sjezd takový dne 21 září ještě neuskutečnil
se, z příčin neznámých, příměří však řádné mezi stranami pro
dlouženo jest až ke dni 24 června 1443. Mezitím přišel i strýc
královnin, Fridrich kníže Cilský, jmenem krále Polského, aby po-



mohl vyvrátili nechuť a podezření její, tak že sjezd onen dlouho
žádaný stal se konečně v městě Rábu, dne 25 listopadu. Námluvy
ku pokoji kardinálem Julianem zprostředkované chtěly tomu, aby
královští bratří Polští oba zasnoubili se s dcerami Eliščinými, Slezsko
aby zapsáno bylo starší Anně u věně, a Vladislav odřekna se titulu
královského v Uhřích, aby nicméně vládl zemí Uherskou až do
plnoletí Ladislavova, i stal se také dědicem v tom pádu, kdyby
Ladislav před časem smrtí sejiti měl; za náklad pak z Polska do
koruny Uherské vedený aby postoupením některých krajin a ná
rokův činila se mu náhrada. Výminkám takovým kladli odpor jen
páni uherští, nikoli pak král ani královna, jichžto shledání osobní
spůsobilo brzy velikou ve smýšlení Eliščině proměnu. Vladislav byl
arci co do postavy nesličný: za to ale tím spanilejší ukázal se

býti duch jeho, a jemné i ušlechtilé chování, srovnané s tím, čeho

jí od Fridricha krále zakoušeti bylo, získalo brzy srdce její tak, že
i mateřskou k němu láskou prý se sklonila. Mluvilo se již i o spo
jení válečných sil obou stran proti Fridrichovi, aby přinucen byl
vrátiti Elišce dítky její a svátou korunu uherskou; a po Vladi
slavově odjezdu z Rábu dokonána i skutečně mezi stranami smlouva,
kteráž ale potomstvu zůstala neznáma, protože brzy na to, dne
19 prosince, ubohá královna nenadále smrtí uchvácena jest. Náhlé
skonání její přičítáno sice otravě, jak obyčejně v pádech podobných,
ale ani pověst sama nevěděla dobře koho viniti z takového skutku.
Král Fridrich, jenž největší měl ze smrti její zisk, té doby navra
coval se z Poreyní a z Basileje do Tyrol, aniž mohl v podezření
brán býti, třebasby i přítomen byl býval. Vladislav ale Polský
utrpěl takovým obratem největší škodu, any smlouvy počaté nedošly
k místu, a přívrženci Eliščini po smrti její obrátili zření své ku
králi Fridrichovi, co Ladislavovu poručníku; pročež i nediv že bo
lestil nad ztrátou takovou. 70

Eliška co panovnice stala se byla obětí věku svého. Dalať

příkladem svým nový důkaz, že žena i sebe nadanější nehodila se

k vládě, pokud se státu nedostávalo novověkého ústrojí vládního.
Síla duchovní a mravní samojediná nepostačovala k okrocení a ří
zení živlův bouřlivých; byloť potřebí, aby panovník uměl také no

siti zbraň, veleti vojákům a dorážeti osobně, kdekoli co váznouti
chtělo. Eliška nebyla ovšem nehodná slavných předkův domu

Lucemburského; srdnatost a stálost, kterou hájila synáčka svého
v dobách nejtěžších, zasluhovala úcty a zdaru lepšího, nežli s kterým
se potkávala.



Po smrti její zůstávala ještě druhá Eliška, její bratřenice
a dcera někdy Jana vévody Zhořelského, na živě, co poslední již
potomek rodu Lucemburského. Takéť ona, ovdověvši po druhém
manželu svém Janovi vévodě Bavorském a Hollandském r. 1424,
jala se byla sama vésti vládu, a však s rostoucí mezi poddanými
nespokojeností. Co bezdětkyni nenáleželo jí v zemi Lucemburské
právo dědičné, alebrž jen zápisné, kteréž od potomních králův
českých 120 tisíci zlatými Rýnskými a náhradou za některé náklady
splaceno býti mohlo. Pročež když 9 září 1438 král Albrecht
oznámil byl poprvé oumysl svůj, vyvaditi Lucembursko a zapsati
je u věně starší dceři své Anně, kterouž již té doby zasnuboval
Vilémovi mladému knížeti Saskému, ačkoli jednání takové nedošlo
konce za jeho živobytí; a když později jak královna Eliška, tak
i Fridrich král Římský tvrdili návrh takový psaními svými: Lucem
burčané mnozí samoděk chápali se zbraně ve jménu Sašův, a ko
nečně r. 1441 vypudili Elišku ze země. Ona tedy utekši se ke

strýci svému Filipovi Burgundskému, postoupila jemu r. 1442 za

jistý roční plat netoliko vlády nad Lucemburskem co poručníku,
ale i všeho práva svého vesměs. Na to Burgundi vytáhše do pole,
opanovali zemi a ku konci r. 1443 vyhnali odtud i poslední po
sádky Saské. Nicméně vévoda Filip i po smrti královny Elišky
uznával samoděk práva koruny české vůbec, a krále Ladislava
zvláště, k výplatě země Lucemburské od něho a od Elišky Zho
řelské. 7

'

Pan Aleš ze Šternberka psal dne 15 září 1442 panu Rosen
berkovi: »Vědětiť dávám, že kněžna Lucemburská poslala jest ke
mně tajně, a pravici, žeby byla pravá dědička království českého,
i prosíc, aby nebyla zapomenuta ani opuštěna; nýbrž tak rozumím,
žeby chtěla sama přijeti a napomínati. Jestližeť přijede, tutě strach
zmatku, byť se k ní mnozí nevrhli; ač ne proto, aby pod ni slušeli,
ale aby v zemi roztržení udělali.* Odpověděl na to Rosenberk:
»kněžna Lucemburská i ovšem jest kmenu českého: ale mně se

nezdá, byť ona sobě co prospěla svým napomínáním. Než k če
mužby ona koli spravedlivá byla vedle řádu, tohoťbych Její Mi

losti rád dopřál, jakožto paní na mě laskavé, a cožby bylo nám
a naší zemi bez škody.*

78 Příběh tento neměl dalšího následku;
ale viděti z něho, jak hojně bylo tehdáž podnětův ke zmatkům
a rozbrojům v zemi.

V dotčených psaních nacházely se však i jiné obsahu po
dobného zprávy, neméně značné a zajímavé. Pan Aleš oznamoval



panu Oldřichovi, že se dověděl od pana Plačka, kterak tehdáž den
S. Michala měl prý ve Znojmě jiti před se sjezd český se pány
Rakouskými. *Protož milý příteli, jestliže tu budeš, jehožť mi se
zdá aby byl, přičiň se ku konci. Neb věz, nebudeliť rychlý konec,
žeť bude zle velmi, ježto mi se toho vypisovati nehodí, jak ty věci

vím; a věz, žeť se již velmi zle počíná. A dáleť věděti dávám, jak
pan Menhart nalezl jakási práva na Karlštyně, ježto je císař Karel
ustanovil, že kdožby vzal v zápise od kterého kdy krále Hlubokou,
Zvíkov, Přimdu, Bezdězi, Kladsko, Loket a Hrádek (Křivoklát), a
tak podle toho mnoho jiných zámkův, kteříž jsou v království če
ském, že každý měl hrdlo, zboží i čest propadnouti. Nýbrž na tom
se spolu někteří ustanovili, kdyžby král v zemi byl a mohli k tomu

přijíti, aby takového každého, kdoby z těch zámkův který zámek
držel, o hrdlo, o čest i o zboží připravili. A toho jich ustanovení se

nezatajilo, než proneseno jest od jistých lidí, ježto sou v té radě
byli; a tak někteří znamenití přijeli sou ke mně a prosili mne,
abych jim řekl a slíbil, a že oni mně také chtí slíbiti, aby nikoli
král do země dopuštěn nebyl, léčby prvé zámci vyplaceni byli.
A kdyžť sou semnou o to mluvili, tehdyť sem jim toho odporen
nebyl, a lekaje se ztráty hrdla, cti i zboží; neb já z těch zámkův
také jeden mám. A věz milý příteli, že-tě toto věc jistá; a protoť
ji tobě píši, budešli na sněmu ve Znojmě, aby se věděl jak v tom
míti, aby se nepodmluvil mimo tuto věc.« Na to pan Oldřich od

pověděl, že nevěděv, žeby měl ten rok ve Znojmě před se jiti, až

teprv nedávno pan Ptáček dal mu prý o něm zprávu, protož ne

připraviv se, odepsal prý panu Ptáčkovi, že tam již býti nemůže:
»než když on (Ptáček) tam bude a co učiní, to bude právě tak
dobře, jakobych já tam byl. Neb víš, že je přítel náš dobrý a

všecky naše běhy ví a rozum dobrý má: i můžem se dobře v tom
ubezpečiti, žeť se v ničemž nepředá, ježtoby bylo proti nám a této
zemi. Neb mi švagr můj (Reinprecht z Walsee) vzkázal po mém

poslu, kteréhož sem nyní tam měl, že někteří sou vydáni k tomu
sněmu z pánův z Rakous. Pak králová (Eliška) má jakožto v tuto
neděli (23 Sept.) rokovati v Ostřehomě s králem Polským; i ne

zdát’ mi se, byť ona zase k tomu času (ve Znojmě 29 Sept.) býti
mohla; a také bez krále Římského mi se nezdá, by tu veliké věci

jednány byly Dále jakož dotýčeš o těch právích císaře Karla
dobré paměti: vědíť dobře, kterak jest o těch právích a ustano
veních, že je císař Karel ty práva odvolal, a k tomu listy dal, že
moci žádné nemají.«
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Nedlouho potom páni, kteří měli ukládati sněm, psali témuž

panu Rosenberkovi dne 10 října, že litujíce pominutí roku Zno

jemského, k žádosti všeobecné položili sněm obecný a valný do

Prahy ke dni sv. Alžběty (19 Nov.) a prosili, aby neobmeškal při'
jiti k němu, věda prý, že »nepřičinímeli se k tomu spěšně a ze

spolka a z jedné vůle nebudemli jednati o pána i o upokojení této
země, že konečná záhuba naše blíží se; a potom bychom rádi
jednali, nebudem moci zlostem odolati, a dlouho bez pána budem

pro naši nesvornost.* Když odepsal na to pan Rosenberk, že ke
sněmu na den S. Alžběty uloženému nebude moci přijeti pro své

potřeby, a protož že chce aby odložen byl až do ochtábu nového
léta (8 Jan. 1443), domlouvali mu páni Aleš Holický a Hanuš
z Kolovrat psaním dne 6 listopadu, pravíce že »nej pilnější potřebí
jest zemské a obecní dobré jednati; neb to jednajíce, tu své dobré
také najdem a zachovati budem moci, a to opustíce a nedbajíce,
své dobré opustiti i ztratiti mužem. A můžeš pane pamatovati,
kdyžs chtěl z Prahy z posledního sněmu minulého, řekls: na
čem se zespolka ustanovíme, že od toho býti nikoli nechceš, a
tebou že nemá nic obecního dobrého sjíti. Víš také, že na každém
sněmu tak sme se ustanovovali a nikdy sme se nerozjížděli, leč
sme prvé o jiný sněm se svolili. A mineli a nedojdeli tento sněm,
pomysl na to, kdo již potom moc bude míti valný sněm uložiti?
a kdy se brž sjedeme, bychom se jednosvorně o to svolili ? A mnozíť
to rádi koupí, aby sněmův se ctí mohli prázdni býti, ježto když
sme se jednosvorně o sněmy svolovali, nemohli sou jich odepříti.
Protož milý pane, netoliko proto, ale pro mnohé zlé, což z toho
pojde, prosíme!’, aby nikoli nepochybil k tomu sněmu býti; to
dobře věda, žeť tebe mnozí v této zemi hleděti a tvé příjezdy če
kati budou, ježto kdyby tudy tento sněm snad nedošel, roztržení,
kteréžby se stalo, tobě by připsáno bylo.«
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Pan Rosenberk nicméně nepřišel na sněm ke dni S. Alžběty
[19 listop.]; a poněvadž příkladu jeho následovali také jiní páni
někteří, sněm ten vůbec nedošel k místu. Proto psali mu jeho
vlastní jednotníci, páni Jan a Vilém z Risenberka i jiní, kteří do

Prahy byli přišli nadarmo; »nám jest velmi divno, ba i líto nám

toho, žes pane také nepřišel, ježto skrze tvé napřed i také jiných
pánův některých nebytí obecné dobré této naší siré koruny mešká
se velice, a strach pohříchu tím meškáním, že toho všickni pykati
budem. A skrze kohož nám to jde, že ten sněm minul jest, ten
nebo takoví pánu bohu ani této zemi cti nepřičiniliby, cožby na



jich vůli bylo. Také ti páni, kteříž tento sněm sou položili, horlí
sobě z toho, že všickni k tomu svolivše, a druzí velmi tuze mlu

vivše, aby vždy byli, i nebyli sou, a je jako ku posměchu ostavili
všem dobrým lidem. Však nám se zdá, že ne těmto pánům k hanbě
nedošel jest tento sněm, ale všem těm, kdož sou k tomu sněmu
řekli býti a nebyli.« Oznamují tedy, že dle Oldřichovy vlastní žá

dosti svoleno k novému sněmu v ochtáb nového léta, i že se ten

již ohlašuje a páni že slibují přijeti k němu, staň se co staň;
protož prosí, aby ho nezmeškal opět, alebrž aby sám také volal
k němu sousedy své. »A milý pane! všaks prvé byl pomocník
snažný a první k dobrému: ještě nerač toho dobrého jména opu
stiti, abychom v takové i v horší zlé a nesnáze jako prvé neupadli,
a aťby menší nám nepanovali, a také aby nebyl v podezření, žeby
snad svých věcí byl pilnější, nežli obecného dobrého.«81 Ale ani

napomínaní vlastních jeho přátel a jednotníkův nemělo žádaného
účinku. Pan Oldřich dal byl věděti Janovi z Rabšteina, Vyšehrad
skému purkrabí, že nebyv volán ke sněmu dotčenému, neměl

oumyslu přijeti k němu. Na to purkmistři Pražští psali jemu
28 prosince, že k němu prvnímu poslán byl posel s pozváním sně
movním, ale nedošed jeho, snad prý na cestě zahynul. I napomí
nali zase důtklivě, aby neobmeškal sněmu, kterýž uložen byl podle
vlastní jeho žádosti. »Neb jestližeby Tvá Milost a pan Menhart,
jakožto páni čelní, obmeškali k tomu sněmu přijeti; bojímeť se,
i mnohé příčiny již jsou k tomu, jichž se po listech vypisovat! ne

hodí, že mnoho zlého vaším obmeškáním této koruně i nám všem

přijde.« A předce i tyto řeči byly bez účinku, a pan Oldřich
zůstav na Krumlově, požádal jen pana Jana Rabšteina, aby zname

naje pilně, co se na sněmu díti bude, dával jemu o tom zprávy
a omlouval dle možnosti jeho nepřítomnost.
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Neníť těžko poznati, že toto maření sněmův se strany
Rosenberkovy bylo zoumyslné a pocházelo z důležitých příčin
politických, kterýmiž ale on tajil se i před vlastními jednotníky
svými. Obával se bezpochyby, žeby na sněmu valném mohly obje
vit! se výjevy roku 1440 a přikročeno býti opět k volení krále;
jakož pak jisté jest, že skrze pana Jindřicha staršího z Plavna
jmenem některých pánův českých vyjednávalo se tehdáž tajně
s Albrechtem markrabím Braniborským, pod kterými výminkami
chtělby přijmouti korunu českou.83 Protož překážel dle možnosti
všemu sněmování, aspoň pokud krále Fridricha věděl nebýti na
blízku, nic se neohlédaje na zdání a žádosti přátel svých, dobro-



myslných sice, ale v politice méně dospělých. Zdá se však že ne

viděl, co z toho šlo: že totiž za příčinou takového jednání ubývalo
mu v národu vážnosti a mravní moci, a že cokoli on v ohledu
tomto tratil, přibývalo přednímu jeho soupeři panu Ptáčkovi,
tím více, čím horlivěji a šlechetněji pán tento staral se o dobré
obecné. Vlastenecká jeho přičinlivost, srovnaná s nečinností páně
Oldřichovou a Menhartovou, obracela k němu pozor i naději do

brých lidí také z ostatních jednot, ačkoli moc a působení jeho
nevztahovaly se upřímo nežli ke čtyřem krajům spojeným. Snažil

pak se nejen o rozřešení otázky královské, ale také o urovnání
a upokojení sporův náboženských, nedav se tím mýliti, že účinek
neodpovídal dostatečně snahám jeho. Zvláštní péči vedl o navedení
Táborů v, aby v duchovních věcech podrobili se vládě Rokyca
nově, jako jiní podobojí; a však ačkoli neuměl povznesti se
k novověké idei svobody v náboženství, neužíval předce ani moci
a násilí, alebrž jen mírných prostředkův, přemlouvaní a hádek, ku

provedení oumyslu svého.
Poněvadž kněží Táborští byli nepřišli ke sboru vloni do Kutné

hory rozepsanému, pan Ptáček, byv k tomu bezpochyby uzavřením
Čáslavského sněmu oprávněn, rozeslal do všech měst Táborských
své posly a listy, v nichžto vytýkány všeliké viny, jak ouřadům
jejích světským, tak i kněžím zvláště, a žádáno, aby přijeli ku po

kojnému o to srovnání na sjezd spojených čtyř krajův, kterýž
uložen byl do Kouřimě v ty dni po neděli provodní (8 Apr.)
roku 1442. Obce Táborské vypravily tedy skutečně několik
poslancův do Kouřimě s omluvami písemnými jak od úřadův svět
ských, tak i od kněží dotčených. Když přišli, pan Ptáček, dle slov
starého letopisce, »měl k nim řeči, aby potom byli v dobrém po
koji a žádných nesnází nečinili v království, a zvláště proti městům
Pražským, ale raději buďme s nimi a společně o dobré království
usilujme a kroťme nezvolné i zloděje.* Omluvy jejich ve věcech

světských můžeme, jakožto méně vážné, pominouti mlčením; důle
žitější byla odpověd, kterou podali kněží Táborští, ana vyměřovala
nejen v čem se od jiných podobojích dělili, ale také co jim slou
žilo za právní základ různého jejich postavení. Osvědčovali se, že

jako prvé tak i nyní hotovi byli ve všech rozepřech podrobiti se
a státi úsudku soudce ve Chbě r. 1432 mezi Čechy a sborem Basi

lejským přijatého. Jestližeby tedy naučeni byli tím soudcem, žeby
byli scestní, jsou prý hotovi poslušní býti pravdy a zůstati s ní,
vědouce že pravda nadevšecko přemáhá. Sedmeré svátosti církevní



od Krista ustanovené že držeti se chtí, pokudž v jeho zákoně právě
a upřímě založeny jsou, odvrhnouce všecky věci v témž zákoně

nezaložené, při podstatě týchž svátostí běžící. »Nesmějí však nade

psaní kněží jistiti, by nadepsané svátosti byly tak ovšem z nouze

potřebné, by nikdy bez přijímaní takových vidomých znamení ne

bylo spasení; ač toto vyznávají, že ty svátosti, jakož se předkládá
přijaté, jsou užitečná a spasitelná lékařství duši. O to také nade

psaní kněží stojí vedle daru jim od boha půjčeného, kterakby zka

ženo bylo lakomství, svatokupectví kněžské, při podávaní těch svá

tostí běžící, a nezřízené příliš vážení lidských při tom ustanovení.*
Rozdíl svůj co do řádův církevních hájili odvoláváním se na kom

paktáta, která výslovně uznávala, že rozdíl takový neměl býti na

překážku pokoje ani jednoty; uvodili také ze zápisu od císaře

Sigmunda r. 1436 jim daného, že od zákona božího a od řádův,
kterýchž při službách božích požívali, mocí tištěni býti neměli. Co
do poslušenství vrchnímu prelátu povinného pravili, že nebudou
odpírati, jak mile jen stane se v Cechách zřízení u věcech duchov
ních řádné, podle úsudku soudce nahoře dotčeného. A jak prý
možné byloby jim sjednati se s jinými mistry a kněžími ve vlasti,
když i tito, jakož prý známo jest, »sami mezi sebou hrozně se dělí
a nesrovnávají?*
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Důtka vynešená ve slovích posledních dodala bezpochyby pří
činy panu Ptáčkovi, že před dalším jednáním s Tábory, uznal za

potřebí postarati se o nějaké narovnání mezi Rokycanou
a Příbramem. O skutku takovém máme sice zprávy jen chudé:
starý letopisec dí, že 29 června páni a zemané čtyř spojených
krajův měli rok v Kutnéhoře, kamž i Pražané obojího města po
slali své posly zvláštní, ale že rok ten odložen na Mělník; potom
pak, 9 července, Pražané že vyjeli na rok do Mělníka k jiným
pánům a městům, Zateckým, Lounským, Slánským a Hradeckým;
kdežto měvše prý rozličné třenice, učinili plnou a dokonalou smlouvu
mezi sebou; a uzavřeli také, aby poslali posly k Julianovi kardiná
lovi do Uher, k vyjednání arcibiskupství Pražského mistru Rokyca
novi. Obsah smlouvy Mělnické neudává se sice, avšak není po
chyby, že se vztahoval ku porovnání mezi Rokycanou a Příbramem,
protože jináče poselství to k Julianovi byloby se nestalo jmenem
všech podobojích, a také proto, že od té doby, na místě přede
šlých hádek, jakési srozumění a svornost mezi oběma mistry jeviti
se počaly.

80 A poněvadž zjednání takové stalo se na Mělníce, kdežto
sídlo své měla císařovna Barbora, podobá se velice, že přičiněním



jejím dovedeno ku konci, ana v dobré vůli byla jak s Pražany
ježto jí byli postoupili částky svých důchodův městských, tak
i s pány jednoty Ptáčkovy, kteříž od dávna byli její obhájcové
zvláštní.

Péčí páně Ptáčkovou sešel se konečně také sněm valný, do

Prahy ke dni 8 ledna 1443 rozepsaný, ačkoli pan Rosenberk
0 jeho zmaření byl usiloval. Praví letopisec, že již po vánocech

byli krajané Hradečtí pohromadě, a pan Ptáček že jim oznámil,
kterak položen na den tří králův sněm veliký všech knížat Slez

ských a zemí příslušejících ku koruně, o pokoj a jednotu i svornost,
a zvláště o pána tohoto království: »protož žádný, prý, se nevy
mlouvej, a kdoby chtěl tomu odpírati, že všickni proti takovému
budeme.* I svolili prý k tomu všickni. »A když bylo o tom sněmu
8 ledna, mnohé byly řeči od pana Ptačka opakované; a tento
zvláštní artikul měli a na tom zavřeli, aby bylo poselství znamenité
ku králi římskému a k říši, aby dali odpověd, měliliby jaká práva
nebo zápisy, aby okázali a hotovi byli s nimi, že déle čekati nechtí,
ale hned opatříme se králem a pánem do českého království.
1 voleni byli páni, pan Ptáček, pan Jiří z Dubé a Wissenburka,
z zemanův Jakoubek a Bohuše Kostka a Pražané z obou měst:
a tak se na tom svolili, kdebykoli krále nalezli, aby vzkázal po
týchž, kdeby se chtěl sjeti s jmenovanými posly, v kterém místě
na pomezí.* K této nedosti jasné ani důkladné zprávě svědka sou

věkého, musíme doložiti, že neli dříve, na tomto sněmu jistě stalo
se také svolení, kterak budoucí král český měl opatřen býti, aby
netoliko dvorem v Cechách trvati, ale i velikou částku zástav ko
runních k ruce své vyvaditi mohl. K tomu cíli, jakož po uvedení
císaře Sigmunda do země, na počátku roku 1437 povolena byla
berně téměř neslýchaná, celý totižto jeden ourok z celého krá
lovství; tak i nyní uzavřeno, že novému králi měli se postoupiti
netoliko jeden, ale byloliby potřebí, i dva celé ouroky, jak z Čech,
tak i ze všech zemí ku koruně příslušných; to jest celoroční summa
všech platův ouročních, kterými poddaní pánům svým vůbec po
vinni byli.

80 Obět tak skvělá svědčila vysoce o vlasteneckém duchu
národu českého vůbec a jednoty Ptáčkovy zvláště, i kárala ze lži

soky jejich, ježto tvrdili, že Cechové nechtěli prý králům, ledaby
od nich vždy jen peníze brali. 87

Pan Ptáček, kterýž byl neuznával Albrechta za krále Českého
zůstával aspoň důsledným, když popíral právo dědické také synu
jeho Ladislavovi. Pročež když v měsíci máji přijel ku králi Fridri-



chovi v poselství do Vídně88 a počal vyjednávat! s ním osobně
i důvěrně, nebylo divu, že nabízel koruny české podtají jemu Sa

mému;
89 dal tím důkaz, že nestranil proti domu Rakouskému vůbec,

ale že mu šlo jen o to, aby Cechové dostali panovníka skutečného,
tudíž i dospělého a ke vládě spůsobilého. Fridrich však zamítal
takové podávaní netoliko z šetrnosti ku právu svého chovance, ale
i z lásky ku pohodlí, kteréhožby arci na trůnu českém byl po
žívat! nemohl. Protož ještě více vzdaloval se v duši své i druhého
Ptáčkova podání, žádajícího aby přiveda mladého Ladislava do
Čeoh ku korunovaní, zůstal s ním v Praze sám a co poručník
ujal se vlády nade všemi zeměmi koruny české. Nesměl však ode

přít! naprosto, boje se, aby neuškodil Ladislavovi, odvrácením na

dějí českých od něho. Dal tedy odpověd lahodnou sice a slibnou,
ale neurčitou a nezavazující, žádaje totiž jen dalšího se stavy če
skými u větším počtu o tom vyjednávaní.
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Přetržené mezitím s Tábory jednání obnovil pan Ptáček hned
po návratu svém z Rakous, a tenkráte neustal dříve, než až je do
vedl ku konci žádoucímu. Táboři v běhu léta donuceni jsou po
týkat! se opět mečem i slovem, obé ne ku prospěchu svému.
Ačkoli pak válka tenkráte nepřišla jim od pana Ptačka, však on

neostýchal se užiti jí k oumyslu svému, aby zrušil základy právní,
na kterých spočívalo celé různé postavení jednoty jejich.

Příčiny a počátky války byly, jak obyčejně, nepatrné. Panoše

Jaroš ze Drahonic, rodu někdy vzácného (pánův ze Strakonic), ale

nyní zchudlého, měl dávné půtky a nevole s mistrem Strakonickým,
Václavem z Michalovic, jehož i všelijak hanlivě dotýkati a zvláště
opilstvím naříkat! nepřestával. Byv válečně utkán, hledal a našel
ochranu ve Vodňanech, i přikázal se tudíž jednotě Táborské ve
službu. Pan z Michalovic opověděl proto válku Vodňanským, po

žívaje pomoci vládyky Msticha ze Sedlce i pana Oldřicha z Rosen
berka. Brzy ale rozšířil se boj, když ku konci měsíce máje nejprv
Táborští, potom Písečtí, pak Svojše ze Zahrádky se čtyřmi jinými
panošemi vytrhli na pole, a s druhé strany počet bojovníkův také
se množil. Štěstí však nebylo Táborům příznivo; Vodňany dobyty
jsou po nedlouhém obležení,

01 měšťané mnozí octli se v zajetí, ně
kteří i odpraveni; o dalších příhodách víme jen to, že nezdařily se,
jakkoli krvavé byly, až dne 27 června stala se na Vlašimi námluva
ku příměří skrze Mikuláše Trčku a kněze Bedřicha ze Strážnice,
kteříž potom voleni jsou i za mocné opravce a zjednatele míru
mezi stranami. 02



V takovémto myslí vření a tření psal pan Ptáček Táborským,
Zateckým, Píseckým a Klatovským, volaje z každé obce jednoho
kněze i několik obecních ke dni 14 máje do Kutné hory, kdežto
měl býti sjezd lidí duchovních i světských o urovnání různic. Tá
boří dlouho zdráhali se uposlechnouti hlasu jeho, pravíce že byvše
od něho u pana Trčky kacířstvím zjevně nařčeni, nemohli dávati
se v moc jeho a podnikati tudíž soud svého žalobce. Ale když do

tčená válka brala směr jim nepříznivý, dali dne 14 června na Ko

líně, pod pečetí Mikuláše Biskupce, knězi Bedřichovi ze Strážnice
moc, podvoliti je ke sjezdu na místě nestranném a pod výminkami
slušnými, aby prý veřejně očistiti se mohli z podezření a vydati
počet z víry své. O sv. Trojici (16 června) počal se potom v Praze
sněm valný, ku kterémuž přijevše pan Ptáček s M. Rokycanou,
povolali také kněze Bedřicha, když prvé dotčená válka právě nej
krutěji zuřila. Bedřich nesměl odepříti se sněmu, ale pojav k sobě
Mikuláše Biskupce, přijel a prosil stavův na radnici starého města

shromážděných, aby nedali se popouzeti řečmi nepřátel jejich han

livými a lživými, pravě že hotovi jsou vyvěsti se řádně ze všech
vin, kteréžby jim přičítány býti mohly, a dokázati spravedlivosti
své. Ale starý jejich sok a nepřítel, M. Jan Příbram, byv již v dobré
vůli s M. Rokycanou, nedal minouti příležitosti, aby neobnovil dáv

ných nářkův svých na nešlechetnost sekty, která čím dále tím

určitěji a hlasitěji přiznávala se ku pikartství, t. j. k zapíraní přepod
statění čili transsubstanciace. Neúcta, kterou kněží Táborští mlu
vívali před lidem o »chlebu a víně* ve svátosti oltářní, neuznávajíce
v ní leda posvátnou a duchovní přítomnost těla i krve Kristovy,
a zapovídajíce klaněti se jí kteréž na boha sluší«, urá
žela cit nábožný většiny sněmovníkův, a pokládána jim za boha

prázdnost. Sněm žádal, aby kněží obojí strany sejdouce se k hádaní
»o božím těle ve svátosti oltářní*, usnesli se spolu o jednostejné
vyznání víry křesťanské v této věci; a budeli jaký rozdíl mezi nimi,
aby sepsán a podán byl do příštího sněmu, kterýžto »hledě ku

pánu bohu, k lidskému spasení a země této k upokojení, má po
chváliti strany pravé podle zákona božího a doktorův svátých, kteří
se v zákoně božím právě zakládají; a čehož pak již sněm tak po
chválí, což víry křesťanské obecné ani zákona božího neruší, to má

přijato býti ode strany obojí*. Nadarmo namítali Bedřich i Biskupec,
že sněm obecný, záležeje z laikův, nemá schopnosti ani práva roz
suzovati věcí duchovních: sněm nastupoval i na to, aby města obojí
strany zavázala se slibem, že nebudou trpěti u sebe a pod sebou



kněží takových, kteříby rozsudku sněmovnímu místa u sebe dáti
odpírali. Po mnohých odporech neprospěšných náčelníci Táborští,
donuceni prý k tomu byvše mnohými příčinami,

93 svolili konečně,
že kněží jejich, zejmena Mikuláš biskup, zprávce na Písku, Václav
Koranda, zprávce Zatecký, Václav Rájovec, zprávce v Klatovech,
Rohlík, zprávce města Tábora a Vavřinec Němec z Raichpachu,
zprávce hradu Lanšperku, měli stanouti na sboru duchovních osob
v Kutnéhoře dne 6 července a zachovati se tam dle umluv. Bedřich
ze Strážnice dal na to dne 25 června v Praze zápis řádný od sebe;
s ním spolu slibovali a zaň ručili sněmu Simon bratr jeho, Jan
Sudlice z Běstviny hejtman Kolínský a Jan Sýkora ze Hlučína
purkmistr i celá obec města Kolína nad Labem. 94 O dva dni po
zději, jakož sme již vypravovali, zastavena teprv válka námluvou
na Vlašimi učiněnou; není pochyby, že bylo spojení mezi oběma
událostmi, a že tato stala se teprv následkem oné.

K umluvenému sboru Kutnohorskému na den 6 července

sjelo se drahně osob duchovních i světských; z čelních mužův

strany podobojí nechyběl tuším ani jeden; bylať to poslední ve

řejná disputace kněží Táborských, a stala se ještě památnější, nežli

první někdy hádaní v domě Zmrzlíkově (1420). Dva dni ztráveno
předběžnými pracemi. Pan Ptáček žádal na vyslancích strany Tá
borské především listův pod pečetí jejich měst, že oblibujíce zápis
kněze Bedřicha ode dne 25 června, podrobují se napřed výroku
sněmovnímu a slibují netrpěti u sebe takových kněží, kteříby vý
roku toho zachovávati nechtěli. Táboři ptali se, zdali města strany
Rokycanovy donucována také ku podobným závazkům; a poznavše,
že se to nedálo, zdráhali se dlouho, až Matěj Louda ze Chlumčan
proti vůli jejich první jmenem města Klatovského podvolil se, načež
pak i od Písku a Tábora i od Sárovcův podáni zápisové, a však
jen do rukou kněze Bedřichových; Žatečtí ale odepřeli naprosto,
a kněz jejich Koranda, byv od Ptačka vyzván, aby proto zajel do
Zátce, odpověděl, že Zateckými nevládne, aniž jich k čemu nutkati
bude. Potom voleni jsou za předsedy a ředitele sboru mistři Václav
z Bráchova i Petr Payne Angličan. Pak v pondělí dne 8 července
počalo se hádaní samo v kostele farním, ležícím u prostřed města.
Mistr Rokycana předeslav řeč obšírnou ke shromážděným, formu
loval hned vyznání své o svátosti oltářní v tato slova: a) svěřeno
má býti, že ve velebné svátosti těla a krve boží jest Kristus pravý
bůh a pravý člověk b) svým vlastním přirozením a podstatou svého
přirozeného bytu, kterou podstatu jest vzal z Marie panny, a kterou



podstatou sedí na nebi na pravici boha otce,* — i žádal, aby Tá
boří přiznali se k tomu také. Tito ale ohlásili, že přijímají jen první
částku a) vyznání toho, nikoli pak druhou b), protože Kristus prý
»vedle svého toho bytu na jedinkém místě v nebi jest, ač vedle
svého bytu posvátného, duchovního, mocného a pravého tělo jeho
jest zde s námi ve svátosti velebné.* I postavili naproti formuli

Rokycanově svou vlastní v tato slova: »Věříme, věřili sme i věřiti
míníme, že ve velebné svátosti těla a krve boží jest celý Kristus
pravý bůh a pravý člověk; jehožto tělo z panny Marie narozené,
které na kříži viselo a sedí na pravici boha otce, spojené osobně
s božstvím, věříme býti ve svátosti posvátně, duchovně, mocně a

pravě.* O tento rozdíl, ovšem patrný a důležitý, točily se veškery
hádky. Táboří zabírali se dosti hluboko do zásad metafysických,
aby vysvětlili a pochopným učinili rozdíl mezi bytem těla Kristova
přirozeným a posvátným; a když řeči jejich mnohým posluchačům
zdály se nebýti ani bezbožné, ani nerozumné, Rokycana i Příbram
bojíce se, aby mysli mnohých k nim se nesklonily, jali se stíhati

jich připomínáním všeho, co kde Táboří spáchali neslušného, aneb
co který kněz jejich ode čtyrmecítma let propověděl urážlivého,
ku př. že bůh lépe jest ve kterémkoli stvoření, nežli tělo Kristovo
ve svátosti; že člověk spravedlivý mnohem více má ctěn býti, nežli
svátost oltářní; že méně hřešili někdy lidé klanějíce se krtům a ne

topýřům, nežli té svátosti; ba že kněz Kvirin na Písku i to řekl,
žeby raději klekl před čertem, nežli před ní atd. i)5 Čteni také jsou
článkové žalobní na každého z přítomných kněží Táborských, kterýmž
ale oni hned prý na místě činili řádné odpory. Nejtužší půtky
vznikly mezi Příbramem a Korandou, za příčinou prohlášeného
dávno slova Příbramova, že dokáže Korandu býti kacířem ve dvou
stech kusech kacířských. Proti čemuž Koranda řekl: »věřímť bohu,
prvé nežli toho což si prořekl dovedeš, že dvěstěkrát selžeš;*
i žádal, aby oba zapsali se ku právu odvetu, a pak dokáželi Příbram,
aby Koranda utrpěl co kacíř, nedokáželi ale, aby utrpěl sám, čeho
na Korandu byl chystal. Sbor nesvolil k takovému vedení pře;
toliko k žádosti páně Ptáčkově podal Příbram články své do rukou
Rokycanových, kteříž ale Táborům tuším ani předloženi nejsou.
Posléze i to stěžováno do Příbrama, že na M. Petra Engliše do

rážel vždy jen česky, dobře prý věda, že týž mistr nebyl jazyka
českého dosti mocen, aby mu byl odpovídat! mohl. Při rozchodu
ohlášeno jest ode Ptačka i Rokycany, že mají obě strany podati
v určitém času pře své napsané ouřadu Kutnohorskému, aby do-



chovány byly k budoucímu obecnému sněmu, a mezi tím aby
strany obě chovaly se tiše a nepřenášely vůbec věcí na sporu po
stavených.

Na dotčeném sněmu Pražském o sv. Trojici (16 června) přišla
byla v potaz, kromě náboženské a církevní, také otázka královská;
pan Ptáček dal byl zprávu o svém jednání v Rakousích, a uzavřeno,
že nové a hojné poselství mělo vypravili se z Cech ke dni sv. Mi

chala (29 září) do Vídně. Nešloť to náhodou, ale za příčinou jistě
důležitou, že záleželo nyní téměř ze samých jednotníkův Oldřicho
vých a Menhartových, kdežto předešlé vyšlo bylo téměř výhradně
z jednoty Ptáčkovy;

96 také bylo mnohem oupravnější a skvělejší,
ano vjelo do Vídně asi v pěti stech koních nádherně ozdobených.
V čele jejich byli páni Oldřich z Rosenberka i Menhart ze Hradce
sami a pan Aleš Holický ze Šternberka, co jediný representant
jednoty Ptáčkovy. Podrobných zpráv o jednání jejich máme jen
málo. Podali králi Fridrichovi nej prvé článkův dvanácte, co vý

minek, pod kterýmižby Ladislav mohl a měl za krále českého přijat
býti, a žádali, aby k nim svolil co poručník, a je přijal jmenem
a na místě jeho. Byliť to téměř doslovně ti sami článkové, kteří
předtím i králi Albrechtovi i knížeti Bavorskému při jejich volení

předloženi bývali: o připojení dědičných jejich zemí ku koruně
české, o držení, hájení a dokonání kompaktát, o potvrzení Rokyca
novo na arcibiskupství, o vyvážení zástav korunních, o spůsoby
vnitřní vlády v Cechách atd. Nové byly jen žádosti, aby Ladislav

vydán byl do Čech, a král Fridrich sám co poručník jeho, usadiv
se sídlem v Praze, aby ujal se tam vlády zemské osobně; pak ná

sledující zmínka o zemi Lucemburské: »jakož král Albrecht slavné

paměti sstoupil jest Lucelburka Míšeňskému, (jakož slyšíme,) a že

již v některých závazcích jest, žádost naší koruny jest, aby také
i ten byl od Jeho Milosti vypraven a při koruně naší zachován
podle zápisův starodávních.* Na první články odpověděl Fridrich
právě tak, jako před ním Albrechtové oba, Rakouský i Bavorský;
o vydání Ladislava do Čech pravil: »Sami to dobře víte, že náš

strýc král Ladislav ještě mlád jest ke zpravování toho království,
jakož ani země Rakouské pro mladost zpravovat! nemůže. Protož
zdá se nám, že týž strýc náš nikdež podobněji býti nemůže než

při nás, jakožto při svém strýci, poručníku a příteli nejbližším, tak
dlouho, dokudžby ke svým zralým letům nepřišel. A však vám
k libosti chcemť téhož strýce našeho sem do této země Rakouské
přinesti kázati na místo podobné, aby ty země, kteréž jemu pod-



dány jsou, svobodně k němu přijíti mohly, když toho potřebí bude.
Nebť i Uhři téhož také po knězi arcibiskupovi Ostřehomském i po

jiných páních vysoce žádali sou, kterýmžto také sme též pověděli.«
Poručenství a zprávu království českého přijal na se Fridrich »ku

prosbě poslův, i také pro jiné dobré příčiny*, a listem dne 24 října
[1443] daným slíbil, pokudž v tom poručenství bude, zachovali Cechy
ve všech těch kuších, o kterých list někdy krále Albrechta jim
daný svědčil: ale o sedění svém v Praze pravil; >víte dobře, že

kostelními a říšskými věcmi i jinými velikými potřebami nyní jsme
tak obtíženi, že tyto časy do Cech osobně přijeti nemůžeme: ale

podle vaší rady chceme poctivou zprávu té země udělati na našem

místě, kteřížby také k nám ve všech potřebách mohli útočiště míti
tak dlouho, ažbychom těchto velikých věcí byli prázdni, a sami
mohli k vám do Cech nazříti.* 97

Jen někteří poslové považovali od

pověd takovou za nedostatečnou, a chtěli prý zrušiti na místě všecko
další vyjednávaní: větší počet, a zvláště páni Oldřich a Menhart,
byli s ní dobře spokojeni, měvše naději, že tím spůsobem nejlépe
uchová se moc vládní v Cechách aspoň před panem Ptáčkem a

přátely jeho.
Mimo tyto věci jednalo se ve Vídni také o loupeže a škody,

které ty časy dály se ze země rakouské do Cech a do Moravy,
zejmena pánům Oldřichovi z Rosenberka, Menhartovi a Janovi ze
Hradce a Mikulášovi Trčkovi, a také z Cech i z Moravy do Rakous,
zvláště od Jana z Pernšteina, Jana Sádla ze Smilkova i Táborských.
Bylyť to větším dílem škody kupcům českým a moravským v zemi
rakouské učiněné, co dávaly příčiny k žalobám a půtkám neko

nečným. Pánové ujímavše se kupcův, co poddaných svých, žádali

pro ně náhrady od vlády rakouské, a nedocházejíce jí, užívali práva
odvetu i činili válečné jízdy do Rakous, kterýmiž zase nové škody
násobeny bývaly. Narovnání, které o té věci ve Vídni se stalo,

98

nemělo toho účinku, aby bylo zamezilo další takovéto neřesti)
v obyčejích a mravech onoho věku hluboce zakořeněné. Ještě ku
konci léta páni moravští Pertolt z Lipé a Beneš Černohorský z Bo

skovic učinivše vpád do Rakous, hubili tu zemi až k Vídni, a dali
tím příčinu k válce pohraničně, která neskončila se ku prospěchu
jejich.

Námluvy Vídenské, mělyli nabyti moci zákonné a zava

zující, musely přijaty a potvrzeny býti na sněmu obecném a valném.

Takový rozepsán byl opět do Prahy na den sv. tří králův (6 ledna)
aneb v ochtáb nového léta (8 ledna) 1444, a sešel se na staro-



městské radnici, jak se zdá, dosti hlučně, ano na něm rozhodnouti
se mělo, jak o královské otázce, tak i o sporu mezi M. Rokycanou
a kněžími Táborskými. Zpráva poslův Vídenských potkala se s od

porem velikým, a zbudila hádky nekonečné na sněmu. Zvláště
těžce to nesl pan Ptáček, že dali se tak lehce odbyti, nezjednavše
ani krále, ani vládce poručníka, bez nichž, dle zdání jeho, země

obejiti se nemohla. V Cechách zajisté na tolikeré jednoty rozděle
ných nebylo možné zříditi vlády ode všech uznané a poslouchané;
koalice nehodila se do ideí a mravův onoho věku; vladař musel
tedy buďto státi nad stranami vůbec, aneb stranný jsa, utlačovat!
strany sobě odporné. Byloť také potřebí osobního jeho důrazu ku

provedení kompaktát a všeho toho, co listem mírným (r. 1440)
svoleno bylo. Proto pan Ptáček, ačkoli nebyl osobně laskav na
krále Fridricha, předce by lby raději viděl vládu jeho skutečnou
a přítomnou v zemi, nežli prodlužování tehdejšího stavu, v němžto

páni Menhart a Oldřich zdáli se držeti moc vrchní v rukou svých
jen k tomu cíli, aby překáželi jednotě a pokroku. Pan Oldřich
psal,

09 že Ptáček na sněmu dotýkal i krále samého slovy nesluš

nými, v čemž ale od sněmovníkův valně mu prý odmlouváno;
Pražané zejmena osvědčovali se horlivě ve smyslu králově a námluv
Vídenských. Poněvadž ale většina potakala Ptáčkovi, nemělo celé
to jednání zase jiného konce, nežli že nové opět poselství ku králi
uchváleno bylo, a jmenováni k němu páni Menhart, Hašek z Wal

šteina, Jakoubek, Smiřický a Pražané.

Důležitější bylo zjednání téhož sněmu ve věcech církevních.
Pan Ptáček pozůstaviv otázky politické pánům jiným k uvažování,
jal se předsedat! v posezeních, kdež obnoveny byly hádky mezi
M. Rokycanou a kněžími Táborskými. Táboři poslali byli jen málo
osob na sněm, ale s hojnými spisy a protestacemi, kteréžto všecky
čteny jsou veřejně. Osvědčovali se především žalobně proti spů
sobu, kterak s nimi na Kutnéhoře nakládáno bylo, ježto světští,
kteří sborem tím vládli, více dali prý svobody nepřátelům jejich
k žalobě, nežli jim k hájení sebe; potom stěžovali sobě, že naproti
výnosu o tajení toho, co se tam dálo, rozepisováno hned na vše

strany, lživě i urážlivě, žeby u Hory množství kusův kacířských na

Tábory dovedeno bylo. Dali tedy čisti nejprv spis obranný proti
tomu, co neprávě o nich rozpisováno, a potom druhý spis, kdežto
víru svou o velebné svátosti oltářní důkladně a populárně spolu
přednášeli a hájili.

100 Konečně aby nic neoddali svým odpůrcům,
vedli proti mistrům Pražským jak vůbec, tak i proti Rokycanovi,



Václavovi z Bráchova, Příbramovi a Prokopovi Plzeňskému zvláště

články žalobně, vytýkajíce jim zejmena všecko to, k čemu v pro
sinci roku 1439 legatům Basilejským k vůli se byli podvolili proti
dávnému vyznání a učení svému. 101 Na to teprv čteni jsou také
spisové strany Rokycanovy a Příbramovy. Letopisec praví, že jak
koli velice bránil učení Táborského Kvirin, kněz jejich ženatý,
Rokycana však že porážel ho udatně a dovedl všecky články Tá

borské »býti bludné a proti víře církve obecní.* Sněm tedy zna

menaje tak škodlivé u víře roztržky, a lítost maje ujmy té, kterou
pokoj i dobrá pověst národu trpěly, vydal ze sebe jistý počet osob

vybraných, moudrých a vzácných, i poručil jim, »aby v úklidu a

lepším upokojení jsouce, uvážili beze hřmotu, oč byl s obou stran
rozdíl, a nečiníce křivdy bohu, ani víře jeho, ani stranám, aby
s pilností a s radou lidí moudrých navrhli, co dle zákona božího
a dle doktorův v něm právě se zakládajících uznají v té věci za po
třebné.* Které to byly osoby, není potomstvu oznámeno: ale byvše
vzaty z většiny sněmu Táborům nepříznivé, nebylo divu že podaly
návrh ku konečnému sekty té zemdlení a zničení. I usouzeno tudíž
nálezem sněmovním, že bezpečnější, lepší a jistější bylo vyznání
víry M. Jana z Rokycan a Jana Příbrama i jiných mistrův a kněží,
než kněze Mikuláše Biskupce s jinými jeho se přidržejícími; a protož
že věřeno má býti, 1) že ve svátosti velebné těla a krve boží jest
celý Kristus pravý bůh a pravý člověk svým vlastním přirozením
a podstatou svého přirozeného bytu, kterou podstatu vzal jest
z Marie panny a jíž sedí na nebi na pravici boha otce; dále 2) že
ve svátosti oltářní jest tělo Kristovo živé, spojené s božstvím, jako
na pravici boží, a že tu též jest Kristus živý, v jehož těle tu jest
krev i duše na kříži vypuštěná; 3) křesťané pánu Ježíšovi, jenž jest
ve svátosti velebné, mají se klaněti jako bohu a jej ctíti, i jeho
tudíž svaté tělo; 4) sněm chválil a chvále chtěl tomu, aby nižádný
kněz k lidu nekázal těch věcí o těle božím, které nejsou ke vzdě
lání víry, ale více k urážce, a které jsou pro hlubokost a vysokost
nechopné, i bez jichž znání mohou sprostní spaseni býti, jakož jsou
tyto řeči: že bůh jest větší než tělo Kristovo, a protož že mnohem

lépe jest a dokonaleji ve kterémkoli stvoření, než tělo Kristovo ve

svátosti; že bůh ve člověku věrném dokonaleji jest, než Kristus ve

svátosti; že člověk spravedlivý mnohem více má ctěn býti, než
svátost těla Kristova; chléb posvátný, jsa v svém přirození věc

bezdušná, že jest menší vážnosti, než netopýř, krt a had; že menší

jsou byli modloslužebníci, kteří se někdy klaněli krtům, netopýřům



a hadům, než biskupové Římští, klanějíce se tomu chlebu jako
bohu; 5) chválil sněm, aby ani tato řeč nebyla v lidi vmítána, že
Kristus není zde na světě podstatně místem v té velikosti, ve které
vstal z mrtvých, a tak roztažitě s oudy roztaženými, jako sedí na
nebi. K těmto článkům, kterýmiž veškero učení o svátosti oltářní

vyměřeno bylo, přidal dále sněm i jiné úchvaly o sedmeré svá

tosti církevní, očistci, vzývaní svátých, postech, zpovědi a ornátech

při službě boží, tak že neminuv ani jednoho rozdílu mezi učením

kališnickým a Táborským, dal svou sankci onomu a potupil tohoto.102

Pan Ptáček neobmeškal užiti doby takové k upevnění a rozšíření

jednoty té, kteréž byl náčelníkem. Jeho návodem slibovali páni a

zemané na sněmu přítomní osobně, města pak zápisy hojnými, že
až do smrti chtějí srovnávati se u víře se stranou pochválenou.
»A to dokonavše, (dí letopisec,) zápisy všechny i s rukojměmi
kvitovali, a svobodně propuštěni jsou; potom pak spívali Te deum
laudamus.«

Pro Tábory tato porážka stala se ranou nezhojitelnou. Na
darmo jali se dokazovati, že akt sněmovní byl i co do formy i co
do obsahu nepořádný a tudíž neplatný;

103 účinek ten nedal se od
vrátit!, že opuštěni byli od valného počtu vyznavačův, kteří od té
doby samoděk lnuli k vyznání Rokycanovu. Ba i Ptáčkova opatrná
velikomyslnost, že dosti maje na mravním vítězství, neužíval násilí
ku konečnému potlačení jejich, vydařila se jim ke zlému: co mu
čeníci zajisté byliby tuším nalezli v národu hojně soucitu; co blu
daři veřejně a pod spůsobem práva osvědčení přestali býti nebez
pečni a počali hynouti. Města jejich poddávala se bez hluku jedno
po druhém pod zprávu kněží kališnických; o několik let později
uvidíme vyznání víry jejich obmezené na původní a již pak jediné
sídlo své: město Hradiště hory Tábor.

Méně velikomyslně, nežli Ptáček, počínal sobě té doby dávný
a ouhlavní Táborův nepřítel, pan Oldřich z Rosenberka. Když již
vloni byl dosti šťastně bojoval proti nim, zdálo se mu, žeby obno
vení války v této době muselo míti následky mnohem příznivější,
ba rozhodné. Pročež vrátiv se ze sněmu Pražského, když věděl že
král Fridrich osobně byl se zabral na cestu až do Terstu, obrátil
se k radám jeho v zemích rakouských zůstalým,

104 a psaním obšír
ným vylíčiv i jednání minulého sněmu, i smýšlení jednotníkův Ptá
čkových králi vůbec málo příznivé,

105 obnovil jim návrh svůj,
o kterémž již za posledního svého u krále pobytu byl mluviti
počal. Zádalť, aby mu dali 40 tisíc zlatých tajné pomoci; on že



na to svým jmenem válku zdvihne proti Táborským, Píseckým
a Vodňanským, jichž potlačením cesta se prý spůsobí k udušení
všech kacířství a různic v Cechách. Jiná zajisté města česká, mníce
užívati pokoje, rozpustila prý větším dílem lid svůj branný, a lidé

nepokojní zabrali se do nadřečených tří měst a do zámkův okol

ních, nemajíce kde váleti. Chválil podání své, pravě že kdyby král
sám s nimi o víru začal, sjednotilby se opět celý národ proti němu
a byloby hůře než prvé, nyní ale sami Cechové pomáhaliby prý
proti Táborským, jež za kacíře mají. A museloby to prý podtají
se stáli, jelikož kdyby zjeveno bylo, že Rosenberský od krále bere

peníze, nechtělby nikdo, leč za veliký žold, k němu ve službu jiti.
Aniž summa dotčená za přílišnou považovati se má; ba král, při
jdeli tím do země, dostane prý z těch dobytých měst i z jiných
ještě nezapsaných, jakož také z hor Kuten a z Jílového, mnohem
více užitku do komory, nežli ta summa vynáší.

106 Ale návrh takový
nepotkal se s přízní ani u krále Fridricha, ani u rad jeho. Král
neměl vůbec ochoty ku podnikání jakémukoli, a zvláště byloli spo
jeno s velikým nákladem; radové pak jeho ještě více odvraceli ho,
nechtějíce tomu, aby hlouběji zaplétal se do věcí českých, nad jiné
nesnadnějších. Když tedy Fridrich vrátil se zase do Podunají, pan
Rosenberk pokusil se ještě jednou o provedení žádosti své skrze

Prokopa z Rabšteina, kterýž byv rodem i srdcem Cech, ve službě
dvoru rakouského získal byl sobě důvěry veliké: a však i ten po
učil jeho, že marné byly naděje české, které do toho krále se

kladly; on žeby neodvážil se žádného skutku pro Cechy, třebasby
sebe větší dobré z toho jiti mělo. 107 Protož musel pan Rosenberk
odložiti opět návrhu svého k době příznivější, a mezitím mířiti se
s Tábory, jako prvé.

Na místě poslův, kteří na posledním sněmu jmenováni byli,
z příčin nám neznámých jel jen pan Hašek z Walšteina sám ku
králi, a to tuším teprv v měsíci dubnu. Zdá se že pán tento, kterýž
od r. 1419 již všem stranám v Cechách i v Moravě, jedné po druhé,
byl sloužil, uznán byl před jinými za hodného důvěry všestranné.
Takél! snažil se všemožně sklonití krále, aby přijeda do Čech,
chopil se tam vlády co poručník, pravě že jen pod tou výminkou
sněm svolil ku přijmutí Ladislava za krále. Ale i jeho úsilí bylo
naprázdno. Fridrich hojnými psaními, dne 2 máje ku předním
pánům českým každému zvláště danými, chválil je, že svolili k Ladi
slavovi, ale omlouval se spolu, že maje před sebou rok valný s kní
žaty říšskými v Normberce dne 21 máje o věci církevní a říšské,



nemůže se hned dávali do jednání s Čechy; protož že chce aby
mezitím oni zjednali sobě nějaký spůsob vlády sami, potom po ná
vratu svém že hotov bude sjeti se s nimi na místě podobném.

109

Ale zřizovati v Cechách vládu, jakové národ potřeboval, a nechati
Prahu i Karlštein v rukou páně Menhartových, bylo pokoušeti se
o věc odporující sobě, a tudíž nemožnou; vžiti pak se mu moc

nemohla, leda násilím, převratem a válkou domácí, kteréžto pan
Ptáček bylby se rád uchoval. Protož není divu, že po p. Haškově
návratu strany v Čechách počaly se opět jitřili více a více, a že
nevole jednotníkův Ptáčkových obracela se čím dále tím náruživěji
proti městům Pražským, jichžto purkmistři, Pesík z Kunwaldu na

starém, Pavel Dětřichovec na novém městě, zároveň panu Menhar

tovi, proklínali v srdci svém kalich, ze kteréhož pili, spásy své jen
z Říma i z Vídně očekávajíce.

Toto nové znáruživění stran dalo se pocítiti také v hojných
toho léta záštích a půtkách soukromých. Dle zprávy starého leto

pisce sám pan Ptáček po veliké noci dobyl v Moravě Bílkova hradu
s městečkem panu Menhartovi pro nějaký dluh; ale potom přišli
prý k smlouvě. 10911 Také téhož času tvrz Prače v Kouřimsku dobyta
od pana Ptačka i Jana Čabelického ze Soutic, hejtmana téhož kraje;
Oldřich z Rosenberka zmocnil se města Prachatic; ztečení hradu
Wilšteina v Plzeňsku skrze Svojši ze Zahrádky zbudivši veliké ne
snáze a hněvy mezi Hynkem Krušinou ze Svamberka, Přibíkem ze
Klenového a Burianem z Gutšteina, vedlo také k válce v kraji
Plzeňském ;'

00b
Jan Zajimač z Kunstatu a kněz Bedřich měli spo

lečné záští s panem z Rosenberka i se Sádlem; pan Aleš Holický
válčil s několika zemany v Rakovnicku atd. Větší výpravy a boje
dály se v krajích severních. Tam měli Slezáci nekonečné půtky,
jako dříve, s Hynkem Krušinou z Lichtenburka i s Janem Koldou
z Náchoda; Lužičané zase, čili Sestiměstští, válčili s pány Děčín
skými z Wartenberka, s Mikšem Pancířem ze Smojna na hradě
Sloupu, i s Krištofem Soffem na Troskách, majíce ku pomoci hejt
many krajské, v Boleslavsku pana Smiřického, v Litoměřicku pana
Jakoubka. Do líčení jednotlivých, vždy jednotvárných těchto vý
jevův nelze zabírati se ani pro nedůležitost jejich, ani pro nedo
statek zpráv o nich. 110 Neméně temnosti klade se okolo jiného
skutku v Brně, který aspoň následky svými stal se dosti důležitým.
Páni Brněnští, měvše jakousi rozepři s panem Heraltem z Kunstatu,
když přijel k nim na radnici pod glejtem, dali jej stíli v noci při
pochodních, jakož starý letopisec dí, »pro některaké listy, kteréž

Palacký, Dějiny české IV., vyd. 4. 5



otevřel před pány a raddou, když se byli sjeli.* Toto unáhlení
rozbouřilo veškeren rod Kunstatský v Moravě i v Cechách ná

ramně; hledáno proto krvavé pomsty dlouhý čas, a pan Jiří z Po

děbrad zvláště nebyl ještě smířen ani ku konci následujícího léta. 111

Pan Ptáček usiloval, aby pro zastavení takovýchto bouří sešel
se opět sněm do města Pelhřimova ke dni 8 července, protože
přátelé jeho, byvše v nevoli s Pražany, do Prahy více jezditi ne

chtěli; páni Oldřich a Menhart zase stáli na tom, že sněm valný
nikde lépe nežli v Praze před se jiti nemohl. Po mnohém o to

dopisování měli přední někteří páni sjeti se v Dobříši, aby usta
novili v té věci něco konečného. I pan Ptáček vydal se byl již na
cestu: ale zachvácen byv těžkou nemocí, půldruhé míle od Rataj,
sídla svého, musel vrátiti se domův, a tam brzy potom, dne 27 srpna,
skonal náhle běh života svého.112

Patříce na zásluhy páně Ptáčkovy o vlast a národ, nemůžeme
nenaříkat! na netečnost předkův našich, kteříž nepozůstavili nám
o jeho rodině i osobě téměř žádné paměti. Vímeť sice, že byl
pánem na Ratajích v Kouřimsku a na Polné v Čáslavsku, kterážto
dvě panství náležela předkům jeho již za císaře Karla IV: ale ne
víme na jisto ani kdy, ani z koho se narodil. Tuším otcem byl
mu pan Jan Ptáček z Pirkšteina, kterýž r. 1398 byv ještě nezle

tilým, strýce své pana Jindřicha z Lipé, nejv. maršalka království
českého, a syny jeho Hanuše i Hynce, přijal byl na spolek, a pak
od r. 1408, kdežto manželce své Jitce z Kunstatu zapsal věno do
desk moravských, připomíná se v listinách častěji až do roku 1420.
Buď ale jak buď, to vždy jisté jest, že pan Hynce Ptáček umřel
ve květu věku svého, a že jím vyhynul rod jeho po meči. Vdova
jeho, paní Anna ze Hradce, vdala se po dvou letech opět, a Jan
ze Soutic stal se poručníkem jeho jediné dcerky.

113



Pan Jiří z Poděbrad. Jednání sněmu Brodského. Bitva u Varny. Spory dvou
papežův; nesvornost žádostí českých o M. Rokycanu i o krále Ladislava.
Král ve Stadicích. Marná vyjednávaní; bouřlivý stav země. Smíření na sjezdu
Pelhřimovském. Zápas mezi Jiřím z Poděbrad a Oldřichem z Rosenberka.
Král Fridrich a Eugenius IV, námluvy Karvajalovy, sněm Frankfurtský, de
klarace pánův českých. Sněm Svatomartinský v Praze. Mikuláš V. Poselství
české v Římě. Zastavení v Jindřichově Hradci. Cechové ve Westfalích. Tajné
přípravy jednoty Poděbradské. Kard. Karvajal v Praze. Bouře při odjezdu

Náhlé skonání náčelníka vlasteneckého byloby spůsobilo větší
žel v národu, kdyby ztráta jím povstalá byla hned nedala se na
hradit! vůdcem neméně schopným, ale ještě ráznějším a šťastnějším,
an uměl netoliko pokračovat! na dráze počaté, nýbrž i připoutat!
prospěch ku pokroku svému. Byl to pan Jiří z Poděbrad,
jeden z nejpamatnějších mužův věku a národu svého. Přední jeho
jednotníci sjevše se v Kutnéhoře v měsíci září, přikazovali se mu
bez rozpakův co »nejstaršímu* svému, ačkoli věkem byl mezi nimi
tuším nejmladší. Rodiv se zajisté na Poděbradech den Sv. Jiří
1420, z otce Viktorina Bočka z Kunstatu a matky Anny z Warten
berka,

114
počítal teprv čtyrmecítma let, a již byl proslul v bitvách

u Lipan 1434 i u Tábora 1438, i stal se 1440 hejtmanem kraje
Boleslavského, ku kterémuž Poděbrady tehdáž náležely. Důkaz to,
že ode mládi vynikav duchem a chováním svým, získal sobě záhy
vážnost a důvěru mezi krajany a spoluvěrci. Pravilo se, že křest
ným otcem byl mu někdy Žižka; aspoň jisté jest, že vůdce ten
umíraje neměl věrnějšího přítele nad pana Viktorina z Poděbrad.
Nad to pan Jiří r. 1441 spojil se byl manželsky s ušlechtilou Kun

hutou, dcerou někdy pana Smila Holického ze Šternberka, vyni
kavšího mezi Sirotky věrností a stálostí. Obé to prospělo tuším
nemálo, že i Táboří přidružili se nyní k jednotě páně Jiříkově,
kteráž od té doby slula Poděbradskou, 115 a že pan Jiří tudíž
netoliko mladistvou horlivostí, ale i znamenitou podstatou moci

ujal se zprávy jednotníkův svých, tak že v dějinách českých brzy
znamenati bylo pokrok i důraz nový a neodolatelný. Osobu jeho
líčil Aeneas Sylvius, přední věku svého spisovatel, v ta slova, že

byl prý »člověk postavy krátké, těla čtverhraného, pleti bílé, očí

Článek 3. Bezvládí, za převahy Jiřího z Poděbrad.
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jiskřivých, mravův líbezných, nakažený husitstvím, ale jináče muž

spravedlivý a šlechetný.* Chválil také o něm, že vynikal mnoho
tvárnou zkušeností běhův Jak státních, tak i válečných, zrakem
v potřebách nahodilých nejbystřejším, přičinlivostí neslýchanou,
podnikavostí a bedlivostí neunavitelnou. Další naše vypravování
dolíčí toho, že chvála pronešená slovy těmi neměla býti, aniž byla
jalovým pochlebenstvím.

118

První věc, která znamenati dala proměnu v řízení záležitostí
veřejných, byla větší opravdovost, kterou pan Jiří staral se hned
o tak řečené »dokonání kompaktát* a zejmena o potvrzení M. Jana
Rokycany na Pražské arcibiskupství. Sněm valný, kterýž tuším
o Sv. Havle v Praze sejiti se měl, nedošel k místu; sjeli se tam
jen páni Oldřich a Menhart s přátely svými, jednota pak Podě
bradská, shromáždivši se téhož času v Nimburce, dala jim skrze

pana Petra Zvířetického věděti, že ačkoli rádaby sněmu, do Prahy
však naprosto že nepůjde. Vyjednáváno tedy [v říjnu] mezi sněmy
Pražským a Nimburským některý čas písemně. Páni Poděbradští
dopisem zvláštním 117 stěžovali sobě, že kdykoli na sněmích žádalo
se dokonání kompaktát, provedení mírného listu a opravení všeho,
co proti nim proviňováno, páni sněmu Pražského že vždy ke všemu

volnými se býti osvědčovávali: ale jak mile naléháno na volení

osob, ježtoby měly ve skutek uvesti sněmovní nálezy, že se z toho
vždy vytahovali; tak že krásně prý mluvíváno i zapečeťováno, ale
skutkem nic nekonáno. 1 nyní tíž páni, předkládajíce otázku krá
lovskou všem potřebám a starostem zemským, zavírali prý sami
cestu ke svolení o krále: »neb lidé vidouce, kterak vy pro veliké
dobré božské i potřeby obecné nechcete se přičiniti, aby k skutku
bylo přivedeno co jest umluveno a zapečetěno, bojí se, že krále
majíc, ještě byste méně o to stáli. Jakož se již tak stalo jednou,
že císař Sigmund z zamluvení maje nám na mezi biskupa ku konci

přivesti, sliboval i s druhými pány, a na to i majestát svůj dal, že
do země vjeda, co nejspíše bude moci to chce konati: a vjev do
země, tak nechal, a páni ho o to nevelmi starali.* Císař tedy prý
ačkoli v zemi byl, když nedržel smlouvy, hned se mnozí od něho
trhali a jemu odpovídali, tak že pokoj tudíž rušen byl; a i podnes
jednoty v zemi nebude, dokudž umluvy nebudou v skutku držány.
A jakož pravíte, že kompaktáta držíte i list mírný: »prosíme, račte
již té řeči přestátí. Neb skutek ukazuje, že jinak jest, jakožto na

páně z Rosenberka, v Praze, na páně Krušinovu, na páně Haškovu
zboží a jiných mnohých tak se děje, že kde jest dáváno pod obojí



spůsobou, tu již se dává pod jednou. I jiných jest více kusův,
které časem svým povíme. Máli pak to dítě, jakož o ně zmínka

jest, býti králem naším, i my co by bylo řádného, slušného, pocti
vého a našemu království užitečného, nechtěli bychom býti od

porni. Než ten král v drahně létech nebude moci pro svou mla

dost nám to k skutku přivesti; a v tom země v mnohá zmeškání
i nedostatky při věcech duchovních i světských přišlaby, léčby jí
řád byl zjednán, kterýžby ty věci mohl jednati a je k skutku při
vesti. A ten řád může námi zespolka jednán býti. Protož milí

páni, kdyžbyste to učinili v skutku, což můžete bez krále učiniti,
vzali bychom k vám doufání větší, že kdyžby byl král, před Jeho
Milostí pilně byste o věci umluvené stáli. A každému z nás jest
to svědomo, žebyste mohli i měli učiniti s námi poselství i náklady
o dokonání arcibiskupa, jehož převelmi jest potřebí pro spasení
duší, jenž se ve svátostech, kněží nemajíc, meškají, pro uvedení
kněží rozdělených v jednostejný řád, a pro své poctivé, aby jak se

mluví, v skutku se tak dálo; aniž pak můžete odepříti spravedlivě,
že jste nám tím povinni.*

Odpověděli na to páni sněmu Pražského, že v Praze ve všech
farách rozdává se pod obojí spůsobou vedle kompaktát, a »na
našich panstvích a zbožích, scházíli co, to jde nedostatkem kněží,
kterýž pohříchu ve všech téměř krajích jest v zemi české, a s druhé
strany tím, že se neřádní kněží shledávají, ba i laikové někdy
v kněžský stav vpleteni bývali nalézáni.* M. Rokycana že sám
vinen jest svým nepotvrzením na arcibiskupství, an za císaře Sig
munda odepřel jeti do Basileje, ježto kdyby byl jel, věc jeho dávno
bylaby vzala dobrý konec. Nyní že ptají se páni, aniž se mohou

doptati, karnby o jeho potvrzení mělo býti posláno, do Rímali, či
do Basileje, neb snad ku kardinálu Julianovi? Majíce pak jednati
o pokoj, řád a jednotu v zemi, že slušně počínají od krále, jakožto
od kořene. Jim že se zdá, že »spůsob podobnější, zemi této uži

tečnější a poctivější nesnadné může býti vymyšlen, nežli kterýž
našimi předky od starodávna držán jest. Na tenž se tehdy na

pravme, a ufáme bohu, žeť i král, i arcibiskup i pokoj a vše dobré
tak mírně projde, ježtoť nemíníme, by v čem různice mohla býti.*
Císařem že někdy netoliko pokoj a řád zemský spůsoben a kom

paktáta zjednána, ale i koncilium samo k místu přivedeno jest.
Mladý králův věk že nemá býti na překážku: »pro hospodina,
hleďme k jeho spravedlnosti, a k tomu i namluvení páně Ptáčkova

nezapomínejme, i také poselství tam učiněného, i konečně svolení



vší zemí jednostejného k mladému králi, o kteroužto věc i ještě
odpovědi se naší tam očekává.* Však prý král, byť i v létech

byl, nicby bez rady a pomoci stavův zemi dobrého učiniti nemohl;
ovšem tedy mlád jsa. Pročež co se má díti, ať prý se jen děje
pod ním, tak že pevněji a platněji všecky věci půjdou. O zacho
vání kompaktát a listu mírného že potřebí také druhé straně při
činiti se lépe než posavad, ježto podle nich měliby Cechové srov
návati se s církví Římskou ve všech řádech duchovních kromě při
jímaní pod obojí; a pokus o zlezení Prahy nebyl jediný skutek,
kterým list mírný od některých lidí rušil se.

Z uvedených těchto řečí a odpovědí poznati jest, jaké byly
rozdíly té doby ve smýšlení stran; ale viděti spolu, že obapolná
taková obviňování nemohla vésti ku praktickému výsledku. To
uznavše také sněmovníci Pražští i Nimburští, po Všech svátých
[1 listop.] svolili konečně, aby sjeli se oboji ve Brodě Českém.
Tu pak po dlouhých hádkách, o kterýchž ale nezachovalo se zpráv
podrobných,
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posléze dne 25 listopadu stalo se snešení a zapsáno,

» kterým během a obyčejem země česká mohlaby v jednotě a v svor

nosti, v právích i v řádech býti zachována;* ustanoveno zvláště,
aby kompaktáta i mírný list, jimiž byla země upokojena i v řád
uvedena, byly držány a zachovány, a co se proti nim stalo, aby
bylo napraveno. K tomu cíli uzavřeno, že M. Jan z Rokycan měl
býti potvrzen a posvěcen k arcibiskupství, a páni Jiří z Poděbrad
i Zbyněk Zajíc z Hasenburka sněmem zmocněni jsou, aby o to
péči měli a cest k tomu hleděli, poradíce se kamby o to mělo

býti posláno; na to jim i nákladové svoleni jsou, i pečetí požá
daných přivěšení ode všech slíbeno a umluveno, na které osoby
utknou, aby to poselství na se vžiti musely bez odporu. Pak »na

mluveno* jest o knížete Ladislava krále uherského a knížete ra
kouského, aby za pána a za krále v Čechách přijat a korunován
byl »s takovou povahou, aby panství jeho, a k čemuž právo má,
k této zemi příslušelo.* O jeho vydání do Čech že mají poslové
znamenití vysláni býti, aby se stalo do určitého času; nestaneli se,
aby pak země »svou věc opatřila*, jak se jí slušné zdáti bude.
Pro zjednání spůsobu, jakby měl král opatřen býti, pro jmenování
poslův a pro ustanovení potřebného řádu v zemi svoleno jest tudíž
ke sněmu »valnějšímu« vší země do Prahy na druhý čtvrtek v postě
(18 února 1445).

První tedy péče páně Jiříkova byla porada, kam mělo posláno
býti o potvrzení Rokycanovo. Rozhodnutí o tom mělo své zvláštní



nesnáze za příčinou trvající do té doby dvojice mezi Basilejí a Ří
mem. Nejjistější cesta zdálo se že vedla ku kardinálu Julianovi,
v jehož osobě spojovala se i vzácnost někdy sboru Basilejského,
i plnomocenství od Eugenia IV netoliko pro Uhry, ale i pro Cechy
nabyté. Proto také již přede dvěma lety smluvou Mělnickou pozor
k němu v té věci obrácen byl. A však výtečný muž ten právě té
doby, když sněmováno ve Brodě, ztratil se z počtu živých v dale

kých světa končinách, aniž se vědělo kde a jak. Důležitost takové
změny nutí nás pozastaviti se při ní.

Po smrti královny Elišky přívrženci její v Uhřích s většího
dílu přiznali se byli ku poslušenství krále Vladislava; jen Dionys
arcibiskup Ostřihomský, Ladislav Gara a Jiskra s hejtmany a městy
svými zůstali mladému Ladislavovi věrni. Doba ta zdála se Julia
novi tím příhodnější k veliké proti Turkům výpravě, an uherský
vojevoda Huniad sám již několikrát prvé byl nad nimi znamenitě
svítězil. Přičiněním tedy kardinálovým utvrzen v Uhřích mír zemský,
a král Fridrich slíbil také prodloužiti příměří tehdáž mezi stranami
trvavší, pokudkoli od Uhrův nechán bude v pokoji.

119 Na to Vla
dislav v měsíci červenci 1443 dal se v pochod proti Turkům,
a v pětiměsíčném vítězném boji proniknuv hluboko do Bulhar,
v únoru 1444 vrátil se do Budína zase. Prvníkrát za lidské paměti
přišli na to vyslanci turečtí do Uher prosit o pokoj, kterýž dne
1 srpna 1444 v Segedíně i umluven a přísahami stvrzen byl. Ale
netoliko kardinál Julian, nýbrž i papež Eugen IV, i všickni téměř
sousední národové křesťanští, mněvše býti dobu příznivou ku ko
nečnému vyplení Turkův z Europy, odporovali pokoji takovému
a naléhali na Vladislava tak úsilně, že po krátkém čase zrušiv pří
sahu, zdvihl novou proti Muradovi II válku. Tato však vzala v bitvě
u Varny dne 10 listopadu 1444 konec tak žalostný, že celé vojsko
křesťanské potřeno a rozprášeno, král udatně bojuje padl, kardinál
Julian na útěku od svých zavražděn, aneb (dle jiných) od nepřátel
chycen, do Adrianopole odveden a tam s mukami neslýchanými
usmrcen byl, Huniad sám s nehojnými Uhry časným prchnutím se
zachránil. Zmatek bitvy byl tak náramný, že o králově a kardiná
lově smrti ani na jisto se nevědělo, a doufalo se dlouho, že Vla
dislav u Varny snad jako Sigmund u Nikopole (1396) zachoval se
útěkem i vrátí se do svých zemí zase.

Rozumí se, že v okolnostech takových Jiří Poděbrad nemohl
mysliti na vypravení poselství k Julianovi: nezbývalo než rozhod
nout!, ku kterému z obou papežův bylo lépe obrátiti se, k Euge-



niovi-li IV neb Felixů V. To viselo zase hlavně od rozsudku, který
z nich měl lepší právo i čáku jistější, uznánu býti od křesťanstva
konečně za pravého a jediného papeže. Koncilium Eugeniovo pře
nešeno bylo z Florencie r. 1442 do Lateranu a tam pohřbeno!
Basilejské trvalo sice i po 16 máji 1443, kdež odbylo své 45té a

poslední řádné posezení, ale moc a vážnost jeho klesala čím dále
tím patrněji. Kdyby Eugenius byl přijal a schválil aspoň hlavní

zásady reformy v Basileji dekretované, není pochyby, žeby svítězil

byl brzy a snadno nade všemi protivníky svými: ale on usiloval
získati raději panovníky a knížata prostředky jakýmikoli, věda že
od nich viselo poslušenství nejen národův ale i kněží;

12" a v tom
dlilo se z příčin rozličných. Král Fridrich spamatovav se, že jakožto
král Římský měl býti vrchním opravcem církve, zjednal to r. 1444
na sněmu říšském v Normberku (v měsících září a říjnu), že kní
žata říšští měli setrvati v neutralitě své jen ještě rok, a 1 října 1445
mělo sejiti se Konstancii aneb v Augšpurce koncilium nové, ku
kterémuž jal se zváti netoliko Eugenia IV a otce Basilejské, ale
i jiné mocnáře v křesťanstvu. A však návrh takový nepotkal se
nikde s prospěchem, a opuštěn brzy. V takovémto položení věcí
zdá se, že pan Jiří z Poděbrad v rozhodnutí svém, neobrátiti se
o potvrzení Rokycanovo leda k Eugeniovi samému, dal se zvláště
vésti úvahou, že Felix V, ustanoviv již Mikuláše od Rebříkův121

Čechům za arcibiskupa, i jmenovav také k biskupství Litomyšl
skému, po smrti Alšově, jistého Matěje Němce, faráře nejprv Most

ského, později Budějovského,
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podával málo čáky ku prospěchu
Rokycanovu. Takéť rokem 1443 uvázlo bylo tuším všecko přímé
mezi Čechami a sborem Basilejským dopisování, kdežto Eugenius
nepřestával starati se, kterakby uvesti mohl národ náš ku poslu
šenství svému.123

O poselství, kteréž tudíž dle snešení sněmu Brodského páni
Jiří z Poděbrad a Zbyněk z Hasenburka učinili ku papež Euge
niovi pro potvrzení Rokycanovo, nemůžeme podati zpráv bližších;
nevíme ani kdo je vykonal, ani jakými důvody opatřen byl ku

přesvědčení a sklonění dvoru Římského. Známa jest nám jen od

pověd, kterou papež dne 15 máje 1445 na ně udělil. Pravil zajisté
v bulle téhož dne dané stavům království českého a universitě
Pražské, že mu podány žádosti od některých pánův a hejtmanův
zemských (capitaneos regni) u příčině osoby M. Jana z Rokycan,
aby na Pražské arcibiskupství potvrzen byl. On však že prohlédaje
k tomu, co za minulých let se dálo, za nejlepší uznal opatřiti církev



Pražskou takovým pastýřem, kterýžby nikomu nebyl proti mysli;
pročež že žádá i napomíná jich, aby všecku péči v té věci zůstavili

jemu, jakož jemu prý dle práva cele náležela: on pak že hotov

jest učiniti tak, aby celé království české právem mohlo spokojeno
býti. Ostatně že bratr Lukáš arcijahen Horšovský zpraví je ústně
šířeji o jeho úmyslu.
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Odpověd taková nevalnou dávala čáku ku

prospěchu Rokycanovu: ale ještě více musely kaliti se naděje české,
když přední někteří jednotníci Oldřichovi a Menhartovi, sjevše se
v Plzni dne 13 července ke slyšení papežovy odpovědi, vypravili
opět bratra Lukáše do Říma, a osvědčujíce radost i vděčnost svou
za to, že papež nevyslyšel žádosti některých lidí, podepsavších se
co hejtmany, jimiž nikdy prý nebyli, ve spisu zvláštním vykládali
příčiny, proč uznávali Rokycanu za nehodného býti arcibiskupem
Pražským. Příčin takových udáno sedm: 1) že volení jeho stalo se
skrze lidi světské, ana kapitula Pražská té doby k žádosti císaře

Sigmunda i krále Albrechta zdržela se byla všeho vněm účastenství;
2) že od volení již uplynulo téměř deset let, aniž ještě potvrzen
byl, což daleko přesahovalo lhůtu v kanónech předepsanou; 3) že ani
znova volen býti nemohl, an přijav volení mimoprávné, psal se arci

biskupem voleným a provozoval práva biskupská, soudiv pře man

želské, svolávav a řídiv sbory kněžské a sázev děkany i faráře po
krajích; 4) že nezachovával kompaktát ani sám, ani skrze své lidi,

podávaje svátost oltářní nemluvňatům a odbývaje služby boží ja
zykem prostonárodním, aniž pak všech obřadův církevních zacho

vávaje, jako ku př. líbání míru, svěcení vody, hromnic, popele
i palem; 5) že byl vychvalovatelem někdy mistrův Wiklefa i Ja
koubka, kteří zapírali transsubstantiaci, a tudíž upadal v podezření,
jakoby také v té věci neprávě smýšlel; 6) že bylo pochybno, mělli
svěcení kněžské, an Kunrat arcibiskup, když ho světil, již byl ve

klatbě, osleplý a konal obřad skrze jiné osoby, nikoli sám skrze
sebe; a konečně 7) že stal se zlopověstným, byv vypověděn z Prahy
pro podezření zrady toho města. Bratr Lukáš měl papeži vyložiti
věci tyto šířeji a dbáti spolu o to, aby dověděl se jména, rodu
a stavu osoby té, kterou v Římě Cechům za arcibiskupa dáti ob

mýšleno. Ku psaní tomu' 25
přivěsili pečeti své páni Oldřich z Rosen

berka, Menhart ze Hradce, Jan z Risenberka, Hynek Krušina ze

Svamberka, Václav z Michalovic, mistr Strakonický, Hanuš z Kolo

vrat, Burian z Gutšteina, Jan Smiřický, Zdeněk Kolvin z Ronšperka,
Jindřich z Metelska, purkmistři měst Pražských, a i sám Zbyněk
Zajíc z Hasenburka, tentýž, co dříve dle uzavření sněmu Brodského



byl s Jiřím Poděbradem o Rokycanovo potvrzení prosil. Skutek
takový mluví sám dosti zřetelně a hlasitě, aniž potřebuje tlumočení
našeho. Pan Zbyněk Zajíc byl skutečně jeden z nejšlechetnějších
pánův českých věku svého, an nepřestáv nikdy požívati veliké váž

nosti a úcty všestranné, umřel co nejvyšší sudí zemský r. 1463.
Nedá se mysliti jinak, nežli že i on pravidla počestnosti a mrav

nosti obecné pokládal býti nepřístojná proti kacířům ve věcech
náboženství a církve.

Příklad tento učí spravedlivě uvažovati také jiné zprávy o spů
sobu, kterak pan Rosenberk, co náčelník a vůdce strany politické,
počínal sobě v nesnázech vyjednávačích. Již sme měli příležitost,
a ještě se nám naskytne častěji, pozorovati, že se nerozmýšlel svo
lovati na snémích k věcem sebe protimyslnějším, spoléhaje vždy
na to, že slib, oumysl a skutek byly věci od sebe rozdílné. Po

dobný objev opakoval se také na sněmu, kterýž ke dni 18 února 1445

rozepsán byl. Z glejtu »povýšenějšího nad obecný, z příčiny někte
rých listův od Pražan poslaných,® kterýmž jednotníci Oldřichovi
a Menhartovi126

podávali bezpečenství pánům jednoty Poděbradské,
aby v počtu až do tisíci koní přijeti mohli do Prahy, dovídáme se,
že pan Jiří s přátely svými teprv po dni 23 února tam přijel; a ža

loba, kterou potom páni Poděbradští vůbec se osvědčovali, po
učuje nás, že sněm ten celý nedlouho trvav, rozešel se zase bez

výsledku, ale s velikým stran pobouřením. Jednotníci zajisté Oldři
chovi a Menhartovi, byvše u větším počtu shromážděni, nechtěli

prý svoliti, aby Brodské zjednání uvedeno bylo v skutek, ale pra
vili, »že to nemůže jináče jiti, nežli podle námluvy, která na roku
svatomichalském 1443 ve Vídni s králem Římským se byla stala,
tak aby král, ku kterémuž pod výminkami již svoleno bylo, v Ra
kousích zůstal; neb k času žádnému jmenovitému a jistému svoliti

nechtěli, v kterémžby nám do země vydán býti měl; ježto jest ši
roce o tom vypraveno a povědíno, coby zlého z toho této zemi

pojiti mohlo, kdyžby král, kteréhožbychom všichni zde v Cechách
míti měli, tam v Rakousích zůstal.® 127

Mínily se bezpochyby škodné
následky z vychování jeho netoliko v neznámosti jazyka, mravův
a života obecného těch, kteří měli se státi poddanými jeho, ale
také ve předsudcích národních, ba i v nenávisti pobožné proti
jinověrcům, kterýmž učitelé jeho nepřestávali spílati kacířův. Ale
co horliví podobojí kladli za škodu a hřích, to jejich protivníkům
zračilo se jako zisk a zásluha; odvráceni! král od jedněch, násle
dovalo že přilne ke druhým a pojistí převahu jejich v národu.



Dlouhá siroba koruny české a marné namáhání, ukončit! ji,
daly v běhu tohoto léta příčinu k výjevu neobyčejnému a znač
nému pro tehdejší smýšlení obecného lidu v Čechách. Ve vsi Sta
dicích, z níž někdy kníže Přemysl, praotec všech panovníkův če
ských, od pluhu povolán byl na trůn, naskytnul se po velikonoci
(v dubnu) muž neznámý, v žíni oděný, jenž vystoupiv na strom
vysoký a ratolestný v poli, upletl sobě v jeho větvech jakousi chýši
ku přebývaní. Sedlákům ze vsi, kteří přicházeli naň se dívat, jal
se vypravovali, že byv poustevníkem, měl zjevení zázračné: svátý
Václav a svátý Jan přišedše prý k němu, oznámili, že bůh usta
novil jej Čechům za krále; a protož od nich poslán jsa že přišel
do Stadic, kdežto králové čeští původ svůj brali, aby dostál po
volání svému; lidu českému nyní že jest slyšeti vůli boží a zacho
vat! se podle ní. Muž ten, ačkoli sprostý, za příčinou postavy a

řeči ušlechtilé i pobožného chování zdál se sedlákům býti cosi
vyššího a svátého; i uznavše v něm brzy krále jim od boha usta
noveného, jali se ho ctíti spůsoby všelikými, přinášeli dary a po
klony, a nejen otočili ho stráží tělesnou, ale zřídili mu také radu
ze starších svých. Nahodil se brzy člověk znalý v písmě, kterýžto
učiněn jsa kancléřem, spisoval nové zjevení, a psaními do všech

krajin roznášenými napomínal lid, aby přišli kořit se králi svému,
jejž bůh sám z prostřed chudiny povolati a pro dobro vlasti zjeviti
ráčil. Hluk o věci té brzy rozléhal se po celé zemi, a budil tu

nadšení, tam smích; hojné davy lidstva hrnuly se z blízka i z da
leka ke Stadicům, nejeden rytíř přikazoval se novému panovníku,
a v městách i ve všech počaly oň činiti se strany; rostoucí myslí
všech pohnutí zdálo se zvěstovati bouři. U pánův českých, když
to spatřili, smích náhle obrátil se v strach; i sjevše se u pana
Smiřického v Roudnici, vypravili čeledi branné s potřebu do Stadic,
aby divadlu takovému konec učinili. Nový král ani raddové jeho
nepostavili se k odporu, a přivezeni jsou do Roudnice, kdežto pan
Smiřický podržev je některý čas u vězení, propustil raddy konečně
domův, a krále na mysli pomateného býti poznav, poslal do Prahy
Pešíkovi purkmistru k opatrování. Divno bylo, že když při zatknutí
božího poslance zázrak očekávaný nepřihodil se, hned opuštěn a

zapřen byl i od nejhorlivějších stoupencův svých.
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O zrůstání sporu v otázce královské máme z roku 1445 zprávy
jen kusé a nedostatečné. Aleš ze Šternberka psal panu Rosenber
skému dne 10 dubna takto: »Vědětiť dávám, že o tobě obecně
pověst jde, že chceš jeti pro krále Římského, a jeho sem do země



uvesti. Milý příteli, ač jestli to tak, mohlby se dobře na to rozpo
mínati, že když král Albrecht byl sem uveden do země ne z jedné
vůle, že ste jemu ani zemi jeho uvedením nic dobrého nezjednali,
než rozdělení v zemi byli ste uvedli, a jistá čáka zkázy země této
proto byla. Pak jestliže krále Římského uvedeš, v jistotě rač vě
děti, že opět tím nic dobrého nezjednáš, než tolikéž, nýbrž strach
hůře nežli prvé; o tom pane nepochybuj. A pakli proň pojedeš
a jeho nepřivedeš, (jakož lidé praví,) ostavíš po sobě slovo neuži
tečné a takovouto památku, žes rád chtěl zemi roztržení zjednati,
o to osobně pracuje, ale žes toho dovesti nemohl. Protož milý pří
teli, mášli peníze a práci naložiti, nalož je někde na obecné dobré :

než slušnějiby tobě bylo to jednati, cožby z jedné vůle bylo a ku

pokoji sloužilo.* Pan Rosenberk odpověděl, že pověst ona byla
křivá; on třebasby prý ku králi pro svou potřeba jel, proto že
»nemínil učiniti jinak, než jakož na dobrého člověka sluší.* 129

I ač
koli těžko věřiti, žeby pán ten tak hrubě se byl mýlil v osobní
povaze krále Fridricha, dělaje sobě o něm naději, žeby dal se do
Čech uvesti: domnění však takové panovalo i později ještě mezi

lidmi, jakož svědčí zápis na sjezdu v Kutnéhoře dne 24 června
učiněný, kdežto jednota Poděbradská formulovala program svůj
zřetelně a dostatečně. Položivši zajisté, jak obyčejně, dokonání
kompaktát a smluv s císařem Sigmundem učiněných za potřebu
nade všecky jiné potřeby zemské, oznámila, »že prvé byla a ještě
jest a bohdá i v budoucích časích bude vůle naše, abychom krále
měli, kterýžby se hodil k naší koruně české, a ježtoby nás hájil
a bránil v našich spravedlnostech a v úmluvách řádně učiněných,
a každého při svobodách a právích jeho zachoval: jinak,* (a to již
měřilo proti Rosenberkovi,) »chtěliliby kteří krále kterého stranně
a svévolně uvesti, proti takovým svolili sme se, abychom sobě radni
a pomocní byli do těch hrdel a statkův.* Dále ustanovili se páni
Poděbradští na tom, že svolají ještě ku sněmu obecnému ke dni
S. Bartoloměje uloženému, jakož prý i v postě svolili, ale do Prahy
k němu jeti že nechtějí pro příčiny hodné, kteréž i na posledním
tam držaném sněmu skutečně prý shledány jsou; pak že mají po
selství učiniti ku Pražanům, »že ti kněží, ježto se kapitolou nazý
vají, nám kompaktát nedrží, ale je ruší, když takové kněží, ježto
pod jednou spůsobou podávají, na ta místa uvodí, kdež jest prvé
pod obojí spůsobou dáváno, a že na kněží naše sahají, pohoníc
a klatby na ně vydávajíc, vědouce, že sme my M. Janovi volenému
arcibiskupovi podle svolení vší země své kněží poručili k zprávě;



i v jiných věcech jsou nám vinni. Protož žádáme, ať to páni Pra

žané, že ta kapitola jest v jich moci, opatří a opraví; pakliť toho
neučiní, by loby nám toho líto.« lS0 A neměvše na tom dosti, psali
tíž páni dne 1 srpna z Poděbrad králi Fridrichovi samému česky
v tato slova: »Zpraveni jsme, že o nás někteří pomlouvají, a snad
i před Vaší Milostí zpravují, žebychom my krále míti nechtěli.
I račiž Vaše Milost věděti, že naše žádost byla, jest i bude, aby
chom kiále co nejspíše měli, kterýžby se zemi naší hodil a spra
vedliv byl. A toho sme i o strýce Vaší Jasnosti kněze Ladislava
podávali, chtěvše k němu svoliti s hodnými výminkami a potřeb
nými koruně české, i o to také péči majíc, kdybychom krále měli,
aby opatřen byl, o čemby jeho dvůr řádně a dostatečně mohl

zpravován a držán býti. A toho, ač sme chtěli rádi, zvésti sme ne
mohli. A zpravujeli kdo jinak Vaši Milost, račte tomu nevěřit! a na
takové řeči nespoléhat!, ačby kdo chtěl co jednati svévolně a vý
tržně; nebby to k dobrému nikoli jiti nemohlo, jakož se to shle

dávalo, co jest zlého z takového jednání svévolného vycházelo.
Protož Jasnosti Vaší věříme a doufáme, že neráčíte o nás domnění
míti, než jako o těch, ježto dobré koruny naší milujeme.«

131

Následující krátké výpisky ze psaní souvěkých podají také
něco světla o událostech té doby. Pan Mikuláš Trčka psal 30 čer
vence panu Rosenberkovi, že ty dni byl u něho na Lipnici pan
Jiří z Poděbrad, a že mluvíce spolu předkládali sobě, kterakby země
zase ve svornost uvedena býti mohla. Pan Jiří že již dříve v Nim
burce uradil se byl s Janem Smiřickým, aby tento co prostředník
přičinil se o sjezd několika předních osob obojí strany; a nyní že
nabízel pana Trčky, aby také usiloval o to vplyvem svým u pana
Rosenberka. Toho ujal se Trčka horlivě, předkládaje panu Oldři
chovi, kterak prý »nynější upokojení té země jako na niti visí,
a toliko o počátek jest; a počneli se, kdo to zastaví a toho ubrání ?

a strach skrze tu nesvornost, prodlili se, by mnohých v té zemi
zkažení nebylo.« Na to pan Oldřich odpověděl dne 2 srpna, zvláště
o pokoji, že jako na niti visí; »MiIý pane Mikuláši! pohříchu, však

je to tak! Já, bůh to ví, cožbych já se uměl k tomu přičiniti, pro
obecné dobré a upokojení této země, toťbych rád učinil. I prosím
tebe, dej mi věděti, kteréby se tobě osoby k tomu sjezdu líbily,
a kde i kdy by ten sjezd měl býti? Neb prvé semnou také mlu
veno jest, abych se s panem Jiříkem a s panem Alšem na Zví
kově sjel.« Zdá se sice, že pan Oldřich, usilovav tehdáž o nový
sjezd krále Fridricha se stavy českými,

133 nemnoho péče a pilnosti

Marná vyjednávaní o krále. [1445.]



nakládal na uskutečnění návrhu dotčeného: ale hlavně prodlilo se

jím proto, že pan Jiří do Moravy odjev, (za příčinou dlouhých ne

snází, které rod Kunstatský měl s Brňany pro stětí pana Heralta
z Kunstatu), vrátil se odtud teprv v měsíci říjnu. Na to sjevše se

páni Zbyněk Zajíc, Smiřický, Aleš Holický a Jiří Poděbrad ve

Slaném, jednali opět o sjezd onen, a (jakož první dva 18 října o tom

panu Rosenberkovi zprávu dávali,) páni Aleš a Jiří svolovali k němu
pod výminkou, aby nebyl nadarmo, t. j. aby skutečně opravovány
byly věci ty, o kteréž na sněmích veliké tření v řečech bývalo, až
i bez konce se rozjížděli, neb oni také se své strany že jsou ho
tovi opraviti, co bude slušného nalezeno; pak aby sjezd ten byl
na Vlašimi (u pana Trčky,) a nikoli na Zvíkově (u pana Rosen

berka,) i aby s obojí strany po šesti osobách k němu jmenováno
bylo. Další o tom vyjednávaní protáhlo se až přes nový rok, kdež

potom sjezd jakýsi stal se na Zvíkově skutečně; ale co tam po
řízeno, z nedostatku zpráv udati nelze. 133

Král Fridrich uzavřel sice během léta 1445 příměří jak se
zemí Moravskou vůbec, tak i s Táborskými, Píseckými a. Vodňan
skými zvláště, zavázav se odbyti tyto penězi hotovými za holdy,
které do té doby z Rakous vybírali:

134 ale dále nestaral se o věci
české. Mělť zajisté jiná důležitá vyjednávaní dvoje; jedno s Uhry,
druhé s dvorem Římským. Páni uherští po smrti krále Vladislava
sněmovavše v Pešti v měsíci máji 1445, zřídili sobě sami řád a

hejtmany zemské, a svolivše všickni ku králi Ladislavovi, ustanovili

vyslati poselství znamenité do Rakous, aby vyžádali sobě i mladého
krále i korunu svátou, kteroužby opět na království uherské koru
nován býti měl. Poslové pobyvše několik měsícův ve Vídni, ne
mohli konečně dorozuměti se s králem Fridrichem, ani přemoci
nedůvěry jeho. Pan Kašpar Slik, kancléř říšský, dával o stavu toho
jednání dne 8 října tu zprávu,

136 že Uhři volni byli Ladislavovi
sstoupiti všech hradův a požitkův jeho komoře příslušejících a spů
sobiti řád i vládu zemskou, a potom krále Ladislava i s tou ko

runou vrátiti králi Římskému, aby jej choval v Prešpurce, neb
u Vídni, neb na Špilberce, kdežkolivěk ráčí. »Pak král Fridrich
se jedno stará o jistotu, aby jemu Ladislav král a koruna vráceni
byli: neb Uhři jistoty jiné nemají, než přísahu, listy a pečeti: a na
těch se králi málo zdá, uvažujíc předešlé běhy. Na tom již všecko
leží, sic bychme měli celý konec.« Ale právě proto rozešli se brzy
potom páni uherští z Vídně bez konce.



Jednání ve věcech církevních bylo méně ryčné, ale stalo se
mnohem rozhodnějším. Během roku 1445 dvůr krále Římského
opustil rovnováhu svou mezi Basilejí a Římem, a počal se patrně
chýliti na stranu Eugenia IV. Hlavní původové proměny té byli:
kancléř Kašpar Slik, jehožto žádost, povýšiti bratra svého Jindřicha
na biskupství Frisinské, potkala se byla v Basileji s odporem;
Aeneas Sylvius Piccolomini, sekretář někdy sboru Basilejského,
nyní krále Fridrichův, an poslán byv k Eugeniovi IV v tajném
poselství, vrátil se odtud v máji 1445 s myslí cele proměněnou;
a kněz Jan z Karvajal, rodem Španiel, auditor síně papežovy, jenž
dvakráte toho léta vypraven byv od Eugenia ku králi, uměl velmi
zdárně jednati ku prospěchu pána svého. Týž Karvajal byl také
v měsíci srpnu, tedy nedlouho po sjezdu Plzeňském nahoře do

tčeném, poprvé v Cechách u pana Rosenberka na Krumlově;
a byloť to již znamení veliké přízně, z které kochala se věc Římská
na dvoře Fridrichově, že služebník králův, Prokop z Rabšteina,
poslán »s bullemi Eugenia papeže k rektorovi university a k mi

strům učení Pražského, též k městům Pražským, velmi ochotnými
a vzácnými i příjemnými,* jakož svědčí letopisec.

136 Nicméně účinek
této změny nevystoupil hned na jevo, ani v Cechách, ani v Něm
cích; tuto zvláště, když neutralita dle umluv měla vžiti konec, obá
váno se hrubě, že většina kurfirstův, zejmena Kolínský, Treverský,
falckrabě a vévoda Saský, přiznají se zřejmě k Felixovi V. Kterak
konečně odvráceno nebezpečí takové, vyložíme brzy.

Opakovaná ta hra, že svolovaly a mařily se všecky žádosti

jednoty Poděbradské, spňsobila byla v Cechách již veliké myslí
rozčilení, když nové skutky s počátku r. 1446 přihodily se, jimižto
doutnající oheň rozdmychoval se až ve plápol veřejný. Praví starý
letopisec, že té doby mistři, bakaláři a studenti, kteří vyšli byli na
svěcení k biskupu Míšeňskému do Štolby, vrátili se odtud zase,

vypravujíce, kterak biskup nechtěl jich k svěcení připustiti, jedině
leč se prvé odpřisáhnou přijímaní pod obojí spůsobou; »a oni ra

ději odepřeli vžiti svěcení, nežliby to učinili ku potupě pravdy Kri

stovy a k hanbě tohoto království. Ale to všecko přišlo (prý)
z návodu kapitoly Pražské a M. Papouška, kteřížto listy psali, aby
biskup žádným obyčejem toho nečinil.* Vedle toho měl tehdejší
počátek řeholnictví kališnického menší sice váhu do sebe, ale do

týkal přece mnohých dosti živě; mistr zajisté Příbram, co admini
strátor konsistoře pod obojí uvedl do kláštera Slovanského v Praze
čtyry zemany a jednoho žáka, kteří odřekše se tohoto světa, učinili



slib drželi čistotu a podnikli řeholu novou. 137
Poselství, kterýmž

jednotníci Poděbradští nastupovali u Pražanův a kapituly Pražské
na opravu, nemělo zdárného účinku, a i sjezd panský již dotčený
na Zvíkově dne 13 března nepřinesl žádné odtuchy. Protož sjevše
se opět na Kutnéhoře 30 dubna 1446, zejmena Jiří Poděbrad, Aleš
ze Šternberka, Jiří z Dubé a Wisemburka, Petr ze Zvířetic, Mikuláš
Trčka i hejtmané krajův Čáslavského, Kouřimského a Chrudim

ského, vydali psaní stížná ke všem předním pánům českým, ozna

mujíce že křivd, kteréž tak dlouho snášeti museli, již litovali chtějí,
a žádajíce k tomu netoliko schválení, ale i pomoci.

138 Pan Oldřich
z Rosenberka byl v měsíci dubnu 1446 v Rakousích u krále Fri
dricha v osobních svých záležitostech, pan Menhart zase s pány
Zajícem, Burianem, Caltou, Janem starším ze Švihová, Janem Sádlou,
Václavem Zmrzlíkem a jinými v poselství od země. Když tito
vraceli se dne 14 máje do Prahy, vítáni jsou slavně, ale o poří
zení jejich nenachází se zpráva žádná. Jen to víme z vlastního

vyznání páně Rosenberkova,
139 že mluviv králi již v Novém Městě

o bouřlivém a povážlivém stavu věcí českých, po návratu svém do
země teprv poznal celou opravdovost chystajících se bouří, a uleknuv
se hrozícího nebezpečí, umínil podrobiti se nutné potřebě a ukro
tili rozhněvané protivníky opět povolností dočasnou a tvárnou.

Svolán tudíž sněm, kterýž měl v Praze držán býti, do města
Pelhřimova tak rychle a náhle, že ani celá země k němu do

spěli nemohla. Nicméně sešly se tam přední osoby všech stran
a stavův, a pro větší v jednání pořádek i jistotu jmenován jest
výbor desíti osob stavu panského, osmi stavu rytířského a tolikéž
stavu městského, kteří vynesli nález sněmovní jmenem veškerého
národu. 140

Důležitý ten nález stal se po nedlouhém jednání dne
12 června, i zněl v ta slova, že »páni, rytíři, zemané a města krá
lovství českého, nyní v Pelhřimově na sněmu o dobré obecné vší

koruny sebraní znamenajíce rozličné i těžké a zemi velice škodné
roztržky, a vystříhajíce se, aby tím obecné dobré se nedlilo a zlé
nedbáním lidským tak v duchovních jako ve světských den odedne
více nerostlo, a tak žádajíce napřed zřízení řádu božského a uve
dení země české v jednotu i v pokoj, všickni společně a jedno
stejně svolili a ustanovili se pevně na kuších následujících: 1) »Nej
prvé o krále Ladislava jest úmysl a vůle naše, že na sněmu obec
ním všeho království nejprvé příštím, (t. j. o S. Martině v Praze,)
chceme i máme přátely naše a jiné dobré lidi k tomu vésti a tá
hnouti, abychom ku králi Římskému poselství řádné ode vší země



společně učinili, by nám v roce od téhož sněmu obecného pořád
čtouc (tedy nejdéle ku konci r. 1447) za krále a za pána našeho
jej vydati ráčil: tak aby netoliko jmenem a ve hlasu, ale již
i v skutku naším pánem ode všech přijatým a korunovaným byl
a králem, a země aby pod jistými zprávcemi a pod slušnými
kteréž sobě ze spolka spůsobíme, byla zřízena, jakož k tomu již
vůli plnou krále Římského máme. Svolili sme také, že kdožkoli
úroky a platy na zemi jakékoli máme, chceme jeden úrok se všech
zboží svých dáti, i s městy ve sněmu obecním mluviti, aby také
pomohly, aby král měl čím vyplatit! zástavy království a spolu nač
živ býti. Pod kterýmižto zprávcemi a v řádu již dotčeném má země
v panování krále Ladislava státi a trvati až do let Jeho Milosti;
a zprávcové dotčení, kdež toho potřebí bude, mají ku králi Řím
skému o radu a pomoc se utíkati. Pakliby král Římský neráčil
nám krále Ladislava vydati, spůsoby naše vida k tomu tak po
ctivé a hodné: tehdy lítost nad královstvím tak zanedbaným i nad
sebou majíce, a dalších se záhub země i takových nejednot více

dopustit! nechtějíce, musilibychom i chcem konečně sami sebe i to
království tak opatřiti, abychom bez pána nebyli a bez krále. 2) Pak
žádajíce vždy napřed rozšíření cti a chvály božské, a uvedení
kněžstva království našeho v jednotu, vedle kompaktát, listu mír
ného a smluv předešle mezi námi sepsaných, zůstali sme konečně
a z jedné nás všech vůle na tom, aby M. Jan z Rokycan, volený
k arcibiskupství Pražskému, byl s našimi všech pilnostmi a pra
cemi skutečně posvěcen a potvrzen; a protož aby na sněmu obec
ním nejprvé příštím poslové k tomu hodní zjednáni byli a vybráni,
kteřížto tu práci a to poselství ku papeži nebo jinam, kdežby tomu
nejspěšnější konec státi se mohl, mají na se vžiti; a ztrava jim
tudíž zjednána buď, i jiné potřeby k tomu příslušné. A čížbykoli
k tomu osoby, rady neb pečeti bylo potřebí, nikdo nemá jí od

pírati; učinilliby pak to někdo předce, nemá to míti žádné platnosti.«
Sněmem tímto Pelhřimovským počalo se nové nepřetržité pásmo

a pokrok vidomý dějin českých, ježto k určitému konečnému cíli

nejen směřovaly, ale nutností téměř neodolatelnou i skutečně do

vedly. Cíl ten byl osáhnutí a provozování vrchní moci ve smyslu
většiny národní, t. j. jednoty Poděbradské. Vidíme od té doby
ustrojovati se zápas čím dále tím zjevnější, umělejší a krutější ne
toliko mezi dvěma stranami, ale mezi dvěma osobami, okolo nichž,
co náčelníkův a vůdcův svých, dělily a obkládaly se samoděk
všecky síly národní. Byliť to páni Jiří z Poděbrad a Oldřich
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z Rosenberka; neboť třetí náčelník, pan Menhart ze Hradce, stal
se byl již pouhým nástrojem v rukou Oldřichových. Souboj ten

veliký, v němž potýkáno se netoliko vojskami a bitvami, ale i vše

likými dary ducha i slova, ctnostmi a chytrostmi, genialnosti stát
nickou a ouskoky diplomatickými, pomocí mocnářův i národův
cizích, sněmováním a poselstvováním nekonečným, nabýval větší
a větší zajímavosti jak z okolností časových, tak i z osobní povahy
soupeřův, aniž zastavil se leč ouplným svítězením jednoho a ustou

pením druhého s jeviště. Pan Jiří měl v panu Oldřichovi ctíti
manžela sestry matčiny, tento pak kochati se ve zdárném synovci
svém; ale vášně strannické dávno byly mezi nima vyryly propast
bezednou, která překážela pravdivému sblížení sebe. Nehádejme
nakvap, kdo z nich měl oumysly lepší a zastával stranu spravedli
vější : oba šli jistě, kam kterého vedlo přesvědčení a svědomí jeho.
Vímeť arci již o panu Oldřichovi, že neliboval sobě v národu svém,
aniž chodil po cestách upřímnosti, anobrž že zdálo se jakoby vždy
bažil jen po mistrovství v oklikách a pokrytství; tajiti ale také
o panu Jiříkovi nesmíme, že jakkoli upřímné bylo jeho vlastenectví,
jakkoli vysoké dary ducha i srdce, jakkoli bezouhonný život ve

řejný i soukromý, přece co do ušlechtilosti mysli a outlosti svě
domí, dle zdání našeho, zůstával pozadu za předchůdcem svým
panem Ptáčkem. Byltě zajisté opatrný jako had, a při moudrém
obstarávaní obecného dobrého nezapomínal nikdy na své vlastní,
aniž ostýchal se užívati prostředkův tu chytrých, tam krutých
k oučelům, kteréž za chvalné a potřebné uznával. Možná, že tako
véto přísady v jeho povaze bylo potřebí, anby bez ní byl snad ne
dovedl více, nežli někdy týž jeho předchůdce.

Sněm ten obecný a valný, na kterémž věci v Pelhřimově svo
lené měly se vésti ve skutek, dle žádosti jednoty Poděbradské
bylby měl co nejdříve rozepsán a držán býti: ale pan Rosenberk
provedl to, že mu rok prodloužen až ke dni sv. Martina, a to do

Prahy, tak aby prý netoliko král Fridrich, ale i knížata Slezští
a korunní země všecky k němu pohodlně připravit! se mohli. Když
potom týž pan Oldřich oznámil umluvy Pelhřimovské králi Fridri
chovi a dvoru jeho, dal tím příčinu k dopisům velmi zajímavým
a poučným. Pan Kašpar Slik psal jemu dne 6 července, že před
loživ zprávu jeho králi, srozuměl, že »Jeho Milost to slovo, jakož
píšeš, žeby ještě z toho mohlo něco dobrého vyjiti, sobě více váží
nežli formu toho přípisu. Neb se Jeho Milosti a některým zle líbí
o Rokycanovi; druhé sobě váží někteří, že jest to nepodobné,



jestližeby král hned nevydal krále Ladislava, že proto bez pána
býti nechcete; třetí, že sami chcete zpravovati zemi, a budeliť třeba,
chcete se k Jeho Milosti utéci, tak aby Jeho Milost vám byla po

vinovata, ale vy zase ničehož nic; čtvrté se také váží nejvýše, že

jste v tom všickni zapsáni, ježto toho dříve nebývalo; a mají ně
kteří za to, že s tím jest jakoby odstoupeno od vaší strany; páté
divno jest některým, že druhá strana, ač jest mnohem menší než

vaše, ježtobyste měli s sebou Slezy a všecky země okolní, vždycky
vás po své vůli táhne kamž chce. Všakž kterakžkolivěk, majíť zde

vždy ještě naději, že něco dobrého máte nazad, a též já také
ufám. Ale kněz Karvajal, tenť již cele si zoufal, a včera ke mně

řekl: »tyto umluvy nic se mi nelíbí, ano se praví, že pro Rokyca
novo potvrzení má posláno býti ku papeži nebo jinam, kdežby tomu

nejspěšnější konec státi se mohl; viděti, že to směřuje do Basileje
k oněm schismatikům, i již poznávám, že Prokop Rabštein málo

prospěje svým poselstvím; neb papež ne tak brzy potvrdilby člo
věka, jehožby neznal pevného býti u víře.« Tak já rozumím, že

jest zoufal dokonce.* Na to pan Oldřich dal za odpověd: »Pošli
k tobě i Karvajalovi kněze Jana faráře svého ze Soběslavě, kterýž
vás těch věcí všech šíře zpraví, proč se jest to tak stalo. Neb
jakož se v tu chvíli dálo, byť se ta umluva nebyla stala, bojím se

žeby se tak bylo drželo, žeby popravování nebylo třeba. Však bu
deliť Jeho Milost i papež ráčiti, ještě jsou v tom takové cesty zů
staveny, ježto to bohdá dobře půjde; neb jest tehdáž jinak jiti

nemohlo, jakožť vás toho kněz Jan zpraví. A takť mi se zdá, když
to Karvajal uslyší, žeť bude lepší mysli, a žeť sobě nezoufá.* 141

Poznáme brzy, jakové to byly cesty, na kteréž pan Rosenberk
i krále i papeže navodit! směl.

Hlavní toho léta péče Fridrichova směřovala k ukončení dávné
roztržky církevní, a sice zrušením neutrality německé, přiznáním se
všech k Eugeniovi IV a umořením konečným sboru Basilejského.
Eugenius již 31 ledna 1446 byl stvrdil některé námluvy Karvajalovy
s Fridrichem, ku př. že papež králi, když přijde do Itálie pro
císařskou korunu, netoliko všemožnou přízní a pomocí se propůjčí,
ale také ve dvou létech po učiněné deklaraci summu stotisíc zlatých
Rýnských vyplatiti dá atd. Den na to, 1 února, vypravil k němu
zase plnomocníky své, Tomáše ze Sarzany, biskupa Bononského
a Karvajala pro další té věci vyjednávaní.

142 Nemůžeme zde šířiti,
kterak potom ku konci máje poslán zase do Říma Aeneas Sylvius,
aby sklonil Eugenia k dalším výminkám, jež král poslušenství svému



kladl, ani jaké měl obratný tento řečník půtky v Římě i ve Frank
furtě s předním řečníkem knížat německých, Řehořem z Heimburka,
i s knížaty samými, ježto s větší částky se byli podtají zapsali ku

prospěchu sboru Basilejského. Položíme jen krátkou zprávu, kterouž
o důležitém jednání sněmu Frankfurtského (od 1 září do 5 října 1446)
podal panu Rosenberkovi kancléř Kašpar Slik v tato slova ;

145

»Dobře se nám ve Frankfurtě vedlo; ale kdybychme nebyli při
jeli od Královy Milosti tak mocně, jakožto markrabě Badenský
a Bramburský, několiko biskupův a já, bylaby ta deklarace všecka
šla pro koncilium a Felixa, neb sou se kurfirstové k tomu byli
zapsali; ale člověk míní, pán bůh mění. Myť sme tak mnoho uměli,
že sme ten svazek a řetěz roztrhli, bohu chvála, tak že všecky ně
mecké země, i Burgundský, sjednali se s králem pro pana Eugenia,
však s jistými výminkami, aby Jeho Svatost ty také učinil; jsouť
dosti lehké.« Mezi výminkami dotčenými nejdůležitější chtěla tomu,
aby papež přiznal se výslovně k dekretu Frequens od sboru Kon

stantského vydanému a zavázal sebe i nástupce své ke svolávaní
všeobecného sboru církevního po uplynutí každého desítiletí: což

ale, jakož vědomo, potom nevešlo ve skutek. 144

Ještě před sněmem Frankfurtským, a brzy po smluvách Pelhři
movských, poslán byl od krále Fridricha také do Cech Prokop
z Rabšteina, aby přiznáním se aspoň university Pražské a předních
šlechticův českých k Eugeniovi IV neutralita od r. 1441 zrušena
byla. Pan Prokop šel o to nejdřív na poradu do Krumlova; odkudž
pan Rosenberk s deklarací hotovou, ku kteréž první přivěsil pečet
svou, vypravil jej k jiným pánům, aby učinili tolikéž. Mnozí však,
i jeho vlastní jednotníci, odepřeli pečeti své, pravíce že věc ta
měla na sněmu zespolka, nikoli pak stranně a porůznu jednána
býti; ovšem tedy činili tak jednotníci Poděbradští, kterýmž se zdálo,
žeby příležitosti takové užiti se mělo, aby povolností svou aspoň
koupili Rokycanovo potvrzení. Psali o to listy důtklivé panu Rosen

berkovi, omluvné králi Fridrichovi, a pan Rabštein potkal se v po
selství svém se mnohým netoliko příkořím, ale i nebezpečím. Nic
méně dosáhl tolik, že universita Pražská deklarovala se pro Eugenia
dne 2 srpna, páni pak Oldřich z Rosenberka, Menhart a Jan ze

FIradce, Václav z Michalovic, Mikuláš a Zbyněk z Hasenburka,
Hanuš z Kolovrat, Hašek z Walšteina, Zdeněk ze Šternberka i Jan
Smiřický jmenem celého království českého učinili totéž zápisem
dne 10 srpna datovaným.'

45



Sněm valný, kterýž dle umluv Pelhřimovských uložen byl do

Prahy ke dni sv. Martina, a trval až do polovice měsíce pro
since [1446], stal se památným nad jiné sněmy věku tohoto. Byliť
na něm netoliko stavové čeští u velikém počtu, ale také vyslanci,
z Moravy, ze knížetství Slezských, z Lužice a z Sestiměst; a české

stavy spatřujeme na něm poprvé zřetelně rozdělené ve tři kurie
neboli komory, stavu totiž panského, zemanského a městského,
rokovavší o důležitějších otázkách dříve porůznu, nežli sestupovali
se ke společnému snešení sněmovnímu. Obě strany vlastenčily v ře
čech svých o závod, vychvalujíce nejen každá svou píli k obecnému
dobrému, ale také náchylnost ku pokoji, svornosti a jednotě. Usi
lováno pak předně, aby umluvy Pelhřimovské o krále Ladislava

přijaty a schváleny byly netoliko od stavův země české, ale také
od vyslancův zemí korunních, tak aby svazek zemí těch s Čechami
se utužil a žádost o krále Ladislava mohla králi Fridrichovi před
nesena býti co žádost veškeré koruny. A poněvadž dosavadní po
selství do Rakous všecka ukázala se býti jalova, vedeno nyní k tomu,
aby stavové sami v počtu co možná největším sjeli se a vyjed
návali osobně s králem ve Vídni, tak aby všem odkladům a úsko
kům již konec učiněn byl. Stalo se tedy uzavření v tomto smyslu,
a jmenováni pan Jindřich ze Stráže a Přibík z Klenového, aby je
oznámili Fridrichovi a požádali jak o potřebné glejty, tak i o rok
neboli lhůtu ke sjezdu takovému co nejkratší. Potom zřízeno jest
poselství jmenem celého království ku papeži Eugeniovi o potvrzení
M. Rokycany, a určeni k němu M. Petr z Mladenovic, známý někdy
Husův přítel a písař na sboru Konstantském, nyní farář Svatomi
chalský v Praze, rytíř Jan Malovec z Pacova, pán na Borotíně,
Matiáš Louda ze Chlumčan častojmenovaný, nyní sudí dvoru měst
královských a měšťan Pražský, a Martin Kučka z Hor Kuten, hof
mistr horní; žádost o to ku papeži sepsána dle návrhu od pana
Rosenberka podaného, a všickni stavové bez výminky přivěsili k ní

pečeti své, jen kapitula Pražská odepřela jí, a zbudila tím veliké
proti sobě hněvy a reptání jak na sněmu, tak i v lidu obecném.
Mistr Rokycana, znaje nepřátely své, spůsobil to, že vyzváni sněmem
všickni mistři a kanovníci, aby vyznali, byloliby jim co vědomo
o jeho mravích a obcování, coby mělo býti jemu ke škodě a ku
překážce toho důstojenství: a když odpověděli, že nic takového
nevědí, požádal o tom svědectví písařův obecných, aby poslům do
Říma přidáno bylo.

Nejtěžší však a nejdůležitější jednání sněmu Svatomartinského



týkalo se uvedení řádu a ustanovení zprávce zemského. Zdá se že

příklad stavův uherských, kteří tohoto léta [1446] dne 5 června
volili sobě Jana Huniada za gubernatora s mocí královskou, po
sloužil Cechům za pobídku, aby pokusili se o skutek podobný.
Stav panský dal první hlas svůj, aby v Čechách také byl zprávce
jeden na králově místě, tak aby celá země slíbila jemu poslušenství,
a on aby všecky ouřady zemské, dvorské i obecné osazoval a zpra
voval, práva komory královské vybíral, berní od země svolenou

zástavy královské k ruce budoucího krále vyplácel, sněmy pokládal
a vše co na krále sluší působil, však tak aby přitom zavázán byl
nic nečiniti bez vědomí a svolení rady, kteráž jemu z pánův, ze

manův i měst měla býti přidána; moci pak sobě svěřené aby ne

požíval nežli do dvou let pořád zběhlých. Soud zemský, jenž již
od r. 1440 zastaven byl, chtěli tomu aby zřídil se opět spůsbbem
takovým, aby k němu vydali osoby páni ze sebe a zemané ze sebe
v počtu tom, který ustanovil byl někdy císař Sigmund. Stav ze

manský nenamítal nic podstatného, leda že chtěl, aby k raddě
zprávcově páni vybrali ze sebe šest osob a zemané tolikéž, násle
dovně aby stav městský nebyl v ní zastoupen; a co do osazení
soudu žádáno, aby soudcové všickni vynášeli pospolu netoliko ze

manské, ale také panské nálezy. Tím větší odpor zdvihl se od stavu
městského. Vyslaní Zatečtí, Lounští, Slánští, Nimburští, Klatovští,
Čáslavští, Kouřimští, Brodští a Sušičtí ohlásili se, že nemají moci

svoliti, aby kdo nejsa králem korunovaným, požívati měl království
v zemi, a protož že věc takovou dříve na obce své vznésti musejí.
Hradečtí vyložili hlas svůj šíře v ten smysl, že majíce své práva
i svobody od starodávna, museliby žádati, aby král jim jich po

tvrdil, nežli jej za pána přijmou; aby pak zprávce měl na města
královská summy klásti, nebo jimi vládnouti, to že zdá se jim
i obci jejich »dosti neznámé;« však že především má staráno býti
o věci duchovní a božské, zejména pak o potvrzení arcibiskupa;
teprv když to projde, že nebudou odporní, vedle jiných pánův,
rytířův, zeman a měst, »přijmouti to dítě Ladislava nebo jiného
za pána,« když to jen stane se z jedné všech vůle a se slušnými
ohradami. Pražané konečně namítali, že od starodávna měli za

právo, aby jim král sadil konšely sám osobně, a nikoli skrze ©úřed
níka ani sebe vyššího; »nýbrž by královic byl dědičný a plnoletý,
ještěby (prý) saditi u nás ouřadův moci ani práva neměl, léčby
korunován byl podle řádu této země;« i nechtěli prý z těchto
svobod se dáti vyvěsti, aniž se jim zdálo zprávci k vůli odříci se



všech požitkův královských, kterýmiž opatrovali potřeby městské
téměř všecky, a bez nichž prý rozličné musiliby podstoupiti ne

dostatky. V odporu takovém podporována i podněcována města

podtají také ode mnohých pánův, bojících se, aby zprávce nebyl
volen ze strany jim odporné. Strana vlastenecká snášela se ko

nečně s takovým návrhem, aby radda dvanácti osob přidána byla
zprávci, a sice po čtyřech z panského, rytířského i městského stavův,
a vždy po polovici z jedné i z druhé strany — neb již zbytky
jednoty páně Menhartovy počítány s katolíky za jedno: — ale

když města nepřestávala odporu svého, pan Rosenberk uhlídav
dobu svou, provedl to, že rozhodnutí té věci odloženo zase až do
návratu poslův do Vídně i do Říma jmenovaných. Tak rozešel se

opět bez konce sněm Svatomartinský, leda že některé půtky a pře
soukromé na něm urovnány jsou.

148

Kněz Karvajal před návratem svým do Říma žádal byl pana
Rosenberka psaním z Vídně dne 13 listopadu, aby dal mu věděti,
čeho si přál od papeže pro upokojení země i církve české, a kterak
chtěl aby v těch věcech se pokračovalo, jist jsa napřed, že rady
jeho cele prý poslouchali se bude.147 Po ukončení tedy sněmu
Svatomartinského líčil pan Oldřich [v lednu 1447] ve psaní ku

Karvajalovi obšírně, co a proč se stalo; oznámil, kterak jeho pro
tivníci z příčiny té, že celá země přivěsila pečeti své k žádosti
o Rokycanovo potvrzení, dělali sobě naději, že již dojdou konečně
cíle svého; mnozí prý chvástali, ano v Římě vše prodajno, že peněz
neuskrbí v kanceláři Jeho Svatosti, a protož zdar jejich že jest
nepochybný. On ale že pevnou má důvěru, že Jeho Svatost u věci
té se neukvapí, anobrž za odpověd že ráčí vypraviti legací zvláštní
a znamenitou do země, kterážby sama spatřila i seznala spůsob
věcí českých, a čeho k opravě jejich potřebí bylo. Jemu že zdáloby
se prospěšné, aby poslán byl do Cech důstojný biskup, jakoby již
ku posvěcení arcibiskupa, i jenžby také s větším důkladem pro
středkovat! mohl mezi zemí a králem Římským; ten pak aby ne

zapomenul přinesti s sebou předně opisy všech psaní, která od

počátku bouří českých vyšla z Říma do Čech a naopak, potom
knihu inquisitorům potřebnou a posléze traktat vydaný od M. Jana
Stojkovice proti Rokycanovi. Co do poslův českých, kteří do Říma

přijdou, radil aby s nimi přívětivě se nakládalo, i aby nebyli o více

tázáni, nežli celéli království je poslalo, a stojíli již všickni Čechové
v poslušenství stolice svaté? odpovědi pak jejich aby pro budoucí
potřebu se zaznamenaly. O nepřivěšení pečeti od kapituly Pražské



\
k žádosti zemské prosil, aby nečinily se nesnáze, protožeby sice
hněv a křik proti kanovníkům sotva utišený obnovil se zase. Mnozí
věrní katolíci, mezi nimiž i on sám, že jen proto připojili se k žá
dosti té, aby žádaná deklarace celého království pro Jeho Svatost
neutrpěla překážky, a také aby přístup budoucímu legatovi do
Cech usnadněn byl. Jeho příchodu že jest pilné potřebí, protože
sektáři čím dále tím větší opět nabývali přízně zvláště v Polště
a v Uhřích, kdežto prý nověji mnoho lidí k nim se přivinulo a ne

byloliby překaženo záhy, strach prý aby věci poslední nestaly se
horší prvých atd. I za tyto výstrahy děkoval Karvajal velice a sli
boval. že všecko stane se dle páně Oldřichovy žádosti. 148

Mezitím udály se v Římě proměny důležité. Dne 7 ledna [1447]
vjeli tam poslové krále Fridricha, (zejména Aeneas Sylvius a Prokop
Rabštein), i jiných mnoha knížat německých, s námluvami vloni

učiněnými, a 11 ledna měli první veřejné slyšení, v němžto podá
vajíce se k učinění poslušenství, žádali o přijmutí a potvrzení vý
minek Frankfurtských. Eugenius ale hned nazejtří (12 ledna) upadl
v těžkou nemoc, čímž jednání počaté nejen opozdilo se, nýbrž
i v nové ubíhalo nesnáze. Kardinálové zajisté vydaní ke skoumaní
věci, mnozí odporovali naprosto výminkám, až po dvou nedělích
papež opět na čas pookřáv, chtěl tomu, aby stalo se žádoucí na
rovnání. Dnové 5 až 7 února považováni a slaveni jako nějaké
znovurození Říma; poslové zajisté, obdrževše žádané bully, nejprv
klečíce okolo postele nemocného papeže učinili mu poslušenství
samému, potom pak ve veřejné konsistoři, u přítomnosti mnoha
tisícův lidí, opakovali deklaraci svou hlučně a slavně. Aeneas a

Prokop zavázali se přitom, že král jejich odvolá bez meškání gleit
někdy sboru Basilejskému daný.

149 Takž Eugenius IV, umíraje dne
23 února, mohl kochati se útěchou, že církvi od tolika let roz

dvojené a bouřemi neslýchanými zmítané navrácenou spatřil pře
dešlou jednotu, moc a slávu. Z nového konklave, jehožto předním
strážným byl Cech Prokop z Rabšteina,

100
vystoupil na jeho místo

dne 6 března, co Mikuláš V, tentýž Tomáš ze Sarzany, kterýž
vloni v poselství byv u krále Fridricha ve Vídni, přišel byl jednou
s Karvajalem také navštívit pana Rosenberka na Krumlově,

161 muž

postavy malé, ale ducha nemalého, učený a výmluvný, ctižádostivý
a tvrdohlavý. Jeho volením přibylo i panu Rosenberkovi v Cechách
přízně a moci, ačkoli pokrytství ono a klam, že veřejně pro Ro

kycanu, podtají proti němu mluvil a psal, neušly ani v Římě za

slouženého poroku.
152 Ostatně rozumí se, že Mikuláš V tvrdil úmluvy



jak Vídenské tak i Frankfurtské, jichž obou byl hlavním původem;
aniž budeme zde šířiti, kterak potom zbytky sboru Basilejského,
vypuzeny byvše bezděky z místa svého (4 Jul. 1448), usadily se
v Lausaně, až konečně přičiněním krále Franského spor dávný
úmluvami (25 Apr. 1449) cele udušen byl.

V okolnostech takových poslové čeští o Rokycanu pracující
nemohli potkati se s dobrou, již na cestě do Říma, v městě Ro

vigo, mluvivše s panem Rabšteinem, odtud se vracujícím, uslyšeli
že nebylo naděje, aby co pořídit! měli, an již prý někdo jiný k arci
biskupství Pražskému byl ustanoven. Do Říma vjeli dne 1 máje,
a třetí den potom obdrželi první slyšení před papežem a kardinály
toliko, nikoli jak žádali, před celým kněžstvem. Měli prý také vý
strahu od znamenitých osob, že s nimi nevěrně a neupřímě se
ukládalo; a však zlého nic nepotkalo jich, a chování k nim, ne

byloli laskavé, bylo aspoň šetrné a slušné. Dáni jim dva preláti,
k radě i pomoci ve všelikých potřebách, a kněžím jejich dovoleno
sloužiti v kostelích Římských. Tři kardinálové, Tarentský, sv. Sixta
i sv. Angela (t. j. Karvajal) byvše ustanoveni k vyjednávaní s nimi,
předložili jim následující otázky: 1) Jak stáří byl Rokycana? Od

pověděno, že již mu bylo téměř padesát let. 2) O čem měl být i

živ? mělli živiti se prací rukou svých, aneb choditi žebrotou? Od

pověd: ne všecka zboží arcibiskupská byla rozzastavena, některá
pak drželi jeho přátelé, kteří hotovi byli postoupiti jich jemu hned,
budeli potvrzen, nikoli ale jinému komukoli. 3) Volenli jest kano

nicky z jednomyslné vůle kapituly Pražské ? Odpověd: když volen
byl, tehdáž nebylo kapituly v zemi, ale země celá s kněžími, kteří
tehdáž byli, z vůle nebožtíka císaře volila jej, a týž císař, i po něm
král Albrecht, stvrdili volení to tak, že za jeho živobytí nikdo jiný
neměl býti arcibiskupem; potom v listu mírném království celé

zapsalo se v témž smyslu. Na hrad sv. Václava v Praze uvedeni

jsou sice od téhož císaře opět kněží, aby ostříhali těla svátých a
modlili se za ty, kteří tam pochováni jsou: ale ti nic neměli činiti
s úřadem arcibiskupským, jakož sami seznali na posledním sněmu
zemském, doloživše, že cokoli dobrého království zjedná sobě a
církvi Pražské, nebudou tomu na odpor. 4) Byloli již království
celé dokonale upokojeno skrze kompaktáta i skrze svolení k Ro

kycanovi co arcibiskupu ? Odpověd : potvrzení a posvěcení Roky
canovo stane se nejlepším prostředkem ku konečnému a dokona
lému země upokojení, k rozmnožení víry, k utišení různic a k vy
kořenění bludův tu i tam ještě pozůstalých; Rokycana dle darův



od boha sobě propůjčených nejlépe bude uměti duchovenstvo
české uvesti v pořádek a jednotu, opravit! kázeň církevní a zjed
nat! spolu stolici apoštolské povinnou čest i poslušenství.

Neméně zajímavé a značné, jak pro ducha věku, tak i pro
povahy a poměry památných osob, byly mnohé řeči, které tehdáž
poslové čeští ze soukromých rozmluv svých zaznamenali. Tak
ku př. mluvil prý k nim doktor Jindřich Kalteisen, známý někdy
z hádaní Basilejského, nyní mistr svátého paláce v Římě: »Mnohoť

jest křivolakého v české zemi; musilby k tomu býti Vlach, aneb
někdo moudrý jiného jazyka, aby to napravil. Protož proste za

to papeže, ať vám takového dá. Však vám neposvětí Rokycany,
leč toho kalicha ustoupíte. Země Německé mají vás za bludné
a vždy k tomu hledí, aby na vás to kacířství opraveno bylo. Také
byli již někteří před vámi zde, a jiných čekáme ještě, že ten list
váš není ode vší země, kteréhož ste podali papeži a kardinálům;
a budete proto spáleni. Kdožby tomu nerozuměl, kteří to jsou,
co stojí o toho Rokycanu, že jediné ti, ježto jsou z jeho šibalstva
i drží církevní zboží, tak aby on jim z toho nic neřekl. Než uči
níliť Rokycana poslušenství a budeliť ve všech věcech státi naučení

papežovu, budeť potvrzen; jinak bude v klatbě i s těmi, kdož se

jeho přidrží« atd. Kardinál Karvajal řekl jim: »Opusťte ten kalich
a sjednejte se s církví Římskou; však dokud se nesjednáte, vždy
Němci budou vříti a papeže popouzet!, a nikdy nebudete míti po
koje; i přijde ten čas, že toho kalicha musíte nechati. Já přijedu
k vám a naučím vás víře, a zvláště Tábory. O tom Rokycanovi
mluví se mnohé věci; vyskoumám to, až se k vám dostanu. Ať
nechá toho kalicha, budeť arcibiskupem a dojde kteréhož bude
chtíti důstojenství.* Potom uvedl jim bájku k důvodu svému, a
řka: »lidé jedni zmokli všickni od deště, a zmokše zbláznili se,
kromě jediného; a ten když vešel mezi ony, jsa trhán od nich
a rván, raději vyšel na dešt, aby také bláznil, nežliby moudr zů
stana od nich trpěti měl. Též i vy učiňte s tou svou pří o ka
lichu* atd. Kardinál sv. Petra pravil, že kdyby Rokycana nebloudil,
hodilby se nade všecky jiné k tomu arcibiskupství. V rozmlouvání
s papežem horlili poslové čeští sami na krajany své, kteří jinak
psali veřejně a opět jinak podtají a soukromě: i jakž jim tedy
mělo věřeno býti? Papež omlouval jich, pravě že to činili z křeh
kosti, a že byli jako Petr, ježto pro bázeň zapřel boha; neb i oni

(prý) vás se bojí. Potom když stěžovali sobě Cechové, že mnozí
kaceřují Rokycanu a ty, kteří stojí o kalich, odpověděl papež: »ti



zle a nemoudře činí; byť to bylo kacířství, bylbych nerozdával
sám krve boží laikům, jakož z úřadu mi tak činiti ustanoveno; a

byste se byli přihodili k tomu, když sem rozdával, bylbych i vám
také rád podal. Znám to, že prvotní církev svátá pod obojí spů
sobou dávala; a kteří toho neproměnili, jako Rekové, dopustila jim
toho církev Římská, ale kteří to opustili s církví Římskou pro
nebezpečnost, a pak navracují se k tomu zase, hřeší smrtelně a

bloudí.* Potom když namítali poslové: »Však ste tak s tím ka
lichem přijali k sobě Řeky, a my také máme kompaktáta se sborem
Basilejským za dobré paměti Eugenia: prosíme pro pána boha,
přejte nám těch umluv požiti!« — k tomu papež nic prý ne

řekl atd.
Po mnohém prošení a napomínaní dána poslům teprv okolo

25 máje v posezení kardinálův ta odpověd, že jakož království
české žádalo opatřeno býti zprávcem a otcem duchovním, tak
i stolice apoštolská nepřestala nikdy o to péči míti: poněvadž ale
království to nebylo dokonce upokojeno, arcibiskup také neměl
o čem živ býti, a jednota ve víře i v poslušenství nepochybné
hlavy církve Kristovy nedospěla ještě u všech: protož že Jeho
Svatost i s kardinály svými uložila vypravit! do Čech legata a lá
teře kardinala sv. Angela, (což byla prý veliká čest pro ně,) aby
ohledal víru království i víru arcibiskupa voleného a ujistil se,
čímby měl živ býti; legat pak že bude míti plnou moc zjednati
pastýře té zemi a opatřiti všecky věci dle uznání svého. Odpovědí
tou, ačkoli předvídanou, skormouceni byvše poslové, osvědčovali
se před papežem a kardinály veřejně; že Čechové chtěli sice spo
jeni býti s církví Římskou a poslouchat! jí, ale oslyšeni byvše ve

slušných žádostech a nemohouce míti pastýře, jakéhož potřebovali,
aby víra křesťanská v nich nehynula i spasení duší obmeškáno ne

bylo, jestliže již obrátí se jinam a oddělíc se od Říma, pokusí se
o věci neobyčejné sice, ale dobré a v písmě založené, bůh prý
bude jim svědek i lidí to tajno nezůstane, že to tak nepůjde naší

volí, nýbrž jen »vaším tištěním nás od sebe.« Potom když chystali
se k odchodu, dne 28 máje Mikuláš V, chtěje jich pouchlácholiti,
povolal je k sobě a oslovil soukromí takto: »Budu s vámi mluviti
nelíčené a upřímně. Stoje na tři kroky od hrobu a z nízkého
stavu povýšen jsa na důstojenství nejvyšší, nemám na tomto světě
po čem více bažiti, leda po cti a slávě boží a po spasení duší
lidských. Já i druh můj kardinál sv. Angela známeť arci oba
Rokycanu jakožto muže učeného, rozumného a výmluvného; neboť



ukázal se v tom na sboru Basilejském dostatečně, ale zbudil také
mezi Němci velikou nenávist proti sobě. Protož když král Římský
podával nám jiné osoby k arcibiskupství vašemu, my nechtíce ura
ziti jeho, zvláště pokud ještě poslušenství v Němcích ke stolici této
není dosti utvrzeno, netoliko z té příčiny museli sme dáti vám od

pověd, jakovou ste dostali, ale také abychom zkusili Rokycanu,
o němž jedni tak, jiní onak mluví. Však kardinál, jenž k vám přijde,
jest tak moudrý, přívětivý a trpělivý, že bude uměti uhoditi v to,
co poslouží zemi vaší ke cti a k dobrému. Mé srdce Cechům nad
jiné národy, ba nad přirozené přátely nakloněno jest, vždy však

podle boha a přikázaní jeho. Ale o Rokycanovi proslýchá se, že

učí, jakoby bez přijímaní pod obojí nebylo spasení, a že nevěří
v transsubstanciaci: toťby již byl blud těžký.« Poslové ujišťovali,
že to byly nešlechetné a lživé klevety, vymyšlené od nepřátel, ježto
aby uvedli jej v ohyzdu, nepřestávali jemu veliké křivdy činiti.
S tím pak vzavše odpuštění od papeže, vrátili se neveselí do vlasti
své zase. 153

O druhém poselství, kteréž následkem smluv Pelhřimovských
a zjednáním sněmu Svatomartinského vypraveno ku králi Fridri
chovi, nezachovalo se nám zpráv místnějších; jen tolik víme ovšem,
že pan Rosenberk i zde hrál dvojí osobu, jednu co sněmovník
český, druhou co tajný rada krále Fridrichův. Král zajisté již
16 ledna 1447 děkoval jemu za výborné naučení, kterak se v té
věci chovati měl, a slibovav, že s posly českými vlídně nakládati
bude, žádal nicméně ještě o další radu, co činiti, kdyby poslové
nespokojenými se býti ukázali.154 Páni Jindřich ze Stráže a Přibík
Klenovský přišli k němu na sněm rakouský do Korneuburka s po
čátku měsíce února, a sprovodivše jej odtud do Vídně, byli tam

ještě dne 12 února. Dle instrukce od stavův jim dané 165 zdá se
že žádali sice o vydání jim krále Ladislava, roku však zavitého,
smluvami Pelhřimovskými ke dni sv. Martina 1447 určeného, snad
pro ušetření jeho důstojenství, že mu neohlásili; měli tuším jen
povinnost, vyložiti jemu živě i důkladně, že vydání ono stalo se

bylo jedinou i nutnou výminkou pokoje, jednoty a svornosti české.
Fridrich však nedal sebou dále hnouti, nežli že uložil stavům če
ským opět sjezd valný do Vídně ke dni sv. Michala 1447, i vy

pravil hned glejty k tomu potřebné až do tisíci koní, aby přije
douce mohli jednati s ním o to sami osobně a neprostředně.
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Když to stavům na sněmu po sv. Stanislavu sebraným oznámeno
jest, »páni (jak dí starý letopisec) dosti těžce sobě to brali, že



vždycky činí jim protahy takové a tak mnohé: ale však svolili
k tomu roku ovšem pro dobré království, a dali odpověd psanou
králi.*

Umění však toto protahův a odkladův na dvoře Fridrichově
neprovozovalo se beze všeho nebezpečí. Pan Kašpar Slik panu
Rosenberkovi již 9 dubna »dával u veliké taji věděti, že někteří
páni z Čech, ale málo jich, psali markrabi Albrechtovi Brambur

skému, chceli se v České království uvázati, že mu. toho i s svými
pomocníky chtí povolni a pomocni býti, dávajíce mnoho troštův. Ale
markrabě odepsal, děkuje jim z dobré vůle, že on toho ani s bohem
ani se ctí učiniti nemůže, aby mu za zlé neměli; také že on proti
strýci svému králi Laslavovi, ani proti domu Rakouskému, ani králi
Římskému býti nechce.* »Vím pane, (doložil týž Kašpar,) že
v Němcích žádný proti králi Římskému toho nepřijme, a mám za

to, že i v Polště tak zavázáno jest.*
167 Neníť arci pochyby, že král

Kazimír, dav se po smrti bratra svého prosbami nekonečnými
sotva oblomiti ku přijmutí koruny Polské, tím méně chvátal oso
bití sobě českou, ještě mnohem povážlivější: ale také jiná strojila
se tehdáž proti Fridrichovi příkoří, bližší a čitelnější. Uhři ne
snadivše se s ním, jakož sme již napověděli, nejen o krále Ladi
slava i korunu, ale také o některé zámky pomezní a škody s obou
stran činěné, byli již ku konci minulého léta válečně vtrhli nejprv
do Štýrska, potom i do Rakous. Dne 11 února vypraven byl ze
sněmu Budínského Sigmund Sláma z Nezřeva, někdy konšel Pražský,
nyní služebník gubernatora Jana Huniadiho, do Čech a Moravy,
aby naklonil přední pány těchto zemí ke smlouvě proti Fridrichovi.
Poselství jeho potkávalo se tuším s nemalou přízní, ano nepokojilo
krále, kterýžto několika psaními ze Štýrského Hradce dne 17 dubna
vydanými prosil a napomínal věrnějších sobě pánův, jako pana
Rosenberka, Hanuše Kolovrata i jiných, aby pilností svou zmařiti
hleděli všecky takové úmysly. Nicméně stavové čeští vzavše věc
tu ve své uvážení, tuším na sněmu po S, Stanislavu, dopisem
zvláštním navrhovali stavům uherským, aby »k utvrzení starého
mezi oběma národy přátelství* vypravili také posly své k roku
Svatomichalskému do Vídně. Uhři mezitím dne 1 června v Rad

goně, prostředkováním knížat Celských, uzavřeli byli dvouleté pří
měří s Fridrichem na ten spůsob, že o S. Martině nej prvé příštím
mělo ve Vídni rokovati se pomocí papežova legata o konečný mír;
odpověděli tedy ze sněmu Pešťanského dne 23 června, že jakkoli
by rádi byli v té věci Čechům po vůli, však majíce také před



sebou rok s králem, jehož jim změnili již nelze, že prosí aby Če
chové odročili valný sjezd svůj ve Vídni k témuž dni S. Martina,
dříve pak aby k uzavření předběžných umluv sjeli se s nimi v men

ším počtu v Prešpurku aneb ve Skalici uherské.108 Další akta
o věci té nedošla nás; srovnámeli však to vše se zmínkou o řečech
mezi pány Českými a Rakouskými .té doby bývalých, kterak prý
ruka jedna druhé pomáhatiby měla,

159 nemůžeme tu nespatřiti po
čátku onoho pásma dějin, které o pět let později skutečným do

bytím krále Ladislava ukončilo se.
Čechové strojili se velmi oupravně k roku Svatomichalskému

do Vídně. Již před hodem S. Jana křtitele držáni po všech kra

jích sjezdové, aby osoby k té jízdě voleny byly, a ohlášeno, že

všickni volení měli den S. Matouše (21 září) sjeti se u pana Men
harta ve Hradci Jindřichově. I stalo se tak. Ale sotva že byli
pohromadě, přišlo jim psaní od Prokopa z Rabšteina i Jiřího Kaina

chera, oznamujíc že král Fridrich poslal je, aby něco úmyslu Jeho
Jasnosti vznesli na stavy české, dříve nežliby tito hnuli se dolův
do Vídně; i žádali o glejt bezpečný. Přišedše pak do Hradce,
vypravovali, »kterak Jeho Milost srozumívá, že s toho sjezdu Plra
deckého chcete jeti do Vídně s takovým úmyslem a žádostí, aby
Jeho Milost vám krále Ladislava strýce svého do vaší země vydati
ráčil za krále a pána. I jestližeby takový úmysl váš byl, a žebyste
s takovou žádostí k JMti jeti mínili, praví Jeho Milost, žeby tehdy
nákladové i ta práce vaše nadarmo byla. Neb králová Alžběta
slavné paměti mátě krále Ladislavova, jdouci na onen svět, poru
čila jest i svěřila na nejvýše krále Ladislava syna svého Jeho Mi

losti jakožto strýci a poručníku, tak aby jeho nevydával nižádnému
do jeho let došlých i rozumných. I můžete rozuměti, že přes to
není hodné Jeho Milosti to učiniti, jakož pak též JMt vám po
věděl přede čtyřmi léty, když ste byli o to do Vídně přijeli. Víte
také, že král Ladslav má více zemí, a Uhři též jeho žádají, jimž
JMt též tak odpověděl jako vám. Než když král Ladslav doroste
a svých let rozumných dojde, kam se pak bude chtíti obrátiti, to
bude moci učiniti. Ale víteli jakou jinou cestu, ježtoby tato země

pod nějakými zprávami v řádu mohla státi a postavena býti do
jeho let rozumných, tomu král Římský JMt chce raditi a pomoci,
a na to tento rok s vámi držeti.« Ve druhém slyšení doložil Rab

štein, že král nesrozuměl poslům českým, pánům Strážskému a

Klenovskému, žeby byli žádali o vydání krále Ladislava Čechům
na roku Vídenském.180



Netřeba tuším vykládati, s jakým citem, s kolikerými hněvy,
křiky, smíchy a hrozbami nenadálá odpověd tato přijata byla.
Stavové po tak dlouhém namáhání, po tolikerých obětech a zma

řených nadějech, mněvše se již konečně býti u cíle žádostí svých,
poznali najednou, že byli od něho vzdálenější nežli kdy! Nejen
obnovené tím nehody vlasti, ale i potupa i posměchy, kteréž sobě
brali z toho, že s nimi tak hráti se mohlo, dojímaly jich živě, a

budily vášeň pomsty. Zbořen tím základ pokoje, smluvami Pel

hřimovskými postavený, a bouře mezi stranami, nové i krutější
předešlých, staly se neodvratnými. Péčí páně Menhartovou vy

praveni sice ještě ze Hradce noví poslové, Zdeněk ze Šternberka,
Jindřich ze Stráže, Zdeněk Kostka i Mikuláš Ceisperk, aby ozná
mili králi oumysl stavův koruny české, opatřit! věc svou napotom
dle potřeby a libosti, a také aby pozvali legata papežova kardi
nála Karvajala, nově do Vídně přišlého, by nemeškal přijeti do
Cech, dle slibu svého: ale pan Jiří z Poděbrad, nechaje na oko
své strýce a protivníky vésti věci zemské dále v jejich smyslu a

spůsobu, počal již mysliti na cesty jiné, kterakby těm tůčkám a

ouskokům konec učiněn a klamuplné dosavadní stavení z kořene
vyvráceno býti mohlo.

Mezitím tedy, co dotčení poslové ve Vídni jalové stížnosti
vedli a neméně jalové omluvy slyšeli (7—9 Oct.), i co pan Men

hart osobně ku králi se zabrav, nové s ním zamýšlel chlácholy
a odklady:

161
pan Jiří svolav důvěrnější přátely do Kutnéhory

o sv. Martině [11 listop.J, zjevil jim oumysl svůj, nechati řečí a

hledati napotom spásy jen ve skutcích. Ustanoveno hned sbírati

vojsko a připravovat! se vší silou k boji rozhodnému. Nač a proti
komu? nebylo sice pochybno: ale zdaru výminka žádala přísného
tajemství, aby nepřátelé neměli výstrahy. Potřebná oumyslův zá
clona hledána v tehdejších poměrech národu i domácích i zahra

ničných.
Nedá se zapírati, že od té doby, co pan Jiří stál v čele je

dnoty Poděbradské, stav obecný země české ukazoval se býti
mnohem klidnějším, ano ubylo vůbec záští soukromých, a ty, které
přece se vyskytovaly, nenabývaly té moci a rozsáhlosti více, jako
dříve. 162 Nemalou k tomu příčinu hledati bylo v té okolnosti, že

strana Táborská hned s počátku poddala se byla také pod opravu
páně Jiříkovu. Skutek sice, o kterémž vypravuje letopisec, že
»tohoto léta po S. Duchu (28 máje) všecka knížata Slezská a

Vratislav, Svídnice, Zhořelec, Budišín, Žitava i jiná města jim pří-



ležící vytrhli, a sebravše s sebe peníze, splatili hrady pánům i ze

manům, s kterýchžto škody a zlodějstva činili, jako Wisemburk
páně Jiříkův, Aberspach páně Hynkův, Zacleř někdy Hanušův,
Belver a Skály páně Salavův, splativše pak je hotovými penězi,
potom zbořili a zkazili, ale vsí a platův nechali jmenovaným pánům
všechněm,«

163 — skutek ten, pravíme, svědčí vždy ještě o neřestech
v zemi, kterým ani pan Jiří ubrániti nemohl; také v běhu tohoto
léta počali Táboři nové nepokoje jak s Pražany, tak i s panem
Rosenberkem opět: ale nepokoje ty nebyly vesměs tak vážné, aby
jimi bylo sbíraní velikého pole ospravedlnit! se dalo. Však na

skytla se právě té doby příhoda zahraničná, která ku potřebě
takové výborně se zdařila.

Knížata Saští, Fridrich a Vilém, synové někdy Fridricha Bo

jovného, podělivše se o dědičné země své ku konci léta 1445,
zanevřeli brzy proti sobě a týrali se vespolek válkou, kterážto
trvavši několik let, do dějin českých mnohonásobně se zaplétala.
Mladší bratr Vilém, manžel kněžny Anny, sestry krále Ladislavovy,
povolal ku pomoci své z Cech a z Moravy drahný počet oněch

bojovníkův, kteří ještě za královny Elišky byli v Uhřích sloužili,
a rozložil je po zámcích svých. Poněvadž pak ti mu nestačili,
přičiněním předního rady svého Aple z Fictum zjednal na čtvrt
léta jiné větší houfy pod velením Petra Holického ze Šternberka,
Jindřicha Libšteinského z Kolovrat, Petra Kdulince, Céčka z Pako

měřic, Sádla i jiných, zavázav se jim zaplatiti znamenitou summu

peněz. Ale dříve nežli vojsko to, asi 9000 branných lidí, přitáhli
k němu, prostředkováním některých knížat uzavřeno příměří mezi
bratřími dne 28 máje, a on nepotřebovav jich více, chtěl bez umlu
vené náhrady jich odbyti. Když pak oni stáli o žold aspoň šesti

týdenní, konečně umluvil se s nimi, že měli mu ještě dobrodružiti
v dalších výpravách. Tudíž 1 června z města svého Wímaru vy
vedl je přes Můhlhausen do země Brunšvické, kdežto platně po
slouživše strýci jeho proti biskupu Hildesheimskému, potom táhli
s ním ku pomoci Dětřicha Kolínského arcibiskupa, jenž již od
několika let neprospěšnou vedl válku proti městům a pánům ve

Westfalích jemu se zprotivilým.
164 Strach jména českého i síla

jejich podrobily mu veliký počet pevných a lidnatých sídel, ale
hlavní dvě města, Sost a Lipa, zůstala nedobyta.

165
Když pak asi

v polovici měsíce července nastupovali zpátečný svůj pochod, měli

opět nesnáze nejen o žold, ale také o průvod skrze země německé,
ježto strahováno na ně, kudykoli táhli. Kníže Vilém opustil je



u městečka Míla nedaleko Eisenachu, a bratr jeho Fridrich po
stavil se s vojskem hotovým proti nim: ale ačkoli nesvedeno bitvy,
však pohanění, nouze a hlad, jež podnikati musili, vracujíce se

domův, rozjitřily je i krajany jejich doma zůstalé nad míru. Pod
nícena tím znova nenávist národní, a voláno po celých Cechách
o pomstu. Jedni žádali jí od Pražanův, jiní utíkali se o ni ku pánu
Poděbradskému.106

Jest na snadě, že příběh tento podal pánům jednoty Podě
bradské vítanou příležitost, dělati válečné přípravy a zastírati je
potřebou vlastenskou. Kníže Vilém sice ve při o škody a žold

Westfalský podrobil se sám mocnému rozsudku páně Jiříkovu a
udobřil Cechy později splněním závazkův svých; ale proti bratru
jeho Fridrichovi, držiteli tehdáž hradu a města Mostského i Ka

mene královského, rostly vášně Poděbradských tím více, čím větší
on jevil na sobě péči, upevniti se v dobré vůli se stranou páně
Rosenberkovou. Brzy přidružilo se více zárodkův sporu: o uchva
cování foitství země Fužické promluvíme časem svým místněji; ve
staré půtce o purkrabství Loketské, mezi bratřími Sliky a pány
z Ilburka, Fridrich Saský ujímal se Slikův, a jednota Poděbradská
jala se hájiti Viléma z Ilburka; Vilém z Sumburka, jemuž týž
Fridrich vzal byl Ojerce (Hoyerswerd), hledal a našel ochrany
u pana Jiříka; Fridrich z Donína, Petr syn páně Alšův ze Štern
berka a jiní, domáhali se práv svých touž cestou. 167 Celé pak toto
brojení a strojení české, ačkoli hlásalo se míti oučel zahraničný,
zbudilo předce záhy podezření a nepokoj u krále Fridricha; neboť
psaním z Nového města dne 12 prosince [1447] daným

163 žádal

pana Rosenberka o další zprávu a o radu, kterakby povstávající
nové bouři odolávati mohl a měl. Pan Rosenberk ale neviděl ten
kráte nižádného nebezpečí; domníval se, že z toho ze všeho, co
se připravovalo, nepovstane aspoň nic škodnějšího, nežli bývaly
hrozby a bouře jeho uměním potud odvrácené. Zdá se že k upo
kojení jeho posloužily netoliko nezměněný na oko spůsob důvěry,
která od dávných let trvala mezi ním a panem Alšem Holickým
ze Šternberka, nýbrž i páně Jiříkova dobrá k němu vůle, kteráž
okazovala se této doby patrněji nežli kdy. Znamenitý o ní důkaz

naskytoval se, když Táboři na podzim r. 1447 proti panu Rosen

berkovi opět bouřiti se byli počali, protože dávného jejich přítele,
Smila z Křemže, co souseda nepokojného oukladně jav, o hrdlo

byl připravil. Pan Jiří, byv od jednoty Táborské za náčelníka
i opravce uznán, vložil se mocí svou mezi strany a upokojil je bez
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dalšího krveprolití.
169 Ale pozdější událostí učí nás, že přízeň ta

nebyla tak čistá, jakovou se býti zdála, že měla jen ukonoušiti

nepřítele, a že konečně chytřec zavadil tu — o mistra.

Byloť ještě na sjezdu v Jindřichově Hradci umluveno, že nový
sněm obecný měl držán býti v Praze po vánocích, čili o novém
roce 1448: ale z příčin, kterýchž snadno jest se dovtípiti, sněm
ten nedošel k místu nežli okolo S. Matěje [25 února]. Byli na něm
noví poslové krále Fridricha, ježto krotiti měli mysli sněmovníkův,
zastávati právo Ladislavovo a vystříhat! i prošiti stavy přítomné,
aby ničeho před se nebrali, cožby směřovalo k ujmě a zkrácení
domu Rakouského. Sněm nicméně dal jim odpověd nepříznivou,
pravě ku konci, že již na to Cechům přišlo jest, že ze dvého jim
jedno bylo voliti, to jest nebo dokonce býti zkaženu, anebo pána
míti; protož měli vyříditi králi Fridrichovi, poněvadž Jeho Milost
»téměř od svých nás vrat odstrčila, vší naděje nás konečně odra

zivši, ať neráčí nám a této opuštěné siré zemi v tom překážeti, ale
ať ráčí službu naši zachovati, budemli moci skrze někoho jiného
s boží pomocí své poctivé a dobré opatřiti a napraviti. Nemůžemeť
bez pána déle býti, aniž chceme, neb nám jeho veliké jest potřebí.*
Tudíž manifestem dne 3 března daným a rozeslaným ku papeži a
ke všem králům i knížatům křesťanským, vylíčen krátce veškeren
běh a stav věcí českých, žalováno na krále Fridricha i osvědčo
váno, že stavové nejsouce jemu ničím více povinni, krále sobě
jinde hledati museli. 170

Následovaly také skutečně jakési dotazy a

roky, ač potud vždy jen soukromé, u markrabě Braniborského
Fridricha, (jenž v posledních létech byl částku země Lužické
k sobě přivinul a pro známost jazyka Polského také Cechům se

podobal,) a také u Viléma knížete Saského; neb markrabě Albrecht
Achilles, ku kterémuž Cechové dříve byli obraceli pozor svůj,
odepřel se byl, jakož již dotčeno. Nicméně, poněvadž tehdáž na

všaký den očekáváno papežova legata do země, kterýž potud jen
rokováním mezi králem Fridrichem a stavy uherskými meškal se,
dali se stavové nenesnadně navěsti, že další o té věci jednání od
ložili ještě opět až do jeho příjezdu. Mezitím uložen sněm nový
do Prahy ke dni S. Jiří, kdežto příjezd onen státi se měl.

Velmi skvostný a slavný byl průvod, ve kterémž kardinál Jan
z Karvajal blížil se ku Praze, měv okolo sebe pana Oldřicha
z Rosenberka s třemi jeho syny Jindřichem, Janem a Joštem, i pana
Menharta ze Hradce a jiné pány české s družinami jejich, pak
pány Rakouské v poselství od krále Fridricha, vesměs asi v pěti



stech koních nádherně připravených; a neméně slavné i uctivé bylo
jeho uvítání v Praze dne 1 máje po poledni. Celé takořka město

vyhrnulo se jemu vstříc až ku Krči; tu přijat od duchovenstva,
university a žákovstva v processí, ku kteréž všecka řemesla Pražská

pod korouhvemi svými se připojila; konšelé Pražští všech tří měst,
ozdobně přistrojeni se stříbrnými svými hůlkami, vyšedše jemu
vstříc a jej na mezkyni jedoucího pod nebesa přijavše, vedli s pro
spěvováním a velikým zvoněním přes nové do starého města do
kostela Týnského a ke Slonovům, kdež mu hospoda připravena
byla.

171 Zdálo se, jakoby Pražané horlivým ctěním posla papežova
byli odčiniti chtěli všecky své někdejší proti Římu výstupky; až
se nad tím nejedni uráželi, že smrtelnému člověku taková pocta
se činila.

Možnátě ovšem, že neobyčejná ta demonstrace v jistém ohledu
i škodnou se stala. Karvajal míval potud veliké štěstí ve všech
svých vyjednáváních; nedávno ještě (dne 17 února 1448) dovršil
byl zásluhy své uzavřením památného konkordatu Vídenského,
kterýmž Basilejský sbor i mravně umořen a nové řády církevní
do Němec uvedeny byly. Nyní přišed pokusit se o dílo neméně
nesnadné a důležité, o smíření a spojení Čechův s církví Římskou,
zdá se že při vší bystrotě ducha svého přece nedovtípil se povahy
a stavu myslí českých, aniž povážil, že Čechové, neuznávajíce
autority, kromě písma svátého a soudce ve Chbě umluveného,
velmi středmě smýšleli o důstojenství hierarchickém. Mýlilť se tedy
bezpochyby, doufalli, že vzácnost osoby a slova jeho postačí k na
vedení Čechův na jinou cestu : ale úcta veliká, s kterou se potkal
u vjezdu do Prahy, nemohla vyvěsti ho z klamu. Protož jakkoli
krásně uměl mluviti, neuměl však aneb nechtěl přesvědčovati pís
mem svátým a rozumem, ale spoléhal se příliš na neodolatelnou
moc návodu a příkladu svého.

Z denníka, jenž o pobytu a řízení legatově v Praze veden

byl,
112 béřeme zprávy následující. V sobotu 4 máje představila se

mu Pražská universita, jejížto řečník mnoho vykládal o radosti,
kterouž pocítili učení Pražané nad povýšením Mikuláše V na sto
lici papežskou, i nad bullou láskyplnou od téhož papeže k nim

vyšlou; z obého pravil že brali sobě čáku darův nebeských, ježto
legat, jakož se nadáli, přinesti měl. Odpověděl Karvajal, že arci
nebeský dar nese jim, pokoj totiž, a v něm vše ostatní dobré: ale

napomínal také, aby tak se chovali, by otec nejsvětější nemusel
zvolati s prorokem: syny sem vychoval, a aj! oni strhli se mne.



V neděli 5 máje slyšel mši v kostele S. Víta na hradě. Navštíviv

potom kostel jeptišek Svatojirských, ptal se, zdali tam také roz

dávalo se podobojí? A když potakáno, pykal nahlas, že tam
vkročil. V pondělí 6 máje sněm český sešel se na radnici staro
městské, a snesl se o čtyřech žádostech, kteréž legatovi tudíž

jmenem království českého předloženy jsou: nejprv aby M. Roky
cana učiněn byl arcibiskupem; potom aby rozdávaní podobojí po
tvrzeno bylo; pak okřáli Fridrichovi, nevydáli Cechům krále Ladi
slava v určitém času, aby jiného sobě vy volíc, ani Fridrichovi ani

papeži ničím dále povinováni nebyli; posléze žádáno, aby kompaktát
znovu potvrdil. Ku prvnímu legat hned odpověděv, děkoval stavům
za horlivou péči jejich o arcibiskupství Pražské, i dokládal svou

naději, že za tou horlivostí také ochotni budou havrátiti statky
arcibiskupské, po tolik let již odcizené, bez kterýchžby arcibiskup
nemohl státi v důstojenství svém; po navrácení jich že stolice apo
štolská neobmešká opatřiti Cechy arcibiskupem hodným a celému
království prospěšným. O králi řekl, žeby sobě stavové neposlou
žili ke cti, kdyby voliti měli krále jiného, anižby prý spůsobili
pokoj sami mezi sebou. Na druhou a čtvrtou žádost odložil od

pověd do jiného času, dotýkaje při tom, že ani on, ani stolice apo
štolská nevěděli, v čem kompaktáta vlastně záležela. Pročež k žá

dosti jeho dal mu později pan Jiří z Poděbrad originál jejich do
rukou. Poněvadž pak o Rokycanovi legat ani slovem se byl ještě
nezmínil, stavové čeští z návodu M. Příbrama i Prokopa Plzeň
ského zjednali to, že v pátek dne 10 máje všickni faráři Pražští a
celá téměř universita šli k legatovi podat svědectví o jeho i po
třebě i hodnosti k důstojenství arcibiskupskému, a drahně pánův
ze sněmu připojilo se k tomu průvodu. Však ani tenkráte legat
nedal jiné odpovědi, nežli dříve. Nazejtří (11 máje) vysláni k němu
ze sněmu čtyři páni a tolikéž zemanův, měšťanův i mistrův, kteřížto
žádali odpovědi o potvrzení kompaktát, a omlouvali stavy, že stat
kové arcibiskupští, byvše buď od císaře Sigmunda, buď od po
sledního arcibiskupa Kunrata za dluhy právně zastaveni, nemohli
tehdejším držitelům naprosto se odjímati, ale že sněm se zavazoval,
nadati voleného arcibiskupa hned, jak mile potvrzen bude, tak aby
na stolici své důstojně seděti mohl, a pak časem svým o vyvážení
a navrácení všech statkův jeho se postarati. Ptali se pak, že když
taková dotace se stane, budeli ten, kterýž k arcibiskupství volen
jest, tudíž i skutečně posvěcen? Na.to zase legat široce mluviv,
odpověděl jen neurčitě a vymykavě. Mezitím chtěje dáti zjevný



důkaz smýšlení svého, v neděli svatodušní, 12 máje, přijímal sám

veřejně pod jednou spůsobou v kostele S. Jakuba na starém městě,
u přítomnosti předních pánův českých. Tím náramně pobouřil
všecky stavy a veškeren národ; se všech stran počínalo se reptati
proti němu; kteří mírněji mluvili, hanili ho, že přišed prý za pro
středníka do země, sám učinil se stranou, jiní nadávali mu bláznův,
a když v tytéž dni (12—-14 máje) mráz neslýchaný zahubil osení
a vinnice okolo Prahy, mnozí v lidu vykládali to za boží dopust
pro jeho křivdu. Od té doby zmizela všecka k němu láska i dů
věra, zvláště když na opětované dotazy a dotíraní dne 17 máje
prohlásil se, že poslán jsa jen ke zjednání pokoje království če
skému, neměl moci ku potvrzení ani kompaktát vůbec, ani přijí
maní podobojí zvláště. Téhož dne zvolal M. Petr z Mladenovic
k němu: »pane legate, nepotvrdíteli nám Rokycany a kalicha, dříve
nežli dojedete zase do Říma, uslyšíte divné věci o nás.« Když
pak Karvajal s podivením a úžasem ptal se, coby tou řečí mínil,
doložil Petr: »já tak pravím a vězte, že tak se stane; ne žebych
já to učiniti chtěl, ale stane se.« O dva dni později, 19 máje,
přišlo zase několik pánův ze sněmu, žádajíce aby prohlásil, kacíř
skéli jest přijímaní pod obojí čili nic? Načež když přímé odpovědi
dáti nechtěl, opětovali otázku svou podruhé i potřetí. Tu teprv
řekl, že v takových věcech pochybných nejlépe jest držeti se církve
svaté a věřiti s ní i poslouchat! jí. Páni odcházejíce pravili, že

ještě lépe jest poslouchat! Krista. V takovém povzbuzení vášní

poslové, kteří vloni byli z Říma se vrátili, učinili teprv dne 20 máje
veřejnou zprávu o jednání svém. Odkladu svému dávali tu omluvu,
že poznavše Karvajala v Římě býti ze všech nejouhlavnějšího ne

přítele podobojích, nechtěli před časem překážet! dílu jeho, jestliby
snad přece k něčemu naplat bylo; a také ostýchali se prý, že vy

pravujíce vše dle pravdy, byliby snad u krajanův svých ani ne
nalezli víry. Tím povstala ještě větší nenávist proti legatovi, až
někteří o bezživotí jeho beze studu a bázně počali v lid roztrušo
váti; však prý oni M. Husovi v Konstanci za glejtem také tak
učinili. Sotva poutišil pohromu tu Oldřich z Rosenberka, doklá

daje se cti a víry národní, a volaje, že legata životem svým i synův
a přátel svých až do krve prolití hájiti bude. Takové nebezpečí
poznav Karvajal, dne 23 máje opustil náhle Prahu, pod ochranou
čeledi Rosenberkovy; chátra Pražská po ulicích stíhala jej rou
háním a kaceřováním, a když oděnci Rosenberkovi od sebe ji pla
šili, kamenovala je, a řezníci novoměstští z jatek svých se sekyrami



na ně se vyřítili. Průvod octnul se ve stavu skutečně povážlivém,
když přiháněli se za ním jízdní stavovští v počtu vždy rostoucím;
neboť M. Příbram, uslyšev co se dálo, učinil byl okřik po městě,
že legat unášel prý s sebou nejdražší poklad národu, kompaktáta;
páni pak vypravili na rychlost až přes čtyři sta jezdcův pod Petrem
Holickým ze Šternberka i Přibíkem Klenovským, aby mu odjali
klenot ten, třebas i násilím. Vida nezbytí, Karvajal po dlouhých
omluvách jal se prošiti, poněvadž je byl schoval ve voze, aby ne
musel hýbati věcmi svými než až v Benešově, kdežto konečně
vrátil je.

Tento nenadálý konec jednání tak dlouho a tužebně očeká
vaného znepokojil opět Cechy náramně, a rozbouřil náruživosti

jejich. Zmařena jím naděje sjednocení církve české s římskou,
a strana Menhartova, čili mírných kališníkův, zničena dokonce. Po
tak zjevném potupení a zatracení všeho, co podobojím milého bylo,
museli oni aneb nechati toho, aneb postaviti se k odporu. Pan
Menhart od té doby k straně pod jednou cele se uchýlil, již dříve

byv k ní nakloněn; a jeho příkladu následovali páni z Kolovrat,
z Hasenburka i někteří jiní. Větší však díl rytířstva v zemi, a
všecken téměř lid Pražský, vyjma jediné purkmistry starého i no

vého města, srovnali se ve smýšlení s jednotou Poděbradskou.
Sněm valný Svatojirský příhodou touto zmařen jest, aniž po

něm zápisu stává. Jen to vědomo, že stavové všickni sšedše se na
radnici staroměstské, zavázali se znovu veřejně k zachování kom

paktát v jejich celosti; pak že přičiněním, jak se zdá, páně Men

hartovým ukládáni opět noví rokové s králem Fridrichem i s Karva

jalem, a že konečně, snad pozdějším ustanovením, uložen sněm

valný ke dni sv. Šimona i Judy do Prahy.1 '
3

Páni Pražští všech tří měst, obávavše se zbouření v lidu, svo
lali hned po legatově odjezdu všecky kněží i mistry do Karolína,
kdež ustanoveno jednohlasně a přikázáno, aby kompaktáta odevšech
svědomitě se zachovávala, aby nikdo v městě ani tajně ani zjevně
neopovážil se rozdávat! pod jednou, aneb haněti a kaceřovati pod
obojích, pod pokutou vyhnání z města i ze země atd. Takové
svolení potom 11 června na radnici staroměstské v plné obci od

purkmistrův čteno, stvrzeno a do knih městských vepsáno jest.
Jednotníci však Poděbradští již konečně chystali se k skutku.

Sšedše se na Horách Kutnách o sv. Janě (24 června), po osmi
denním rokování ustanovili se na tom, aby seberouce pole veřejné
po krajích svých, zmocnili se především Prahy, tudíž i nejvyšších



ouřadův zemských, bez kterýchžto nemohli provozovat! vůle své.
K tomu cíli zavázali se statky a životy svými pomocni býti panu
Jiřímu. Však oumysl takový zachován v tajnosti mezi předními
pány, tak že ani ostatní jednotníci, ani všickni páni sami se ho ne
dověděli. Proti Jiným jednotám a k lidu vůbec užíváno zástěry,
že pole to sbíralo se na Fridricha markrabi Míšeňského. A po
něvadž pan Rosenberk již počal byl podezření bráti z příprav
takových, a vyslal také dva služebníky své ke sjezdu Kutnohor

skému, více na posluchy a zvědy, nežli pro zachování pokoje a

přízně: pan Jiří podával se na oko dosti ochotně k dalšímu ještě
s králem Fridrichem a s Karvajalem vyjednávaní. I podařilo se

mu, zvláště pomocí starého pána Holického, že Rosenberk dal se

uchlácholiti, an mněl, že pole se sbíralo, kromě markrabě dotče
ného, zvláště na pány Sliky a pány z Plavna; protož když uložen
Cechům sjezd do Vídně ke dni 1 září, slíbil bez nesnáze jeti tam
v poselství a vyříditi králi, čeho sněm český požadoval.

174 K němu

připojil se pan Jan Svihovský z Risenberka. Poděbradští získali
tím, že dva nejnebezpečnější jejich protivníci vyšli ze země právě
v tu dobu, kdež oni chystali se k ráně rozhodné.

Již v měsíci srpnu všickni čtyři krajové, FIradecký, Čáslavský,
Chrudimský a Kouřimský, oborem pod hejtmany svými, pak mnozí
z Boleslavská a Litoměřická, polem se strhše v počtu devíti tisícův
lidí branných, položili se nejprv u Kutné Hory na Kačíně a Kol
marku. Přední páni a vůdcové jich byli, vedle Jiřího z Poděbrad,
jeho strýc Jan Zajimač z Kunstatu, svat Jindřich z Dubé a z Lipého,
Zdeněk Konopištský ze Šternberka, Jiří z Dubé a Wissemburka,
Jan mladší Děčínský z Wartenberka i Jindřich ze Stráže; nejzna
menitější mezi rytíři; Mikuláš Trčka z Lipy na Lipnici, mocí a bo
hatstvím nad jiné vynikající, Purkart Kamaret z Zirovnice, slavný
v rytířských bojích, Beneš Mokrovouský z Malešova i Jan Pardus
ze Vrátková, zběhlí ve věcech válečných, a hejtmané krajův nahoře
psaných, Jan Hertvik z Rousinova, Jetřich z Miletínka, Bohuše
Kostka z Postupic a Jan Čabelický ze Soutic. Jim ku pomoci sbí
ralo se vojsko jiné v Zápraží, t. j. v západní straně Čech, pod pány
Alšem Holickým ze Šternberka, Burianem z Gutšteina, Vilémem
z Ilburka i Janem Caltou z Kamenné Hory, druhým svatem pana
Jiřího. Ti všickni spolu ku konci měsíce srpna položivše se u města
Loun, hleděli kudyby nejlépe s vojskem páně Jiříkovým strhnouti
se mohli.



V Praze vládli té doby již od desíti let pan Menhart ze Hradce,
co nejvyšší purkrabí, Planuš z Kolovrat, co hejtman všech tří měst

Pražských, Pesík z Kunwaldu čili od stříbrné hvězdy, staroměstský,
a Pavel Dětřichovec, někdy cis. Sigmunda radda, novoměstský purk
mistři. Všickni tito byli podezřeni, že nedobře smýšleli o kompak
tátech a přijímaní pod obojí, ačkoli před nemnohými léty sami se

byli o ně zasazovali. Po legatovu odjezdu, ač dotčené ustanovení
kněžské o hájení kompaktát bylo se stalo pod nimi, předce lid

obecný neměl již k nim ani důvěry, ani lásky. Přípravy válečné

pánův jednoty Poděbradské působily jim tedy tím více strachu,
čím více spatřovali klesati moc a vážnost svou v národu. Osadili
však Prahu lidem svým, jak mohli, ©stříhajíce se přede vpádem
nepřátel.

Ku konci měsíce srpna trhnul pan Jiří z Poděbrad s vojskem
svým od Kutné Hory přes Plaňany blíže ku Praze, a rozložil se
u vsí Běchovic a Počernic. I poslal tudíž ku pánům Pražským Jana
Malovce z Pacova, Zdeňka Kostku z Postupic, Anděla i Duršmida,
kteřížto nevzkázavše od něho ani pozdravení ani služeb, přednesli
jim ústně tu žádost: nejprv, aby pana Jiřího, an táhne proti mark
rabí Míšeňskému, pustili s vojskem skrze Prahu; potom aby sami
také táhli s ním proti němu, jakožto proti zjevnému nepříteli země

české; pak aby podle. zápisův svých netrpěli déle mezi sebou kněží

podobojím protivných, zvláště kapituly hradní, M. Jana Papouška
u Teyna a jiných farářův některých Dokládali také stížnost páně
Jiříkovu nad tím, že jemu v Praze veřejně prý se utrhalo, když se

rozhlašovalo, žeby do města vpadnouti a je zkaziti chtěl. I zavoláni

jsou ti, kterýchž dotýkala žaloba, kapitula, faráři a někteří z obce,
aby odpověděli za sebe. Když pak zapírali všickni, boha se doklá

dajíce, že kdokoli je vinil, žeby kompaktát nedrželi, křivdu jim
činil: pan Kostka přetrhl další hádaní, pravě, že nepřišel soudit se
s nimi, ale vzkázat pánům Pražským poselství, na kteréžto žádal
míti konečnou odpověd. Řečeno poslům, aby dali poselství své na

psané; potom že páni Pražští chtějí sami skrze své posly dáti od

pověd panu Jiřímu. Ale když pan Kostka i spoluposlové jeho,
vrátivše se do hospod svých, dali skrze tajné přátely roztrousiti po
řemeslech a po ulicích města množství listův žalobných, jichžto
patrný záměr byl, zbouřiti obec proti starším: nevidělo se kon
šelům za hodné, dávati se v jaké jednání s nepřítelem. I počaté
rokování pana Hanuše z Kolovrat, hejtmana městského, rozpadlo
se; žádali zajisté pan Jiří, aby pan Hanuš a vyslaní Pražští přijeli



k němu do vojska, čehož se těmto učiniti nezdálo. Posláni však

potom v. neděli, 1 září, jmenem páně Menhartovým a Hanušovým,
dva panoši páně Hanušovi, Jan Prače a Štětina, ku panu Jiřímu do

vojska, žádajíce aby nehubil zboží měst Pražských, ale jestližeby
kdo buď světský nebo duchovní v čemkoli proti němu přečinil,
aby to bylo někým dobrým ohledáno; a v čemž kdo bude vinen

shledán, má býti kázán jiným ku příkladu. Pakliby se tak nestalo,
ale aby toho bylo ponecháno do sněmu velikého ke dni S. Šimona,
i každý vinný buda tu postaven, aby očekával nálezu a opravy
sněmem. To však nadarmo mluveno tomu, který právě z nevole
nad jalovostí a nekonečností sněmův uchopil se byl zbraně; pan
Jiří, maje moc svou pohromadě, dal se tím méně slovy uchlácholit!,
čím větší měl naději, že se mu podaří předsevzetí jeho. Obecný
lid v Praze přál jemu tím více, čím více vztekali se purkmistři a

větší díl konšelův. Páni zemští, kteří v Praze vládli, Menhart, Hanuš,
Jan z Rabšteina i Děpolt z Risenberka, neměli sami dosti zbrojné
moci, aby outoku jeho dlouho se ubránili; a ten, coby mu nejvíce
byl překážeti mohl, Oldřich z Rosenberka, poselstvoval právě té

doby ve Vídni.

Ještě tuším v neděli (1 září) poslán byl od pana Jiřího a jeho
pomocníkův »Pražanům a jich pomocníkům* list odpovědný, bez
kteréhož válku počíti bylo bezectné. Neboť již v pondělí ráno

(2 září) přitáhl pan Jiří blíže a položil se s vojskem svým u Vršovic
proti Vyšehradu. Kterak ale rozděleny byly válečné přípravy k ob

hájení Prahy, nelze udati ze zpráv dosavadních. Na Vyšehradě,
tehdáž dobře opevněném, byl vrchním velitelem Jan z Rabšteina,
bratranec Prokopův. Ani o tom paměti nepozůstává, co celý ten
pondělí (2 září) od obou stran počínáno proti sobě.

Potom v noci s pondělí na úterý (2—3 září) před svítáním

vojsko Poděbradské přiblíživši se v tichosti, učinilo pojednou na
dvou místech outok na Prahu. Jedni nejprv přilnuvše k válům a ke
zdém Vyšehradským, zlezli je dříve nadání; druzí hned na to uči
nivše okřik, šturmovali na novém městě ku Karlovu, načež teprv
na věži u S. Štěpana Pražanům také k šturmu zvoněno. Ale již
byli Poděbradští s obou stran na zděch městských zatroubili v rohy,
k úžasu překvapených nepřátel svých, a pan Rabštein, běhaje pozdě
a neužitečně sem i tam, zmeškal byl opatřiti dostatečně bránu

Vyšehradskou a můstek nad Botičem, kterýž vedl k novému městu.
Takž se dvou stran přihnavše se Poděbradští, zmocnili se, se ztrátou
jediného muže, brány té a můstku, a tudíž klíče k celé Praze.



Odtud, ještě vždy v temné noci, se hřmotem a křikem ohromným
bral se pan Jiří do nového města s brannými svými. Protivníci jeho,
vidouce ho v městě dříve nadání, a jakož stará kronika vypravuje,
»jsouce velikým strachem a bázní zhroženi, mnozí utíkali a co ko

zelci zmítajíce se po hlavě padali, a každý mněl, by po něm tisíc
oděncův běželo; nebo ustavičně velikými a hroznými hlasy volali
Kunstat hr! Hradec! Kunstat hr! Hradec!« Pan Jiří zapověděl byl
ve vojště přísně, aby nikdo se neopovážil vbíjeti se do domův na

loupež, aneb dopouštěti se jakýchkoli výtržností. Takž lid obecný
hrnuv se k němu valně, spůsobil mu cestu přes nové město do sta
rého triumfu podobnou, a nepřátelé mnozí upadli v moc jeho, ne
měvše času k utečení. Bez odporu přitáhnuv k radnici staroměstské,
usadil se tam s pány svými. Hejtman městský, Hanuš z Kolovrat,
z domu svého na rynku staroměstském, zadními vraty skrze židy
a Vltavu, s dvořany svými ujel na zámek svůj Žebrák. Purkmistr
staroměstský Pešík prchnul na zámek Dražice nad Benátky ke

strýcům svým; novoměstský Pavel, ouhlavní pana Jiřího nepřítel,
utekl se do Jindřichova Hradce, a vstoupil potom ve službu pana
Oldřicha z Rosenberka. Nešťastnější byl pan Menhart: nebo pro
zrazen byv skrze jakéhosi Jana Klampernu, jat jest ve starém městě
a přiveden co vězeň na radnici ku panu Jiřímu. Kterýžto ačkoli
co mladý vítěz ke starci a strýci šetrně se měl, však poradiv se
s předními pány jednoty své, poslal jej na zámek svůj Poděbrady
do vězení, dokládaje že chce na příštím sněmu den S. Simona s ním

veřejně souditi se, a podle, nálezu sněmovního i jemu práv býti,
i od něho právo přijmouti.

Nepravda jest co psal Aeneas Sylvius a po něm jiní, že když
pan Jiří s vojskem svým do Prahy, kteráž mu prý zradou otevřena
byla, jednou stranou vpadl, přátelé jeho na vzdáleném konci za

pálili město, aby lid tam k hašení ohně se sbíhaje, usnadnil jemu
opanování Prahy. Domácí souvěké a podrobné zprávy o skutku
takovém, i nepotřebném i nemoudrém, nic naprosto nevědí. 176 Ale
to jest pravda, že v okamžení tom, když pan Jiří Prahy se zmocniv,
vladaře městské k outěku přinutil, bezuzdná chátra Pražská v bouři
takové na židy se obořivši, hanebně je zloupila. Ku přetržení tako
vých neřádův sadil pan Jiří hned téhož dne (3 září) všem městům
Pražským nové purkmistry a konšely a uvedl nový řád do obcí.



Proměna ve stavu věcí. Záští mezi Jiřím z Poděbrad a Oldřichem ze Hradce.
Pan Menhart f. Jednota Strakonická. Války a smlouva Hradecká. Čtyři
opravci a sněm Jihlavský; zmatky v zemi Lužické. První sjezd Pelhřimovský.
Nová válka. Smlouva Wilšteinská. Smíření na druhém sjezdu Pelhřimovském.
Výprava do Sas a dobytí Gerova. Valný sněm o S. Kateřině v Praze. Řevni
vost pánův českých na pana Jiřího. Jalové rokování s knížetem Saským.

Uvedením Prahy v moc jednoty Poděbradské povstala v Ce

chách nová tvárnost věcí jak v politickém tak i v církevním ohledu.
Zbořeno a zničeno jedním rázem vše, co postavila byla reakce ve

smyslu římském ode dvanácti let; hlavní město národu stalo se

opět sídlem arcihusitským; kapitula Pražská stěhovala se do Plzně,
ponechavši jen jednoho neb dva oudy své na hradě u S. Víta;
M. Papoušek prchnul ode hlavní fary Pražské u Týna; mistři a štu
denti němečtí, kteří v posledních letech již valně v Praze byli roz
máhati se počali, opustili universitu zase všickni; a když M. Jan
z Rokycan ze dlouhého vyhnanství svého dne 10 září [1448] vrátil
se zase, očekáván, vítán a sprovázen jest u vchodu do Prahy s ne
mnohém menší slávou a úctou nežli nedávno legat Karvajal.

Hlavní výhoda z proměny věcí byla ta, že většina národu če
ského, dočkavši se vlády dle chuti a potřeby své, přestala na

potom nepokojit! se a doléhati na krále Fridricha; menšina pak,
ježto vstoupila na místo její, byla méně nebezpečna. Pan Jiří z Po

děbrad nebyl sice ještě za zprávce zemského uznán, leda od své

jednoty, a domáhání se takového uznání od celé země stanovilo
vlastně hlavní obsah dějin následujících: ale přední k tomu vý

minky již se byly octly v moci jeho. Nelze zakrývati, že se jich
byl zmocnil násilím a převratem, a protož ne bez ouhony; ale
z neřesti té, do kteréž obecné věci české byly zabředly, nebylo
již tuším jiné pomoci. Národům vůbec méně na tom záleží, čím
kdo vrchmocí dochází, nežli k čemu ho užívá. A v posledním aspoň
ohledu státní tato rána rychle oželena jest. Práva národu neutrpěla
žádné ujmy; a jakkoli hojné překážky proti povýšení jeho kladla
řevnivost přátel i nepřátel, však i tito sami uznali posléze jedno
hlasně, že věk celý neměl muže ke vládě povolanějšího, ano ro-

Článek 4.

Boje po vzetí Prahy; rostoucí moc Jiřího z Poděbrad.

(Rok 1448—1451.)



diště moci Poděbradovy stalo se spolu rodištěm nového blahobytu
v Cechách.

Svěření předního ouřadu zemského, nejvyššího purkrabství
Pražského, pánovi vyznání katolického, Zdeňkovi ze Šternberka na

Konopišti, hned po dobytí Prahy, byl skutek politicky významný,
an ukazoval, že pan Jiří nemínil užívati moci své výhradně ku

prospěchu strany husitské. I v jiných některých věcech počínal
sobě tak, jakoby stál vně stran a nad nimi; takéť obracel všecku
snažnost na upokojení země a uvedení jí v řád. Jeho první a nej
větší péče byla o sněm valný celé země a koruny; pročež dal

rozpisovat! do všech krajův, že tou proměnou, která v Praze se

stala, nic se nezrušilo v ustanoveních zemských, a protož že sněm
ke dni sv. Šimona i Judy (28 října) uložený má v Praze držán,
a na něm vše opraveno býti dle nálezu obecného, cokoli kdo proti
komu v zemi byl provinil; též o krále, jakož poselství bylo do
Vídně vypraveno, aby na tom sněmu odpověd byla slyšána i další

potřeby zemské jednány. Ale bouře jím samým vzbuzená nedala
se tak snadno ukojiti: byloť mu teprv krutými zápasy vésti důkaz,
že jí byl nevzbudil bez příčiny a potřeby. Mezitím k vyplnění po

hrůžky své proti markrabi Fridrichovi, poslal dne 14 září částku

vojska svého do Míšně; kteréž, když markrabě nikdež polem se

nepostavil, poplénivši jemu zemi a drahně tam kořistí nabravši,
vrátilo se brzy zase domův.

Král Fridrich Římský, jakož vůbec málo dbal o Čechy, tak
i proměny té u nich lehce sobě vážil. Pověst o dobytí Prahy stihla
do Vídně, když tam ještě meškali v poselství páni Oldřich z Rosen
berka i Jan Švihovský z Risenberka. Král Fridrich potázav se pana
Oldřicha pod svěřením, jakouby měl dáti Čechům odpověd, užil té

příhody k novým odkladům na žádosti české. Pravil zajisté (v od

povědi dne 11 září dané), že pod mírným rokováním, ve kterémž
byl se stavy, novoty takové neměly se v Čechách počínati: však

aby věci již tak zašlé nevzrostly v horší, podvoloval se pro krále
Ladislava i pro všecky věci minulé a potřebné, rok a den sobě
uložíc, rozmlouvati s královstvím na slušném místě, neoznámiv však
ani dne ani místa k tomu. O věci církevní chtěl podle Karvajala,
vracujícího se do Říma, přičiniti se u Otce svátého snažně, aby
k něčemu lepšímu vedeny byly. Přitom ale žádal, aby především
»všecky věci novotné zhlazeny«, pan Menhart i jiní vězňové pro
puštěni, a všecko zase ve starý spůsob navráceno bylo. Odpovědi



té, poněvadž obšírnými slovy vlastně nic nepravila, Čechové také
málo sobě všímali.

První, co proti panu Jiřímu počal sbírati moc válečnou, byl
pan Oldřich ze Hradce, syn páně Menhartův. Pan Menhart, jakož
již dotčeno, z vůle pánův jednoty Poděbradské dán byl na Podě
brady do vězení až do budoucího sněmu, a tam podle stavu svého
šetrně a pansky chován.176 Pan Oldřich ale nezameškal žádného
prostředku, kterýražby otce svého zprostili mohl vazby. Psalť o to
několikráte nejen panu Jiřímu, ale i jiným pánům českým, i okol
ním knížatům a králi Fridrichovi, o přímluvu ku panu Jiřímu je
prose; mezitím ale hned také s přátely svými se spolčiv, jal se
sbírati vojsko a klásti je do všelikých posádek po krajích. Druhé
jeho psaní ku panu Jiřímu hodné jest tuto položití celé:

»Službu svou vzkazuji, urozený pane a bratře milý! Jakožť
sem prvé psal, prose tebe aby mi otce mého propustil, jakož jeho
bez viny ve svém vězení držíš; i odepsals mi mezi jinou řečí, pravě,
žeby jeho chtěl postaviti a o některé věci k němu mluviti před
pány na sněmu, Věřímť já tobě, že ty toho pane neučiníš mně
k tak veliké hanbě i otci mému, by jej měl stavětí, maje jej ve

svém vězení, jako člověka neřádného: nebo to pane víš, žeť jest
on pán osedlý a svobodný v zemi, jakožto který z vás, a vždy
býval na sněmích beze všech glejtův. I ještěť za to prosím, milý
pane, račte jeho propustit!: a můj otec má státi na sněmu, a dáli

jemu kdo z čeho kterou vinu, má odpovídati a opraviti, budeli
komu vinovat shledán; a jemu ať se též stane. Pakliby toho vždy
neráčil učiniti, než jej tak vždy stavětí k naší veliké hanbě a k útisku:
pane, rač věděti, žeťbych musil na tě všem dobrým lidem žalovati
a rozpisovat! pánům i knížatům okolním, kterak mně a otci mému
nepravost činíš a jej u vězení máš, a nikdy se jemu neohradiv, an
na tě žádné péče neměl. Jehožť vždy věřím pane, že se toho ne
ráčíš dopustiti, a mou službu zachováš; nebť sme toho proti tobě
nikdy neprovinili. A tohoť prosím odpovědi.*

Na to pan Jiří odpověděl dne 23 září: »Službu svou vzkazuji,
urozený pane a bratře! Jakož mi opět píšeš o propuštění otce
svého, dotýkaje kterakbych já tobě psal, žebych jej chtěl postaviti
na sněmu před pány, a o některé věci k němu mluviti; když lépe
ohledáš můj list, kterýžť sem prvé psal o tom, shledáš žeť v něm
těch slov není, bych já jej chtěl stavětí před pány, nebo co
k němu mluviti. Než psalť sem dosti přátelsky, by tomu rozuměti
chtěl, proti tomu, kterak jest otec tvůj netoliko proti mně, ale tak



mnoho i jiným pánům a přátelům jednoty naší učinil, jakožto ne

přítel úhlavní, jednaje s Pražany všeckno zlé proti hrdlům našim,
netoliko řečí ale skutkem, jakož se jest to očitě okázalo. 17

' Dotýčeš
také v témž listu, žebych se proti otci tvému neohradil a žeby na
mě péče neměl. Zjevnáť jest věc, že i já i jiní páni a přátelé s ji
nými dobrými lidmi vystřelili sme se proti Pražanům i jich po
mocníkům řádně: a pan Menhart byl jest ve všech věcech proti
nám jich pomocník, a nalezen jest mezi našimi nepřátely, s příči
nami již psanými. K němuž se dobrá vůle okázala i ještě se oka

zuje, víc nežbych já s jinými pány a přátely byl povinen; ježtoťby
tobě to mělo vděk býti, ač jsi na otce svého laskav. A můžeš roz
umět! po prvním mém psaní, že to netoliko mne, ale tak mnoho

jiných pánův a přátel jednoty naší dotýče se, kteřížto sou hrdla
svá tak dobře vážili, jakožto já; jimžto se zdálo pro příčiny hodné,
jakožť sem prvé psal, aby dochován byl do sněmu obecného v Praze
budoucího.178 Protož zdáliť se, že bych já i s jinými pány a přátely
v tom tobě vinen byl, budiž na sněmu obecním v Praze, kterýž
o sv. Simoniši a Judě býti má, před pány i jinými dobrými lidmi.
Tu budemli my ve vině shledáni proti tobě, pročbychom neopra
vili? před nimižto vícebychom se styděli nežli jinde. Pakliť vinni

nebudem, ale naučen budeš, což nám křivdy činíš, aby toho potom
jiným nečinil« atd.

Král Fridrich, prošen jsa od pánův Jana i Oldřicha ze Hradce
o radu a pomoc, psal panu Jiřímu list dosti tuhý, kterak srozuměl,
že on sebrav se s některými kraji, vpadl do Prahy a změnil ouřed
níky zemské i městské, někdy císařem Sigmundem a králem Al

brechtem sazené, i jal pana Menharta; ježto se doň byl nadál, že
on sám, k dobrému a pokojnému země té, stavovalby byl, jestližeby
kdo bouřiti mínil. Však jakžkoli bylo, že žádá i prosí, aby pana
Menharta zprostil toho vězení a propustil. Přitom psal král i ně
kterým pánům jiným, i Pražanům také, aby pomohli naklonit! k tomu
pana Jiřího. Ale on ani jednotníci jeho nedavše sebou hnouti, ohla
šovali vůbec, že teprv po všeobecném sněmu hotovi budou učiniti
vše co za pravé uznáno bude, dle sněmovního nálezu.

Zvláště pak s velikou pilností stál o to pan Jiří, aby pan Oldřich
z Rosenberka dostavil se na sněm sv. Simona i Judy, a tu aby
složil veřejně zprávu a počet z poselství svého. Nepochyboval za

jisté, že sněm všeobecný, kteréhož tak velice žádal k ospravedlnění
svému, bude moci držán býti, jakmile hlava jednoty protivné k němu
svolí. Ale pan Rosenberk omlouval se, že jemu a přátelům jeho,



po té nenadálé změně v zemi, nebezpečno již jezditi do Prahy
a tam sněmovati, — nic se nespoléhaje na listy bezpečnosti, kteréž
jemu pan Jiří podával, jakovéby jen sám chtěl. Tudíž pak jednot
níci Poděbradští všelijak stíhali řeči jeho, an prý pokládal jim
předtím vždy Prahu za nejpříhodnější k sněmování místo, a nyní
již ani sám do ní přijeti nechtěl.

Pan Oldřich Hradecký, prosbami nadarmo snaživ se zprostiti
otce svého, skládal nyní všecku naději ve přípravy vojenské, kteréž
již od počátku měsíce září on i přátelé jeho počali byli činiti. Vida
však sebe i s přátely svými nedostatečná býti ku podvrácení vítězné
moci páně Jiříkovy, hledal sobě pomocníky netoliko v Němcích,
ale také doma u svých někdy ouhlavních nepřátel, u Táborův, co

jich potud zbývalo. A měšťané Táborští vystoupili sice, jak se zdá,
této doby z jednoty Poděbradské, ale k válce proti panu Jiřímu
nedali se již ani od přátel ani od nepřátel navěsti. Jen čelní dva

páni a bojovníci někdy strany jejich, Bedřich ze Strážnice na Ko

líně179 a Jan Kolda z Zampachu na Náchodě, dali se proti němu
získati. Pan Děpolt z Risenberka i z Dolan, purkrabí předtím hradu
Pražského nyní Karlštejnského, byl prostředníkem mezi Bedřichem
a pány Hradeckými, tak že Bedřich, vstoupiv ve zvláštní s nimi
smlouvu dne 28 října, nejen přijal k sobě na Kolín vojsko páně
Oldřichovo, ale potáhl k své straně také pana Koldu. Oba pak
počali již ve prvních dnech měsíce listopadu válku tím, že činíce
tak řečené »jízdy« s hradův svých, a zvláště' s Kolína, na statky
jednotníkův Poděbradských, hubili a plenili je všelijak ohněm i me

čem. A k lepšímu prospěchu války té pan Oldřich z Rosenberka,
ujav se také pánův Hradeckých, rozepsal předním pánům jednoty
své, i všem těm, kdo panu Jiřímu nepřáli, sjezd do Budějovic ke
dni 5 listopadu; kterýžto ale držánli neb nic, ze pramenův dosavad
známých jistiti nelze.

S druhé strany počato u Karlšteina váleti pánem Zdeňkem ze
Šternberka. Pán ten byv jmenován k ouřadu nejv. purkrabství
Pražského, když sahal na vesnice některé okolo Karlšteina ležící
a k ouřadu onomu příslušné, odehnán byl od posádky Karlšteinské,
kterážto zůstala byla v poslušenství pánův Hradeckých. Pročež od

pověděvše jí pan Zdeněk, a po něm i pan Jiří i pan Kostka, po
slali proti čeledi páně Oldřichově vojsko své. Takž obě strany
vinily sebe vespolek počátkem války již v měsíci listopadu.

O spůsobu války té, v měsících listopadu a v prosinci na ně
kolika místech po Cechách vedené, nelze pro nedostatek zpráv



souvěkých nic říci místného. K veřejné bitvě polem zdá se že
strana žádná neměla chuti. Aspoň o panu Oldřichovi není jiné
zprávy, než že lidé jeho činili ustavičně vpády čili »jízdy* s hradův
svých, zejména s Kolína, s Karlšteina i s Mitrovic, na zboží pánův
jednoty Poděbradské, kteréžto poplenivše, vraceli se pokaždé na

posádky své zase. Naproti tomu pan Jiří již ku konci měsíce listo

padu ležel s pomocníky svými polem u Kolína, na kterémž, kromě
čeledi Bedřichovy, zavřelo se bylo i půl pátá sta jízdných páně
Oldřichových. Potom strhlo se vojsko jednoty Poděbradské první
dni měsíce prosince u Benešova, míníc odtud táhnouti polem proti
nepřátelům, a zvláště Mitrovicům, hradu panoše Vratislava z Mi

trovic, věrného jednotníka páně Oldřichova, obležením hrozíc. Avšak
zdá se, že zima byla na překážku každému většímu podnikání vá

lečnému. Již 19 prosince [1448] přinucen byl Bedřich na Kolíně
učiniti s panem Jiřím příměří až do nového léta, ku kterémuž
potom i celá strana páně Oldřichova přistoupivši, je několikráte
znova prodloužila. Pan Jiří vložil při tom tu výminku, aby pod
příměřím stal se sjezd, kdežtoby mohlo jednati se o urovnání mezi
stranami. Jak velice jemu na tom záleželo, znamením byl i příjezd
jeho dne 10 ledna 1449 ku panu Oldřichovi z Rosenberka do
Soběslavi: odkudž svedl jej i s jinými pány, zejména Oldřichem ze

PIradce, Zbyňkem Zajícem z Hasenburka, Janem Smiřickým a Janem
z Rabšteina, ke sjezdu do Pelhřimova.

Položení obou stran na sjezdu Pelhřimovském s počátku
léta 1449 byloť arci velmi nerovné. Pan Jiří, zmocniv se hlavy
království, v jejím bezpečném držení dosáhl byl cíle žádosti své,
a protráviv se s vojskem, kteréž tak dlouho na sobě držeti musel,
dychtil nyní po míru, aby se ctí rozpustit! mohl lid svůj branný.
Naproti tomu pan Oldřich Hradecký, nemoha oželeti ztráty a vazby
otcovy, sílil se ještě vždy víc a více, jak novými v Čechách přátely,
tak i cizozemci sobě příznivými. Mělť pak zvláštní naději do krále
Fridricha, že přispěje jak penězi tak i lidmi brannými, jakož pan
Rosenberk pilně o to jednal na dvoře králově skrze posla svého

Paumgartnera. I neníť se čemu diviti, že pan Oldřich, co mu zbraní
odjato, zbraní zase dobyti se chystaje, do rokování jen z nouze
a na oko se dával, aby získal času ku posilnění sebe a k dočekání
cizí pomoci.

Nadarmo bylo tedy všecko usilování o pokoj na prvním sjezdu
Pelhřimovském. Pan Oldřich Hradecký nechtěl smířiti se jinak, než

aby otec jeho propuštěn, Praha jemu zase vydána a všickni odtud



zahnaní k ouřadům a statkům svým navráceni byli. K takovým vý
minkám nemohl se snížiti vítěz mladý, ctižádostivý a ještě nepře
možený. Žádali: jako dříve, aby pře jeho s panem Menhartem
jednána byla veřejně na sněmu v Praze. Nemohouce se srovnati,
volili mezi sebou za prostředky pány Rosenberka, Zajíce a Smiři
ckého. Ale ani těm nepodařilo se dílo prostřednicí, když jeden od
žádostí svých v ničemž upustili, druhý k ničemuž dále přistoupit!
nechtěl. I rozešly se obě strany z Pelhřimova ještě u větším záští,
nežli se byly sešly, obapolným haněním se rozhořčivše.

Mezitím pan Menhart starý, osudem vězně na těle i na duši

sklíčený, upadl na Poděbradech v těžkou nemoc. Pan Jiří, obávaje
se smrti jeho, nastrojil sám jednoho z panošův svých, aby zajda
k Arnoštovi z Leskovce a Janovi ze Hrádku, panošům • páně Men

hartovým, pobídl je pokusiti se, zdaliby mohli zprostit! pána svého

aspoň na závazek? Což když učinili, milerád povolil žádosti jejich,
kteráž podtají byla jeho vlastní; požádal však, kromě obou jmeno
vaných panošův, i pány Zbyňka Zajíce a Smiřického za rukojmě,
že nebudeli zjednán pokoj, pan Menhart postaví se opět, na po
volání páně Jiříkovo, dobrovolně do vězení. Takž propuštěn na
svobodu dne 1 února 1449; ale jeda z Poděbrad na Karlštein,
na cestě v Říčanech již třetí den [3 února] dokonal život svůj.
Průvodčí jeho, Arnošt Leskovec a Janek ze Hrádku, zavezli mrtvé
tělo do Hradce, kdež pochováno. Pan Jiří ale, čehož se byl bál,
neubál se. Pan Oldřich zajisté rozesílav do všech krajův listy ža

lobně, zjevně ho vinil otrávením otcovým.
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Ke dni sv. Doroty (6 února) sešli se hlavní páni strany páně
Oldřichovy do Strakonic ku panu Václavovi z Michalovic, nejvyš
šímu mistru řádu melitenského v Cechách. Tu pobyvše tři dni,
učinili mezi sebou [8 února] nový zápis jednoty, v němž žalujíce
na záhubu, do kteréž země česká skrze to, »co se jest před chvili
nevelmi dávnou stalo a děje i podnes« uvedena byla, zavázali se
sobě vespolek ku pomoci proti všem, kdožby kohokoli z nich
chtěli v zemi utisknouti mimo práva; při tom však osvědčovali se

také, že hotovi byli ve všech nesnázech a vinách podati se k rov

nému, t. j. urovnat! se prostředky mírnými. Pročež aby nebyli
vidíni, jakoby zamítali ovšem roky, ku kterýmž pan Jiří se podával,
položili jemu rok do Plzně, kdežto buda osobně, měl panu Oldři
chovi od sebe »rovné učiniti« i zase od něho a přátel jeho při
jmout!. Nepřišelliby pak do Plzně, zůstali mezi sebou na tom ko

nečně, že druhou středu v postě (5 března) vytáhnou všickni spolu
Palac ký, Dějiny české IV., vyd. 4. 8



do pole proti němu. Tím tedy spůsobem zřídila se nová jednota
v Cechách, Poděbradské odporná, jednota Strakonická. 181

Pan Jiří z týchže příčin ostýchal se jeti do Plzně, města sobě
veskrz nepříznivého, pro kteréž i páni jednoty Strakonické nechtěli
se dáti do Prahy. Vymlouval se pak tím, že o to, což mezi ním
a pány jednoty Strakonické bylo na rozepři, nemohl se dávati do

jednání stranného, anoby prý, jako na sjezdu Pelhřimovském, ne

vedlo ku konci místnému, ale že jakož dříve žádal, i nyní ještě
chtěl o to sněmem valným celého království rozeznán býti.
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Tudíž strany obě chystaly se opět k boji. Při panu Jiřím byli
hlavní pomocníci jeho páni ze Šternberka, z Dubé, ze Zvířetic,
z Waldšteina, páni Kostkové, Trčka, Zmrzlíkové a hejtmané čtyř
spolčených krajův; v jednotě Strakonické byli páni ze Hradce,
z Rosenberka, ze Švamberka, Kolovratové, Švihovští, Kostelečtí
z Dubé, z Lobkovic, Smiřický, Bedřich ze Strážnice, Kolda i jiní.
Také mnozí Moravští páni a rytíři přimísili se: ke straně Podě
bradské páni z Kunstatu, z Pernšteina, z Kravař, Moravští Štern

berkové, Krajíři, Vlašimští, Pardus a jiní; ke straně Oldřichově
zvláště páni z Lichtenburka, z Lomnice, z Boskovic a j. v. Od krále
Fridricha pan Oldřich nadarmo čekal pomoci; ten zajisté nepro
půjčil se dále, nežli že listem přísně psaným obeslal pana Jiřího
i jednotníky jeho na druhou neděli v postě (9 března) ke sjezdu
do Znojma, kamž chtěl poslati znamenité raddy své, i sám se při
blížiti, aby ty věci »v něveč lepšího* uvesti mohl. Na kteréžto
psaní jednota Poděbradská nejen k ničemuž skutkem se neměla,
ale i teprv po pěti měsících odpověd dala. Takž obě jednoty mě
řily se ve válce této jen vlastní domácí podstatou svou.

Počátek nové války stal se již v polovici měsíce února panem
Janem Koldou na Náchodě. Bojovný ten pán opětovanými vpády
na zboží jednoty Poděbradské činil kraji Hradeckému veliké škody.
Aby pak mohl bezpečněji počínati sobě, vzal ku pomoci znameni
tého země škůdce, Krištofa Šoffa, kterýž jemu postoupil i hradu
Waldšteina, od nedávná sídla loupežnického. Pročež páni k míru

kraje Hradeckého zapsaní, uloživše sobě sjezd ve Bydžově pod
zprávou pana Jiřího, nařídili ve Hradečtě veřejnost proti Koldovi,
an byv napomínán po panu Haškovi z Waldšteina, pokračoval nic
méně ve spůsobu svém. V ty časy ustanoveni také noví hejtmané
v obou krajích, Hradeckém i Chrudimském: v onom Soběslav
z Miletínka příjmím Mrzák, v tomto pak Zdeněk Kostka z Postupic
na místě bratra Bohuše, o hromnicech zemřelého.



I o této válce, trvavší až ku konci měsíce března, nesnadno
Jest vypravovat! určitě a světle. Neboť ačkoli větší díl země byl
v nepokoji, předce nepozůstaly nám leč o některých potržkách ve
Hradečtě a Chrudimště zprávy chudé, ve kterýchžto nedá se shle
dat! nižádná dějův spojitost. Krajové ti oba sebravše se polem,
trhli před hrady páně Koldovy, dobývat jich; přispěli jim ku po
moci také z Moravy houfové pod Smilem z Drnovic a Yankem
z Trnavky, ale ti od čeledi páně Koldovy poraženi a rozptýleni
Jsou. O nic lépe nepovedlo se jiným jednotníkům Jiříkovým, Par
dusovi z Horky, Zdeňkovi ze Svabenic a Janovi z Honbic: nebo
poplénivše mnohé statky v Cechách, když trhli pod Kolín, posádkou
městskou pod Simonem ze Strážnice a Janem Sudlicí z Běstviny
na ně vypadlou tak na hlavu poraženi jsou, že kromě dvou set

zabitých i půldruhasta zajatých, musili také patnácte vozův nalože
ných nechati vítězům v kořist.

A však tyto částečné porážky nezemdlily jednoty Poděbradské ;

anobrž čím dále tím více přibývalo moci její, tak že sám pan Kolda,
obávaje se ztráty hradův svých, již asi v polovici měsíce března
přinucen byl požádati pana Soběslava Mrzáka o příměří, kteréhož
mu i popřáno. Jsouce pak s té strany bezpečni, vojsko páně Jiří
kovo, obrátili se k Černému Kostelci, s kteréhož pan Kuneš Rozkoš
z Dubé také mnoho škody byl činil jednotníkům Poděbradským.

Tím a snad i jinými nehodami pohnuti byvše jednotníci Strako
ničtí, potom již ochotnější se stali ku prostřednictví starého pana
Mikuláše Trčky na Lipnici, který s velikou pilností o to stál, aby
přivedl obě jednoty k novému rokování. Však i tu hlavní pře
kážkou bylo místo, kamby se obě strany sjeti měly, až konečně
vymyšlen ten prostředek, aby na dvou místech sejdouce se, Podě
bradští v Pelhřimově a Strakoničtí v Jindřichově Hradci, vyjedná
vali mezi sebou skrze poselství. Pan Oldřich z Rosenberka dal za

jednotu svou již 25 března, pan Jiří zase za svou teprv 29 března,
na poli u Kostelce, potřebné listy bezpečného průvodu.

Rokováno tedy s velikou nesnází na obou místech od 1 do
10 dubna: pokoje však konečného nelze bylo dosáhnouti, ba ani
rozhodnutí o hlavních příčinách rozepře. Poněvadž ale potřeba od

počinutí od boje cítila se s obou stran velice, uzavřeno aspoň pří
měří dosti dlouhé, až do dne sv. Jiří roku 1450, a uloženo čtyřem
osobám, jednomu pánu a jednomu zemanu s každé strany, aby co
mocní opravce a rozsudí uvázali se ve všecky pře, žaloby a viny,
a podělili strany výpovědí spravedlivou a neodvolatelnou. Osoby



ty byly, z jednoty Strakonické pan Oldřich z Rosenberka i Arnošt
z Leskovce, z Poděbradské pan Aleš Holický ze Šternberka i Oldřich
Močihub z Královic; nejen Oldřich ze PIradce, ale i Jiří z Poděbrad
zavázali se za sebe i za všecky jednotníky a pomocníky své, upo
slechnouti soudu a rozkazu jejich, pod pokutou desíti tisícův kop
gr. č. Ustanoveno dále, že měla každá strana položit! žaloby své

napsané na Vlašimi v moc Oldřicha z Královic až do 11 máje,
a pak odpory své na žaloby cizí až do 8 června; na odpory pak
dále strana straně neměla odporův klásti, ano to bylo proti řádu
zemskému. Také kdyby něco nového mezi stranami vzniklo, měli
titéž opravci toho mocni býti a pokaždé ve čtyřech nedělích je
opraviti. Hlavní ale výpověd jejich měla se státi, jestli ne dříve,
aspoň do počátku měsíce srpna; k tomu zajisté času všem zemím

koruny české uložen byl zespolka sněm valný do Jihlavy, a slibo
váno s obou stran, že nerozjedou se odtud, pokud pilností jejich
nebude zemi zjednán král a pán a zřízen řád potřebný. Smlouvu
tuto stvrdili dne 10 dubna páni z Pelhřimova do Hradce vyslaní,
Aleš ze Šternberka, Hašek zWalšteina, Fridrich z Donína, Oldřich
z Královic, Bořek ze Hrádku, Epik z Krucenburka, Jan Pražák
z města Tábora a Vaněk Smažil z města Loun, jmenem veškeré
jednoty své, rukou dáním a slibem ústním pode ctí a pod věrou,
pánům jednoty Strakonické, Oldřichovi a Jindřichovi z Rosenberka,
Oldřichovi ze Hradce, Janovi z Oustí, Kunši Rozkoši z Dubé,
Bedřichovi ze Strážnice, Arnoštovi z Leskovce a Jankovi ze Hrádku ;

na zápis pak o tom učiněný přivěsili pečeti své jen páni Oldřich
z Rosenberka i Aleš ze Šternberka. 183

Smluvou Hradeckou položena vlastně všecka vrchní a roz
hodná moc do rukou těchto dvou pánův, jichžto dověrné osobní
přátelství, národu od dávna známé, rozdvojením se v politickém
ohledu sotva patrnou bylo utrpělo změnu. Strany obě, jmenovavše
je za mocné rozsudí své, nadály se bezpochyby, že to bude cesta
nejpřímější k urovnání všech těžkých nesnází. A jisté jest, že pan
Aleš, co šlechetný vlastenec, pilností svou nic ovšem sjíti nedal;
psaní jeho, která z této doby dosti hojně nás došla,

184
dávají o tom

svědectví patrné a dostatečné. Ale pan Rosenberk, dospělejší v roz
hledu politickém, cítil bezpochyby, že umluvou jakoukoli na zá
kladě tehdejšího stavu věcí nebylo jednotě jeho poslouženo, a že

především bylo potřebí, co násilím ztraceno, násilím dobyti zase.
Vědělť arci, že jednotníci jeho domácí nepostačili k tomu sami:
skládal však naději zvláště v pomoc knížat zahraničných, krále



Fridricha s jedné, a vévody Saského Fridricha s druhé strany.
Jemu tedy nebylo činiti o dokonalé uklizení sporův, alebrž jen
o protahy a odklady až do vypršení příměří; jen aby úmyslu svého

neprozradil a nepopudil národu proti sobě, dával se několikrát do

jednání, zvláště kde žádala toho vlastní potřeba přátel a jednot
níkův jeho.

Dne 11 máje učinili dva opravce stavu rytířského výpověd
mocnou na Vlašimi, aby všem vězňům dán byl rok do výpovědi
konečné čtyř opravcův, a sice urozeným na závazek pode ctí a

věrou, pod pečetí a svědectvím dvou přátel; měšťanům osedlým
pod týmže závazkem cti a víry a spolu základem 50 kop gr.;
lidem služebným a jízdným, kteří měli koně, pod 10 kopami, kdo
měli po dvou koních, pod dvaceti, pěším a jiným služebným holom
kům pod pěti, sedlákům pak též pod pěti kopami. Příklad ten učí,
že Cechové již té doby v rozdělování stavův nic neoddávali Němcům.
Když pak pan Aleš doléhal, aby k opravě potřebných věcí opravce
všickni sjeli se na Vlašimi ke dni 6 července, pan Oldřich nejprv
činil se uražena, jakoby jemu rozkazovalo se neslušně; potom pak,
když prošen jest býti na Vlašimi aspoň 20 července, odvrhl toho
zase, pravě že již sněm Jihlavský byl jako přede dveřmi. Na opě
tovanou žádost páně Alšovu, aby aspoň na cestě do Jihlavy sjeli
se v Německém Brodě 27 července, odpíral pan Oldřich sice opět,
ale tenkráte bez prospěchu. Pan Aleš svoloval, aby hlavní nesnáze

odloženy byly až ke sněmu Jihlavskému: ale bylo prý věcí v pří
měří přečiněných drahně, netrpěvších odkladu, ježto musely před
sněmem urovnány býti; nestaneli se, pravil že jednotníci jeho ani
do Jihlavy nepůjdou, vidouce prý ano protivníkům jejich nedostá
valo se dobré vůle. »My tedy, (tak psal o tom později pan Rosen

berk,) ačkoli neřádi, k tomu svolili sme, proto zvláště, aby námi
a stranou naší rozstrku nebylo nižádného, a nesnáze aby snad větší

prvních nepovstaly v zemi české.«
O důležitém sněmu Jihlavském došly nás zprávy jen zlom

kovitě sice, ale dosti pamatné.
1"6 Páni Jihlavané prohlásili se napřed,

že nepřijmou do města svého jednotníkův Poděbradských, léčby
tam dříve přijeli Strakoničtí v síle dostatečné. Potom když Podě
bradští chtěli, aby kněží jejich o sněmu měli svobodu odbývati
služby boží dle obyčeje svého, to jim odepřeno naprosto, a teprv
po mnohých pracech svoleno, aby pan Jiří sám jediného toliko
kněze měl v Jihlavě, a ten aby jemu v hospodě mlče beze všech
spívání a bez zvonění tajně odsloužil; kostely ale před nimi ovšem



zavírány jsou. Přijel pak do Jihlavy pan Jiří s předními přátely
svými v 1500 koních dne 7 srpna, i zůstal tam až tuším do polo
vice září. Jednání sněmovní dělilo se na tré: jedno týkalo se různic
domácích, druhé otázky královské, třetí poměrův zahraničných.
V prvním ohledu sněm byl jako nějaká soudní hromada, v nížto
za soudce odbývali čtyři volení opravcové, za strany pak sněmov
níci vůbec. »I vzavše ty věci přečiněné před se,« — tak vypravoval
přední opravce, pan Rosenberk, — sjednali sme a výpovědi činili,
a mezitím srozuměli sme téměř všem běhům strany nám odporné,
kterak ve všech svých přech tuze stáli převelmi, a vždy odtahovali
nás, tam vždy přeležeti chtíce a nás tím utisknouti. A však se jim
vždy prvé nežli nám stesklo, tak že k tomu mluvili, aby ty věci

všecky, o kteréž se výpověd stala, i jiné o kteréž ještě výpovědi,
není učiněno, schovány byly a zapečetěny. A nám 186 toho moc jest
dána, kdyžbychom opravcům jiným den jmenujíce, rok a místo
uložili k tomu, aby výpověd byla učiněna, že tam i na to místo
jiní opravce přijeti mají. A na tom ze sněmu Jihlavského sme obojí
rozjeli se.« Zápisy těchto v Jihlavě učiněných výpovědí nedošly
nás pohříchu; jináče zajisté přesvědčili bychom se, že pře nejdůle
žitější zůstaly ještě nedotknuty, a že rok zavitý k rozhodnutí jich
uložen jak opravcům tak i stranám nejdéle do sjezdu Pelhřimov
ského léta následujícího. Také mezi Jiřím z Poděbrad a Oldřichem
z Rosenberka stala se v Jihlavě smlouva jakási zvláštní, o kteréž,
ale nic není vědomo podrobně.

Otázka královská nabyla tenkráte neočekávané důležitosti,,
zvláště skrze zmatky zemí Lužických. Právo královské v dolejší
Lužici zastavil byl r. 1429 císař Sigmund, pod jménem foitství,.
panu Hanušovi z Polenska i jeho dědicům; v hořejší Lužici, čili

jak tehdáž říkáno, v Sestiměstí, požívali jeho páni z Koldic. Krá
lovna Eliška, když zasnubovala dceru svou Annu do Sas, chtěla
dopomoci domu Saskému netoliko země Lucemburské, jakož sme
již vypravovali, ale také Lužické, ana podávala knížatům Saským
výplaty Lužického foitství od dědicův Hanuše z Polenska. Proto
tuším Mikuláš z Polenska, co foit Lužický, r. 1441 dal se na tři
léta pod ochranu markrabě Fridricha Braniborského. Smrt Eliščina
i odklady svatby dcery její odročily ty nesnáze na několik let.
Ale r. 1448, když král Fridrich, co poručník krále Ladislava, po
dával zase knížeti Fridrichovi Saskému, manželu sestry jeho Mar

kety, foitství jak v Lužici, tak i v Sestiměstí, strhla se o to bouře:
nenadálá. Zdá se, že většina obyvatelův těch zemí nechtěli pro-



měně takové; ovšem pak protivili se jí páni jednoty Poděbradské
v Cechách, a spojenci jejich, kníže Vilém Saský a markrabě Fri
drich Braniborský. Sestiměští po smrti Albrechta z Koldic (J 1448)
bez meškání přikázali se jeho strýci Hanušovi, co foitu svému zem

skému; synové pak Hanušovi z Polenska, bratří Jakub starší a

Jakub mladší prodali a postoupili (19 října 1448) zápisné právo
své k Lužici markrabi Fridrichovi Braniborskému, kterýž tudíž od
měst a obyvatelův valně za foita přijímán a uznáván byl. Poněvadž
ale Mikuláš z Polenska, strhnuv se strýcův svých, počal straniti
Fridrichovi Saskému spolu s pány Kokricery a Stutenhaimery, po
vstaly z toho mnohé zmatky a půtky, o kterýchž ale aniž mnoho
vědomo jest, aniž zde šíře vypravováno býti může. Fridrich Brani

borský a bratří jeho, byvše od pánův českých o to napomínáni,
vyznali reversem dne 17 července 1449 v Chotěbuzi daným, že

majíce foitství Lužické v zápisu, povinni byli hleděti s ním ku ko
runě české, a po výplatě summy zápisné skrze krále českého
jednosvorně přijatého a korunovaného postoupiti jemu země Lu
žické zase bez odporu. V takovémto věcí stavu sněm Jihlavský
vložil se v rozepři tuto, když strany obě utekly se k němu o roz
hodnutí. Jakkoli pak snažně přičiňovali se páni jednoty Strako
nické ku prospěchu krále Římského a knížete Fridricha Saského,
většina však sněmovní vynesla nález jim odporný. Ve psaní, kteréž
tudíž ze sněmu Jihlavského ke stavům Lužickým dáno jest, stála

následující pamatná slova: »Zpraveni jsme od přítele našeho pana
Fridricha z Donína, pána na Wildšteině, že z moci krále Římského
a krále Ladslava měli ste býti převedeni a obráceni k starému
Míšeňskému. I věděti můžete, že král Římský ani král Ladslav ne
měli k tomu spravedlivé moci ani práva, poněvadž vy, podlé staro
dávních země a koruny naší práv a výsad, nejste a nemáte býti
nikomu zavázáni přísahami dědičnými a sliby, než toliko jediné ko

runě naší české a králi českému korunovanému; a však ještě ani

korunovaný král český nemá moci ani práva zavaditi zemi Lužickou
od koruny naší bez vůle pánův českých; jakož jest vás toho všeho
šíře zpravil a od koruny naší i od nás ode všech napomenul pře
depsaný pan Fridrich z Donína.« Ve druhém psaní, kteréž mar
krabi Fridrichovi Braniborskému o té věci dáno jest, pravili sta
vové: »Jakož zpraveni jsme, kterak velicí zmatkové povstali byli
v zemi Lužické skrze ty Polencky a jiné návodce, ježto země ta
mohla býti odtržena od koruny české, by bylo Vaší Milosti rady a

pomoci nebylo; z toho VM d převelice děkujeme a toho VMd velmi



rádi a povolně zasluhovali chceme. A jakož již ta země VM‘ sobě
sou za foita vzali v jich úzkostech, a VM 1 právo na té zemi za

psané od dětí Hanuše z Polenska koupila jest, prosíme, aby VM l té
země neráčila nižádnému stupovati ani dáti vyplatiti jinému, než
králi našemu českému korunovanému budoucímu, když nám ho

pán bůh všemohoucí dá a popřeje míti. I poroučíme VM t; zemi
Lužickou jakožto foitu a prosíme snažnou pilností, aby VM1 ráčil

jí býti obránce a obhájce proti každému tak dlouho, ažby koruna
naše česká ji zase mohla vyplatiti; a nepochybujem také, že VM* ve
všech věcech o tu zemi bude se ku koruně české a k nám právě
míti. Budeli pak kdokoli, a jmenovitě Míšeňský, mocí a útiskem
a z pychu proti právu a spravedlivosti na VMt a na tu zemi proto
sahati chtíti válkami: proti takovým a takovému nemíníme my
VM U a té země opustiti podlé našeho možení beze lsti.« Tím tedy
neubylo, ale přibylo ještě příčin k záští mezi stranami. 187

Král Fridrich byl od jednoty Poděbradské již 10 června ze

sjezdu jejího Pražského požádán, aby ke sněmu Jihlavskému ráčil
také vyslati rady své : i odepřel nejprv, psaním panu Rosenberkovi
dne 5 července daným, potom ale rozmysliv se jinak, dne 10 srpna
vypravil Prokopa z Rabšteina i Jindřicha Druksasa, kteřížto dne
26 srpna vzkázali stavům na radnici Jihlavské shromážděným po
zdraveni toliko a žádost od krále, aby věci ty, kteréž před sebou
měli, tak konali a k tomu vedli dle spravedlnosti, cožby koruně
české posloužilo ku prospěchu; moci a instrukce k jednání po
slové neměli, protože nebylo prý králi oznámeno napřed, o čemby
na sněmu Jihlavském jednati se mělo. Sněmu tedy nezbývalo, nežli

poděkovati za pozdravení a ohlásiti, že k dalšímu vyjednávaní věcí

potřebných umínili vypraviti »časem svým« vlastní poselství ku
Králově Milosti. Jmenován tudíž k tomu ještě jednou pan Rosen
berk s některými pány jinými; a uloženo mu, aby konečně zvěděl

tajně a na čisto, jakový byl vlastně úmysl krále Římského ve
věcech českých.

Takto posloužil sněm Jihlavský opět, s výminkou toliko věcí
Lužických, k rozmnožení ještě moci a vlivu pana Oldřicha z Rosen
berka. Od něho záviselo nyní nejvíce, jak rozhodnutí věcí mezi

jednotami na sporu postavených, tak i pořízení v otázce královské.
Netřeba tuším dokládati, že i tenkráte užíval své doby především
ku prospěchu svému a jednoty své, ovšem ale tak opatrně, aby
ze zřejmé ošemetnosti viněn býti nemohl. Mělť on překážek mnoho
ježto mu nedaly svolati tří druhův svých k opravě smluvou Hra-



dečkou a sněmem Jihlavským vymáhané. Jedna ze hlavních byla
svatba dcery jeho Perchty, kterou na konci měsíce října vdával za

pana Jana z Lichtenšteina na Mikulově188
; slavnosti zajisté svatební

trvaly as celý týden, a potřebovaly přípravy mnohotýdenní. Potom
zase přípravy k cestě, kterouž činiti měl co posel zemský ku králi
Fridrichovi, a krerouž i skutečně nastoupil dne 7 prosince 1449,
zmařily jeho žádost, býti panu Alšovi a jiným spoluopravcům svým
po vůli. Znalť on sice dávno všecky tajné úmysly krále Fridricha
ve věcech českých, a pro tu věc nebylo tedy cesty jeho ani po
třebí: ale potřebovaltě subsidií královských k vedení dalšího boje
proti nebezpečnému sestřenci a soupeři svému, a těch bylo trudno
domáhat! se jen písemně. Však když vrátil se dne 18 ledna 1450

domův, těšil přátely své, že přinesl »dobré noviny« od krále.
Mezitím sjevše se jednotníci Poděbradští na »sněm» do Prahy,
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stěžovali sobě psaním obšírným do všech čtyř opravcův, že meškali
vždy ještě výpovědmi, ku kterýmž dle smlouvy Hradecké a sněmu
Jihlavského zavázáni byli. Pan Rosenberk odpověděl na to psaním
dne 28 ledna daným v tato slova: »Službu svou vzkazuji, urození,
stateční, slovutní a opatrní páni a přátelé milí! A jakož mně i jiným
opravcům nyní široce píšete, dávajíce vinu našemu meškání, tomuť
sem srozuměl. Můžete dobře rozuměti, že mnou nikdy obecné dobré
nescházelo, aniž ještě bohdá sejde; a v tom sem nikdy ani prací
ani nákladův nelitoval. A když sem nyní od krále Římského zase
domův přijel vedle zůstání Jihlavského, hned sem pana Alše obeslal
o naše spolusjezdění. Na to ještě žádné odpovědi nemám. A i hned
jej opět i jiné opravce chci obeslat! přípisem listu vašeho, a sám
se přičiniti což nejdále budu uměti, abychme ty věci předsevzali
a konali* atd. I uložil skutečně svým spoluopravcům sjezd do
hradu svého Zvíkova, však teprv ke dni 2 března, protože dříve
a spěšněji potřební k tomu glejtové nemohli prý obstaráni býti;
spolu ale rozepsal také všem jednotníkům svým sjezd do Plzně ke
dni 15 března. Zdali potom na Zvíkově dovedeno co k místu ode
čtyř opravcův, jest pochybno; víme aspoň, že hlavní pře zůstávaly
vždy nerozhodnuty, a že opravci uložili oběma stranám sjezd do
Pelhřimova k neděli provodní (12 dubna,) t. j. na samý konec pří
měří smluvou Hradeckou uzavřeného 190

V Plzni zdá se že jednota Strakonická sjela se v určitý čas
dosti hlučně, a že tam byli netoliko mnozí obojetníci z okolí, ale
také plnomocníci Fridricha vévody Saského, jež pan Rosenberk
jménem své jednoty byl povolal. Přijel i Jan Calta z Kamenné



hory, co posel od svaka svého pana Jiříka, i žádal všech přítom
ných, aby v počtu co největším přijdouce do Pelhřimova, uslyšeli
tam, kým a kterak co v zemi šlo, i nedali se napotom klátiti po
věstmi nejistými. »Každý!:, (tak mluvil pan Calta,) sám od sebe
může tomu rozuměti, žeť našemu pánu válek a nesnází žádných
potřebí není. Jestiť, víme, jemu těch záhub a zlého této země tak
líto, jako komu; nevyměňujemť žádného. Pak pán náš slyší, žebyste
s markrabí Míšeňským ve svazky jakési chtěli vjíti. Ví to každý
z vás, že markrabě Míšeňský starodávný země této jest nepřítel;
ježto kdež jest kdy mohl ke škodě nebo k hanbě tomuto krá
lovství co učiniti, nad jiné cizozemce vždy hleděl toho beze vší

lítosti, a radost toho měl i chloubu. Zvláště pak za nynější doby
nepřítel našeho pána jest zjevný, a mnoho dobrým lidem již to
známo jest, i bude ještě bohdá šíř oznámeno, co a kterak jest nad
služebníkem jeho panem Vilémem Sumburkem přes všecka rovná
podávaní učinil, i nad jeho sirotky« atd. Však slova taková ne
mohla odvrátit! jednotníkův Strakonických od spojení, kteréž k za

mýšlené od nich válce slibovalo pomoc nej podstatnější; v Kadani
dne 13 dubna uzavřena i utvrzena konečně mezi jmenovaným kní
žetem Saským a pány Oldřichem i Jindřichem z Rosenberka, Vá
clavem z Michalovic, Hynkem Krušinou a Janem ze Svamberka,
Janem i Oldřichem ze Hradce, Jindřichem z Kolovrat, Janem Ozorem
z Boskovic, Mikulášem a Janem z Lobkovic, Jindřichem starším
z Vejdova, Fridrichem i Alšem z Sumburka, Bedřichem ze Stráž
nice, Kunšem Rozkošem z Dubé i městy Plzní, Budějovicemi a Ka

daní,
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jednota ona válečná, která pro stranu obojí tak osudné
měla následky.

Mezi panem Jiřím z Poděbrad a týmž knížetem Fridrichem
Saským staly se byly již od delšího času opětované pokusy
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o uzavření pokoje aneb aspoň příměří, ale zmařeny jsou pokaždé
přičiněním, jak se zdá, samých jednotníkův Strakonických; a dne
12 března obec města Mostského vedli stížnost veřejnou, že pan
Jiří s pomocí Cardy z Petrovic a Lounských usiloval nočně ne
nadále zlezti hrad i město jejich, postavené tehdáž v poslušenství
knížete Fridricha. Když tedy nepřátelé sílili se novými spolky a

závazky, přičinil se i pan Jiří o podobné, ba ještě větší alliance.
Ke dni 23 března umluven osobní sjezd jeho s knížetem Vilémem

Saským a markrabím Fridrichem Braniborským do Chebu; a brzy
na to, dne 27 března, stal se zápis pamatné smlouvy Wun
sidelské. Zápisem tím patero knížat německých, Fridrich, Jan



i Albrecht bratří Braniborští, Ota Bavorský i Vilém Saský zavázali
se sobě vespolek i pánům českým jednoty Poděbradské k válečné

pomoci proti Fridrichovi Saskému, jak mile jí bude potřebí a čas
k tomu zespolka se určí. Jen markrabí Albrechtovi, příjmím
Achillesovi, kterýž již od loňska těžkou vedl válku proti měšťanům

Normberským, dovolovalo se neoučastniti se v boji takovém, po
kudby s Normberčany pokoje neměl; ba páni čeští slíbili poslati
jemu až ke 2000 lidí branných ku pomoci proti týmž měšťanům,
však na ten spůsob, aby jim ztravu dával a za škody stál; kdyby
pak neválčil s Normberčany a Cechové by žádali pomoci jeho,
měl také na svůj groš vypraviti proti Fridrichovi až do 2000 lidu
branného. Pro bezpečnější zachování přátelského svazku tohoto,
jenž trvati měl až do budoucího krále českého korunovaného, usta
noveno jest, událoliby se co nelibého se strany knížat, že měl toho

nejvyšší opravce býti markrabě Jan i s lidmi nestrannými k němu
přidanými; kdyby ale pocházelo se strany pánův českých, zase pan
Jiří z Poděbrad měl toho s lidmi též nestrannými mocen býti.

l9a

Podlé těchto smluv a příprav obapolných bylotě předvídati,
že sjezd ode čtyř opravcův ke dni 12 dubna do Pelhřimova
uložený nemohl vésti ku pokoji a jednotě. Pan Jiří vydal o ne

prospěšném tam rokování manifest v Praze dne 30 dubna, kterýmž
dosti podobně všecku vinu neprospěchu takového svodil na Ol

dřicha z Rosenberka i jednotníky jeho. Když prý nejvíce příčinou
téhož pana Oldřicha minul den sv. Jiří bez konečné výpovědi mezi

stranami, usilováno jest o prodloužení moci čtyř opravcův na ně
kolik neděl, aby vždy možné bylo v Pelhřimově doležeti se konce:
ale tomu odepřel pan Rosenberk, »praviv, že měl hned do Lince
k sestře jeti. A slyševše to páni Zbyněk Zajíc a Jan Smiřický
i jiní dobří lidé, přičinili se a jednali pilně, i smluvili mezi námi

opět příměří další až do 24 máje 1451. A na to boha chválíc a

upokojení se radujíce již kázali sou ve zvony zvoniti, trubačům
troubiti, lidem to oznámiti a v bohu se radovati: neb v určeném
času a místě měl se státi mezi námi konečný konec o ty všechny
věci. Ale když jednalo se o místo, pan Rosenberk pověděl, že na

sjezdu Plzeňském strana jeho ustanovili a rozjeli se na tom, že

neměli svolovati ke sněmu jinam, nežli do Jihlavy, Budějovic anebo
Plzně.® Nový to prý důkaz, že již napřed nechtěli konci v Pel

hřimově, když o jiné k němu místo se umlouvali. Páni Poděbradští
nicméně i k této výmince podvolovali se, a příměří zdálo se již
býti opět pojištěno, když na samém konci »nazejtří ráno uvrhli



sou nám v to Němce cizozemce, zejména markrabě Fridricha Mí

šeňského, chtějíce abychme s ním v též příměří i v touž smlouvu

jako i s nimi nerozdílně vstoupili; ježto v prvních smluvách ani
v příměřích Míšeňský s nimi ani oni s ním nebývali, nýbrž nižádná
zmínka nikdy jest prvé o Míšeňském v tom se nedála.® Podávaní
se pana Jiřího ku příměří s ním zvláštnímu (a bezpochyby kratšímu)
od strany odporné nebylo přijato. »A tak pro ten kus, jenž se

dotýče cizozemce Němce, dávního nepřítele a zhoubce koruny a

království českého a našeho nepřítele odpovědného, stalo se jest
roztržení a nepokoj v této zemi, dálibůh ne mnou, ani jednotou
naší, ani opravci dvěma od nás vydanými; jakož to již každý,
kohož tato zpráva dojde, může očitě věděti a lehkým a prostým
rozumem dosáhnouti, žeť jsme my tím zlým, kteréž se jest počalo
a dále pohříchu půjde, bohdá nevinni, a věrně jest nám líto toho;
doufajíce každému dobrému, že nám takového zlého litovati po
mohou a to v své paměti míti budou.® 184

Nyní strany obě vší silou připravovaly se k boji rozhodnému.
Pan Oldřich z Rosenberka, byv od Jindřicha z Kolovrat napomínán,
psal mu 1 máje: »milý pane, všecky sem jednotníky obeslal, aby
všichni vzhůru vojensky byli na určený den, a místo jim položil,
kdežbychme se strhnout! měli, ježto potom tebe to tajno nebude.
Protož milý pane přičiň se k tomu s pilností, aby také toho času
nikoli nezmeškával; neb Jindřich syn můj sám bohdá na poli bude.
A sám také obešli všecky pomocníky naše, i knížete Míšeňského
s pilností: neb sem Jeho Milosti prvé také psal, aby nám ku po
moci táhl® atd. Kníže Fridrich odpověděl jemu z Grimmy dne
11 máje, že uslyšev o nepodařilém jednání Pelhřimovském, hned
nařídil hotovost po celé zemi své, a co nevidět že pošle statečnou
moc jízdnou k Mostu. 195

Již na počátku máje dobyli na panu
Alšovi ze Šternberka Mikuláš z Lobkovic a Jindřich z Kolovrat
outokem kostelní jakési posádky, v níž jali 50 lidí branných,
jiných mnoho pobivše; a pan Hynek Krušina ze Svamberka odjal
také zámek jakýsi Rackovi Chlevcovi z Malšína.186 Konečně ve
středu dne 13 máje vytáhli z Krumlova páni Jindřich z Rosen

berka, Oldřich ze Hradce a Jan Popel z Lobkovic, pán na Hlu

boké, u veliké síle do pole, a nocovavše v Netolicích, nazejtří v den
vstoupení páně zmocnili se outokem tvrze Božejovic, náleževší vdově
po Jarošovi z Drahonic; den na to, 15 máje, ustanoveno bylo všem

jednotníkům Strakonickým strhnout! ss spolu na zboží Tochovském,
náležitém někdy klášteru Ostrovskému, ale nyní pánům Zmrzlíkům



zapsaném; tam mělo pak teprv určití se zespolka, kamby dále
táhnouti měli.

Páni jednoty Poděbradské také již na počátku máje obrátili
se proti dvěma hradům, kterýchžto posádky byly zvláště Pražanům
obtížné: proti Buštěhradu totiž, čili jak tehdáž se říkalo, Buštěvsi,
jímžto vládnul pan Jindřich z Kolovrat seděním na Libšteině, a

proti Černému Kostelci, o kterémž již dříve zmínku sme učinili:
ale zdá se, že to stalo se s malým důkladem, an pan Aleš ze
Šternberka vždy ještě byl nepřestával usilovati o prodloužení pří
měří mezi stranami.' fi7

Teprv příhoda, o kteréž pan Burian z Gut
šteina dne 12 máje dal panu Jiříkovi zprávu, zbouřila nejen jednot
niky Poděbradské, ale celý takořka národ. Psalť mu zajisté, »že
dnes v outerý jeda z města Týna za městem Stříbrem, a já k hradu
Nečtinám kluši, poboční strážní moji potkajíce se s poslem Rosen
berského náhodou pravou, an bloudí, ptaje se na Krasikov, i vezmou

jemu list, kteréhožť teď slovo od slova připiš posílám* atd. Byloť
to psaní pana Rosenberka dne 9 máje ku panu Hynkovi Krušinoví
dané v tato slova: »Jakož mi nyní píšeš, abych Míšeňského obe

slal, aby se s námi strhl: vědětiť dávám, žeť sem Jeho Milost

obeslal, aby sám vojensky vtrhl mezi jich města a pomocníky a je
hubil. Mně se nezdá za podobné, byť se on s námi měl strhnouti;
a to proto, žeby se někteří lidé nad námi mohli rozpačiti, řkouce
že Němce sem vedeme 198 atd. »To Tvá Milost věda (doložil pan
Burian,) rač nemeškaje přátely jednoty naší obeslati, abychom což
můžeme nejspíše v hromadu se strhli proti takovým nepřátelům
a zhoubcím jazyka našeho. Také račte knížata obeslati, aťby Mí

šeňskému odpověděli a naň táhli. Jáť sem všecka svá města, lidi

poddané, je hotovy maje obeslal, aby v hromadu táhli, a úmysl
jest můj, okolo zámku mého Stříbra neb Tachova na každou ho

dinu se vojensky strhnouti a jim odpírati, což mi milý pán bůh
ráčí popříti* atd. Zpráva tato proletěla v okamžení celou zemi a

hnala do zbraně všecky ty, kdo za povinnost sobě ukládali, hájiti
vlasti proti cizozemcům. Brzy rojila se psaní odpovědná po všech

krajích proti jednotníkům Strakonickým, jakožto hubitelům jazyka
svého. Pan Jiří vytáhl s Pražany dne 18 máje před Kostelec, panu
Zdeňkovi ze Šternberka ku pomoci, jenž onoho hradu dobýval, a
23 máje dobyvše jeho, i rozmotavše hradby, obrátili se odtud
k Buštěhradu. Posádka Buštěhradská bránila se statečně, ačkoli

pán její, Jindřich z Kolovrat, neopouštěje hradu Libšteinského, ani
sám nepřispěl ani jednotníkův svých uprositi nemohl ku pomoci



její.
199 Mezitím co hlavní síla Poděbradských nadarmo dobývala

Buštěvsi, jiní jejich zástupové zmocnili se Nového hradu a Kunratic
u Prahy, jmění tehdáž pana Viléma mladšího z Risenberka, též
tvrze Lobkovic, náleževší panu Janovi Popeloví z Lobkovic na Hlu
boké. Dne 27 máje pan Jiří z Poděbrad, uzavřev příměří s Buště
veskými, a maje pohromadě celé vojsko, umínil táhnouti dále do
Plzeňska, aby bitvou v poli širém rozhodnul osud války.

Vojsko jednoty Strakonické, poleževši několik dní okolo To

chovic, hnulo bylo sebou odtud k Rokycanům. Pravilo se, že oče
kávajíce znamenité pomoci od knížete Saského, chtěli přiblížit! se,

aby s ním snáze strhnouti se mohli; takéť páni Svamberkové volali

jich na ta místa, zvláště proti Rackovi Chlevcovi. Naděje však

jejich obrátila se v zármutek a strach, když došla zpráva, že kníže

Saský Fridrich, utkán byv od bratra svého Viléma i svaka Fri
dricha Braniborského, musel se jim zapsati osobně k roku do
Serbiště na den 29 máje, a protož že nemohl vypraviti slíbené
psaním 11 máje pomoci, nežli teprv po sjezdu onom; rokování pak
v Serbišti, při kterémž Fridrich Saský, s volí krále Fridricha,
všeho práva k foitství země Lužické se odřekl, trvalo až do dne
3 června. 200 A smutku takového ještě jim přibylo, když i král
Fridrich, dlouho a snažně prošený, konečně dne 31 máje dal za

odpověd, že maje sám s válkou proti Pankrácovi na Holiči dosti

činiti, žádané pomoci 600 jízdných poslati nemůže, ale že chce se

přičiniti raději o přátelské urovnání nesnází českých.
201 Není po

chyby, že král ten již tehdáž počal byl příznivým okem patřiti na
rostoucí moc Poděbradovu, ana podávala naději většího pokoje od
Čechův, nežli prvé, ohledem na žádosti jejich o krále Ladislava.

Když pan Jiří chystal se vtrhnouti do Plzeňska, dne 27 máje
na poli ještě u Buštěvsi vydal odpovědný list proti Oldřichovi
z Rosenberka, kterýž ačkoli obsahu neutěšeného, však příliš značný
jest pro věk a osoby, než abychom jej zde zamlčeti měli. »Jiřík
z Kunstatu a z Poděbrad. Pane Oldřiše z Rosenberka! Přivodímť
ku paměti, kteraks mi se byl pode ctí a věrou zavázal, pomáhati
proti mým nepřátelům, a jestližeby toho neučinil, podvolils se

abychom tě měli za zrádci a za zkurvysyna. I netoliko by tak
vysokému svému rčení chtěl byl dosti učiniti; ale místo pomoci,
nepřátely mé jakožto Oldřicha ze Hradce, Koldu, Bedřicha i jiné
bouřils a jednal proti mně a mým přátelům, i hanění křivá a ne

pravá skládals o mně. A když sem o to s tebou byl v Jihlavě
smířen, opěts mi toho míru nezdržel, spojiv se proti mně s mar-



krabí Míšeňským, svévolným nepřítelem mým; a napomínáns tu
hned v Plzni, aby pamatuje na ten mír, nespojoval se s mým
úhlavním nepřítelem. Na to se nic neobrátiv, učinils s ním závazek
ve příměří křesťanském, kteréžs měl se mnou pode ctí a věrou
i pod desíti tisíci kop grošův zapsané. I není div, že se mně a

mým přátelům od tebe dějí ty nepravosti: poněvadž nad svým
pánem korunovaným sl. pam. císařem Sigmundem nestyděl si se

neprávě činiti, zavazuje se z peněz proti Jeho Milosti knížeti Ra
kouskému a tomu domu, aby jim tohoto království dovedl a do

pomohl.
202 A cožs pak dále ziskův svých hledě činil, a činíš, k ujmě

chvály boží a k umdlení obecního dobrého tohoto království, v svých
poselstvích u krále Římského jednaje jinak, nežby slušně jednati
měl! Takés pana Alše ze Šternberka i nebožtíka pana Ptačka na

vedl, aby o krále Polského stáli, aby sem za pána přijat byl, sli

buje s nimi v tom zůstati; potom zjevné jest, kteraks jinak učinil,
až skrze to i veliká bouřka se záhubou nemalou této země strhla
se byla. A kteraks nad nebožtíkem Smilkem z Kremže i nad
jinými nešlechetně učinil, byloby dlouho vypisovati. A poněvadž
žádná tvá rčení, smlouvy, mírové ani zápisové nemohou býti zdržány
a zachovány, a všelikterakými lstivými ouklady mého i přátel mých
zlého hledíš: lépe mi se zdá, aby ty také na mne péči měl, nežli

bych já tvými úlisnými řečmi podveden byl. Protož se svými se
všemi služebníky a lidmi poddanými vystříhám se a ohražuji svou
čest proti tobě i tvým všem služebníkům a lidem poddaným, dále
tobě ani tvým ničímž povinen nechtě býti. Dán na poli u Buštěvsi,
v středu před sv. Trojicí atd. 203

O skutcích válečných, kteří následovali, a kterýmiž spor celý
konečně rozhodnut byl, zachovalo se nám zpráv až příliš málo.
Na jisto víme jen tolik, že hlavní byt páně Jiříkův dne 30 máje
byl v městečku Mýtě mezi Žebrákem a Rokycany; že Mikuláš

Hasišteinský z Lobkovic s lidmi svými dne 2 června připojiv se
ke Strakonickým u Rokycan, dával vždy ještě naději brzké pomoci
ze Sas; když ale pan Jiří přitáhl k Rokycanům, strhla se na poli
bitva jen krátká, jelikož páni Strakoničtí střelbou vytisknuti byvše
z vozův svých, v noci utekli k Plzni a tam se na občinách před
městem položili. To stalo se tuším dne 4 června; nazejtří pan Jan
Svamberk obávav se, že bude v Rokycanech obehnán, požádal od

jednotníkův svých co nejpilněji aspoň 500 jízdných ku pomoci:
oni ale, čekajíce také outoku na sebe od nepřátel, kterýmž nebyli
dosti silni, odepřeli mu jich. Dne 8 června již hlavní byt páně



Jiříkův byl na poli u Nepomuka, kdežto zvláště zboží páně Hyn
kovo Krušinovo ze Svamberka hubeno jest. Z toho ze všeho vi

děti, proč jednotníci Strakoničtí sami první zoufali o možnosti
svého vítězství. Již dne 6 června počato rokovali ku příměří;
první sjezd o to stal se někde v šírém poli dne 7 června; nazejtří
již dali páni Poděbradští pánům Strakonickým list bezpečnosti,
aby v počtu až do 300 jízdných přijeti mohli k nim na hrad Wil

štein, leževší někdy mezi Plzní a Nepomukem asi u prostřed.

Smlouva tudíž dne 11 června na hradu Wilšteině uza
vřená vynikala konečně vlastností vzácnou a blahodárnou, ode

dávných let ve všech téměř aktách státních národu českého bo

lestně pohřešovanou: bylatě s obou stran upřímná, opravdivá, po
ctivá, i vedla tudíž skutečně ke smíření stran a k upokojení země.

Ptajícím se po příčině tak šťastné proměny, musíme ne bez poli
tování ukázati na osobu pana Oldřicha z Rosenberka, kterýžto
nebyv na Wilšteině přítomen, po přivěšení pečeti své ke smlouvě
tam uzavřené odřekl se starostství jednoty Strakonické, a vzdal se

brzy téměř všeho oučastenství v řízení věcí zemských; o čemž
časem svým promluvíme místněji. Hlavní obsah smlouvy Wilštein
ské byl následující: uzavřeno zase příměří mezi stranami až do
dne sv. Jiří roku příštího; voleni noví opravci, po dvou z každé

strany: Jindřich z Rosenberka i Vilém mladší z Risenberka s jedné,
s druhé pak Zdeněk ze- Šternberka i Zdeněk Kostka z Postupic,
a přidán k nim zespolka, co mocný a nejvyšší rozdílce, pan Zby
něk Zajíc z Hasenburka; uložen opět sjezd ke dni sv. Markety
(13 Jul.) do Pelhřimova, kdežto dotčení opravce měli »bez zba
vení* ve třech nedělích učiniti konečnou výpověd o všech přech
a nesnázích, i které po prvních opravcích zůstaly nerozsouzeny,
i kterých snad znova přibylo aneb ještě přibyti mělo; kompaktáta,
list mírný roku 1440, smlouvy Pelhřimovské r, 1446 a jiní zápi
sové mezi stranami učinění měli zůstati ve své moci; na den sv.

Kateřiny (25 listopadu) ustanoven valný sněm obecní do Prahy,
ku kterémuž zavázali se jednotníci obojí strany netoliko sami při
jití osobně, ale volatí také přátely a sousedy své; jen panu Oldři
chovi z Rosenberka dovolilo se, aby synem svým zastoupiti se dal;
ke smluvám pak Wilšteinským měli v určitém času přiznati se

výslovně všichni obyvatelé v zemi, a kdoby odepřeli, měli od jednot
svých vyloučeni býti; kníže Saský Fridrich ale vyňat jest z nich

výslovně, ana jednota Strakonická jeho napotom se odřekla atd. 204



Postavení a chování jednotníkův někdy Táborských ve válce
této poslední bylo již lidem souvěkým pochybno, potomkům pak
zůstává ovšem temno. Pan Kolda sice, dle obyčeje svého, neroz

mýšlel se sahati ke bráni, a čte se že již dne 5 června učinil ve

liký zájem po vesnicech okolo Jaroměře, Smiřic a Holohlav;
pročež páni Jetřich a Soběslav z Miletínka i s krajem Hradeckým
vytrhše na pole, dobyli na něm Skalice a Bolehoště a osadili Do
brušku. Bedřich ze Strážnice však zdá se že choval se pokojně,
protože přátelství jeho s panem Oldřichem ze Hradce již počalo
bylo se kaliti, ačkoli nepřestával ještě počítati se k jednotě Strako
nické.20

'5 O měšťanech Táborských jest jisto, že vystoupivše před
některým časem z jednoty Poděbradské, přece ke Strakonickým
se byli nepřivinuli; následkem toho nepožívali přízně a ochrany ani

jedněch, ani druhých. Vědouce my, že pan Zdeněk ze Šternberka
na tom místě, kde před 15 lety Táborský hrad Ostromeč roz
bořen byl, kázal této doby dělati nové sruby, můžeme domýšleti
se, že tím netoliko jednotníkům Strakonickým, ale také pánům
Táborským dal příčinu k nespokojenosti a svádě. Bud jak buď,
to aspoň nepochybné jest, že týž pan Zdeněk jmenem svým, a ne

jednoty Poděbradské, odpověděl Táborským na počátku měsíce
července, a potom před S. Jakubem poraziv je, vzal 45 vozův a
5 houfnic. Mluvilo se také v zemi skutečně, že Táborští, Kolda
i Bedřich byli vyňati ze smlouvy Wilšteinské, a protož že měli
další válkou konečně udušeni býti. Ale sjezd, který v Pelhřimově
v den určený sešel se, rozuměl tomu jinak. Přikázal zajisté již
25 července výpovědí zvláštní, že pan Kolda jako i kněz Bedřich
ve smlouvě udělané na Wilšteině a na Švihově (o kteréž ale nic

nevíme) zůstati měli vedle jednoty Strakonické, a položiti za týden
při svou napsanou před opravce; dále poručeno jim zachovati pří
měří jak se Slezáky, tak i s krajem Hradeckým, a Zdeňkovi Kost
kovi z Postupic nařízeno uvázati se, k ruce panův opravcův, ve
tvrze Skalici a Bolehošť na Koldovi dobyté až do rozsouzení

jeho pře.
208

Hlavní zásluha nového sjezdu Pelhřimovského, kterýž trval
ode 13 července do 3 srpna, bylo konečné smíření a přátelská
smlouva mezi pány Jiřím z Poděbrad a Oldřichem ze Hradce;
čímž uklizena přední závada jednoty a pokoje v národu. Patero
na Wilšteině jmenovaných opravcův, přijavše k sobě ještě šestého
z Moravy, pana Jana z Lichtenburka i z Bítova, vynesli mocný
nález o té věci dne 3 srpna v tato slova; »Nejprvé mocí boží

Palacký, Dějiny české IV., vyd. 4. 9



pravý a křesťanský mír mezi nimi činíme, aby svoji dobří přátelé
byli, a právě křesťansky sobě to drželi. Dále se nám jedno
stejně zdá, a z moci své opravčí vypovídáme, že těmi haněními,
kterýmiž jest haněl pan Oldřich pana Jiříka, neměl jest haněti jeho
ani přátel jeho, a též zase pan Jiřík neměl jest haněti pana Men
harta nebožtíka ani pana Oldřicha syna jeho, anižto přátel jich:
neb se nám tak zdá, že těmi věcmi proti sobě strany obě vinny
nejsou.« Dalším nálezem téhož dne vyhlášen jest pravý mír a pokoj
křesťanský mezi všemi obyvateli země české, tak že žádná pole
ani které války neměly zdvihány býti až do sněmu o S. Kateřině
do Prahy uloženého, »kromě té příčiny, ačby chtěli pole míti proti
markrabi Míšeňskému;* to však mělo se díti beze škody a záhuby
země české. Také přikázáno dáti všem vězňům roky bez odporu,
a propustiti všecky holdy. Jiné věci odročeny do sněmu Svato
kateřinského již řečeného, protože dle výslovného seznání všech

pánův na sjezdu přítomných, čas v Pelhřimově nestačil k rozhod
nutí jejich. Před rozjezdem z Pelhřimova, dne 4 srpna, glejtoval
ještě pan Jindřich z Rosenberka pana Jiříka i přátely jeho k sobě
na hrad Kámen, tuším nejvíce jen proto, aby národu dán byl důkaz

ouplného jejich smíření. Potom rokovav pan Jiří se Slezáky v Krá
lové Hradci, uzavřel dne 21 srpna s nimi pokoj celý až do bu
doucího krále českého.207

Výminka ve smluvách Pelhřimovských učiněná o válce, která
od Čechův jediné do Sas předsevzata býti mohla i měla, pochá
zela netoliko z převahy strany Poděbradské, ale poněkud také ze

příčin a úvah vlastenských vůbec. Knížata Saští, čili jak lid obecný
v Čechách ještě jich byl nazývat! neodvyknul, markrabata Míšeňští,
byli již drahně času v držení 64 měst a zámkův českých pohra
ničných, náleževších buď upřímo k zemi, jako hrad a město Most,
hrad a klášter Osek, městečko Duchcov, hrad Kámen královský
s příslušenstvím, aneb aspoň ku koruně české manstvím zavázaných,
ku př. Perno, Tarant, Koldice, Ilburk, Elsterberg, Plavno ajv. Vla
stenci čeští patřili byli dávno s nelibostí, kterak lehkomyslně po
slední králové jejich, Václav i Sigmund, rozzastavovali zámky a

kraje ty sousedům nebezpečným; nyní pak zdálo se, jakoby ku
koruně již ani nenáleželo, cokoli měl v moci své zejména Fridrich
kníže Saský. Pan Jiří z Poděbrad, potýkaje se s knížetem tím,
bral tedy na se také úlohu, dobývati zase zámkův dotčených, a

protož nacházel podporu a pomoc u všech, kterým na moci a

slávě české záleželo. Když vytáhl dne 4 září z Prahy válečně



k Mostu, počítal ve vlastní své čeledi 1200 vozův; neudává se,
kolik mimo to lidí branných vedli jeho přátelé a jednotníci, Zdeněk
a Petr ze Šternberka, Jindřich z Dubé, Jindřich ze Stráže, Burian
z Gutšteina, Jan z Kunstatu, Fridrich z Donína, Dětřich z Janovic,
Ješek z Boskovic, Vilém z Ilburka, Zdeněk z Postupic, Jan Pardus
ze Vrátková, Jan z Vřesovic, Jan Calta z Kamenné hory a Václav
Garda z Petrovic, kteří osobně oučastnili se výpravy jeho; není
však pochyby, že počet vojska celého vystupoval daleko přes
dvacet tisíc bojovníkův výborně oděných. Po malé potržce u města
Mostu obrátili se k Duchcovu a k Oseku, jichžto dobyvše 8 září,
potkáni jsou od poslův knížete Viléma Saského a markrabě Al

brechta Braniborského, měvších zastaviti je a zavěsti mírné mezi
stranami rokování: oni ale pravili, že do rokování dáti se nemohou,
nežli až přes les trhnou, což se pak stalo dne 11 září stranou ku
Kotlebě, Pernu a Drážďanům; potom pak odpíral se Fridrich sám
každého míru, pokudby nepřátelé neopustili země jeho.

208 Proto
těžko jest věřiti slovům souvěkých letopiscův, žeby Cechové ode
knížat oněch do Sas voláni byli; více podobá se pravdě, že kní

žata, byvše ještě v nemíru s Fridrichem, užili toliko vpádu českého
do země ku prospěchu vlastnímu. Cechové zajisté poplenivše okolí

Drážďanské, obrátili se k západu, vzali několik tvrzí a městeček,
jakožto Dobelín, Mitweida, Chořen, Froburk, Altenburk a Borna,
potom pak dne 2 října přilnuvše ke hradu a městu Pegau, čekali
tam na vojsko knížete Viléma Saského, kteréž od Naumburka při
táhši, s nimi se spojilo. Když pak Pegau nicméně ubránilo se
outokům spojeného vojska, poněvadž i ono posádkou českou há

jeno bylo,
209 vedl je kníže Vilém proti hradu a městu Gerovu,

kteréhož dříve sám již podvakrát nadarmo byl dobýval. Co tu se

stalo, vypravuje nejlépe psaní dne 15 října od pana Petra ze Štern
berka otci svému panu Alšovi poslané, v němžto dí: »Od té chvíle,
jakž sem Tvé Milosti psal, přitáhli sme před město Gerov, a k němu
sme dnes ve čtvrtek před S. Havlem šturmovali, i je přes hlavu

dobyli; a v něm sme jali pana Gerovského mladého, pana Hanuše
z Donína a z Auerbachu, hrabi Viléma z Orlemundu, hrabi Hanuše
z Kirchperku, Kunce z Kaufunku a mnoho jiných na místě, a na

půlčtvrta nebo na čtyři sta koní jízdných sme tu vzali. Ale dobře
hrubý a těžký šturm sme tu měli, a však v pravdě rač věděti, žeť
sou nám z našeho českého vojska více patnácti u toho šturmu
nezabili. Než svého milého a dobrého přítele a otce mého, pana
Dobeše z Radyně, tu sem ztratil, a Jaroslav z Jistebna služebník



páně Burianův také tu jest sšel, a tvůj pane komorník Heřman a
nižádný jiný; a bohu milému děkujíc, málo jest zraněných a ne
škodně. A starý Míšeňský sebrav se, chtěl Gerov to město reto
vati; i táhnem hned na něho, zdaby se chtěl s námi biti. Než na
tom městě Gerově jeho nejbrannější a nejčelnější lidé sou jemu
zjímáni a zbiti, ježto sou jeho války jemu vedli.* 210 Proto také ne

přišlo k dalšímu boji, ale vyslanci krále Římského i arcibiskupa
Mohuckého přijevše do ležení u Křimačova dne 22 října zprostřed
kovali příměří mezi stranami až do 25 máje 1451, tak aby mezitím
v Bamberce dne 22 března rokovalo se o konečný mír, pod
vrchní opravou Ludvíka lantkrabě Hesského. Cechům musely ne
chati se kořisti, kterýchž ve výpravě té hojně nabravše, již dne
27 října [1450] do Prahy s sebou přivezli. Rok ale Bamberský
potom nedošel k místu, protože knížata mezi sebou smířili se ještě
dříve (27 ledna 1451) v Naumburce ouplně a navždy. Konečný
však mír s Cechy měl větší nesnáze, aniž mohl ujednán býti za
mnohá léta, jakož místy svými dále vypravovat! budeme.

Valný sněm Pražský o S. Kateřině dokončil skutečně smíření
na Wilšteině počaté a v Pelhřimově tvrzené. Stavové zůstavše po
hromadě až do dne 6 ledna 1451, jednali mezi sebou o všech
věcech, kterých bylo potřebí k uvedení jednoty, pokoje, bezpeč
nosti a řádu, zvláště pak o zřízení vlády v zemi: a však ne o všech

jejich jednáních a uzavřeních došly náš určité zprávy. Jen o tom
zachoval se zápis obšírný, co souvěkým lidem bylo nejpilnějšího:
rozsudek totiž opravčí ve přech již ode ztečení Prahy mezi stra
nami zavěšených. Páni Jindřich z Rosenberka, Zbyněk Zajíc z Hasen
burka, Zdeněk ze Šternberka, Jan ze Smiřic, Vilém z Risenberka
i Zdeněk z Postupic,

211
potvrdivše znovu toho, co již v Pelhřimově

nedávno byli vypověděli, kázali nyní vrátiti zboží v poslední válce
s obou stran dobytá: ve čtyřech nedělích měli postoupiti Jiří z Po
děbrad Janovi Popelovi tvrze Lobkovic, Krušina ze Švamberka
Chlevcovi Bezděkova, Mikuláš z Lobkovic Petrovi ze Šternberka
tvrze Permesgrýnu; Boíehošť navrácena ne panu Koldovi, ale jeho
strýci Hložkovi z Zampachu, kterémuž tuším dědičně náležela;
Kunšovi Rozkošovi z Dubé přisouzeno 1550 kop gr. č. za Černý
Kostelec, kteréhož měl odříci se; Pavel Dětřichovec, purkmistr
někdy Novoměstský, měl prodati svobodně, cokoli v Praze jemu
náleželo; Pražanům přikázáno vrátiti, čehokoli byli dobyli na ne
božtíkovi panu Janovi, otci pana Viléma Rabského z Risenberka,
kromě zboží Kunratického, o kteréž se byli s ním dobrovolně již.



umluvili; Zatečtí a Lounští, kteří byli v Udlicích zjímali několik

panošův, (ježto pokládali za služebníky markrabě Míšeňského, an
Mikuláš z Lobkovic vyhlašoval je za své vlastní,) museli propustit!
je bez výplaty; jiných také podobných výpovědí stalo se hojně,
některé pak méně pilné odloženy zase do budoucího sněmu; vůbec

přikázáno, aby všecky nepřízně, kyselosti, pomluvy a půtky v po
sledních dobách mezi stranami vzešlé pominuly a ze srdcí byly
vypuštěny, »tak aby žádný druhému ničímž toho zlým nespomínal,
aniž věčně kdy zdvihal ke škodě, k nelibosti, ku pomstě ani které
hanbě.« 212

Otázka o ustanovení zprávce zemského proměnila se byla po
sledními událostmi v otázku o uznání zaň pana Jiřího z Poděbrad;
byloť zajisté na jevě, že nemohlo jednati se o zvolení koho jiného,
ana jednota Poděbradská již jej uznávala, Strakonická pak po
ustoupení pana Oldřicha z Rosenberka neměla nikoho, jehožby
proti němu postaviti byla mohla. Než jakkoli veliká byla moc,
kterouž ve věcech zemských provozoval, jakkoli patrná láska, kteréž
požíval u většiny národu, jakkoli tudíž jisté jeho konečné povýšení:
odkladové však a meškání, která v té věci se dála, nešla nikoli
náhodou. Pan Jiří již této doby počal byl chovati na Poděbradech
dvůr knížecí, jako páni Rosenberkové na Krumlově, a počet ze

manských jeho služebníkův, tudíž i čeledi jeho válečné, byl se roz
množil znamenitě. Přednost tudíž a převaha jeho v záležitostech
veřejných brala nezřídka na sebe tvárnost a podobu panství. I není

divu, že mnozí z těch, kteří aspoň urozeností se mu rovnali, ne
toliko Strakoničtí, ale i vlastní jeho jednotníci patřili na to s řevni
vostí, že roven jejich měl se jim státi pánem. Ba citu takového
nemohli pohříchu ani přední jeho přátelé a pomocníci cele zbaviti

se, jako ku př. pan Aleš Holický ze Šternberka, muž jináče šle

chetný, ale na šlechtu svou tuším nemálo žárlivý, kterýž r. 1451
i ve zjevnou s ním nevoli vešel, ačkoli jen krátkou a brzy zase

ukojenou;
213 tím více bylo ho tedy po straně zřejmých a dávných

jeho protivníkův. Proto vedeno na sněmu Svatokateřinském k tomu,
aby odložilo se volení zprávce až po novém poselství, kteréžby ku
králi Fridrichovi o vydání krále Ladislava učiniti se mělo. Naději
zajisté ke splnění tenkráte žádosti již tolikrát zmařené dávala okol
nost ta, že přední páni strany katolické, kteří dosavad jen na oko
byli o vydání krále Ladislava do země se starali, nyní opravdově
usilovali, aby přítomností aspoň královou v zemi získalo se nové
závaží proti neodolatelné jinak převaze podobojích.

214 Pan Jiří pak



věda, že důstojenství zprávce zemského i po úvodu krále ho ne

mine, a že ani zprávcem jsa nebude moci platně posloužiti vlasti,,
pokud v ní nebude krále korunovaného, nekladl odporu snahám

takovým. Vypraveni tedy páni a zemane v hojném počtu a ne
malé nádheře opět do Rakous, a za naučení opakovány jim všecky
ony řeči a důvody, kterými již od r. 1443 stavové žádost svou
o krále podporovat! byli zvykli; poslové však teprv v měsíci
březnu 1451 vydali se spolu na cestu.

Při rozchodu sněmu Svatokateřinského dne 6 ledna 1451 stalo
se obecné provolání sněmovní, mnohem značnější a důležitější pro
poměry onoho věku, nežli na pohled býti se zdálo. Ačkoli soud
zemský nemohl ještě obnoven býti, vzkříšeny nicméně »starodávné
popravy,* a to s mocí ještě rozsáhlejší nežli kdy předtím. Kázáno
provolávati biřicům po městech a panstvích celého království, že
od té doby kdokoli, opovrha řád a právo, sáhiby na jiného zá

hubou, měl státi se psancem po všech městech, a kdokoliby ho
napotom choval, trpěl neb zastával, měl utrpěti zároveň jemu
každý odpor proti těm, »kterýmž příslušela poprava,* měl trestán
býti jako odboj, a všickni obyvatelé měli popravcům pomáhati na
takové vinníky, jakož i na všecky zloděje krčemní, na loupežníky,
podvodníky a neřádné lidi vůbec; protož i silnice všecky měly
zase jiti prostranně a svobodně. Neurčeno v nálezu sněmovním,
kornuby příslušela poprava; věděloť se zajisté, že již za krále
Václava právo popravčí po krajích obmezeno bylo na některé
přední rodiny panské.

215 Nález tedy ten směřoval sice k upokojení
země, ale spolu také ke zvelebení moci a vážnosti vyšší šlechty
české, a musel považován býti co nevyhnutelná obět od pana Ji
řího, aby poudobřil aspoň na chvíli soupeře, povýšením jeho po
někud podrážděné.

Když poselství ku králi Fridrichovi vypravené meškalo v Ra

kousích, pan Jiří, maje rokovati v Chebu s knížaty Saskými o mír,,

vytáhl s hojným lidem do toho kraje, a nějaký čas ležel ve Vařích
a ve Žlutících, pokud rokování trvalo. Nesnáze a odpory jednání
toho byly tak hojné, že nebylo lze jich přemoci: ale zprávy o nich
náhodou zachované poskytují aspoň něco světla v nekonečných'
těch spletcích. Poměr bratří Saských jak mezi sebou, tak i k Ce

chům vůbec, byl smířením v Naumburce značně se proměnil;;
mladší kníže Vilém byl se prý zavázal, postarati se na svůj náklad
o vyvážení vězňův, kteří u Gerova od Čechův jati byli. Proto
tuším stalo se, že na rok do Chebu nepřišel než kníže Vilém sám.



Jednatelé ale od pana Jiřího poslaní namítali, že neměli nic činiti
s knížetem Vilémem, ale se starším jeho bratrem Fridrichem, ano
mělo se jednati nejen o vězně Gerovské, ale také o jiné pře důle
žité, jen Fridricha se dotýkající. Takž rok Chebský rozešel se bez
konce, a umluven jiný do města Mostu, kdežto měli se sjeti kní
žata všichni pospolu.

218 I stalo se tak, a Vilém Saský i markrabě
Albrecht Braniborský prostředkovali tu mezi knížetem Fridrichem
a posly českými. Po mnohých řečech sem i tam prošlých žádali
tito konečně pro pana Jiřího náhrady všeho všudy až do 50 tisícův

zlatých: ale měvše o to veliká tření, ku prosbě knížat poslali pana
Beneše Mokrovouského ku panu Jiřímu o nové naučení. Kteréžto
když obdrželi, k veliké prostředníkův radosti svolili ku konečné
mezi stranami smlouvě: »nejprvé o mír křesťanský mezi markrabí
Fridrichem a panem Jiříkem i jednotou jeho na tyto kusy: za
vězně aby dáno bylo 16 tisíc zlatých a k tomu základ za nepo
stavené přepadený; za Hoierswerd 10,000 zl. a panu Doninskému
4000 zl. A když to bylo ujištěno, tehdy vězňové aby všichni byli
s obou stran propuštěni a prázdni. Pak o ty věci, což se koruny
dotýče, aby do pána budoucího krále Českého tak stálo; pakliby
se království z obecného sněmu zdálo o ty věci vinu dáti rnarkrabi
Míšeňskému, mělby jim z toho práv býti tu, kdežby toho právo
i řád byl. O Osek a o Duchcov, jakož pan Jiřík práva na to
stáná má, též aby jemu markrabě práv byl. Pan Jiřík aby markrabí
Míšeňskému list zprávný od sirotkův páně Vilémových z Sumburka
dětí na Hoierswerd učinil, léno ku království Českému v tom vy

míňuje.« Na to měl mír trvati mezi stranami neporušený. Ale když
to již vše sepsáno bylo, přišly prý knížeti Fridrichovi noviny, že

Lounští a Žatečtí nechtěli pornáhati panu Jiříkovi déle, kterémuž
nastávala prý také s Moravskou zemí válka jistá, tak že již to léto

nebylo se ho co báti. »A tak té smlouvy, ku kteréž prvé se byl
svolil, (jakož vypravovali jednatelé páně Jiříkovi,) nechtěl držeti nic,

nejprvé pravě, že zlatých (Rýnských) míti nemůže, ale že chce tu
summu umluvenou svými (Saskými) penězi platiti; druhé, že věz
ňové páně Jakubovi (z Vřesovic) šacovali se ve třinácti set kop,
ten šacunk také chce vžiti, a Lounští že mu tisíc kop propadli zá

kladu, ten také chce míti; třetí, že té výminky v listu páně Jiří
kovu na zprávu nechce přijíti, a že i tak smlouvy konati nemůže,
leč prvé na své zemany vznese, budeli jich vůle, žeby toho od

pověd chtěl dáti na sv. Bartoloměje (24 Aug.). Markrabí oba, to

jest Míšeňský mladší a Albrecht Bramburský, to uslyševše, byli.



tesklivi tím a hněviví, a řekli, že to chtí seznati, když toho požá
dáme, že jest byla jeho starého Míšeňského i jeho raddy vůle ke

všemu, což sou s námi mluvili i sepsali.*
211

Pokoj v zemských a nové nesnáze v církevních věcech. Myšlenka o spojení
se podobojích s církví řeckou. Noví legatové k Čechům. Sněm Benešovský.
Aeneas Sylvius a Jiří z Poděbrad. Jan Kapistran ve Vídni a v Moravě. Sněm

Svatojirský v Praze; pan Jiří uznán za zprávce zemského. Rokování v Řezně.
Psaní církve řecké k Čechům a odpověd administrátorův podobojích. Po
vstání proti císaři Fridrichovi. Konečný pád Tábora. Oldřich z Rosenberka
ustupuje s dějiště. Vysvobození krále Ladislava. Úmluvy první na roku Ví
denském a nespokojenost s nimi. Úmluvy druhé Znojemské a Vídenské;

Ustoupení Oldřicha Rosenberka s dějiště, smíření stran mnohá
léta proti sobě brojivších, ujednocení a podvolení celé země pod
autoritu sněmův obecných, a svěření státní moci výkonné, ač ještě
necelé, do vlastenských rukou pana Jiřího z Poděbrad, — to vše
vrátilo Cechům konečně pokoj domácí, bezpečí v životě obecném,
a nový rozkvět věcí ke blahobytu národnímu potřebných. Záští
a msty soukromé přestávaly, škůdcové zemští počínali se báti
trestu neodvratného, silnice obecné nabývaly svobody a bezpeč
nosti, záhubná zbraň postupovala více a více místa živným strojům
umy a průmyslu, řemesla i obchod křísily se zase. Obrat tak blaho

dárný nemohl minouti zvláštního pozoru jak domácích, tak i ci

zincův, a jméno muže, kterýž pokládán za hlavního jeho působce,
nabývalo čím dále tím hojnější vážnosti. Aniž se více dvojily mysli
české o tom, zdaliby měl za zprávce zemského uznán býti, nýbrž
jen o času kdy, a o spůsobu kterak se to mělo státi.

Ale čím více ubývalo rozbrojův politických, tím více počala
tisknouti se do popředí dějin opět osudná otázka církevní. Od té
doby, co sbor Basilejský, zjednatel kompaktát Jihlavských, klesnul
byl v zápasu se stolicí papežskou, Cechové podobojí mimo nadání
octli se v novém poměru ke dvoru Římskému a k církvi katolické
vůbec. Otcové totiž Basilejští, v ukojení husitův nacházevše hlavní

Článek 5. Jiří z Poděbrad, zprávce zemský
(R. 1451 —1453.)

Ladislav co volený král český.



pramen posily své proti hlavě církve, vylučovali byli téměř žárlivě

papeže z ©účastenství v té zásluze: následkem toho papež, ačkoli
nemohl nechválit! smíření zase Čechův s ostatním křesťanstvem,
nepovažoval přece kompaktát za své vlastní umluvy, aniž jimi hrubě
vázána se cítil, zvláště an sbor Basilejský, ve konečném svém se
stolicí Římskou narovnání, mlčením jich byl pominul. V takové
věcí proměně muselyť arci někdejší řeči české o potřebě »doko
nání kompaktát« umlknouti dokonce, ano s druhé strany počínalo
tytýž i brát! se v pochybnost, zdali to, co v nich bylo pořízeno,
mělo samo v sobě platnost nějakou. Ztracen tím jediný základ

pokoje, někdy tak dlouho a pracně hledaný, a málo chybělo, aby
strany obě neoctly se zase v tom postavení a poměru, jako před
početím sboru Basilejského. Čechové podobojí sluli již sousedům
svým doma i v ně opět kacíři; a ve slovu »kacíř* zahrnuta byla
jim veškera ohavnost, nevěra, odboj, zatvrzení ve zlém a bez
božnost. Takéť u lidu obecného, zvláště v Němcích, (ana vítězství
Zižkova i Prokopova upadala více v zapomenutí,) strach někdejší
před Čechy proměnil se byl v pouhou nenávist. Jen v tom činil
se rozdíl, že dvůr Římský, z věcí minulých nabyv opatrnosti, va
roval se ještě krokův příkrých a přenáhlených, tak že kompaktát
zjevně ani nechválil, ani nezapíral. Pokoušelť se mnohá léta mírným
toliko jednáním a poselstvováním získat! Čechy opět poslušenství
svému; podobnými prostředky svítěziv nedávno nad polovicí kře
sťanstva, choval naději, že mu též podaří se u národu nevelikého
a nepožívajícího ani soucitu ani pomoci odnikud. Nepředvídal, že
nábožná horlivost Čechův od kalicha Již ani slovem odvesti, ani
mečem odhroziti se nedala.

V okolnostech těchto nesnadných a trapných, an zvláště ne
dostatek kněží řádně svěcených více a více cítiti se dával, Čechové

podobojí o tom, coby ku pomoci své před se bráti měli, nebyli
mezi sebou jednomyslní. Jedni, a v jich čele sám mistr Rokycana,
domnívali se, že spor mezi stranami trvavší zakládal se na pouhém
nedorozumění, že různost pozůstalá neměla do sebe té podstaty,
aby ničila se skrze ni jednota církve, a protož že nebylo potřebí
než dorozumět! sobě lépe, aby svornost a pokoj vrátily se národu
opět. Rokycana nepřestával posílati Mikuláši V psaní uctivá, ježto
vždy laskavě přijímána jsou; důvěra pak jeho v papeže byla tak
veliká, že na samém konci roku 1449 vydal se i osobně s 16 koňmi
do Říma na cestu, a však podtají, pro nepřízeň Němcův, aby od
nich staven a jat nebyl; jakož pak přijev nenadále až do Salc-



purska, pro množící se nebezpečí rychle zase vrátili se musel.218

Mysliltě zajisté, že kdyby s papežem tím učeným a dobromyslným
a s některými kardinály jen domluvili se mohl, přesvědčilby je
o pravověří svém a o nepodstatnosti rozdílu mezi stranami pozů
stalého. Mělť on bezpochyby vyšší v té věci rozhled, nabytý a zo

střený třidcetiletými hádkami s bujnou rozmanitostí sekt českých;
a zkušenost toho, co teprv o sto let po jeho smrti se ukázalo,

218

přisvědčila znamenitě slovům jeho, že čeští kompaktatisté nepře
stávali ve vyznání svém býti dobrými a pravými katolíky. Ale dvůr
Římský, nebyv ještě poučen o pravdě té velikými převraty sto
letí XVI, nešel v oustřety nadějem Rokycanovým. Zádaltě na
Ceších vždy poslušenství bezvymínečného, s odřeknutím se kalicha,
kdež oni byli sice hotovi činiti poslušenství, ale pod výminkami
v kompaktátech vytčenými.

Jiní zase kališníci, — a počet jejich zdá se že byl hojný, —

snášeli se konečně v úmyslu, nehledati více milosti u papeže, ale
obrátiti se do Konstantinopole a povolati sobě odtud biskupy, kte

rých v Římě tolikerým povolováním a namáháním doprositi se ne
mohli, Nelze udati na jisto, kdy a kdo první vštípil do myslí če
ských tuto smělou a v následcích svých, kdyby se byla zdařila,
nedostižitelnou myšlenku. Viděli sme, že spojení ač nehojné, ale

vždy přátelské, mezi Cechy a Slovany pravoslavnými na východu,
počalo bylo již takořka u samé kolébky husitismu: a však pokud
husité chovali u sebe pretensi a naději, že církev západní celá při
činěním jejich obnovena bude, mohli tím méně mysliti na sjedno
cení se s východem, čím patrnější byla nechuť, s kterouž se po
tkávali, ne sice u Slovanův, ale u Řekův pravoslavných. U hierarchie
Cařihradské Cechové drahný čas považováni za novotáře, převrá
tilce a bezbožníky, tak že když sbor Basilejský, r. 1435, mluviv
o jednotě církve Kristovy, postavil náhodou Cechy vedle Řekův,
tito vedli na to stížnost, jako na hrubou urážku. Po uzavření však
ve Florencii dne 6 července 1439 oné unie, která tak bouřlivé pro
církev východní měla následky, nespokojenci řečtí, stísněny se vi
douce v Konstantinopoli jednak od Turkův, jednak od Římanův,
změnili pomalu smýšlení své, a počali již netoliko chváliti Čechy,
ale i přízniti se s nimi. První v té věci pokusy, uzavření a jednání
jsou naprosto tmou pokryty: že však návrh o připojení se Čechův
k církvi řecké záhy vešel ve známost a oblibu, na to důkazem jsou
nejprv pohrůžka v Římě dne 25 máje 1447 od poslův jménem ce
lého království činěná, že Čechům oslyšeným a odstrčeným od církve



nezbývalo, než oddělíc se od Říma, obrátili jinam zřetel svůj, a

potom tajemná slova M. Petra z Mladenovic, ježto srně nahoře ke
dni 17 máje 1448 uvedli. Zdá se pak skutečně, že návrh ten vyšel
původně od té strany kališnické, ku kteréž tento Husův někdy
osobní přítel počítán byl, a kteráž od r. 1437 řídila se volenými
administrátory konsistoře Pražské podobojí. Konsistoř ta měla
ouřední své sídlo v onom klášteře Slovanském, jejž před stoletím
císař Karel IV na novém městě Pražském byl vystavil právě k tomu
cíli, aby usnadnil unii církví východní a západní aspoň mezi Slo
vany. Klášter ten neutrpěv ve bouřech husitských žádné škody,

220

choval byl až potud hojné pozůstatky a památky obřadu východ
ního, v něm panovavšího. Známo jest, že i nejdražší jeho někdy
poklad, jediný zbytek liturgie Sázavské v Cechách, kniha evangelií,
psaná prý rukou někdy samého sv. Prokopa, a ozdobená hojně
zlatém, drahými kameny a reliquiemi svátých, poslána toho času
co dar vzácný císaři Řeckému do Konstantinopole, odkudž později
dostala se jí čest, počítánu býti co »texte du sacre« mezi nejdražší
klénoty říše Franské.221 Skutek ten, a psaní, o kterýchž brzy šířeji
mluvili budeme, dokazují dostatečně, že z kláštera Slovanského
v Praze, a nikoli z mysli Rokycanovy, vyšla jestli ne myšlenka
první na spojení se kališníkův s církví řeckou, aspoň hlavní po
bídka i podpora; ačkoli nepochybné jest, že i Rokycana konečně
k ní svolil.

Papež Mikuláš V, buďže maje vědomost o tom, co se tak
chystalo, chtěl je předejiti,

222 aneb že jen vůbec obmýšlel přivinouti
Cechy ku poslušenství svému, vypravil k nim o novém létě 1451
dva výtečníky církve své, kardinala Mikuláše z Kusy, biskupa
Brixenského, a Jana Kapistrana, mnicha přísnější řeholy mino
ritské čili františkánské.223 První co do mnohotvárné učenosti, hlubo
kosti mysli a vědecké důkladnosti neměl rovně mezi vrstevníky
svými; druhý vynikal dary řečnickými a co do zdárnosti působení
missionářského podobal se slavnému někdy Petrovi poustevníku.
Jimi vystrojeno k boji proti Cechům, co stolice Římská měla nej
činnějšího a nejšilnějšího v duchovní zbrojnici své. Vyznačen arci
mocnému působení jejich také obor prostrannější, a Kusá zvláště
získal sobě ve dvouletém legatování svém jméno reformátora církví

německých, Kapistran pak apoštoloval více v zemích okolních,
nežli v Cechách: ale oběma přece uloženo bylo za hlavní oučel
odvrácení Čechův od různých jejich mnění náboženských a uvedení
jich do jednoty církve Římské bez výminky, zároveň všem ostatním



národům na západě; jakož pak o činnosti jejich v tom ohledu šíře

vypravovali budeme. Dříve však nežli oba dospěli k cíli, zjevil se

na dějišti našem třetí výtečník věku svého, Aeneas Sylvius
Piccolomini, biskup dříve Terstský, nyní Sienský, jenž nerovnalli
se Kusoví hlubokostí učení a důmyslu, předčil ho však bystrotou
ducha, lahodou řeči a zběhlostí státnickou. I on, ačkoli přišel do
Cech co posel králův a ne papežův, jal se tam přece jednati více
ve smyslu a duchu církevním, nežli v potřebách politických doby své.

Poselství vypravené ze sněmu Svatokateřinského ku králi Fridri
chovi potkalo se bylo na dvoře jeho v Zavídenském Novém městě
s prospěchem tím chatrnějším, čím větší naděje byly skládány do

pořízení jeho. Oučastnili se v něm osobně mezi předními pány
Oldřich z Rosenberka se synem svým Jindřichem, Aleš a Zdeněk
ze Šternberka, Zbyněk Zajíc z Hasenburka, páni ze Hradce, z Mi

chalovic, z Walšteina, z Kolovrat, Smiřický, Jakub ze Vřesovic,
Zdeněk Kostka, Arnošt Leskovec a jiní, s většího dílu strany pod
jednou, králi Fridrichovi osobně známí a od dávna lásky jeho po
žívající: ale právě v této příležitosti ukázalo se, že v radě králově
láska nerozhodovala. V širokých řečech svých, jež přednesli dne
23 a 26 března, kladli zvláštní na to váhu, že po smíření stran
v Cechách nechybělo více, k uvedení dokonalého pokoje a řádu,
nežli jediná přítomnost krále korunovaného, bez kteréžto nebylo
lze vztýčiti moci panovničí v zemi, ani ukládati daní a vypláceti
statkův korunních, ani osazovati soudův zemských atd.224 Pročež
žádali, aby konečně vydal jim krále Ladislava, by mohli korunovati
jej a přidati muže spůsobné ke vládě ve jménu jeho až do jeho
plnoletí; potřebná svolení o důchody komory královské, o slušné
opatření dvoru králova atd. že již se stala. Na to dostali teprv
dne 2 dubna od raddy královy za odpověd: »poněvadž věci, kteréž
předložili, byly znamenité a veliké, že bylo slušné, aby Králova
Milost dobře o nich se rozmyslil. Protož že chtěl tomu, aby v Ce

chách valný sněm byl položen a jemu dva měsíce napřed oznámen:
pak že pošle k němu své poselství a dá odpověd na přednešení
jejich. Vyslanci čeští aby výpověd tu v dobrém přijali a krajanům
svým také v dobrém oznámili; král zajisté že vždy hotov byl i jest
učiniti, cokoli mohloby posloužiti ke cti a k dobrému království
českého.* 22" Ironie ve slovích těch obsažené sotva nepocítili královi
dvořané sami; v Cechách alespoň těžce vážena byla. I nelze ubrániti
se domyslu, že již tehdáž počalo bylo tajné jakési dorozumění mezi
králem Fridrichem a panem Jiřím z Poděbrad, podobné as tomu,



Nový sněm, kterýž proto ke dni sv. Kiliana (8 Jul.) do Prahy
rozepsán, a však pro zmáhavší se tam mor do Benešova přenešen
byl, stal se památným zvláště skrze přítomnost na něm, co před
ního posla Fridrichova, onoho Eneáše Sylvia Piccolominiho,
kterýž později, co papež Pius II. osudnou v Cechách provozoval
moc, a hojnými spisy, jež o dějinách národu našeho pozůstavil,
vděčnou pojistil sobě u nás památku. Nemůžeme sice přisvědčiti,
žeby pořízení jeho na sněmu Benešovském bylo tak zdárné a skvělé,
jak sám je líčil; řeč, kterouž tam ke stavům českým skutečně vedl,
zněla mnohem skromněji a byla době své také přiměřenější, nežli
kterou později, co historik český, sám sobě kladl do ust: ale jiné
zprávy, kteréž o poselství svém podal ve psaní kardinálovi Karva

jalovi dne 21 srpna 1451 daném, měly do sebe i více pravdy,
i větší důležitost. Spoluposlové jeho byli pan Prokop z Rabšteina,
od nás často připomínaný, a dva šlechtici rakouští. Jindřich z Rosen
berka dal jim průvod od Jindřichova Hradce přes Tábor, kdežto
nocovali, do Benešova. Na sněmu přítomni byli přední páni Jiří
z Poděbrad, Jindřich z Rosenberka, Aleš, Zdeněk a Petr ze Štern
berka, Zbyněk Zajíc z Hasenburka, Jan Smiřický, Jan Cabelický
ze Soutic, Zdeněk Kostka, Jan z Malovic, Jan z Náchoda i jiní,
pak poslové z měst, z Prahy, Hor Kutných, Plzně, Loun, Kolína,
Klatov, Králové Hradce, Litoměřic, Slaného, Zatče, Budějovic a

Tábora, někteří strany pod jednou, jiní podobojí. Než se počalo
sněmovati, přišly noviny o smrti císařovny Barbory, kterážto ztrávila
byla poslední léta pod ochranou Jiřího z Poděbrad na výminku
svém v Mělníce. »Byla to paní srdnatá, (dí o ní Eneáš Sylvius,) ale
o budoucím životu nevalně prý smýšlela. Byla-li živa pobožně,
bude nyní za to míti odplatu. Mnozí praví, že umřela dobře a jak
na křesťanku sluší. C 27

I pochována jest na hradě Pražském s po
ctivostí velikou.

Mluviti maje před sněmem Eneáš Sylvius, založil řeč svou,
dle obyčeje věku svého, na slovích Izaiáše proroka: »kníže, kteréž
jsou hodné věci knížete, mysliti bude,« totižto pokoj prý, jehožto
všecky spůsoby řečník učeně rozbíral, dříve nežli přistoupil ku
předmětu svého poselství. Potom chválil ochotnost stavův, uznati
krále Ladislava za pána svého a zříditi dvůr jeho v Cechách po
královsku; za čež i Fridrich a Ladislav netoliko jim, ale i po-

kteréž mezi správcem uherským a týmž králem již i písemně bylo
stvrzeno ;

aí6
jinak zajisté nedá se mysliti, žeby král byl se osmělil

k takovému se stavy českými nakládaní.



tomkům jejich vděčni že budou. Ladislav ale pro outlý věk svůj
že panovali ještě nemůže; pročež stavové, kteříž již bez mála dva
nácte let bez přítomnosti jeho byli, aby »pozdrželi ještě něco

málo«; »čekejte (dí) trpělivě ostatku času, nebo brzy míjí léta
i sklamává běžný věk«; král Fridrich ostatně že hotov jest učiniti

pro ně, cokoli se ctí činiti může, a i krále Ladislava že vésti chce
k témuž smýšlení naproti věrným poddaným svým. Odpověd tak
jalová i prázdná rozhořčila sněmovníky; požádavše jí napsané,
ptali se písemně, do které chvíle to slovo »pozdrželi něco málo«
mínilo se, a jaká měla toho jistota učiněna býti, aby čas tak mí

něný a určený nebyl opět prodlen? Na to Aeneas Sylvius opět
písemně: zákonové domu Rakouského o plnoletí že jsou stavům
známi; on že nemá jim dáti jiné jistoty, nežli slovo krále Fridri
chovo, že chce chovance svého k tomu vésti, aby po dosaženém
plnoletí nejprv zabral se do Cech; konečně co do řečí pohrůž
čivých, od stavův rakouských častěji opakovaných, pravili vyslanci
že jim nic poručeno ani vědomo nebylo. I stýskali sobě opět Ce

chové v notuli, kterouž tudíž ze sněmu vydali ku králi Fridrichovi,
žádajíce určitější odpovědi nejdéle do sv. Václava, i žalujíce na

skutky některé, jimiž král knížeti Fridrichovi Saskému v Sesti
městsku a v knížetství Lehnickém práva koruny české přichyloval,
a ve Slezsku nová cla ke škodě Cechům zřizoval, čímž nedával
prý valných důkazův své ochotnosti, opatřiti čest a dobré království
českého atd.M8

Jednání toto sněmovní trvalo čtyři dni; mezitím
dříve než stavové rozešli se, přišlo psaní od bratří markrabí Brani

borských, žádajících aby uložen byl rok ke sjezdu stavův s novým
legatem papežovým, kardinálem Mikulášem z Kusy, pro spořádaní
církevních věcí českých. Aeneas užil té příležitosti ku přímluvě,
aby nebyli odporni ani sjezdu tomu, ani působení legatovu vůbec.
I stalo se, že mu podán ze sněmu rok ke dni S. Martina (11 Nov.)
do města Litoměřic.

Zajímavější, jestli ne důležitější, byla jiná stránka činnosti

Eneášovy na sněmu Benešovském: mínímeť rozmluvy, kteréž měl
s panem Jiřím z Poděbrad, chtěje nachýliti ho ke straně Římské,
a kteréž byl vylíčil ve psaní svém ku kardinálu Karvajalovi obšírně
i věrně. I poněvadž z nich světlo jde netoliko na smýšlení a po
vahy obou důležitých osob, ale také na události a poměry mezi
národem českým a církví Římskou vůbec, zdá se býti vhodné po
stavit! je i na tomto místě, s vynecháním tytýž jen slov zbytečných.
Tlumočníkem mezi rozmlouvajícími byl pan Prokop z Rabšteina.



Aeneas. Přál sem si mluvili s tebou, muži výtečný, o věci
ani soukromé, ani nedůležité, ana dotýče pokoje země této a tvého
velikého dobrého; chcešli slyšeti, hned ti ji vyložím.

Aeneas. A však já mluviti chci v lásce úpřimné, kteráž ni
čeho nezamlčuje a velmi svobodně si počíná.

Aeneas. Království toto bylo někdy ve stavu na nejvýš
kvetoucím a mezi zeměmi západními nejbohatší. Dařily se v něm

všecky ústavy nábožné, a všech nauk studia bývala tu slavná.

Nyní země chudá jest, vyhubená, zubožená. Proč medle? protože
pravda naše lháti nemůže, ana dí u evangelisty; každá říše v sobě

rozdvojená zpuštěna bude a dům padne na dům. Vy Cechové ne
toliko mezi sebou jste rozdvojeni, ale také od větší částky kře
sťanstva odtrženi; aniž posloucháte církve Římské, ačkoli ona
matka jest a mistryně všech věřících, ani přijímáte nařízení sborův
církevních. Kdybyste přijali jednotu církve a chodili v domu páně
se svorností, snadnoby království vaše nabylo dávné své důstojnosti
a slávy zase. Ty tedy, pane, jenž táhneš po sobě národ, kamkoli
chceš, udělej sobě jméno veliké, hleď získati lásku stolice apoštol
ské: navrať jí syny, kteréž dábel od ní odvedl; nabírejž ze zdroje
potok vody své, aby odsečen jsa nevysechl. Vrátí se všichni a

vzývati budou církev Římskou, budešli ty chtíti.229 Tebe papež,
tebe císař mezi předními kochati bude; a Ladislav když vejde
v království, nazve tě svým ochráncem, svým otcem, i nejvíce tobě
děkovati bude, ans mu odevzdal zemi upokojenou, z bludův oči
štěnou, míru požívající, ozdobenou mravy dobrými a vřelou ve

víře. Aniž jen sám sobě dobudeš tím slávy, ale i potomkům svým
a všem jejich budoucím; památka jména tvého bude věčná, i po
smrti požívati budeš nebeského blahoslavenství. Pročež znášli jakou
stezku dobrou, kterážby vedla k jednotě, ukaž mi ji, a já o ní

zpravím stolici apoštolskou. Již ste slíbili s legatem sejiti se, a to
ste dobře učinili; neb jest on muž ke všemu dobrému sklonný,
otec důmyslný a vší učenosti plný; najdeť bezpochyby spůsob ve

doucí k jednotě. Nevím však, jak veliká jemu propůjčena moc;
i kdybych věděl žádost vaši, psalbych otci svátému, a on poučilby
legata o úmyslu svém, dříve než nastane den rokování vašeho.

Jiří. Děkuji tobě, otče, že péči sobě dáváš o království naše.
Země ta, jakož pravíš, jest pohubena i zubožena; bůh ví, čí vinou.

My jsme míru žádostiví; aniž válčíme, abychom válku měli, ale

Jiří. Žádostiv jsem; povídej, cokoliť se líbí.

Jiří. Tak tomu rád budu, jen mluv.



abychom dobyli pokoje. Bezděky nosíme zbraň, bezděky svodíme

bitvy. Vyslali sme někdy posly své ke sboru Basilejskému, a
s otci, kteří tehdáž tam vládli, některé uzavřeli sme umluvy; kte
réžto kdyby byly zachovávány, mělibychom pokoj i se stolicí apo
štolskou, i s ostatním křesťanstvem, a nebyloby rozdvojení v zemi
naší. Ale ruší se, co nám slíbeno; kacířův, odtržencův nám spílají,
a umřeli kdo z našincův mezi vámi, má pohřeb s osly zároveň.
Žákové naši, jakkoli učení a skromní, nemohou nikde dojiti svě
cení, a posměchy se dějí těm, kdož užívají kalicha. Byl u nás

legatem kardinál Sv. Angela, chodili k němu kněží naši, byl sem
i já s ním. Žádali sme obnovení a potvrzení dávných umluv;
kdyby nás byl uposlechl, bylaby nepovstala ona pohoršení, která
později následovala. Oslyšel prosby naše o kompaktátech, tak mluvě,
jakoby nikdy o nich ničeho byl nedoslechl. My však víme, že

mají platnost, a že řádně vyšla ode sboru všeobecného, dříve nežli
od Eugenia IV rozveden byl. Máli papež Mikuláš nás na mysli,
a chceli získati naše poslušenství, ať káže držeti umluvy, a my
vzývati jej budeme. Tato jest krátká i jediná cesta ku pokoji a
k jednotě; po té musí se jiti, jen ona vede k žádoucímu cíli.

Aeneas. Obyčej jest lidský, stejným opláceti stejné. Proč
naříkáte na rušení kompaktát, kteréž prvé rušíte sami? Není vám

dosti, přijímati pod obojí; musíteť nad to zatracovati přijímající
pod jednou.

Aeneas. Když pravíte, že nikdo nebývá spasen, léčby při
jímal pod obojí, odsuzujete nás všecky a dítě, že jsme kacíři a lidé
ztracení. Jakýž tu div, že my vám porok kacířství vracujeme ?

Ty připomínáš umluvy s koncilium učiněné a chválíš o nich, že

řádně vyšly. Rád to slyším. Ale koncilium, mluvíc o přijímaní
pod obojí, staví se domnění vašemu na odpor, protože dí nebýti
je ani ke spasení potřebné ani Kristovým přikázáním lidu obec
nému předepsané.

Jiří. Neníli přikázáno přijímati podobojí, neníť věru ani pod
jednou; neb ten, co kázal podávat! lidu spůsobu chleba, nařídil

spolu i spůsobu vína, i uvedl ji v obyčej.
Aeneas. Protože Kristus podával té svátosti apoštolům, a ne

lidu obecnému. Ale nemáme nyní kdy o to se hádati; dovol ať

dopovím, co sem počal.

Jiří. Kterak je zatracujeme?

Jiří. Pokračuj, já poslouchám.



Aeneas. Že legat nechtěl potvrdit! umluv vašich, není divno.
Dovoleno jest vám přijímati pod obojí, ale přikázáno spolu kněžím,
při rozdávaní učiti a napomínati lid, že ne teprv pod obojí, ale

pod každou spůsobou jest celý a plný Kristus; toho nic se nečiní.

Zapověděno jim podávati svátost dítkám a nedostatečným na

rozumu, a přece podávají. Nemají nikoho donucovat! ku přijímaní
pod obojí: činí to však, když odpírají pohřbu tak nepřijímajícím.
Mají puditi od sebe ty, kteří nezvykli přijímati pod obojí: oni
k sobě je vábí, volají, nutkají. Mají při službě boží zachovávat!

obyčej církve: nedbají, vtrušujíce do ní spěvy v jazyku prosto
národním.230 Krásné to poslušenství, krásné zachovávaní umluv! co

jim zakázáno, činí, co přikázáno, zanedbávají. Když tedy nadužíváte
výsady, přestupujete zákony otcův, nezachovávajíce nařízení sboru,
nenaříkáte právem na legata, nechtějícího vám tvrditi umluv, po
něvadž privilegium, kterého ste zle užívali, ztratili ste.

Jiří. V úmluvách našich vymíněno jest: jestliže někteří při
službě boží ne hned srovnají se s obřady církve všeobecné, že to
nemá býti na překážku ani pokoji ani jednotě.

Aeneas. Pravdu díš, pravě, jestliže někteří a ne všickni
v obřadech se nesrovnají, že kompaktáta zůstanou v moci své:
jestliže ale všickni zavrhujete obřady, jakož pak tak činíte, platnost
úmluvám se odjímá. Opět pak pozoruj, že řeč jest o obřadech,
a nikoli o víře: neb rušiteli víru, jaké pak umluvy mohlyby státi
a trvati mezi námi a vámi? Vy pak, dovol mi to říci, zavrhujete
víru naši, tvrdíce potřebu přijímaní pod obojí u lidu obecného.

Jiří. Neznámé jsou to pro mne věci: ale to ti pravím, ne
budouli kompaktáta držána, nebudeť ani pokoje, ani svornosti.

Chopímeli se opět zbraně, budete nám samoděk podávati starých
umluv, aniž pak přijaty budou. Není nás málo, jak myslíte; mnozí

jsou v sousedních krajinách, kteří stejně s námi smýšlejí, aniž nač

jiného čekají, než abychom vojensky vytrhli do pole, Víte co za

minulých let stalo se; papež, poradili se zdravě, nebude se hádati,
zdali sme privilegia ztratili, abychom zbraní nedobyli sobě větších.
Zbrani vše se dává, co nechce právu se dáti. Snad vám® někteří
veliké naděje činí, slibují vypravili vojska valná, i chlubí se pro
klestit! vám mečem cestu k nám: my známe obyčeje a síly sou
sedův našich. Já kdybych měl raditi papeži, doléhalbych na držení
kompaktát.

Aeneas. Vidím že do zbraně veliké kladeš naděje a minulá
vítězství nadsazují smělosti tvé. Ale vítězí často zlí, aby zkoušeni
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byli dobří. Ne vždy pravdě vítězili se dává; hlubocí příliš a ne

stižitelní jsou soudové boží. Dlouho vítězili ste; kdo ví neníli den
váš na blízku ? Rozličný bývá konec války, aniž častěji pokoušeli
se sluší o štěstí. Nemáte již té přízně, které dříve; mnozí od vás

odpadli, kteřížto povstanouli k boji, dorazí na vás s předu i s zadu.
Ale nechrne toho. Tobě zdá se, že pokoj záleží na pouhém za

chovávaní umluv; já za to mám, že svornost visí ode tří věcí: od

kompaktát, jakož pravíš, od statkův církevních rozchvácených, a

od ustanovení arcibiskupa, kteréžto věci ani chatrné nejsou, ani

snadné k vyvedení. Nebo kompaktáta, když již zrušena jsou, opět
obnovovati jest ovšem těžké. Kdo statky církevní osáhli, neřádi je
vrátí. Co do arcibiskupa vy sami činíte násilí, chtějíce jen Roky
canovi a nikomu jinému; jehožto, jestli se nemýlím, stolice apo
štolská nikdy k té hodnosti nepovýší.

Jiří. O kompaktátech řékl sem ti, co myslím; budeli papež
neoblomný, najde království ještě neústupnější; nevím, kdo pře
může, ale o písmu vím, kteréž dí: zavadili silný o silného, padnou
oba; svár nebude ani nám ani vám ku prospěchu. Co do statkův
zádušních, ta věc nemá u mne veliké váhy; neb kdo se jich zmocnili
bez práva, těm země přehlídali nebude. Ale poněvadž někteří mají
je v zápisu, a nemálo jich zastaveno jest v ceně chatrné, (jest za

jisté obyčej v zemi, která zboží nesou ročně pět kop ouroku, ku

povali je za sto kop, oni pak na místě pěti, mají v zástavě deset
i dvacet i více kop,) mohou donuceni býti, kdo nad obyčej mají
ouroky, ty vrátiti hned, a ostatní podržeti do výplaty. Tak byloby
kostelům hned pomoženo, a v krátce dosáhliby všeho zase; aneb

mohlby i jiný, ještě lepší spůsob nalezen býti. O arcibiskupu ale

nevím, proč nám papež tak velice na odpor jest, a proč nám ne
chce potvrditi Rokycany, jehožto sme zvolili s povolením Sigmun
dovým a jemuž sme všickni slíbili nápomocni býti.

Aeneas. Několikrát již stěžoval si sobě na nedržení kom

paktát, a nyní sám jsi ten, co umluvy ruší.

Aeneas. V kompaktátech slíbili ste zachovávat! všecky oby
čeje církve všeobecné, kromě přijímaní podobojí. Obyčej pak církve
latinské, jejímžto oudem jste, to nese, že buďto kapituly volí arci
biskupy, jež potom potvrzuje stolice apoštolská, aneb že na uprázd
něná místa papež sám dosazuje pastýře. Vy uvozujete jiný a nový
obyčej: když na papeže spadlo právo k opatření místa, vy dáváte
národu volení k němu; a když církev má voleného zkoušeti, papež

Jiří. Kterak pak ?



pak posuzovali hodnost a zásluhy jeho, vy nebudeli vám dán Ro

kycana, nechcete žádného míti. To věru jest rušení umluv.

Jiří. Máli země naše svobodu, voliti sobě arcibiskupa, proč
by jí šetřiti neměl papež ?

Jiří. Starodávný jest obyčej v zemi, že k žádosti králově
kapitula volí, papež potvrzuje.

Aeneas. Nezapírám: ale tenkráte kapitula ani nevolila, ani
voliti práva neměla, když skrze dlouhé uprázdnění připadla provise
stolici římské, a když osoba, kterouž volenu býti pravíte, povážli
vými nároky na pověsti své ujmu trpí.

Jiří. Dle mého uznání, kdyby papež Rokycany potvrdil, dobře
by učinil; mnoho zajisté prospělby svým kázáním muž ten i stolici

apoštolské, i království českému, i králi Ladislavovi.
Aeneas. Můžeť býti, jak pravíš: ale k tomu raditi nesluší

ani mně, ani papeži, Jinaký jest tvůj, a jinaký náš o tomto člo
věku soud.

Jiří. Tuším že pravdu mluvíš. Nebo tolik jest lidí, kteří
o Rokycanovi, ačkoli s křivdou, zle mluví, že se mi zdá, netoliko
já, ale ani svátý Petr sám, kdyby do Říma přišel přimlouvat se zaň,
nenašelby víry ani slyšení.

Aeneas. Apoštol radí nebrati nováčka na biskupství, aby
snad popna se v mysli neupadl v osidlo ďáblovo. Však Roky
cana tvůj není nováčkem, ale jest ničím u víře, an utrhá stolici
apoštolské a viní celou církev z bludu, i chvástá se sám míti pravdy,
kterýmž církev Římská odporuje. Ale klam jest a nikoli pravda
v něm, jenž všetečným Pražanům sám se za náčelníka představuje,
bez povolání od boha, mimo všecky zákony, a proti vůli Kristova
náměstka ouřad biskupský sobě osobuje i provozuje, a jehož řeč
co rak se plíží a do srdcí posluchačův smrtelný jed vlévá. Však
není to biskupská, ale pekelná stolice, které se zmocnil tvůj Roky
cana, mistr bludův a umělec ve porušení ctnosti výtečný, kterýž
opustiv pramen živé vody, vyhrabal sobě smrduté louže, nemohoucí
dávati zdravého nápoje. Řeknu zjevně, co myslím, a nezamlčím
ničeho. Kterak může papež tak znamenitou církev poručili tomu,
co haní stolici apoštolskou, co zlořečí celé církvi, co uvodí nové
řády, co žádné zkoušce podrobili se nechce, co ruší božský pokoj
vzteklostí rozbroje, co žádaje vládnouti mnohými, sám nikomu po
droben býti nechce ? Takli vlku poručíme ovce? Coby řekli ostatní
Čechové, kteří posud směle a neoblomně stáli po straně církve

Aeneas. Šetřilby jí, kdyby která byla: ale vy jí nemáte.



Římské ? zdaližby nemohli papeže, kdyby Rokycany povýšil, utkati
takovouto řečí: »Komu nás, otče svátý, poroučíš, komu svěřuješ?
My byli věrni tobě, a ty duše naše dáváš nepříteli kzabití? Nemášli
mezi námi, kohobys naší církvi představiti mohl? Nás je větší

počet, i ve šlechtě zemské i v lidu obecném. Co naplat naše
věrnost a stálost! lépe u tebe se mají, kdo tobě odporni byli.
Taktoli odplacuješ věrným svým? Arcibiskupa budou míti, kdo
hájí přijímaní pod obojí: my ježto přijímáme pod jednou, zůsta
neme sirotci!* Nevěřím, pane, žeby možné bylo, co žádáš; marná

jest Rokycanova, marná i vaše naděje. Chceteli pokoji, pusťte od
něho. Aniž pečeti vás rozpakujte, že ste slíbili pomáhati jemu;
dosti jest, že ste se snažili. K věcem nemožným není závazku.
Aniž vám sluší nutiti papeže; následujte řádu církve, chovejte se

jako jiní křesťané: tak dojdete milosti u papeže a lásky u všech

lidí, tak požitkův klidné a šťastné země v pokoji požívat! budete.

Jiří. Líbí se mi, že ničeho neukrýváš, maje co v srdci, to na

jazyku. Bez mála bych ti uvěřil, aniž mohu více dobře tušiti Ro

kycanovi; o jiného bude potřebí se postarati. Poněvadž ale on
hlasem celého království volen jest, musí naveden býti, aby volení
svého se odřekl; potom od dobroty stolice apoštolské vyžádáme
sobě jiného.

Aeneas. Čiňte jak chcete, jen ať Rokycana ustoupí; kterýžto
usmyslili sobě a pokořili se, dojde milosti a zakusí vší přízně sto
lice Římské, neboť není ukrácena ruka její; a ty provedešli to,
jakož již řečeno, budeš za to míti čest i odplatu svrchovanou. Mé
však zdání jest, abyste ne jednoho toliko, ale více mužův jmenovali
papeži, z kterýchžby jednoho, učením i životem Zachovalého voliti
mohl. Ostatně poněvadž řeči naše dotýkaly se přijímaní pod obojí
a přikázaní o něm páně, aniž měli sme kdy vyložiti tajemství tak
veliké svátosti, ačkoli co v Basileji o ní disputováno a vynešeno
bylo, mohloby stačiti tobě i každému křesťanu: však poněvadž
kněží vaši ještě se neobrátili, a hlásají raději své výmyslky ne

moudře, nežliby slyšeli pravdy naše; radímť, když přijde Jan Ka

pistran, muž učený a svátý, abys mu přednesl, o čem pochybu
máš, a zjevil mu všecky tajnosti srdce svého. Nebo máliť lékař
pomoci, musíš mu odkrýti rány své; tak dojdeš zdraví, budešli
chtíti.

Jiří. O Rokycanu postaráme se, co a jak nejlépe hoditi se
bude pokoji a zemi. Co do Jana Kapistrana, jak mile došla pověst
o něm, umínil sem učiniti, cos řekl, i bez tvého pobídnutí. Nejsem



zajisté hlubokomyslný, a bojím se zavadili, aniž důvěřuji sobě sám,
ani na kněží naše hrubě se nespoléhám. A však s bohem buď!
neb již volají mne jiná pořízení.

Aeneas. Ity s bohem buď, a zůstaň pamětliv řečí našich!« —

»Takto skončivše, dí Aeneas dále, rozešli sme se. Byloť více řečí
mezi námi, ale o věcech církevních mluvili jsme jen, co a jak sem

položil. I ačkoli ne vše v ta slova bylo řečeno, smysl však za
choval sem celý a nezměněný* atd.

Poslední vyznání pana Jiřího utkvěla hluboce v mysli Eneášově,
tak že po mnohá léta nespouštěl se naděje, žeby pán ten časem
získati se dal, aby odřekna se kalicha cele přistoupil k církvi
Římské. Proto shovíval mu dlouho, a nepomáhali!, aspoň jistě ne

překážel povýšení jeho. Ale panu Jiřímu brzy udála se příležitost,
ukázati světu, že mu kompaktáta šla nade všecko, a že pro ně
i Kapistranovi netoliko svěřiti se, ale ani mluviti s ním nechtěl.

Arcimissionář tento se společníky svými, prošed Korutany a

Štýrsko, a pobyv delší čas ve Vídni, za sněmu Benešovského již
se byl ubíral do Moravy. Aeneas Sylvius, jenž s ním co krajanem
svým se brzy spřátelil, nemohl se mu nadivit! ani vynachváliti jeho.
»Kamkoli přicházel, dí,

231 všude kněží a lid s reliquiemi svátých
vycházeli jemu vstříc, jej co papežova vyslance a zvěstovatele

pravdy, co nějakého velikého proroka i posla božího k sobě při
jímali, ba jakoby svátý Petr aneb Pavel nebo jiný z apoštolův tudy
cestoval, všickni obyvatelé s hor se k němu hrnuli a třebas jen
kraje roucha jeho dotknout! se dychtili, nemocné své snášejíce
k nohoum jeho, z nichž prý nejednomu zdraví vráceno zase. Byltě
muž již 65Ietý, postavy malé, suchý, hubený, utrmácený, pouhá kost
a kůže, ale mysli vždy jasné a bodré, ducha usedlého, silný v práci,
velice učený a výmluvný. Kázával každodenně, rozjímaje věci vy
soké i hluboké, k utěšení lidí učených i sprostých, jimž dosti čině

obojím, vodil mysli jejich kam chtěl. K jeho kázaní sbíhalo se

denně lidstva do dvaceti i třidceti tisíc, a větší pozorností poslou
chali jeho, ač nerozumějíce co mluvil, nežli tlumočníka; neb obyčej
měl vynášeti řeč svou nejprv latině celou, potom pak teprv dávati
místo tlumači. Vídňané dlouho nemohše dočkati se jeho, když ku

prosbě jejich přišel do města konečně,
282 v takovém davu hrnuli

se k němu, že nikde jim ulice nestačily, muži a ženy tiskli se jedni
přes druhé, a když spatřili muže, prolévali slzy radostí, spínali
ruce k nebi, dobrořečili jemu, a kdo přiblížit! se mohli, líbali
roucha jeho a vítali jej co posla s nebes. U minoritův, bratří řádu



svého, ubytovav se a na městské outraty chován byv i se společ
níky svými, takovýto zachovával pořádek denní; spával oblečený,
vstával s úsvitem a po modlitbách hojných sloužil mši svátou;
potom kázal veřejně lidu latině, s vysokého lešení u Karmelitánův
proň zvláště vystaveného na náměstí, ano jinde místa dosti nebylo;
za několik hodin, když i tlumočník po něm dokonal, vracel se do
svého kláštera zase, a ztráviv opět chvíli na modlitbách, chodil na
vštěvovat nemocných, kdež dlouho se bavíval, na každého ruce
skládaje, každému biret sv. Bernarda i krev, která mrtvému z nosu
se vyřinula, podávaje, ano jich málo kdy méně pěti set bývalo,
i skroušeně za všecky se modlívaje; potom povečeřev dával audi
ence, říkal nešpory, vracel se k nemocným a s nimi až do noci
v pobožnosti se cvičil. Pak teprv po nových modlitbách dával tělu

odpočinutí, máličko snu pohově. Ke studování knih písma svátého
řídké ukrádal sobě chvíle. Tak muž ten vedl na zemi život takořka
nebeský, bez poskvrny, bez ouhony, beze hříchu; směle pravím, že
beze hříchu, ačkoli nechybělo lidí, ježto z marné honosnosti jej
vinili* atd. Ještě slavnější dával mu svědectví polský kanovník Jan
Dlugoš, chvále o něm, že navracoval prý mrtvým život, slepým
zrak, němým řeč, chromým chůzi a ochrnulým zdravé oudy, a to
pouhou mocí slova svého i milostí páně, pln jsa ducha božího atd.
Méně příznivá byla zpráva, kterou podal jiný souvěký letopisec
německý

233 v tato slova: »Bratr Jan Kapistran poslán byv do krá
lovství českého, s počátku jen hořel po mučennictví, později ale
nechtěl vejiti, léčby měl list bezpečného průvodu; arcikacíř pak
Jan Rokycana hlásal o něm písemně i na kázaní, že byl před
chůdce antikristův. Neb on obcházeje Cechy, brzy v Rakousích,
brzy v Bavořích, brzy v Saších, Durinsku, Šlezích, v Polště a Mo

ravě kázával skrze tlumočníky, zle spokojen jsa, jestli ho kde u ve
likém davu s processí nepřijímali; a jakkoli zdál se pohrdati světem
dle nábožných řádův svých, toužil však po vybraných jídlech a

dobrém víně i nastrojoval veliké lidstva shony a hlučné pochvaly,
předsílaje před sebou hlasatele zvučné o hojných a velikých zá
zracích skrze něho učiněných; i tak marným ukazoval se, že slova
sobě odporného trpělivě snésti nemohl. Aby pak od lidí vidin byl,
sloužíval mše na místech nesvěcených, kteráž po náměstích s ve

likým nákladem připravována, ačkoli dosti bylo kostelův a klá

šterův k tomu se hodících; aniž chtěl kázati, nežli na místě ně
jakém vysokém a ozdobně přistrojeném. Nařizoval také v každém

městě, aby nemocní shromážďováni byli v určité doby a místa,



kdežto je pak navštěvoval; a jestliže ochrnulý kdo neb chromý
v důvěře povstalé z pověstí dotčených domníval se, žeby lépe
státi mohl, tovaryši Kapistranovi donucovali jej k chůzi, křičíce
a hlukem velikým lid ku křičení »Jezus!* povzbuzujíce; i hned
odnášeli jejich berly a podpory a zavěšovali je v kostelích u obrazu
sv. Bernarda. Povídalo se však, že tak zhojení s většího dílu do
nemocí zase upadavše, znova berel se chápali« atd. Ještě nepřízni
věji mluvil o něm letopisec český, pravě: »Mnich ten zákona
sv. Bernardina prorokoval divné věci o časích budoucích, co se
v Čechách má díti kněžím věrným českým. I talácel se a chodil

po rozličných městech a krajinách, káže a kaceřuje; a falešnými
divý mnohé pány na Moravě svedl od kalicha Kristova* atd.
K těmto zprávám doložíme jen krátce, že rodiv se z rodu šlechti
ckého 24 června 1386 v neapolitánském městečku Kapistraně v kra
jině Aprucké, za mládi oddal se byl právnictví a stal se i soudcem
zemským, až teprv r. 1414 změniv oumysl, v duchovenstvu hledal
upokojení ducha svého, a brzy proslul zvláště působením proti
sektě fraticellské v Itálii. Celý výjev osobnosti jeho upomínal ve

lice na českého někdy kazatele Miliče z Kroměříže, ačkoli ve směru
poněkud rozdílném.

Obdržev od krále Fridricha průvod bezpečný netoliko písmem,
ale i ochranou potřebných oděncův, již ku konci měsíce července
stihnul do města Brna, kdežto i hned 1 srpna slavil nejvyšší zdar
svůj tím, že pan Beneš Černohorský z Boskovic, podkomoří mar
krabství Moravského a otec pana Tasa později biskupa Olomu

ckého, kalicha i s rodinou svou veřejně se odřeknuv, u přítom
nosti biskupa Nikopolského přijat jest do lůna církve Římské opět.
Potom v Olomouci zdržel se od 18 srpna do 6 září, pohostinu
byv u kapitulního děkana Bohuše ze Zvole; pak 7 září opět na
dvě neděle do Brna se vrátiv, dne 24 září bavil se ve Znojmě,
a dále přes Egenburg i Světlou v Rakousích dostal se dne 15 října
konečně do Krumlova českého.834 I ještě dříve nežli tam přišel,
došla pana Rosenberka zpráva od Gabriele z Verony, jeho před
ního tovaryše, že se mu podařilo v Olomouci odtrhnouti od hu
sitství 3032 osob a uzdraviti 94 nemocných, v Brně pak obrátiti
700 osob k víře a navrátiti zdraví 34 nemocným.
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Kapistran byl se již dlouho dočkati nemohl rozhodného svého

zápasu s převráceností husitskou, a protož hned při prvním svém

vystoupení v Brně nadsazoval netoliko horlivosti ale i přísnosti sW..
S podivením, ba s úžasem slyšeli z ust jeho Moravané, že kdokoli

/<?/



přijímali pod obojí, byli kacíři a zatracenci na věky, že marné bylo
spoléhali se na kompaktáta Basilejská, ježto nikdy prý platnosti
neměla, ni míti nemohla; protož že čas byl činiti pokání, odříci se

odboje a neposlušenství proti bohu i církvi, a uchránili duši ohně

pekelného skroušeným hledáním milosti a spasení. Důraz slov ta

kových u muže již za živa svátého a divotvorného nemohl minouti
se s velikými následky. Když s jedné strany počet proselytův
množil se den co den, a plesání spoluvěrcův Kapistranových ne

mělo míry ani konce, nemohli s druhé strany ti, kteří neuvěřili

jemu, nežli s hořkostí a hněvem patřiti na veškero počínaní jeho.
První, který veřejně opřel se jemu, byl sám nejvyšší hejtman mar
krabství Moravského, pan Jan Tovačovský z Cimburka; psalť mu
důtklivě a pohrůžčivě (31 srpna), nazývaje ho jedovatým svůdcem
od pravdy Kristovy. V odpovědi své, z Olomouce dne 3 září dané,
Kapistran nepravil sice pána býti kacířem, ale litoval ho, že všecku
víru a celé své spasení zakládal na ničem, t. j. na kompaktátech
již od počátku svého neplatných a dávno zrušených. »Vždyť prý
ti, kteří je dělali, neměli k tomu od Eugenia IV poručení zvlášt
ního (mandatum speciále), bez něhož nic platně uzavírati nemohli;
ba ani od presidenta sboru, kardinala Juliana, mého někdy mnoho
letého a důvěrného přítele, ani ode sboru samého nedáno jim
k tomu plnomocenství. Aneb máteli toho co, ukažte; však vím, že
nemůžete. A třebasby něco toho i našlo se: sbor sám, usoudiv
r. 1437, že lid obecný má přijímat! pod jednou, odjal všecku moc
kompaktátům vašim.« Takové bylo jádro rozumování jeho. M. Ja
novi Rokycanovi, který psaním velmi zdvořilým dne 11 září na
bízel se k disputaci s ním buďco v Moravské Třebové, nebo v Ně
meckém Brodě, aneb v Pelhřimově, slibuje mu spolu zjednat! tam
glejty potřebné, odpověděl z Brna 20 září také dosti zdvořile, žá

daje však příhodnějšího sobě místa k hádaní a děkuje za podávaní
glejtův. Ale pan Jiří z Poděbrad, uslyšev kterak Kapistran nakládal
s kompaktáty, nechtěl naprosto svoliti, aby do Čech přijeti měl.
Dle jeho přesvědčení pokoj vlasti, tak pracně nabytý, visel jediné
od zachování kompaktát; ten tedy, kdo je rušil, byl v očích jeho
buřič, rozsévatel rozbroje a nenávisti, podněcovatel nové války do
mácí atd. Protož nebylo mu dosti, odepříti Kapistranovi průvod
bezpečný; anobrž když tento přijel do Krumlova, psal panu Oldři
chovi z Rosenberka dosti pánovitě, aby člověka pro pokoj vlasti
tak nebezpečného nechoval u sebe, ale co nejdříve vybyti hleděl.
Sám legat papežův, Mikuláš z Kusy, jenž té doby v severních



Němcích a na Reyně bavil se, uslyšev o prudkosti řečí Kapistrano
vých, ulekl se a domlouval mu, aby drážděním podobojích neza
víral cesty k jejich smíření. »A jakž pak je nazývati mám ? omlouval
se Kapistran. Kacíři jsou buď oni, nebo my; třetího nezbývá.«
Bylo však pozorovati, že později změnil poněkud řeč svou; ne

mluvil zajisté více o prvopočátečně neplatnosti kompaktát, ale jen
o rušení jejich skrze podobojí. Byl to tuším spolu následek osly
šení prosby jeho u papeže Mikuláše V, aby kompaktáty konečně
za neplatné vyhlásit! ráčil.236

Okolnost ta, že pan Jiří z Poděbrad již i rozkazovati směl

panu Oldřichovi z Rosenberka, měla svou zvláštní příčinu. Stavové
čeští, dříve nežli ze sněmu Benešovského rozešli se, uslyševše že
král Fridrich zamýšlel nastoupit! cestu do Říma ku korunování
svému na císařství, nařídili nové k němu poselství o konečné opa
tření země české za jeho vzdálení. Poslové ti, mezi nimiž byli páni
Aleš a Zdeněk ze Šternberka i Zdeněk Kostka z Postupic, měli
zvláště také o to prošiti krále, aby osobní přímluvou svou v Římě
hleděl zjednati M. Rokycanovi potvrzení k arcibiskupství Pražskému.
Pobyvše však s počátku měsíce října [1451] několik dní na krá
lově dvoře ve Vídni, nepořídili opět nic důležitějšího, nežli že král
Fridrich svěřil celou zprávu království Českého konečně panu Ji
římu z Poděbrad, a to z vlastního hnutí, a však jen do vůle své;
takéť neměla ta věc ohlášena býti dříve, nežli na sněmu, kterýž
v Praze o středopostí nejprvé příštím (16 března 1452) držeti se
měl. 237 Není pochyby, že Fridrich, vida větší částku země již v moci

Poděbradově, ana jemu nikterak odjata býti nemohla, poznal v jeho
povýšení také vlastní prospěch svůj, a že vstoupil s ním v tytéž
umluvy, jako s gubernatorem uherským, aby totiž pomáhal nestarat!
krále o vydání Ladislava Čechům do let jeho dospělých. Upokojiv
tímto spůsobem, dle zdání svého, země nejbouřlivější, českou i uher

skou, táhnul tím bezpečněji za Alpy ke vlastnímu povýšení svému.

Když takto počátek učiněn byl od budoucího císaře, horlivější
Poděbradovci, zejména M. Rokycana, Zdeněk Kostka, Jan Malovec,
Beneš Mokrovouský, Jan Pardus, Jan Flertvík a někteří poslanci
z měst, přičinili se tím snažněji ku prospěchu přítele a pána svého.
Sněm o středopostí uložený odročen až ke dni 17 dubna, protože
v panovavší tehdáž nesvornosti nebylo prý ještě jistoty pro pana
Jiříka. O sv. Jiří ale (23 Apr.) sešli se stavové hlučněji než oby

čejně v Praze, a po nedlouhém jednání, již dne 27 dubna [1452]
stalo se pamatné ono svolení, jímžto »my páni, rytíři, zemané i města



vyzdvihli sme a svolili, i mocí zápisu a vůle společné vyzdvihujem
sobě a volíme za zprávce mocného a pravého v království českém
urozeného pána Jiříka z Kunstatu a z Poděbrad, přidávajíce k němu

pány Alše a Zdeňka ze Šternberka, Zbyňka Zajíce z Hasenburka,
Jindřicha z Michalovic, Jana ze Smiřic, Mikuláše Trčku z Lipy,
Jana ze Soutic, Zdeňka Kostku z Postupic, Jakuba z Vřesovic, a
z měst Vaňka z Kněžmostu řečeného Valečovský a Bartoše Ptačka
ze Slaného, aby království řídili a zpravovali podle práv, řádův
a svobod starodávných koruny české, jak se jim nejlépe a nejuži
tečněji bude zdáti: úřady a soudy aby osazovali, práva každému

dopomáhali, chudému i bohatému pravdu a spravedlnost bez při
jímaní osob činili, útiskův a bezpráví, loupeží silničných, válek své

volných neb jakýchžkoli útokův neřádných žádnému zdvihati a

činiti víc nedopouštěli, kacířstva zjevná, bludy, falše, pálení a jiné
všecky neřády stavovali, a tak zemi krotili a lidi v pokoj a jednotu
i svornost vedli; abychom těmi a takovými počátky v pokoj a řád

vniknouce, tím snáze a spíše krále i arcibiskupa, a tak hlavu svět
skou i duchovní mohli míti.« Chvála kompaktát, kteráž následovala
v zápisu sněmovním, a nařízení, aby k zachovávaní jich všickni
třebas i násilím donucováni byli, musejí se považovati za ohlas
sněmu proti Kapistranovi; rozumí se, že i zápisové někdy Sigmun
dovi, pak list mírný, umluvy Pelhřimovské atd. ve své platnosti
znova uznáni a potvrzeni jsou. Zprávci a radám jeho postoupeny
všecky požitky komory královské v Cechách, a slíbeno poslušenství
i pomoc proti nepovolným. Nařízení takové mělo trvati v moci své
až do 28 máje 1454; a kdokoli na sněmu nebyli přítomni, dán
jim rok až do 15 srpna, aby k zápisu sněmovnímu ještě se při
znati mohli; kdokoliby toho neučinil, oznámeno jest, že k němu

jako k rušiteli obecného dobrého hleděti se má. Pečetí k původ
nímu zápisu přivěšených počítalo se 104; chyběly zvláště pečeti
pánův z Rosenberka, ze Hradce, ze Svamberka, z Risenberka, též
měst královských, Plzně, Budějovic, Tábora i jiných méně důle
žitých osob a měst více. 238

Pan Jiří a s ním někteří přední páni čeští, byli 23 února 1452
knížatům německým, rokovavším v městě Laufu, poslali psaní stížné

nejen proti Kapistranovi, kterýž puzením prý ďábelským kaceřoval
všecky podobojí, ale i proti papeži Mikulášovi V samému, že člo
věka tak jedovatého vyslal proti nim. Za odpověd přišlo na sněm

Svatojirský poselství zvláštní od markrabě Albrechta Braniborského,
a vypravovalo, kterak markrabě sešed se s kardinálem Kusou v klá-



šteře Heilsbronnském, vymohl na něm svolení nové ke sjezdu a

jednání s Cechy; a poněvadž předešlá námluva (o sjezdu v Lito

měřicích) nedošla byla ve skutek za příčinou místa i formy sjezdu,
též oučele pro kterýžby státi se měl a průvodu bezpečného, dal

prý kardinál nyní sklonití se, aby na příštím roku knížat v Řezně
dne 4 června opět o těch věcech jednáno bylo; pročež žádáni
Cechové, aby neobmeškali vyslati poslův svých ke dni určenému,
kdežto markrabě Albrecht a kníže Ludvík Bavorský slibovali pro
středkoval mezi stranami pilně a upřímně. Ustanoveni tedy ze
sněmu páni Aleš Holický ze Šternberka i Jan Smiřický, aby za
brali se ke sjezdu Řezenskému a umluvili tam s kardinálem legatem
nový rok a nové místo k jednání se stavy českými.

239

Kapistran na podzimku minulého léta z Krumlova pomocí
páně Rosenberkovou dostal se byl také do Plzně, potom ke sjezdu
knížat Bavorských do Baraitu, (kdežto prý celý národ podával se

mu k nové výpravě válečné proti Cechům,) a okolo nového roku
do Chebu; odtud pak zabrav se ku knížatům Saským, pod ochranou
jejich od 25 března do 7 června bydlil v městě Mostu v Cechách,
vždy usiluje, kterakby do Prahy bezpečně dostati se a tam pro
církev bojovati mohl. Z Mostu psal také na sněm Svatojirský proti
Rokycanovi: ale pán český, kterýž psaní odevzdati byl slíbil, poznav
prudkost obsahu a řeči jeho, ostýchal se přednesti je veřejně.
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Nicméně ono vešlo brzy v obecnou známost, a rozhořčilo strany
ještě více proti sobě. Rokycana uražen byv názvem arcikacíře

(haeresiarcha), byl za to prý první jmenoval Kapistrana pokrytcem,
tulákem a svůdcem lidu; proto Kapistran nyní náramnou náruži
vostí bouřil proti němu ve psaní dotčeném, nejinak než »zvíře bez

smyslné* (bellua insensata) jemu přezdívaje a všecky nešlechetnosti
doň sčítaje. Nová vláda česká skrze pány Zbyňka Zajíce a Jakuba
z Vřesovic byla mu dříve podávala bezpečného průvodu do Prahy,
a však pod výminkou, které podrobiti se nechtěl, totiž aby ani

proti kompaktátům nemluvil, ani podobojích nekaceřoval. Konečně
ale dne 29 máje vyšlo od pana zprávce a rady jeho psaní k němu,
kterým všecky ty neutěšené dopisy přetrženy na dlouhý čas. Slova

jeho zněla v tento smysl: »Řeholníče! List z Tvé strany nás došlý
podobá se více spisu hanlivému nežli psaní, aniž na řeholníka sluší,
an (s odpuštěním) pln jsa jedovatých řečí, sotva od spůsobův šaška
rozeznati se dává. A věru, mníšli že Tobě tak mluviti volno z moci

té, kterouž od stolice apoštolské míti se chlubíš, uchyluješ se ve

lice ode smyslu svaté stolice té, která obyčej má počínati sobě



vždy milosrdně a vlídně. Neboť i kdyby skutečně M. Jan Rokycana
byl nějak přestoupil meze slušnosti, čehož my však nevidíme aniž
věřiti můžeme, měla opatrnost muže nábožného mírniti se a neosu

povati tak náruživě, vědouc že tvrdé slovo budívá vzteky. Hlahol

strojných a křiklavých řečí, kterýmiž ty mniše! na cti utrháš nej
věrnějším učitelům našim, rozléhá se v uších našich ode všad; i ne
můžeme se nadiviti, že ke lžem takovým odvážil si se přitisknouti
pečet svou* atd.241

Rok Řezenský v okolnostech takových nemohl slibovati mnoho

prospěšného. Byv odročen ke dni 18 června, počal ještě později
a trval jen do 26. Přítomni byli, kromě jiných knížat a pánův ně
meckých, kníže Bavorský Ludvík na Landshutě a Braniborský
markrabě Albrecht na Anspachu, oba co prostředníci, pak kardinál
Mikuláš z Kusy a Jan Kapistran s jedné, páni Aleš ze Šternberka
i Jan Smiřický s druhé strany; Rokycana, ač snažně volán, nechtěl
byl tam jeti. Jednalo se jediné o té otázce, kdy, kde a na jaké
výminky mělby se státi sjezd legatův se stavy českými ř Cechové
chtěli tomu, aby legat přijda do země a spatře sám, čeho ku po
koji a ke spasení duší bylo potřebí, potvrdil Cechům i kompaktát
i arcibiskupa voleného: kardinál Kusá však nechtěl ani disputovati
s Cechy, ani sjeti se s nimi,
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léčby prvé skutkem dokázali ochotnost

svou, odříci se všech svých zvláštností, učiniti poslušenství bezvy
mínečné a vstoupiti do jednoty s církví na spůsob všech jiných
národův křesťanských; i pravil, že takové mu dáno nařízení od
papeže, kteréhožto změniti jemu že nebylo možné. Však nadálli se

skutečně, žeby Cechové tímto spůsobem, na pouhé jeho slovo,
mohli zapříti celý svůj duchovní život ode čtyřidceti let, nedokázal
tím ani hlubokého důmyslu, ani dostatečné známosti srdcí lidských;
a nemělli té naděje, jakož se zdá, proč pouštěl se do jednání
pouze na oko a užíval zástěr jména svého nehodných ? Knížata

zprostředkovali konečně tu námluvu, že kardinál měl požádati pa
peže o dovolení, aby mohl bez dotčené výminky sjeti se s Cechy
a působiti mezi nimi, co a jak ke spasení duší za potřebné uzná;
a kdyžby povolení takového dosáhl, měl o tom skrze biskupa
Řezenského až do 14 září Cechům dáti zprávu. Poslové pak čeští
zavázáni jsou slibem, že to zjednají u krajanův svých, aby sjezd
takový stal se ne u prostřed země, ale na kraji jejím, v městě Chebu,
a to dne 16 října 1452. Jeden z poslův těchto, pan Aleš, byl teprv
u dospělém věku přistoupil ku kalichu, druhý, pan Smiřický, zase

odstoupil od něho: proto zvláště pan Aleš starý mnohé trpěti



musel od Kapistrana osobní úkory, aniž mohl udobřili jeho; také
kardinál Kusá tvrdě domlouval poslům, ačkoli k hořkým řečem

přiměšoval prý někdy také něco medu, dle obyčeje svého. Za to
markrabě Albrecht vždy velmi přívětivě choval se k nim a platil
sám všecky za ně outraty.
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Rokem Řezenskýrn uvázlo znova na některý čas všecko přímé
Čechův se stolicí Římskou vyjednávaní; aniž umíme udati, proč
umluvený do Chebu sjezd nedošel k místu, a proč kardinál Kusá

napotom jen ještě několika psaními Cechy ke smyslu svému na
klonit! usiloval. Zdá se však, že to šlo následkem netoliko bouří
politických, následovavších nedlouho potom v Cechách i v Rakou
sích, ale také jiného příběhu mnohem vzácnějšího a potud ve vlasti
naší nevídaného: poselství totiž, kteréž té doby
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přišlo Čechům

od předních důstojníkův církve řecké v Konstantinopoli, vybízejících
je ke sjednocení se s církví východní. Psaní důležité, kterýmž se
to dálo, znělo v tato slova:

»Svatá církev Konstantinopolská, všech právověrných máti a

mistryně, slovútným bratřím a synům v Kristu milým národu če
ského, vznešené obci města Prahy, urozeným a statečným knížatům,
vojvodám, pánům i rytířům, důstojným kněžím, doktorům, mistrům
a představeným církví, též měšťanům a ouředníkům, i všem pravo
věrným Jesu Krista vyznavačům, kteříž uzří list tento, pozdravení
v synu panny přeslavné a stonásobné rozmnožení prospěchu du
chovního! Svatá nevěsta nebeského ženicha, kterýžto jest hlava
církve všeobecné, nezná slasti vyšší, nežli když se jí udá slyšeti,
že synové její kráčejí po cestě pravdy. I poněvadž ne bez nej
větší radosti, co rukojemství budoucího blaha, zavzněl k uším milo
srdné matky prospěch váš ve vyznání pravé víry, a my zvláště
skrze vašeho bratra, syna církve naší, Konstantina Angelika, doda
vatele tohoto listu, mistra i kněze ctihodného, nabyli sme dokonalé
jistoty, že vy nedbajíce novot, jež někteří proti Kristově církvi

uvozují, držíte se pevně základu víry, podaného nám ode pána
i od učedlníkův jeho: protož uložila svátá církev hned psáti vám
a napomenouti vás, abyste přistoupili s námi k jednotě, ne té která
ve Florencii nasnována byla i kterouž naprosto zamítáme, anaby
raději slouti měla odstoupením od pravdy, ale té, která spočívá na

neproměnném pravidlu víry, na kterémž jediné pravě a bezpečně
sjednotit! se můžeme. Nepochybuje zajisté církev Kristova, dle
toho co jí o vás došlo, že opřevše se nebezpečným novotám Řím
ským, souhlasit! jí budete ve všem prostředkem písma svátého, co



soudce nej pravdivějšího. Ačkoli dříve pochybná měli sme o vás

slova, žebyste ne tak novotám Římským, jako raději starému vše

obecné církve podání byli namnoze postavili se v odpor: však od
nedávná nabyli sme jistoty, že raději k novému procitli ste životu,
vrátivše se k obecnému křesťanskému vyznání a hledajíce tužebně

pravé matky. Což i přítomnost dotčeného zprávného kněze jasněji
nám vyjevila, kterýžto vyloživ nám vaše věci podrobně, podal
vlastní své vyznání, zdravé a církvi příjemné, i uslyšel zase od ní
naučení pravé víry, ve kterémž musejí souhlasit! všichni, kdo chtějí
spaseni býti, a kteréž i Vaší Lásce přednešeno bude. Pročež nej
milejší bratří a synové! jeli tomu tak, jakž slyšíme a doufáme,
nemeškejte spojiti se s námi v jednotu. Neboť kde najdete bez

pečnější ohradu proti nepřátelům, nežli v lůně matky a v jistotě
pravého spasení ? aneb kde můžete lahodněji občerstviti sebe, nežli
kde prýští se pramen vod živých? Všickni tedy žížniví poďte
k vodám, a kupujte bez záplaty víno rozšafného veselí a mléko
z prsou útěchy! Doufajíce zajisté v boha, že ovšem s námi stejně
smýšleti budete, péčí a láskou největší postaráme se o duchovní
pastýře a biskupy, ježto pásti vás budou slovem pravdy a pří
kladem života nepohoršlivého. Takéť co do církevních obyčejův a
obřadův vašich chceme dle apoštola dobromyslně a povolně k vám
se míti, cokoli z dobrého kořene a čistého úmyslu pocházeti bude
a poslouží k vašemu vzdělání, aniž cti a poslušenství svaté matky
církve na odpor se postaví* atd.245

Podepsali psaní toto, jménem celé církve řecké, tři metro
polité, Makarius Nikomedský v Bithynii, Ignacius Trnovský v Bul

hařích, a Josef Akacius Filippopolský, pak tři učenci a spisovatelé,
Silvester Syropulus, Theodorus Agallianus a Gennadius, muži zna
menití a v Europě s většího dílu již působením svým na sboru
někdy Florentinském proslulí. Patriarchy nebylo té doby v Kon

stantinopoli, ale učiněn jím brzy po dání listu mnich Gennadius
posléze jmenovaný, jenž byl za světského stavu svého pode jmé
nem Georgius Scholaris proslavil se, a z jehož péra zdá se že
i psaní k Cechům vyplynulo. Byl to muž výtečný duchem i cha
rakterem, jehožto památka, co prvního patriarchy po pádu Kon

stantinopole, zachovala se požehnaná u církve východní až podnes.
Na psaní ono dali administrátoři konsistoře Pražské podobojí

dne 29 září 1452 odpověd jaksi nejapně ozdobnou a chlubně po
kornou, připsavše ji »císaři Konstantinovi Palaeologovi a nejvyššímu
patriarchovi Gennadiovi i vší církvi řecké.* Děkovali v ní bohu,



jenž osvítil prý srdce česká milostí svou, aby vrátili se na cesty
prvotní církve. V Cechách nebylo prý svatokupectví v duchoven
stvu, ani lakomství a pýchy, a všecko umění antikristovo v ohav
nosti bylo u lidu, >Také když antikrist proto sápal se proti nám

páliv bratří naše a vysílav vojska nesčíslná k vyhlazení našemu,
bůh sám bojoval za nás a odháněl nepřátely od končin vlasti naší.

Nyní pak nový stal se nám důkaz zázračný nepřebrané jeho mi

losti, když Lásky Vaše navštívily nás psaním plným laskavosti a

přízně neočekávané skrze M. Konstantina, milého přítele, pomocníka
i posla našeho. Protož díky vzdávajíce hospodinu, jenž tak vzác

ným darem od dalekých končin světa mimo zásluhy naše potěšit!
nás ráčil, když ctihodný kněz Konstantin chystal se k Vám zase,
prosili sme ho snažnou péčí, aby vyložil Vám, cokoli sme složili
do lůna tajemství srdce jeho, spoléhajíce ouplně na jeho pravdi
vost a šlechetnost. I prosíme srdečně, abyste milostí a láskou
svou propůjčili se nám; jakož pak nepochybujeme, že pro čest a
slávu boží a pro zvelebení obecné církve křesťanské skutkem tak
učiníte.V46

Z obou psaní, tuto necele podaných, vysvitá dostatečně, že
celé vyjednávaní mezi Prahou a Konstantinopolí, ačkoli v Cechách

již drahně let zamýšlené, r. 1452 bylo teprv ve prvních počátcích;
že jediný jeho s obou stran působce byl M. Konstantin Angelik,
rodilý tuším Rek a nikoli Cech; že týž jednatel, ačkoli jednal
s volí a s vědomím Čechův, nepřinesl byl ani plnomocenství z Prahy,
ani písma jakéhokoli, ba že jemu o to bylo činiti, aby z Konstan

tinopole teprv vyšla initiativa. Srovnání dat časových, zvláště od

povědi české dne 29 září 1452, kdežto již v měsíci červnu před
tím počala se byla poslední válka říše byzantinské, kteráž, jak
známo, upadnutím Konstantinopole v moc Tureckou 29 máje 1453
vzala žalostný konec, vysvětluje dosti, proč ono jednání české za

stavilo se na počátcích, aniž nám potřebí připomínati o nesvornosti,
s kterou se bylo potkávalo jak v Praze, tak i v nešťastné Kon

stantinopoli samé.247

Mezitím ačkoli obmýšlené takto spojení církve české s řeckou
zdařiti se nemohlo, nastaly však téhož ještě léta jiné proměny ve

věcech církevních i státních, nad míru důležité: zvolení Jiřího z Po

děbrad za zprávce vedlo přímo k udušení jak sekty Táborské, tak
i jednoty katolické v Čechách, nepřímo pak k vysvobození krále
Ladislava. Proměnami těmi došly konečného svého řešení některé
hlavní otázky, kterými národ byl se nepokojil již na třináctý rok.



První k nim úvod vyšel, odkud se ho nejméně bylo nadíti.
Před odjezdem svým do Itálie, jakož sme již vypravovali, Fridrich
byl dle zdání svého uchlácholil nejnebezpečnější dvě sídla nespo
kojenosti, Uhry a Cechy, nakloniv sobě muže, kteří v nich byli
moci téměř panovnické dosáhli; na třetí a nejbližší rodiště zpoury
a odboje nebral ohledu, jakkoli povážlivé připravovaly se zjevy
takořka před očima jeho. Stavové Rakouští, od dávna řevniví na

převahu Styrákův v radě Fridrichově, počali byli již v měsících

říjnu a listopadu 1451 pokládati sobě sjezdy a roky veřejné, aby
zbavili se vlády poručnické a vymohli z rukou Fridrichových dě
dičného pána svého, krále Ladislava.248 V čelo nespokojencův po
stavil se pan Oldřich Eicinger, muž bystrého rozumu, smělé od

vahy a nevšední výmluvnosti; přistěhovav se z Bavor ještě za krále
Albrechta, byl záhy obrátil na se zřetel panovníka onoho a přízní
jeho povýšil se mezi přední ouředníky a šlechtice zemské, aniž
cizí jeho rod byl na závadě, aby ho nepočítali za pravého vla
stence rakouského. Moc jeho stala se neodolatelnou, jak mile při
pojil se k němu Oldřich kníže Cilský, a vypovězeno Fridrichovi

poslušenství netoliko od hlavního města Vídně, ale i jiných více
měst znamenitějších. Vladařům, jež Fridrich byl v zemi ostavil, od

jata moc vládní a Rakousy celé, s výminkou nemnohých šlechticův,
postavily se ve zjevný odboj. Fridrich nicméně nezastavil se na

cestě, jeda netoliko pro korunu, ale i sobě pro nevěstu, Leonoru
Portugalskou, s kterouž i skutečně dne 19 března 1452 v Římě
na císařství korunován jest. Krále Ladislava pojal byl s sebou,
jak pro svou bezpečnost, tak i pro jeho vzdělání. Proti povstalcům
pak rozesílal z Itálie psaní hojná i důtklivá, požívaje netoliko auto
rity své ale i papežovy. Mikuláš V zajisté napomínav k věrnosti
všecky stavy a osoby v zemích krále Ladislavových, pohrozil ne

poslušným i nejvyššími pokutami církevními: naproti čemuž ale

povstalci, návodem university Vídenské, učinili odvolání ku kon
cilium.249

Brojení jejich rozšířilo se brzy také do zemí okolních.

Již o hromnicech (2 února 1452) sjeli se ve Vídni se stavy Ra

kouskými netoliko gubernator Jan Hunyadi a páni Uherští, ale
také z Cech pan Oldřich z Rosenberka i synové jeho, a dne
5 března zapsali se sobě pomocni býti všemi prostředky, aby vy
svobodili krále svého. 250 Páni z Rosenberka viděli ve spojení ta
kovém jedinou ještě pomoc proti zmáhající se moci Poděbradově;
uvedením krále do Cech netoliko postavena moc vyšší a katolická
v čelo vlády, ale staráno se spolu o soukromý užitek, o královské



odměny.
261 Proto spojilo se s nimi, cokoli ještě zbývalo z jednoty

někdy Strakonické: sirotkové po panu Oldřichovi ze Hradce ne

dávno zemřelém,
252

(jichžto poručníkem byl Arnošt Leskovec,) páni
Hynek Krušina ze Svamberka, Vilém mladší z Risenberka, nový
mistr Strakonický Jošt z Rosenberka, páně Oldřichův syn nejmladší,
Jan Popel z Lobkovic na Hluboké a Mikuláš Kapléř ze Sulevic
na Winterberce; tito však nedávali se jmény svými vlastními, ale

jen co pomocníci pánův Rosenberských, do záští proti císaři. Ná

podobně i v Moravě našlo se několik pánův, a mezi nimi také
podobojích, jako Ješek Svojanovský z Boskovic a Václav Jičínský
z Kravař, kteří hotovi byli propůjčiti se pánům Rakouským.

Když tedy 20 června nový císař a po něm třetího dne i cí
sařovna s králem Ladislavem vrátili se do Nového města,

253 a proti
žádosti spojencův o propuštění krále Ladislava dali odpověd ne
toliko zápornou, ale i pohrůžčivou: tito nemeškavše, počali sbírati
pole po všech krajích, a strhše se v Rakousích dohromady, všickni

jednoho dne, 28 července, dodali odpovědné listy své, v počtu
výše pěti set, do Nového města.254 Netáhli však za nimi upřímo,
ale obrátili se k dobývaní hradův rakouských, kteří byli zůstali
v moci Fridrichově a věrných jeho služebníkův. Zvláště mnoho
času stráveno před hradem Ortem na levém břehu Dunaje pod
Vídní; po jehožto dobytí vojska obrátila se až k Mostu na Li
tavě na pomezí uherském. Tím potvrzen císař v domnění, že
osobní jeho nebezpečí bylo ještě dosti daleké, tak že pomoc oče
kávaná s jedné strany ze Štýrska, s druhé z Cech, mohla prý vždy
přispěti v čas k ochraně jeho. Smlouva zajisté s oběma guber
natory uzavřená posloužila mu aspoň v ten spůsob, že Hunyadi
pod zástěrou příměří, kteréž mezi Uhry a císařem bylo ještě ne

vypršelo, nedal svým jeti proti císaři, Poděbrad pak, byv i od pa
peže napomínán a prošen, slíbil propůjčiti se zbraní mocnou ku
pomoci jeho.

Pan Jiří byl doma již s jara počal najímati drahně lidu bran
ného na celý rok, aniž vědělo se dobře, z jaké příčiny: jedni pra
vili, že chtěl mocí připraviti pod se pány jemu v Cechách odporné,
druzí že měl táhnouti císaři ku pomoci, s větší částky ale věřeno,
že chystala se nová výprava proti Fridrichovi Saskému, a to zvláště

prý za příčinou knížetství Lehnického.255
Již sme podotkli, kterak

pánům a městům českým nepřítomným na sněmu Svatojirském
dána byla nálezem sněmovním lhůta do 15 srpna, aby mohli ještě
přiznati se dobrovolně ke snešení obecnému, přivěsit! pečet svou

Palacký, Dějiny české IV., vyd. 4. 11



k zápisu a podniknouti pod vládu zprávcovu. V měsíci máji bylo
mezi stranami o to rokováno v Benešově, ale bez prospěchu; potom
ku konci měsíce června měla v Plzni strana Římská sjezd, o je
hožto však zjednání není nám nic vědomo. Tolik jen jest jisté, že

vyjednávaní mírná mezi panem Jiřím a Oldřichem z Rosenberka
obnovovala se až téměř do konce měsíce srpna; a že ke dni sv.

Bartoloměje (24 srpna) položen byl do Prahy sněm valný celého

království, kterýž ale potom nedošel k místu. Pan Jiří, vázán jsa
lhůtami těmito, musel zdržeti se všech skutkův válečných; proto
stalo se, že teprv den před samým Bartolomějem (23 srpna)

256
vy

vedl do pole lid svůj, jehož počítáno až do 16000 bojovníkův.
První pochod nepřátelský směřoval proti městu Táboru. Páni

Táborští byli netoliko sami setrvali v odporu proti volenému zprávci,
ale potáhli za sebou také Písecké, Zatecké a Lounské, ježto byli
sice přivěsili pečeti své k zápisu Svatojirskému, ale poznavše, že
měli poslušni býti Rokycany bez výminky, zpětili se zase. Ba
i k nejouhlavnějŠímu od jakživa nepříteli, panu Oldřichovi z Rosen

berka, vypraveno této doby z Tábora poselství, podávajíc mu
spolku branného proti společnému násilníku, ale nedosáhlo ničehož.
Kterak chovali se k nim, v poslední chvíli, dávní jejich jednotníci,
Bedřich ze Strážnice na Kolíně a Jan Kolda na Náchodě, nelze
udati. Kněží sekty Táborské vzali byli všickni útočiště své do
města, o jehož nedobytnosti někdy král Albrecht se škodou svou
se byl přesvědčil, a měli prý slib od měšťanstva, že staň se co
staň, budou chráněni až do poslední krůpěje krve. Však když pan
Jiří přilehl k městu, tuším dne 29 srpna, klesla naděje i odvaha
k odporu nade vše očekávaní rychleji, a nezkrocení někdy Táboři
podvolili se ke smlouvě, která učinila náhlý a nenadálý konec
veškeré jejich zvláštnosti a samostatnosti. Zapsali se totiž již 1 září,
podniknouti pana Jiříka co zprávce zemského a přiznati se svou
pečetí k zápisu sněmu Svatojirského nejdéle do 17 září. Za to
slíbil pan Jiří, zachovati je »při jich právích a svobodách i zá

pisích majestátních«, a svolil také, že nechá v pokoji přátely jejich,
Zatecké, Lounské a Písecké, podrobili se pod výminkami podob
nými až do 17 září. Ale další zápis Táborských zněl v tato slova:
»Také smluvili sme se panem zprávci Jeho Milostí o ty různice,
kteréž jsou mezi M. Rokycanou s kněžími jeho se přídržnými a
kněžími našimi: aby o ty různice a nejednoty osoby jmenovité,
nejprv M. Jan z Rokycan arcibiskup volený, M. Petr Engliš, kněz,
Martin (Lupáč) z Klatov, kněz Václav Koranda z Žatce, kněz Mi-



kuláš biskup z Pelhřimova a pan Přech konšel starého města
Pražského, den sv. Václava (28 září) v Praze byli a spolu ten den
u M. Rokycany se sešli, a tu o tu výpověd, kteráž se obecným
sněmem (r. 1444) stala, srovnali, i o jiné věci s obou stran jim
potřebné mluvili a za jednoho člověka zůstali. Pakliby se těch
šest osob v čem dělili a sjednati nemohli, ale což se větší straně
z nich zdáti bude, to má býti zdržáno a zachováno. Pakliby se

kněžím našim toho držeti a zachovati i tak učiniti nezdálo: tehdy
my purkmistr, konšelé i všecka obec města Hradiště Tábor máme
i slibujem tak učiniti a zdržeti, jakož sme se dříve (Jul. 1443)
listem naším za své kněze slibujíc zapsali na zdržení sněmu obec
ního.* Co následovalo dále, jest pokryto tmou a zármutkem. Víme

jen tolik, že oba starcové, Mikuláš Biskupec i Václav Koranda,
první i poslední náčelníci sekty Táborské, stavili se v určitý čas
i s jinými kněžími svými v Praze; že vězeli dlouho na radnici
Staroměstské, až konečně slíbili poslušenství J. Rokycanovi; pak že

odvezeni na hrady páně Jiříkovy, Biskupec sám třetí na Poděbrady,
Koranda na Litice, a tam dochováni smrti.257 Na Táboře pak již
dne 2 prosince 1452 počato sloužiti mši v ornatě a kázati dle před
pisu Rokycanova.
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Učiniv takto konečný konec děsné někdy republice, obrátil se

pan Jiří, stejným i úmyslem i účinkem, proti hlavě jednoty Strako
nické, která právě té doby znova byla obživla i ustrojila se proti
němu a proti císaři. Vyložili sme již, kterak pan Oldřich z Rosen

berka, po třidcetiletém zápase s husitstvem, vida konečné nezbytí,
zvláště ode smluv Wilšteinských pojal byl nechut k věcem veřej
ným vlasti své, a počal uhybovati se i nastrkovati synův svých
místo sebe. Když potom mnich Kapistran přijel na několik neděl
do Krumlova i mluvil o marnosti všech věcí tohoto světa, dozrál
v něm úmysl, odříci se konečně náčelnictví, netoliko v jednotě
katolické, ale i ve vlastním domě svém. Protož u přítomnosti téhož
arcimissionáře, dne 13 listopadu 1451, svěřil vladařství domu Rosen
berského nejstaršímu synovi Jindřichovi, a podržev sobě jen jedno
panství k výživě, odevzdal ostatní všecka synům svým, aby mohl
napotom v pokoji bohu sloužiti a pečovat! o spasení duše své.
Nešel tedy do kláštera, nýbrž choval od té doby zvláštní dvůr svůj
buď na Krumlově, buďto na hradě Maidšteině, často ještě nazpět
se ohlédaje i sobě tytýž stýskaje, nežli smrt jej uchvátila (f 28 dubna
1462).

2,9 Ale tenkráte když, ne bez jeho rady a hlavní příčiny,
jednotníci někdy Strakoničtí spojili se opět k osvobození krále



Ladislava, syn pak jeho Jindřich sám vypravil se s vojskem čtyř
set jezdcův a pěších přes dva tisíce 260 do Rakous, svěřeno jemu
ještě jednou, a to posledníkráte, dávné náčelnictví; neboť nešťastné

jeho pořízení nemohlo mu býti vnadou k obnovení někdejší čin
nosti.

Pan Jiří, poživ u hradu Hluboké, (jejž ta léta pan Popel
z Lobkovic držel v zápisu i s panstvím rozlehlým,) téhož zdaru
jako u Tábora, položil se bez meškání před Budějovice; do kte
réhož města i pan Oldřich, nemaje vojska svého doma, byl se
uchránil. Co tu vše stalo se, nelze udati: víme jen, že již 7 září

přijel týž pán, za průvodním listem, do ležení páně Jiříkova »na

poli mezi Hlubokou a Budějovicemi*, »k jednání věcí potřebných.*
Trpká úloha taková usnadněna mu panem Jiříkem, an ještě nena
kládal s ním co s nepřítelem, nedav vojsku svému škoditi na stat
cích Rosenberských. Přiznal se tedy pan Oldřich zápisem zvláštním
ke sněmu Svatojirskému pod výminkou, »aby k ničemu tištěn
nebyl, on ani jednotníci a služebníci jeho, cožby mohlo býti proti
poslušenství církve svaté Římské a proti králi Ladislavovi; též aby
i on i jiní duchovní a světští lidé zachováni byli při jich právích
a svobodách.* Obdržev takové výminky, »umluvil podle sebe také
Budějovské, Plzeňské, Rabského pána, pana Krušinu Svamberka,
Strakonického pána i jiné,* tak že všickni přijali pana Jiřího za

zprávce a zavázali se přijíti na nejprv příští obecní sněm do
Prahy.

261 Ležení páně Jiříkovo u Budějovic prodlilo se jak jednáním
tímto, tak i novinami mezitím donešenými o veliké a nenadálé
změně v Rakousích.

Stejnou totiž dobou, když pan Jiří byl vydal se z Prahy do
pole, povstalci Rakouští ode hranic uherských u veškeré síle své,
kterouž někteří na dvanácte, jiní až na čtyrmecítma tisícův lidí

branných počítali, nenadále obrátili se k Novému městu, kdežto
císař přebýval s rodinou svou, obmeškav činiti náležité přípravy
k obraně, an neměl než asi osm set bojovníkův při sobě. Raku
šané obklíčili město dne 27 srpna, i hnali hned nazejtří na ně

outokem, při kterémžto Cechové Rosenberkovi svou neohrožeností
zvláště prý se vyznamenali. Od té doby počalo se vyjednávat!,
prostředkem několika knížat říšských duchovních i světských, a
1 září stalo se narovnání v ten smysl, aby dne 4 září král Ladi
slav vydán byl knížeti Cilskému, a o sv. Martině nejprvé příštím
(11 listopadu) aby sešel se ve Vídni sněm veliký všech příbuzných
i poddaných Ladislavových, k rozhodnutí otázky, kde a jakby týž



král za nezletilosti své dále chován býti měl. Však spojenci, do

byvše mladého pána svého, hned u triumfu vedli ho do Vídně
(13 září) a chovali se k němu jako ku panovníku skutečnému.

Jest se domysliti, že noviny takové, stihše do ležení u Budě
jovic, spůsobily tam dojem tím příkřejší, an pan Jiří byl chystal
se právě táhnouti císaři ku pomoci. Však nebyla to jeho vina, že
Nové město neodolalo, neřkuli čtyrměsíčnému, ale ani čtyřdennímu
obležení, a že tudíž pomoc jeho stala se neužitečnou. Nelze udati,
jaké působení měla při jednání s obou stran okolnost ta, že vítězili
v Rakousích ti sami, kteří v Cechách museli podrobiti se nepříteli,
a že vítěz rakouský měl se konečně státi pánem vítězi českému.
Tolik aspoň jisté jest, že podrobení se pánův Rosenberských pod
Jiřího Poděbrada spůsobilo velikou žalost u katolíkův netoliko do

mácích, ale i zahraničných, a že znechutilo panu Oldřichovi ještě
více každé další oučastenství ve věcech politických. Nejvíce hoře
koval Kapistran, a psaním 21 října z Lipska daným napomínal
pana Oldřicha horlivě, aby zrušil učiněnou smlouvu, kteráž byla
prý neplatná, třebasby i sto tisíc pečetí byl k ní přivěsil.

202 V Ce

chách ale souzeno jinak, a umluvy zůstaly ve platnosti.
Nemaje v Rakousích co více činiti, obrátil se pan Jiří proti

ostatním protivníkům svým ve vlasti, a dne 15 září položil se vo

jensky u vsi Kestřan,
283 hroze Píseckým záhubou. Pročež oni brzy

umluvili se s ním a potáhli v umluvu svou také města Klatovy,
Domažlice a Sušici. Odtud trhnul polem až do Zatecka, kdežto
Zatečtí a Lounští také se byli zpětili, ale hledali své spásy v umluvě
a v podrobení, nečekajíce skutkův válečných. Tak vrátilo se vojsko
Poděbradovo dne 30 září vítězně do Prahy, pokořivši nepřátely
pána svého a zjednavši mu poslušenství ve všech končinách země
české.

Ačkoli pak páni Rosenberští byli se přičinili o zproštění krále
Ladislava z pravé nepřízně proti Poděbradovi, on nicméně nemohl
nemíti vděk, co se stalo, ano jej zbavilo mnohých nesnází. Nyní
zajisté nastala mu konečně čáka krále korunovaného a s ním řádné
vlády v zemi: avšak král ten při své nezletilosti nemohl bráti sku
tečné vlády z rukou zprávcových. Neztratil tedy pan Jiří, alebrž
získal osvobozením Ladislavovým, a to tím více, že zničením všech

různých jednot a stran politických v zemi a uvedením celého ná
rodu pod jeden zákon odjata cizincům příležitost, kořistiti z ne

svornosti české, a že budoucí panovník nemohl dosednout! na trůn,
leč pod výminkami zespolka jemu předloženými.



Valný sněm Pražský, kterýž tudíž o přijmutí krále Ladislava
do země ke dni sv. Plavla (16 října) svolán byl, stal se proto nad
míru důležitým; škoda jen, že podrobných o jednání jeho zpráv
nedostává se naprosto. Víme však, že na něm země celá přiznala
se k dávnímu programmu jednoty Poděbradské, a že tudíž uznáni opět
a obnoveni tři hlavní článkové listu mírného ode dne 29 ledna 1440:
první o platnosti kompaktát a umluv někdy s císařem Sigmundem
učiněných; druhý o povýšení Rokycanově na arcibiskupství; a třetí
o neuznávaní krále někdy Albrechta za krále českého. Proto sněm

tento, ač ne bez odporu několika sněmovníkův, popíral králi Ladi
slavovi práva dědičného ku koruně české, a považoval i vyhlašoval
jej za krále svého voleného, ač teprv přijmeli výminky, kteréž
mu ze společného snešení předloženy býti měly. Šlo to vše ještě
následkem velikých válek husitských, kteréž ani císaři Sigmundovi
byly nedaly dosednout! na trůn český, leč mocí nových umluv a
svolení národního.264 Vidčti z toho, že Čechové záhy počali před
cházet! Poláky příkladem nedědičnosti trůnu a osobování sobě

práva k volení králův svých. Uhlédáme však také brzy, kterak věc
ta dala příčinu k novým a bezmála krvavým sporům mezi Čechami
v užším smyslu a zeměmi korunními, zvláště Moravou a Slezskem.

Král Ladislav, ačkoli byl pachole teprv dvanáctileté, však oby
čejem plnoletého panovníka hojnými psaními již ode 4 října roze

sílanými zval stavy české do Vídně k roku sv. Martina; také pan
Jiří volán jest a prošen, ale nechtěl jeti tam, kde jeho nedávní ne

přátelé na vítěze sobě hráli.260
Sjezd ten však [11 listopadu 1452]

stal se netoliko hlučným, ale i velice důležitým, a rokování trvalo
s několika přerývkami a změnami, vlastně až do konce měsíce
března léta následujícího. Byli na něm přítomni knížata Ludvík
i Ota Bavorští, Vilém Saský Ladislavův svak, a bratr císařův kníže
Albrecht Rakouský; markrabata Albrecht Achilles Braniborský
a Karel Badenský; biskupové Řezenský, Frisinský, Eichstadtský,
a jiných důstojníkův světských i duchovních více; dále poselství
od císaře Fridricha, vjehožto čele, co přední řečník, Aeneas Sylvius
biskup Sienský; pak stavové rakouští, čeští, moravští, slezští a po
sléze také slavná deputace stavův uherských, s náčelníkem svým
Janem Hunyadim. Největší nesnáze byly v jednání mezi císařem
a králem Ladislavem, zvláště o zřízení nového spůsobu poručnictví
v Rakousích, o vydání koruny uherské a zámkův hojných, ježto
byl císař v Uhřích i v Rakousích osáhl, o náhradu, kteréž tentýž
za škody sobě učiněné i za vydání koruny a zámkův dotčených



požadoval atd. Král zastupován byl v jednání nejvíce knížetem

Cilským a Oldřichem Eicingerem; učil se však záhy provozovat!
úmysly s\é i proti zdání svých vůdcův. Poněvadž ale nelze tajiti,
že upřímné dobré vůle nedostávalo se stranám oběma: není divu,
že ačkoli stávaly se později čas od času mnohé námluvy, zvláště

prostředkováním arciknížete Albrechta, dokonalé však smíření ne
následovalo vlastně nikdy.

Nesmíme pominouti mlčením, že za sjezdu Vídenského Fridrich,
potvrdiv pod majestátem císařským stará privilegia domu Rakou

ského, pravá i nepravá, obnovil také dne 6 ledna 1453 dekretem
slavným titul arciknížat, jejž za času Karla IV kníže Rudolf

první byl nějaký čas sobě osobovati počal. Chtělť však Fridrich
tomu, aby čestný titul ten obmezen byl jen na ty potomky rodu
Habsburského, kteříby vládli zeměmi Štýrskou, Korutanskou a Kra

jinskou ; vylučuje tím nepřímo Fadislava dědice Rakouského i Sig
munda Tyrolského, s kterýmiž nebyl v dobré vůli. Od té doby
titul arciknížat Rakouských vešel v obyčej až podnes. Obmýšlel
však Fridrich ještě větší proměny ve vysokém rodu svém, a také
k ujmě Fadislavově i Sigmundově, ač pravdali byla, co se poví
dalo,

200 že usiloval o to, i měl prý již i svolení dvou kurfirstův,
Treverského totiž a Saského, i několika pánův rakouských, aby
spojeny byly všecky dědičné země domu Rakouského v jeden
seniorát, tak že vždy nejstarší potomek rodu Habsburského, tedy
nyní on sám, mělby jimi vládnouti. Aspoň pověst ta, buďto pravá
nebo nepravá, neposloužila jistě k rozmnožení svornosti a lásky
mezi tehdejšími panovníky.

Na dotčený sjezd Svatomartinský vysláni byli ze sněmu če
ského do Vídně páni Aleš a Zdeněk ze Šternberka, Jindřich z Rosen

berka, Zbyněk Zajíc z Hasenburka, Hynek Krušina ze Švamberka,
Jindřich ze Stráže, Jindřich a Hanuš z Kolovrat i jiní, vesměs asi
ve čtyřech stech koních; z Moravy pak přijeli Jindřich z Fipého,
Václav z Kravař, Krištof z Fichtenšteina, Jan Telecký ze Hradce,
mladý Ctibor Tovačovský z Cimburka i jiní. O poslích českých
poznamenal přítomný řečník císařův, Aeneas Sylvius,

2157 že nevděčili
se Fadislavovi dary a poctami, dle obyčeje národův jiných, nýbrž
jen pozdravením od země své, pravíce prý že ona, dlouho krále
zbavená i rozličnými neřestmi sklíčená, žádostivě očekávala příjezdu
jeho, a že Cechové rádi odevzdají mu korunu království svého, ač
svolili k některým článkům, pro pokoj země potřebným; prosili
tedy, aby nemeškal přijeti k nim, protože kdyby se tak nestalo,



byloby prý se obávali, aby lid snad jiného krále sobě nehledal.
Poněvadž ale výminky, ježto přednášeli, zdály se býti těžké, jednání
s nimi přetrženo několikrát i zase obnoveno bylo. Ladislav sám,
když o žádostech jejich církevních před ním řeč byla, žeby neslu
šelo svolili k nim, pronesl se prý horlivě v ta slova; »však chtějíli
Cechové míti mne za krále, ať jsou křesťané i ať vyznávají tutéž
víru, jako já.« Pochybnostem a rozpakům, kteří o to v radě krá
lově se jevili, postavil se hrabě ze Schaumberka na odpor, pravě;
»Co nám do toho, kterak Cechové chovají se ku papeži, kde berou
arcibiskupa, jakým právem osáhli církve, kterak bohu slouží? O to

starejte se kněží; my pak varujme se, aby král nepřišel o korunu.
Čechové buďže jsou křesťané nebo pohané, vždy jsou naši; ať věří
co věří, jen když králi daně platiti budou.* Přítomní knížata, Vilém

Saský, Albrecht Braniborský, ba i Oldřich Cilský sám, přimlouvali
se bezpochyby ve smyslu podobném. Pročež zůstáno konečně na

tom, že v čemkoli zapsali se Cechům někdy císař Sigmund a král
Albrecht, toho měl i král Ladislav potvrditi jim; následovně hájiti
kompaktát a pečovat! o potvrzení Rokycanovo. Pak ustanoveno, že
nálezové v bezkráloví od sněmův obecních vynešení měli zůstati
v moci své a všecka odoumrtí ponechána býti majitelům tehdejším;
naproti tomu zrušeno vše, cokoli císař Fridrich co poručník zapsal
byl komu od koruny české. Umluveno posléze, že o sv. Jáně nej
prvé příštím (24 června 1453) král měl přijeti do Jihlavy a tu od
stavův českých přijat, do Prahy veden a den sv. Bartoloměje
(24 srpna) korunován býti. Vše to stvrzeno zápisem, ku kterémuž
Ladislav, ačkoli nerad, přivěsil pečet svou. Moravané naproti tomu,
nepředkládavše žádných výminek nových a těžkých, slíbili učiniti
králi svému poslušenství, jak mile přijde do země jejich a propůjčí
se jim závazkem obyčejným.

Kdyby zápis prvních těchto umluv Vídenských byl se za

choval, mohlibychom posouditi s větší jistotou, čím to šlo, že s nimi
nespokojen byl celý takořka svět, netoliko Rakušané a Uhři, ale
i Čechové, a nejen katolíci, zvláště duchovní, nýbrž i podobojí
sami.2'” Rakušané hněvali se, že mladý panovník jejich zavázán byl
starati se o prospěch nenáviděného kacíře Rokycany; Uhři mluvili
na hlas, až prý jen krále dostanou do země, že ho Čechům tak
brzy nepropustí. Větší jest nesnáze určiti, co asi Čechům nelíbilo
se. Pokud domyslem stihnouti lze, byla to zvláště trojí věc. Nej
prvé, že pan Jiří z Poděbrad nebyl výslovně uznán za zprávce
zemského. Ačkoli zajisté vědělo se dobře na dvoře Ladislavově,



že uznání takového nebylo lze mu odepřít!, odkládáno však co

nejdéle ze šetrnosti ku pánům z Rosenberka, jichžto zásluhy o vy
svobození královo v čerstvé byly paměti.

21,11
Druhý článek stížný

byl bezpochyby ten, že závazek o povýšení Rokycanově postaven
byl v něm ne bez úmyslu neurčitě a dvojsmyslně, tak že králi
snadno bylo z něho vyniknouti.

270 Třetí a hlavní závada záležela
v tom, že prvním zápisem Vídenským král Albrecht uznáván byl
aspoň nepřímo za krále českého, následovně i Ladislav za dědice
koruny, kdežto Cechové s větší částky nechtěli přiznati se k němu

jinak, nežli co k volenému králi svému. 271
Byloť snad i jiných více

příčin k nespokojenosti, kteréž ale upadly v zapomenutí.
Buď tomu jak buď, aspoň jisté jest, že musilo se přikročiti

k novému mezi stranami vyjednávaní. Mezitím když netoliko páni
čeští, ale i knížata říšští opouštěli Vídeň, nemohše se dočkati konce
hádek s císařem, veden jest i král Ladislav dne 19 ledna 1453
do Prešpurka

272 na sněm, odkudž po třech nedělích neštovice na
něm se ukázavší donutily ho vrátiti se do Vídně zase. Nejzname
nitější skutek, který proveden této doby ve věcech uherských, byla
změně gubernatorského titulu Hunyadova na »nejvyššího kapitána
i zprávce důchodův královských«; bezpochyby tím úmyslem, aby
vidomo bylo, že muž ten neměl býti samostatným, jako potud,
mocnářem v zemi uherské, ale úředníkem královým; i nelze za

pírali, že kníže Cilský dosti pilně snažil se povztýčiti zase moc
královskou v Uhřích hluboce kleslou. Méně zdárné bylo podobné
snažení jeho v Cechách. Chtělli kdy uzříti Ladislava na trůnu če
ském, musel hledati především dobré vůle páně Jiříkovy, lahoditi

jemu, přízniti se s ním a podepsati bez výminky program někdy
jednoty Poděbradské; mocí zajisté a násilím nedalo se poříditi
ničeho proti Cechům. Pročež volal jej a přední jeho rady k no
vému rokování do Znojma, kamž pak i zabral se sám i s Oldřichem
Eicingerem ve druhé polovici měsíce dubna, aby »jednal a házel*
s nimi, jakož dí královský zápis druhý, »o naše panování a kralo
vání v Cechách.* Starý letopisec udává obsah i spůsob toho jed
nání v ten smysl, že pan Jiřík Poděbradský zprávce a jiní čeští

páni a města rokovali sou ve Znojmě o krále Ladislava, aby byl
českým »voleným« králem.878 To ukazuje dosti zřejmě, které byly
poslední nesnáze celého vyjednávaní. Narovnání nemohlo dokonat!
se jinak, nežli že povoleno Cechům konečně ve všech jejich žádor

stech; jen co bylo králi naprosto nemožného, jako připojení země
Rakouské ku koruně české, odročeno k času jinému. Uzavřena



také dne 26 dubna zvláštní smlouva mezi panem Jiřím a knížetem

Cilským, kterouž zavázali se oba pečovati především o dobré krále
Ladislava i chovati se k sobě vespolek vždy přátelsky

274 Rozumí
se, že uznání a potvrzení pana Jiřího za gubernatora vyhrazeno
a svoleno bylo přede všemi jinými výminkami ve Znojmě.

Když takto všecky ústrky a nesnáze uklizeny byly s cesty,
vedeni jsou páni Jiří a raddové jeho do Vídně, aby představili se

králi, složili jemu přísahu věrnosti a přijali z rukou jeho zápisy na
věci umluvené. První shledání muže slavného s královským mla

díkem dne 29 dubna bylo, jestli ne hned srdečné, aspoň s obou
stran velmi šetrné. Praví se že po celé tři dni, kteréž pan Jiří
ztrávil ve Vídni, neopustil krále ani na chvíli, dělaje se pilnějším
nad jiné dvořany ve službě jeho, i doprovázeje ho kudykoli chodil:
za to zase král netoliko počal nazývat! jej otcem svým, ale i cho
vati se k němu dle toho. Ze strojeny tudíž k jeho poctě mnohé
slavnosti a hody, rozumí se tuším samo sebou.27j

Důležitější však,
co přinesl s sebou do Prahy stavům na sněm den sv. Stanislava

(8 máje) shromážděným,
a,b

byly zápisy královské toho spůsobu,
jak je národ byl sobě žádal, i slib, že král nový nebude již dlouho
meškati příjezdem svým, aby postavena byla na hlavu jeho koruna
svatováclavská, i aby dávný blesk její zasvítil opět do zemí ko

runních, Moravy, Slezska, Lužice obojí a Lucemburska.
Hlavním zápisem dne 1 máje [1453] přiznal se král Ladislav

ke všem závazkům a výminkám, pod kterýmiž za krále přijat byl
a kteréž dříve skrze posly české ve Vídni, aneb potom
skrze pana Jiříka i skrze knížete Cilského ve Znojmě umluveny
byly. Nejdůležitější mezi nimi zněly v ten smysl, 1) že měl Cechy
a Moravany zůstavit! i hájiti při kompaktátech i smluvách s císařem

Sigmundem učiněných ; 2) jeda na korunování, měl nejprv na po
mezí zemském a potom při korunování učiniti přísahu zemi; 3) slíbil

vypravit! s poselstvím českým své zvláštní posly ku papeži, »anebo

jinam kamžby užitečné bylo,« kolikrátkoli o to žádán bude, a prošiti
Jeho Svatosti co nejpilněji, aby M. Jan z Rokycan k arcibiskupství
Pražskému potvrzen a svěcen byl. Pakliby to nemohlo býti, tak
ježtoby to sami seznali: tedy se podvolil »žádného k tomu nevoliti
a na tom místě nemíti, než dále o to s radou pana Jiříka činiti.«
Článek 4) zněl o zachování práv a svobod jak zemi vůbec, tak
i každému stavu zvláště; 5) o dluzích a zápisech po císaři Kar
lovi IV, králi Václavovi a císaři Sigmundovi, aby zůstali ve své

platnosti; ale cokoli napsal císař Fridrich na místě Ladislavově, to



mělo býti zrušeno. Články 6)—8) odřekl se král všeho práva k od
oumrtem od smrti císaře Sigmunda na korunu spadlým, (léčby kde
ani nápadníkův ovšem nebylo,) jakož i k sumrnám a ourokům
královským na městech a klášteřích od též doby zadržaným, a
stvrdil vše, co v té věci až potud nálezy panskými a sněmovními
ustanoveno bylo; ode dne korunování však mělo právo královské
zase jiti, jako za starodávna. Z ostatních článkův uvedeme zde jen
ještě jedenáctý, kterým se zavázal nižádného zboží, hradův, měst
ani krajin v Čechách ani jinde, což ku koruně české přísluší, po
sestře nebo dceři své u vénách nezapisovati ani jinak zavazovati;
a šestnáctý i poslední, jenž dí, že jestližeby stavové o svých právích,
řádích neb svobodách co pozapomenuli neb obmeškali vložiti v ten
zápis, že jim to potom král milostivě nahraditi chce.277

Druhým
zápisem dne 2 máje potvrdil Ladislav panu Jiříkovi důstojenství
zprávce zemského, tak jakož mu sněmem Svatojirským vloni svě
řeno bylo, a prodloužil jeho trvání o dalších šest let. Konečně
třetím zápisem, daným dne 3 máje 1453, přikazoval všem ouřadům
zemským i městským v Čechách, aby pana zprávce poslušní byli
a platy do královské komory náležitými aby k němu hleděli na
králově místě.



Poměr mezi králem a zprávcem. Zrada Smiřického. Hádky v Jihlavě. Ko

runování krále Ladislava. Spor mezi Čechy a Moravany. Sněmovní nálezy
a opravy v Čechách, Mír a blahobyt zemský. Řevnivost mezi stavy. Kapi
stran ve Vratislavi a zpoura toho města. Vyjednávaní o Lužici, Lucemburk
a pomezí Saské. Boj v zemi Pruské. Otázka turecká na sněmích Řezen
ském i Frankfurtském. Král a Poděbrad ve Vratislavi. Jalový sněm Novo

městský. Nesnáze a strany v Uhřích. Papež Kalixt III. Ladislav strojí válku
proti císaři. Porážka Turkův u Bělehradu Srbského. Ladislav ve Futaku a

na Bělehradě; zavraždění knížete Cilského. Pomsta za to na Hunyadovcích.
Jednání Čechův s papežem Kalixtem. Kunrat Holzler. Nedorozumění mezi
králem a zprávcem. Úmluvy a příjezd králův do Prahy. Poselství do Fran
cie a k císaři. Přípravy ke svatbě. Nemoc a smrt krále Ladislava. Žalost

Úmluvami Vídenskými ukončilo se teprv dokonale ono bez

vládí, kterýmž země česká již na čtrnáctý rok více méně nebez

pečně byla zmítána. Neb ačkoli pan Jiří v posledních létech již
byl svou mocí uvedl jednotu, pořádek a pokoj do země, vymeziv
z ní otevřená záští, loupeže, násilí a bezpráví všeliká: však skutek
takový sám zdál se pocházeti také z násilí a nemíti trvalosti, pokud
se mu nedostávalo právní sankce, kteráž v domnění národu jedině
od řádně ustanoveného krále a panovníka dostati se mohla. Teprv
nyní, když národ měl opět světskou hlavu svou, vrátil se život jeho
veřejný do staré koleje, a obnovené ústrojí vládní nalézalo dávné

poslušenství v lidu; teprv nyní mohli ouředníci a soudcové zemští
konati opět spravedlivost, tvrditi právo, trestati vinníky a jistiti
bezpečí obecné.

Léta kralování Ladislavova můžeme považovat! spolu za dobu
nejkrásnější a nejblaženější, jelikož žádnými pohromami nekalenou,
v životě pana Jiřího Poděbrada. Král kraloval a zprávce vládnul
i vedl péči o dobré obecné; onen dával jméno a štít, tento provo
zoval moc a právo. Snažení zprávcovo směřovalo věrně ku pro
spěchu krále a vlasti pospolu; postavili’ jednotu státu čili koruny
na dávných pevných základech; oudy odtržené snažil se připojiti
zase ke hlavě, tak aby nescházelo nic, čeho k obnovení někdejší
moci a slávy bylo potřebí. Také uvnitř země staral se o nové
základy řádu a pokoje, jakž je vymáhal proměněný stav věcí; ne

byloť zajisté dosti, brániti svévoli a hrubému násilí, ale musily no-

Článek 6. Kralování Ladislava Pohrobka.
(R. 1453—1457.)

u pohřbu jeho.



vými zákony zasvětili se nové poměry právní, aby přestalo rušení

pokoje a majetnost i průmysl aby zmáhaly se v lůně národu. Zá

sluhy však, které získal sobě v těchto létech, podporovány a po
jišťovány byly znamenitě autoritou královou; králi také za to dě
kovati bylo, že nechystalo se žádné nebezpečí proti koruně ani
z Říma za příčinou poměrův církevních, ani z krajin okolních za

příčinou obnoveného panství českého. Nicméně mnohostranné toto
štěstí nelišilo se také nehod svých, lesk patrný měl i stinné stránky :

čím větší byl zdar, tím větším dával původ i požadavkům i od

porům. Poněvadž pan Jiří zničil byl sektu táborskou, očekáváno,
aby učinil konec také kališnictví a sektám vůbec v Cechách; po
něvadž pomohl pojistili stavům českým právo k volení krále, popudil
Moravany a Slezáky, že hledali uvolnění svazku svého s korunou.

Král Ladislav byl mládec krásný, zrostu štíhlého, tváře sličné,
pleti bílé s lícemi ruměnými, očí nad míru jiskřících, a hojné ka
deře zlatoskvoucí zdobily hlavu jeho. Chování jeho bylo slušné
a přívětivé, mravy čisté, tak že přirozenou jevil nechut proti hýření
všelikému. Však nepožívav co nemluvňátko něžnosti mateřské, a
co dědic bohatý od jakživa pod přísnou stráží chován i pochlebníky
obklíčen byv, zdá se, že záhy zavřel se v srdci svém, aniž stal se

schopným oddanosti upřímné a pevné. Nemoha pak pro věk pro
vozovali všude své vůle, protivnostmi tužil se v sobectví a prospíval
ve pokrývání a přetvařování až k ošemetnosti; také lépe uměl od
kládali pomstu, nežli odpouštěti ze srdce. Při tom však býval dosti
horliv u vykonávaní povinností nábožných, i jevil záhy nevšední
lásku k naukám i k umění. Bylo v něm jistě jádro panovníka
statného, ažby zkušeností vlastní byl poučil se, že jen spravedlností
mohl získati a přemoci svět.

Jiří Poděbrad, muž postavy krátké a zavalité, jevil se v tě
lesném ohledu co pravý opak královského pána svého: duchem
však rovnali se sobě lépe, ježto mravy obou popisují se jako velmi

jemné a šetrné; také zdá se, že nezadlouho povstala mezi nima

obapolná přízeň i skutečná náklonnost, a pan Jiří byv od krále

nazýván otcem, že staral se o jeho dobré opravdově a skutečně.

Bylať věc přirozená, že král sotva čtrnáctiletý, ačkoli neměl po
ručníka nad sebou, potřeboval přece ještě návodu při panování, a
že o právo, býti jemu mentorem, zvláště v Rakousích, strojily se

pikle a půtky nekonečné. Nejvíce žičil se jím Oldřich kníže Cilský,
strýc jeho nejbližší, o kterémž, ačkoli nebyl povahy veskrz neoše

metné, vyznat se přece musí, že pečoval o dobré královo ještě



více nežli o své vlastní. Takové jeho snažení dávalo příčinu ke

zřejmé nevoli s Hunyadim, a k ukrytým tůčkám proti Poděbradovi.
Hunyadi nenamítal sice nic proti novému titulu svému: »nejvyš
šího kapitána i zprávce důchodův královských*: ale u věci samé

počínal sobě jako dříve, potahoval všecky důchody země uherské
k sobě sám, a neklada oučtův nikomu, chtěl odbývati krále jistou
roční summou, co pensionáře a cizince. Věrněji a oddaněji choval
se Poděbrad: ačkoli zajisté lépe byl mocen země české, nežli Hu

nyadi uherské, činil se přece dobrovolně pravým služebníkem a
ouředníkem královým; obnoviv komoru královskou v Cechách, pe
čoval všemožně o prospěch její, a skládal jak ze příjmův tak
i z vydání oučty před kommissí od krále samého jmenovanou.
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A přece ani proti němu neostýchal se Cilský užívati podtají příhod
v Moravě, ve Slezsku i v cizině na ujmu jména českého se vy

skytlých.
První po Vídenských úmluvách a hlavní Poděbradova péče

byla, dostati krále do země, aby korunováním jeho co nejdříve
dala se sankce novému věcí pořádku. Střídalo se o to poselství
několikero mezi Vídní a Prahou; omluvy odkladu dávány všeliké:

jedna že pokoj mezi císařem a králem nebyl ještě utvrzen, a protož
že král nemohl vzdáliti se z Rakous; druhá že po Jiskrovu od

bytí povstaly v Uhřích skrze Petra Aksamíta Čecha nové nepo
koje, k jichž udušení bylo prý potřebí přítomnosti královy; třetí
a hlavní, že nedostávalo se králi peněz, aby s potřebným majestátu
bleskem zjeviti se mohl v koruně české. Žádáno tedy jmenem
královým, aby odložilo se korunování v Praze až k času vánočnímu.

Jak málo podstaty měly řeči takové, ukázalo se brzy skutkem,
když Ladislav 6 července [1453] zabral se přece do Brna, hlavně

aby přijal od Moravanův slib poslušenství upřímo a ne teprv pro
středkem koruny české; pak pobyv tam až téměř ku konci měsíce,
potom vrátil se opět do Rakous a sněmoval zase v Prešpurku
v měsíci srpnu a září. Nevole tím mezi stavy českými vzbuzená
musela rozdráždit! se až ve hněv a pomstu, když se dověděli, že
odkladům oněm dáván podnět ode zrádcův, kteří zasedali ve vlastní

jejich radě. Kníže zajisté Cilský, když od Poděbrada naň dolé
háno, poslal tomuto k ospravedlnění svému psaní, kteréž došlo
bylo krále od znamenitého pána českého s výstrahou, aby nikoli

prý nesvěřoval sebe vrtké víře české, léčby přišel s mocí dosta
tečnou, aby rozkazovat! a trestati mohl co pán. Zprávce podav
pánům, jemu k radě přidaným, o výstraze té zprávu, s utajením



jména, ptal se jich, co by soudili o původci jejím. Odpověděli
všichni, že zrádce jest a rušitel obecného dobrého, a protož hoden
smrti nejohavnější. Byl mezi nimi pan Jan Smiřický, a tázán byv
také o zdání své, přisvědčil soudu obecnému. I položil pan Jiří
před pány psaní ono, rukou pana Smiřického psané a sekretem
jeho spečetěné.

2™ Odsouzen jsa svými ušty, jat jest tudíž a do
vězení dán; a s ním také pan Jan z Rabšteina, pro podezření
©účastenství. Smiřickému popřáno jen času ku pořízení o statku
svém dne 6 září; nazejtří pak stát jest v Praze na starém městě
pod pranéřem a pochován ve špitále u mostu; Rabštein byv ne
vinen shledán, propuštěn zase na svobodu. Pan Smiřický jmenován
býval již od r. 1421 mezi předními muži stavu rytířského v Ce

chách, a nedálo se po vše léta nic důležitějšího ve vlasti, čehožby
se byl neoučastnil; jemu byl se dal v ochranu i se zbožím Roud

nickým poslední arcibiskup Pražský Kunrat; byv on spočátku
horlivým husitou, stal se ku konci neméně horlivým katolíkem;
posléze přidán byl ještě panu zprávci za raddu; osobní závist a

nenávist vedla jej ke skutku nešlechetnému, za kterýž utrpěl trest
neméně zasloužený nežli ohavný, co zrádce vlasti a národu.

Král sliboval konečně, že den sv. Michala (29 září) nastoupí
neomylně cestu dávno žádanou do Cech: avšak i s toho sešlo za

příčinou zvláštní a nepředvídanou. Stavové rakouští, svoláni byvše
do Korneuburku na sněm, aby přispěli k obmýšlené jízdě pomoq
zvláštní, návodem pana Oldřicha Eicingera svolili k tomu jen pod
výminkou, králi podtají svěřenou, aby kníže Cilský vší moci zbaven
a z dvoru králova vyhoštěn byl. Když král neodpíral, odročeno
provedení oukladu do města hlavního, a dne 28 září kníže Cilský,
nedávno ještě všemohoucí, vyhnán potupně a s nebezpečím života
z Vídně i z Rakous. Pan Eicinger vstoupil na jeho místo co krá
lův přední rádce a vůdce. Vyhnanec nejprvé utekl se do Cech,
kdežto mnohé maje známosti nadál se, že s králem opět bude
moci smířiti se; však když i to jej sklamalo, obrátil se odtud do
zemí jihoslovanských.

Proměna ta dala příčinu, že ačkoli stavové čeští již ode dne
sv. Michala v Jihlavě čekali, král tam teprv as o týden později
přijel. Cechové k uvítání jeho přistrojili se byli velmi oupravně;
sám pan Poděbradský přijel byl s komonstvem asi tří tisíci jezd
cův. Ve průvodu královu, záležejícím ze čtyř tisícův jezdcův, byli
arcikníže Albrecht, knížata Otto i Ludvík Bavorští, markrabě Al
brecht Achilles Braniborský, Oldřich Eicinger v 600 koních, a



množství pánův rakouských i uherských; později přitáhl také Jan
Hunyadi s patnácti sty jezdci.
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Sjezd však ten valný a vážný

nevedl s sebou pouhé toliko slavnosti a radovánky: ba několikrát
bylo se obávati, aby z jednání jeho nevyšlo nové prolévání krve.
Arci že spor tu povstalý, ačkoli týkal se krále, neveden mezi ním
a poddanými jeho, nýbrž jen mezi těmito samými, totiž mezi stavy
českými i moravskými. Cechové nad míru těžce to nesli, že Mo

ravané krále Ladislava, dříve nežli byl v Praze přijat a korunován,
požádali k sobě do Brna i učinili mu poslušenství, na výstrahy
o to jim dané nic se neohlédavše, jakoby od koruny odtrhnouti
se chtěli. Rozdíl ve smýšlení o té věci mezi stavy obojí země byl
ještě následek velikých bouří a válek husitských. Moravané po
byvše celých šestnácte let (1423—39) v poddanosti krále Al

brechta, otce Ladislavova, nemohli pochybovali, bylli jim onen
skutečným pánem a tento dědicem jeho; také u nich stav pre
latský udržel se byl v moci své a živel německý katolický kvetl
zvláště v městech Brně, Olomouci, Znojmě a Jihlavě, kdežto v Ce

chách prelátové co stav zvláštní již dávno byli zanikli a ve krá
lovských městech, vyjmouce Cheb, Kadaň a Most, němčiny nebylo
nikde více slyšeti. Za ohradu sloužila Moravanům okolnost ta, že

ani s Albrechtem byli někdy nečekali na uznání a příklad Čechův,
ovšem pak že jim netanulo nikdy na mysli, hledati sobě pánův
cizích, jakož Čechové činili. Hádky o to vedené rozjitřily mysli
přítomných tak velice, že hrozilo se mečem a válkou obapolně.
Jak vysoce náruživosti již před sjezdem byly napnuty, poznati bylo
z otázky, kterou Jihlavané podtají u krále činili, mělili totiž stavy
české skutečně pustiti do města svého ? Podrobnosti celého jednání
nejsou známy: jen tolik jest jisto, že theorie o »rozdílu mezi králem
zůstalým dědičným a králem znova voleným*, kterémuž učila »kniha

Tovačovská«, čili státní právo Moravské XV ho století,
281 na sjezdu

Jihlavském jestli ne zrozena jest, aspoň dospěla k větší jasnosti.
Theorie ta stanovila o králi voleném, že měl volen býti na radnici
Pražské, a bylli z cizí země, měl nejprv na mezích českých činiti

přísahu, potom před Prahou přísahu druhou a při korunování na
hradě Pražském třetí; a teprv po korunování svém měl jeti do

Moravy a tam přijat býti za pána. Ale o pánu, »kterýž po dědič
ném králi zůstává sirotkem*, rozumělo se v Moravě tak, že nebylo
potřebí čekati na volení jeho v Praze. Když tedy, dle svědectví
starého letopisce, domlouváno Čechům v Jihlavě, aby přijali Ladi
slava »za dědičného ale za zvoleného krále*, smysl řeči té směřoval



bezpochyby ku přiznání napřed práva dědičného synům Ladisla
vovým, kdyby kterých zůstavil po sobě. Zdá se však, že hádky
zůstaly v Jihlavě vůbec nerozhodnuty, ježto posléze strany spo
kojily se tím, co již úmluvami Vídenskými ustanoveno a zde opět
stvrzeno bylo; spor moravský ututlán nabídnutím, že stavové mo

ravští, přijdouce ku korunování do Prahy, podati měli důkaz, že
od koruny odtrhnouti se neobmýšleli.

Po dlouhém a bouřlivém tomto jednání, když stavové čeští

přijavše Ladislava za krále svého, učinili mu tu v Jihlavě přísahu
poslušenství a věrnosti, on vydav se konečně na cestu do Čech,
»přejel potok, kterýž dělí Moravu s Čechy, na jednu louku, a ssedl

-s koně. I dány jsou jemu knihy svátého evangelium*, a tu složil
sám také přísahu v německém jazyku slovy následujícími:
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»My

Ladislav, boží milostí král volený český, vstupujíce nyní a přijati
jsouce do téhož království českého, slibujeme a přisaháme napřed
pánu bohu i obyvatelům téhož království, že každý stav duchovní
i světský i všecky obyvatele v témž království máme a chceme
zachovati a držeti i jich brániti v právích jich, svobodách, zápisích,
privilegiích i obyčejích ze starodávna držaných; a dále že mezí
a příslušenství téhož království nebudem odlučovat! ani jich uměn
šovati, ale je rozmnožovat! a šířiti, což nejvíce moci budem, vedle
moci a dostatečnosti naší, i všecky věci že činiti budem ke cti
a k užitku téhož království, tak jakož jsou nejosvícenější předkové
naši králové v témž království činili. Tak nám pánbůh pomáhej
a všichni svati!«

Ve středu dne 24 října [1453] stihnul král u slavném prů
vodu do Prahy, kdežto s velikou radostí a úctou přijat byv, usadil
-se sídlem ve dvoře svém na starém městě, nedávno skvostně ob
noveném. Otázka, kdoby jej korunovat! měl, byla již drahně času

všelijak přemítána. Ladislav hned po úmluvách Vídenských vy

pravil byl své poselství do Říma s prosbou o potvrzení, jak kom

paktát vůbec, tak i M. Rokycany na Pražské arcibiskupství zvláště:
.ale to vrátilo se bylo s nepořízením, když biskup Aeneas Sylvius,
jmenován byv papežským legatem v zemích těchto, neméně horlivě
nežli Kapistran proti žádosti takové u papeže se byli přimlouvali.
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Také Ladislav nechut maje proti Rokycanovi od dětinství sobě
vštípenou, sotva bylby kdy svolil ku přijmutí koruny z rukou jeho,
.an celý obřad proveden býti měl dle starodávného spůsobu a oby
čeje církve římské. Povolána tudíž kapitola Pražská, kteráž od
<r. 1448 přebývala v Plzni, zase do Prahy, a štědrostí královou

Palacký, Dějiny české IV., vyd. 4. 12



z berně, která dle starého práva na korunování od země svolena
byla, vyplaceny některé její statky a dány jí ku požívání.

884 Den

před korunováním všickni přední muži zemí Ladislavových, zejména
Jan Hunyadi a Jiří Poděbrad, Jan Vitez ze Zredna biskup Vara

dinský a kancléř uherský, Aleš Holický ze Šternberka, nejvyššf
komorník český, Zdeněk ze Šternberka, nejvyšší purkrabě Pražský,
Oldřich, Oswald a Štěpán bratří z Eicingu, Pankrac ze Plankenšteina
i Sigmund z Eicingu, vstoupili v Praze ve společný závazek a slib
na šest let, že mají a budou věrně státi při králi a pánu svém,
a majíce čest i prospěch jeho především na zřeteli, budou sobě
vespolek ve všech potřebách přátelsky radni a pomocní; kterýžto
závazek stvrdil i Ladislav podpisem svým.
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Chybící v něm jméno

kardinala Dionysia, Ostřihomského arcibiskupa, ačkoli přítomen byl
v Praze, jest znamení, že jen takoví mužové v něm se oučastnili,
kteří provozovali skutečnou moc při vládě zemí Ladislavových.
Škoda že nelze udati, kdo dal první k závazku takovému pobídku.

V neděli dne 28 října následovalo konečně žádané korunování
ve hlavním kostele sv. Víta na hradě Pražském s obyčejnými slav
nostmi. Vykonal je biskup Olomucký Jan Ház, u přítomnosti do

tčených knížat a pánův, též řečeného arcibiskupa Ostřihomského
a biskupův Vratislavského, Pasovského a Varadinského; také mezi

přítomnými jmenován byl Beneš, převor Svitavský v Moravě, který
poslední zdobil se jalovým titulem biskupa Litomyšlského. Nazejtří,
když král pod korouhví jel zase s hradu s velikým komonstvem
do Prahy, sypány prý okolo něho peníze mezi lid na celé cestě
až do králova dvora.

Hned po korunování obnovily se hádky mezi stavy českými
a moravskými. Pan Aleš Holický ze Šternberka řečnil prý jmenem
oněch asi v tato slova: »Páni Moravané! učinili ste všetečně, ježto
vám nepříslušelo, že ste prvé krále Jeho Milost do své země při
vedli a jeho za pána přijali před námi, nám toho neohlásivše; ježto
my měli sme to prvé učiniti a vy nás s tím čekati, jakožto od
království tohoto po hlavě jiti. A protož žádáme od vás toho ná

pravy, a zvlášť toho, abyste znovu při přítomnosti naší krále Jeho
Milost sobě za pána vzali, neb jste vy manové koruny české.«
Moravané odpověděli skrze pana Vaňka z Boskovic řečí neméně
důtklivou nežli důkladnou, že Cechům proti dědičnému pánu svému
ničím zavázáni nebyli, že se znají býti oudem koruny české, ale že

nejsou manové čeští, nýbrž ve všem urození, ve statcích i v mě
stech tak svobodni jako Čechové; králi že slibovali jako dědici



totéž, co dříve byli slíbili otci jeho atd. Náruživosti počaly opět
rozněcovati se a padaly pohrůžky s obou stran, leč že král s pří
tomnými knížaty a pány uherskými i rakouskými vložil se mezi

ně, a po mnohém i těžkém jednání srovnal tu různici tak, že co
se bylo stalo, mělo sice tenkráte zůstati ve své váze, ale nemělo
sloužiti za příklad na časy budoucí; Moravané že napotom co oud

koruny měli se říditi dle hlavy své, však ne co manové, ale co

přátelé a bratří. Ani zápis narovnání toho, ani podrobnější o něm

zprávy nezachovaly se; není však pochyby, že stalo se v ten smysl,
aby králi Ladislavovi přiznáno bylo právo dědičné, však jen na
budoucnost a na dědice mužského pohlaví obmezené. Jiné země

korunní, zejména knížata Slezští a vyslanci z Šesti měst, neodpo
rovali přiznati se v Praze ku koruně i ku králi a slíbiti tomuto
poslušenství, s výminkou jediného města Vratislavi; o čemž později
šíře vypravovati budeme.

Ještě důležitější mělo působení, co na valném sněmu království

českého, držaném hned po korunování v první polovici měsíce
listopadu, snešeno a vykonáno bylo. Již od počátku bouří husit

ských r. 1419 staly se byly nekonečné proměny a převraty co do
majetnosti pozemní a držení statkův po celém království; cokoli
náleželo komoře královské a stavu duchovnímu v Cechách vůbec,
bylo rozchváceno, a větším dílem později od císaře Sigmunda
v určitých summách zápisních rozzastaveno; také co do majetností
soukromých nastalo bylo tím více zmatkův, čím déle trvalo mlčení
všech soudův a zavření desk zemských. Roku 1437 byly se sice

staly zase počátky nějakého pořádku : ale pro vypuklé brzo nové
bouře a války zůstalo dílo nedokonáno, a dlouhé potom bezkráloví
a bezsoudí přimnožilo hádek i půtek. K ukončení této téměř vše
obecné právní nejistoty svoleno tedy na sněmu dotčeném, dle ná
vrhu páně zprávcova, ku prostředku ostrému a důraznému: k revisí

majetností po celé zemi. Uznáno za pravidlo, že kdokoli právně
držel statky jakékoli, byly mu buďto v deskách zemských od dávna

zapsány, aneb měl na ně zápisy nové, do desk ještě nevložené;
kdokoli ale nemohl se vykázati zápisem žádným, považován za
držitele neoprávněného.

28li
Zřízeny tedy dvě kommisse: jedna k ohle

dání a registrování všech zápisův císařských neb královských, druhá
k revisí a zapisování všech smluv soukromých, které po smrti krále
Václava na postupování statkův pozemních mezi obyvateli se staly.
V první kommissí zasedali páni Jaroslav Plichta z Zirotína, Jan
Bezdružický z Kolovrat, Jan Čabelický ze Soutic, Jan z Rabšteina



i podkomoří zemský Václav Valečovský z Kněžmosta; ve druhé
pan Jan Zajíc z Kosti, pan Fridrich Donínský, pan Mikuláš z Lob
kovic a Matěj Dubec. Přikázáno tudíž, aby všickni, kteří měli ta
kové zápisy, předložili je řečeným kommissem ode dne sv. Kle
menta (23 listop. 1453) až nejdéle do dne sv. Jiří (23 dubna 1454),
a ustanoveno, kteřížby v tom čase zápisové ukázáni nebyli, aby
potom žádné moci neměli ani práva. Ke vložení do desk zápisův
od kommissí za pravé uznaných propůjčena lhůta další až do 24 listo

padu 1454. Kdokoli ale drželi statky královské neb církevní, ne

majíce na ně zápisův, přikázáno, aby je postoupili panu zprávcovi
k ruce Královy Milosti nejdéle do hromnic (2 února 1454); kdoby
toho neučinili, měli za to pokutováni býti na hrdle i statku, jakožto
zločinci a rušitelé obecného dobrého. Nařízením tím, a důrazem,
kterýž jemu zjednati uměl pan Jiří, vrátilo se komoře královské
drahně statkův po celé zemi. Přední mezi nimi byl hrad Karlštein
s panstvím k němu příslušným; ač nebylli již před sněmem po
stoupen králi od sirotkův po panu Oldřichovi ze Hradce, spolu
s korunou i s jinými klénoty zemskými.

287

Druhé důležité svolení sněmu týkalo se pomoci ode vší země
na zřízení a chování dvoru královského dávno slíbené. Nesluší jí
másti s berní, kteráž již před tím ku korunování královu dle staro
dávného práva vybírána byla; té zajisté když odepříti se nemohlo,
nebylo potřebí tuším ani svolovati, leda dle jména. Pomoc, o které
nyní se mluvilo, byla daň mimořádná, ku kteréž stavové již od
r. 1443 ochotny se býti osvědčovali, jakmileby král do země přijat
a korunován byl. Svolen tedy skutečně jeden celý ourok z celého
království, t. j. pololetní řádné příjmy se všech statkův pozemních.
Ustanoveni k tomu cíli po všech krajích ve hlavních městech ber
níci, ku kterýmž počnouc ode dne 6 ledna 1454 každý pán a zeman
měl poslati ouředníka svého se summou peněz a »registry, po kte
rýchž se jemu ourok vydává a vybírá«, t. j. s knihami katastru
zemského, jakž posléze tuším za císaře Karla IV opraven byl.
»Dědinníci«, t. j. zemané chudí, kteří neměvše ani ouředníkův, ani

poddaných, sami vzdělávali pole svá,
288 měli dávati po dvou kopách

(t. j. po pěti dukátech) s lánu. Ale netoliko zemané ze statkův,
nýbrž i kapitalisté s jistin svých byli povinni skládati pololetní své
ouroky berníkům dotčeným; a kdokoli vtom »kterou křivdu činil
a nespravedlivě dal aneb spravedlivě dáti nechtěl*, takový každý
měl býti »na králově milosti i na panské s hrdlem i se statkem*.
Nápodobně i v městech měli dávati pomoc měšťané, řemeslníci a



Nejdůležitější však, co na sněmu svoleno, byla nařízení poli
cejní, týkající se bezpečnosti jak osob a cti, tak i jmění a práv
mezi obyvateli; jimi zajisté položen jakoby první zárodek k veli

kým proměnám sociálním, kteréž teprv ku konci XV století ve vší
své příkrosti vyšly na jevo. Nejprv ohlášeno, že o suchých dnech
postních nejprvé příštích (t. j. 13 března 1454) soudové zemští

počnou opět řádně konati ouřad svůj; a protož že práva komor
ničí již napřed propuštěna byla, t. j. že již každému volno bylo
poháněti soupeře své k budoucímu soudu; následovně zapovězena
opět přísně všecka záští, všecko hledání sobě pomoci násilím atd.
Potom přikázáno všem lidem duchovním i světským, »aby se s obou
stran k sobě měli a zachovali podle kompaktát v lásce a svor
nosti »; kdožby jiného haněl neb kaceřoval, měl býti také »na krá
lově milosti a na panské se statkem i s hrdlem.« Dále povoleno
všem »psancům«, t. j. lidem pro těžká přečinění do klatby daným,
aby až do dne hromnic (2 února) mohli hledati a nalezti milost,
okážíc se osobně u krále, u zprávce aneb u popravcův krajských,
a slíbíc polepšení života; po vypršení té Ihůty ale mělo se každému
postiženému státi právo bez milosti. Pak obnoven starodávný řád
a zákon zemský, kterýmž každý člověk bez výminky zavázán byl,
při zavznění pokřiku »nastojte!« nechati všeho a pomáhati osobně
k honění zlodějův a škůdcův zemských, ažby chyceni a popravcům
krajským ku popravě odevzdáni byli. Také zakázáno státi v stráži
na lesích a silnicích, překážeti kupcům a povozným, vybírati cla

nová, vymýšlet! nové silnice, stavit! prahy, jezy a hradby na vo

dách, zakládati nové krčmy a pivováry atd. Konečně ustanoveno,
»aby žádný žádnému čeledi neodluzoval, ani jí proti vůli jeho pře
chovával, ani lidí ouročních, ani služebných, léčby se řádně vyho
stili aneb pánův svých slušně odbyli*; též »pacholci dělní neboli
služební* aby všickni měli pány své, jimžby dělali a sloužili, a ne

pováleli se po krčmách aneb kde jinde, tak že neukázalliby kdo
poctivé živnosti a obchodu svého, měl od popravce co zahaleč a
škůdce krajský považován a trestán býti. Nařízení toto, jakkoli
samo v sobě slušné a potřebné k uvedení pořádku a pokoje v zemi,

obchodníci: ale summy a spůsoby jejich nevyměřovány sněmem,
nýbrž dekrety královskými. Skoda velice, že registra všech přijmuv
z pomoci této nezachovala se nám ! Mělibychom v nich aspoň ně
jaký klíč k vypočítání celého tehdejšího jmění národního i po
měrův, dle kterých mezi jednotlivé stavy rozděleno bylo.
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musí předce považováno býti za první krok na dráze, na které
později tělesná poroba do Cech uvedena byla.

Bezpečí, kteréž důrazná zprávcova vláda zjednati uměla kupcům
a obchodníkům po silnicích a městách, spůsobilo na trzích českých
takovou hojnost a lacinost všech zboží a potřeb obecného života j

že kralování Ladislavovo v ohledu tomto co nějaký věk zlatý dlouho
udrželo se v blahoslavené paměti u potomstva. Trval tento blaho
byt po vše léta vlády Poděbradovy, pokud ho nezrušil později
s jedné strany zmatek v minci v Rakousích povstalý, s druhé bouře
o náboženství opět vzbuzené, jakož časem svým o nich vypravovati
budeme. 290

Vychování krále Ladislava na dvoře císařově nebylo sice ovšem

zanedbáno, an i sám Aeneas Sylvius byl se v něm oučastnil; ale
vedeno bylo v duchu protičeském, tak že netoliko vštípena do srdce
jeho hluboká nevole proti podobojím, ale i zanedbána všecka známost
jazyka českého. Poděbrad vida to, žádal nyní [1454], aby chyba
taková napravena byla dle možnosti, aby Ladislav přestal býti ci
zincem v Cechách, a seznámil i spříznil se s poměry, mravy, zá

kony a s jazykem národu, kterémuž stal se pánem; pročež měl
nyní přebývati tak dlouho v Praze, ažby aspoň naučil se dobře po
česku mluviti.291 Osazen tedy dvůr jeho pouhými Čechy, mladí
šlechticové předních rodův voláni do jeho služby a společnosti,
a sám pan Jiří netoliko ve dne držel se co nejvíce možná po boku
jeho, ale i v noci spával prý v jedné s ním komoře. Již sme po
dotkli, že v obcování důvěrném jména »otce« a »syna« vešla byla
u nich v obyčej.

202 Skutečně pak vedl pan zprávce spolu také
ouřad i titul hofmistra královského. Hunyadi opustil byl Prahu již
5 prosince [1453] zase; Oldřich Eicinger pobyl tu déle a řídil
odtud spolu s biskupem Pasovským zemi Rakouskou jménem krá
lovým. Stalo se také z této příležitosti, že synové pana Oldřicha
z Rosenberka, páni Jindřich a Jan, proti vůli otce svého smířili
a spříznili se opět s panem Jiřím, sestřencem a »bratrem svým
milým«, jakž od té doby ve psaních svých jej nazývati obyčej měli.

Bylať věc přirozená a obyčejná, že i král Ladislav, jako jiní
panovníci, hleděl se odplatiti mužům, kteří největší o panování jeho
zásluhy měli, propůjčeními všelikými. Již o rok dříve, na prvním
uherském sněmu, povýšil byl Hunyada do stavu hraběcího, zapsav
mu dědičně hrabství Bystřické v zemi Sedmihradské, ač proti vůli

tamějších obyvatelův. Méně vděčným ukázal se byl k Janovi Jiskrovi
z Brandýsa, kteréhož již královna Eliška učinila byla hrabětem Sa-



ryšským, a kterýž hrdinstvím a věrností svou nejvíce byl přispěl
k udržení panství rakouského v zemi uherské; neboť nemoha La
dislav smířiti obou dávných sokův, Hunyada i Jiskry, nerozmýšlel
se onomu obětovat! tohoto, a vyplatíc města i hrady jemu zapsané,
zbaviti ho vší moci veřejné, tak že mnozí již i báli se, aby Jiskra
nehledal pomsty ve spojení s Aksamitem; čehož ale ušlechtilý ten
muž ovšem se nedopustil. V Cechách, dle obecného uznání, ne
mohl nikdo míti větší čáky na královskou odměnu, nežli pan Jiří:
ten však spokojil se pouhým propůjčením královské výplaty na

panství a statky od císaře Sigmunda někdy panu Půtovi z Často
lovic zapsané, totiž na Kladsko, na knížetství Minsterberské ve

Slezsku, a na hrady Potenštein a Albrechtice v Cechách, tak aby
je od dědicův vyplatit! a napotom pro sebe držeti mohl právem
zápisným;

893
podobného něco zdá se, že mu také ohledem na město

a panství Kolínské, jež potud držel v zápisu kněz Bedřich ze Stráž

nice, propůjčeno bylo.
294 Panu Alšovi Holickému ze Šternberka,

kterýž té doby hradu Křivoklátu králi v summě zápisné byl zase

postoupil, a strýci jeho Zdeňkovi Konopišťskému ze Šternberka
propůjčil král listem dne 10 ledna 1454 vydaným všecko své právo
k Chotěbuzi, hradu, městu i kraji v zemi Lužické, tak aby jednu
jeho polovici, kterou Braniborský markrabě Fridrich od Rinalda
z Chotěbuze byl koupil, pro sebe vyplatiti, a druhou polovici,
kterouž potud držel Leuther z Chotěbuze, po jeho smrti děditi,
obě pak co manství koruny české napotom dědičně držeti mohli.
Ačkoli pak Chotěbuz nedostala se tudíž do rukou pánův ze Štern
berka: propůjčení však to bylo první počátek onoho vrchního práva
manského, které rod Šternberský v zemi Lužické od té doby až

do naší paměti provozovati nepřestával.
290 Méně zdárná ukázala se

býti milost, kterou obdařeni byli páni z Rosenberka; vyprosili za

jisté sobě a obdrželi v zápisu všecko královské právo na městě

Budějovicích českých; ale měšťané, nechtěvše pod žádnou výminkou
státi se poddanými Rosenberskými, návodem představených svých,
Ondřeje Puklice, Václava Píseckého a Ondřeje Sovy, uměli tak
směle a opatrně spolu hájiti sebe a svobody své, že odolali všemu

nucení, ani v nárok odboje neupadše.
296

Za nehodu, která v ohledu tom potkala rod Rosenberský,
dána mu brzy náhrada jiná. Pan Jindřich z Rosenberka byl mezi

předními osobami, které král Ladislav již vloni dne 24 července

vypravil byl z Brna do Vratislavi k vyjednávaní manželství mezi
králem Kazimírem Polským a sestrou jeho Eliškou: nyní postaven



v čelo nádherného průvodu, kterýžto přivedv do Těšína, dle umluv,
dne 2 února nevěstu královskou, potom 9 února odevzdal ji u ve
liké slávě králi ženichovi. Známo jest, že kněžna Eliška stala se
matkou všech potomních Jagjelovcův, také Vladislava II, později
krále českého. Když pak se vrátil pan Jindřich zase, uděleno mu

důstojenství a moc královského nejvyššího hejtmana v zemi Slezské;
a tím spolu otevřela se cesta, že bratr jeho Jan zasnoubil sobě
téhož času Annu kněžnu Hlohovskou, a že po dvou létech, po
smrti Vratislavského biskupa Petra Nováka, druhý jeho bratr Jošt,
tehdáž probošt kapituly Pražské a spolu mistr Strakonický, volen,

jest na biskupství Vratislavské (1456 m. Febr.)
297

Když po čtrnáctileté přestávce nejvyšší soud zemský měl ko
nečně o suchých dnech postních (13 března 1454) opět zahájen
býti, jmenováni k němu za soudce nejprv pan Jiří zprávce na krá
lově místě, pak nejvyšší ouředníci zemští, totiž komorník Aleš ze
Šternberka, sudí Mikuláš Zajíc z Hasenburka a z Kosti, písař Arnošt
z Leskovce a dvanácte pánův, Zdeněk ze Šternberka, nejvyšší pur
krabě Pražský, Jindřich z Rosenberka, Zbyněk Zajíc z Hasenburka,
Zdeněk z Rožmitála, Jindřich Dubský z Lipého, Jaroslav Plichta
z Zirotína, Jindřich z Michalovic, Jindřich ze Stráže, Bohuslav z Ze

berka, Vilém mladší z Risenberka i z Rabí, Jan mladší Děčínský
z Wartenberka a Jan Bezdružický z Kolovrat; pak osm vládyk,
Jan Cabelický ze Soutic, Jan Malovec z Pacova, Jan z Bechyně
a z Lažan, Jan Calta z Kamennéhory, Jan starší z Rabšteina, Přibík
z Klenového, Burian Trčka z Lipy a Lipnice a Václav z Leskovce,
Něco přes polovici byli podobojí, ostatní katolíci. Úkaz, který
v duchu věku tohoto vůbec předčil, a pozornost naši již několikrát
na se obrátil, opakoval se brzy a důrazně také v jednání nejvyš
šího tohoto sboru: byla to řevnivost mezi stavy a snažení každého
z nich, rozšířiti práva svá naproti stavům ostatním. Tak žádali ze
mané hned z počátku na králi a na páních, aby měšťanům odjala
se svoboda, kupovati statky zemanské, anaby prý tudy veliká ujma
byla království i koruně na rytířských lidech, na službě královské
i na obraně vší země: a nejvyšší soud již 27 března vynesl proto
nález obecný v ta slova: »aby nižádný měštěnín po dnešní den
nižádných dědin a zboží svobodných nekupoval bez Královy Milosti
zvláštního povolení; než Králova Milost se pány dávají tomu moc,
což sou prvé koupili až do dnešního dne, aby jim to ve dsky šlo
a kladeno bylo vedle řádu a práva.« V podobném duchu a směru
zapsáno dne 18 července 1454 do desk přiznání se poslův obce



Pražské, že ze všech zboží a dědin svobodných podvolili se trpěti
práva zemská, jakož to prý někdy bývalo za císaře Karla i krále
Václava. A však netoliko mezi měšťanstvem a šlechtou, ale i mezi
stavy šlechtickými, vyšším totiž čili panským, a nižším čili rytíř
ským neb vládyckým, vyskytly se opět nechuti a rozbroje, neli
vážnější, aspoň vášnivější. Rytíři nebo vládykové těžce to nesli, že

pánův téměř dvojnásob tolik, co jich, sedalo na soudu, a že vyná
šení potazu dálo se vždy výhradně od pánův a jménem panským;
když pak na stížnosti jejich nebrán ohled, vedli odpor svůj až
k zastavení soudu samého, poslušenství jemu vůbec odepřevše, až

po mnohých nesnázech teprv 27 února 1456 podařilo se panu
zprávcovi narovnati při bouřlivou v ten spůsob, že po čtyři léta
pořád sběhlá ani páni, z nichžto 12, ani rytíři, z nichž 8 podle
zjednání někdy císaře Sigmunda na soudě sedati mělo, neměli vy
nášeti potazův a nálezův při soudu zemském, ale sám pan zprávce
jménem královským. A ještě značnější, nežli rozsudek ten sám,
bylo napomenutí k němu přidané toto: »tímto zjednáním nemají
se pochlubovati jedni druhým k hanbě, by sobě jedni na druhých
co dovedli, než přátelsky se v tom zachovávat! mají a obecné
dobré jednati.«
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Nápodobně ani náboženské různice nedaly se utajiti tak do

konale, aby nepřeskakovaly tytýž dosti nevhod. Ona strana stavův,
která nepřestávala hleděti především k vyplnění toho, co pokládala
za čest a chválu boží, to jest ku provedení organisace církve české

podobojí, měla na sněmu českém, a zvláště ve stavu rytířském,
vždy ještě znamenitou převahu. Vidouc dařiti se ve vlasti všecko

jiné lépe, nežli to, na čem sobě nejvíce zakládala, počínala bráti
pana Jiříka v podezření, jakoby horlivost jeho kališnická v obco
vání s pány cizími byla ochladla, i jakoby v požívání moci a slávy
vezdejší světské zapomínal příliš na péči o slávu boží a nebeskou.
Starý pan Beneš Mokrovouský z Hustiřan, muž silný, postavy
vysoké a ducha neoblomného, postavil se v čelo strany té a umínil
dáti váhu slovům i žádostem jejím. Pán ten již za mládi své po
čítán byl mezi náčelníky strany bratří Orebských, a v pozdějších
létech stával vždy jako na středokratech mezi Tábory a M. Roky
canou; také vídán byl mezi horlivými přívrženci pana Jiříka, dříve
nežli tento volen na zprávcovství. Času postního léta 1454, když
bylo na radnici staroměstské v Praze jedno ze slavnějších zasedání
sněmu, v němž i král byl přítomen, týž pan Beneš z nenadání vy

stoupiv ku předu, jal se řečniti: »Nejjasnější králi, pane zprávce



i pánové a zemané milí! Dobrý ste počátek učinili ve věcech krá
lovství tohoto, i nemohu než chváliti, že uvodíte pořádek a spra
vedlivost do běhův světských: ale nechválím, že při tom zapomí
náte na věci duchovní, a zanedbáváte to, čeho především potřebí
jest; neboť přikázáno jest, hledati nejprv království božího a spra
vedlnosti jeho, načež jiné vše bude nám přidáno. Pamatujete dobře,
jak těžké za naší paměti povstaly bouře v zemi této, protože na
řízení božímu v něm odpory se činily; známo jest také, na kterých
závazcích pokoj opět uveden, jaké zápisy máme ode všeobecného
sboru církevního i od nebožtíka císaře slavné paměti, a jaké pří
sahy sami mezi sebou sme činili, že ctihodný mistr Rokycana má

býti arcibiskupem naším, že přijímaní podobojí má míti průchod
ve všech kostelích a farách, kde bylo v obyčeji, a žáci docházeti
řádného na kněžství svěcení: ale to vše již zanedbává se a ruší

veřejně.* První, který vskočil řečníkovi do řeči, byl nejvyšší pur
krabí Zdeněk ze Šternberka, pravě že věci takové nenáležely
k tehdejšímu jednání sněmovnímu; když ale pan Beneš pokračoval
předce, postavili se i mincmistr Cabelický i nejvyšší komorník
Aleš ze Šternberka proti němu, napomínajíce ho k mírnosti a
zvláště dokazujíce, že žádost taková měla nejprv zanešena býti
u raddy páně zprávcovy. On nedav se odstrašiti, hlasem povýše
ným žádal opět, aby nejprv věci božské v jednání * brány byly,
dokládaje, že toho nemluvil sám ze sebe, ale z nařízení obce celé:
a obrátiv se ku sněmovníkům, ptal se, takli tomu jest? »Tak, tak,
tak!« ozývalo se po celé síni sněmovní. Král vida pohnutí ve sněmu,
aniž moha dorozuměti všem řečem, povolal k sobě nejvyššího kan
cléře Prokopa z Rabšteina, aby mu vyložil po němečku co se

mluvilo; i bylo viděti v nemalých rozpacích jak krále, tak i zprávce
sedícího jemu po boku. Konečně vstav tento, prosil pana Beneše

pro boha, aby mírnil se v počínaní svém a neuvodil do nesnází ani

Královy Milosti ani sněmu; »řečeno jest vám, dí, a já také pravím,
že Jeho Milost má své raddy, kterýmž tuto věc ku pořízení ode
vzdat! sluší; najdeť ona také opatření svého časem příhodným;
nyní ale starejme se, jakož sme počali, aby spravedlivost se dála
všem obyvatelům země této.« Takto stíží ukojena jest bouře po-
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cmajici.
A však ne od podobojích toliko jevila se nespokojenost s panem

Jiříkem, jakoby nečinil dosti povinnosti své: také s druhé strany
naléháno naň důkladně, aby přičinil se o ouplné zrušení veškeré
církevní zvláštnosti české. Papežův legat, Aeneas Sylvius, psal



k tomu cíli dne 22 ledna, dávaje mu spolu chválu svrchovanou,
že učinil ve světských věcech více, nežli od něho s počátku oče
kávati se mohlo. »Vaše jest to vysoká chvála, dí, i v rodu Vašem
chlouba věčná, že království české roztrhané a pohubené věhlas
ností Vaší opět v dobrý stav uvedeno jest. Ale jedno ještě zbývá
provést! statnosti a moudrosti Vaší. Nemajíť ještě pokoje věci
duchovní, kněžstvo Vaše nesrovnává se s církví Římskou; zůstává

ještě jakási rez v myslích lidských, aniž máte kněze vrchního.
Všichni Čechové přičiněním Vaším vrátili se ku poslušenství pra
vého krále svého; nyní pečovati jest, aby také duchovního pána
i otce, Římského papeže, poslouchali aniž chtěli vidíni býti mou

dřejší nežli celé ostatní křesťanstvo; ať již připojí se ke stolici

apoštolské, mistryni všech národův, která milostivě přijímá, kdokoli
k ní útočiště své berou. Nevím však, kdoby to lépe spůsobiti
mohl, nežli výtečná opatrnost Vaše, o kteréž není pochyby, že jak
světské tak i církevní věci dokonale říditi umí. Veliká zajisté jest
jména Vašeho chvála jak u Otce nejsvětějšího, tak i u všech kardi
nálův, kteří do pobožnosti Vaší nejlepší kladou naděje; také čelní
v křesťanstvu králové, u kterýchž Vaše sláva zvučná jest, domní

vají se, že přišla již doba spojení a sjednocení onoho království
s jinými křesťany, aniž jinak o tom soudí, nežli že se stane Vaší
radou a pomocí. Dovršte tedy zásluhy své a přičiňte se tím snaž

něji, čím větší nastala toho potřeba za dnův našich. Neboť ačkoli
různice mezi křesťany každého věku bývaly škodlivé a ohavné,
nyní však, když Turci ukrutní, nemajíce dosti na dobytí Konstan

tinopole, chystají se ku podmanění sobě celého západu, stávají se

záhubnějšími než kdykoli jindy. Kdybychom my křesťané všichni

jen svorni byli, nebyloby těžko potříti pýchu nepřítele společ
ného.* 300

Dotíravějším ale, nežli Aeneas Sylvius, ukázal se v podobném
směru býti Jan Kapistran, domáhaje se všemi spůsoby listu prů
vodního do Prahy, zvláště po uvedení tam krále Ladislava, by mohl
konečně také mezi Čechy konati ouřad svůj missionářský. Psal
0 to z Krakova 3 a 9 listopadu 1453 netoliko panu Jiříkovi, ale
1 králi samému, jemuž poslal také pojednání zvláštní o víře hu

sitské, i stížnost proti raddám královským, nechtějícím slyšet! jeho;
také přímluvy hojné dály se zaň u krále i u zprávce. Pan Jiří ale

odpověděl dne 22 prosince 1453, že se diví jeho žádosti, an prý
podávaného sobě dříve skrze pány Zbyňka Zajíce a Jakuba Vře
sovce glejtu přijmout! nechtěl; Kapistran že jmenuje se rozsévačem



svátého evangelium, ale že jest se obávati, aby z něho nestal se
rozsévač svárův a bouří domácích, jichžto lid český tím méně si

přeje, čím větší požívá radosti z navráceného sobě přítomností
královou pokoje; takéť že má Praha kazatele své, ježto umějí bez
hluku voditi lid sobě oddaný ku pobožnosti a lásce křesťanské.

Jménem královým dáno mu později také napomenutí skrze biskupa
Vratislavského, aby umírnil řeči své proti podobojím, protože ná

ruživé jeho hanění a kaceřování mělo prý účinek opačný a jen
zatvrzovalo Cechy u víře jejich.

801 Tak tedy z vůle Poděbradovy
nedáno mu přístupu přes hranice české: on ale za to uměl za

hranicemi založiti sobě památku, které napotom jak Cechům vůbec,
tak i panu Jiříkovi zvláště až příliš trpce zakoušeti bylo.

Mezi všemi městy německými, do kterých Kapistran na mnoho
leté pouti své zavítal, stala se mu Vratislav i nejmilejší i nej
oddanější. Tam veškero působení jeho dosáhlo vrchu svého, slova
ohnivá padala na půdu jemnou, lid obecný, jináče drzý a svévolný,
poslouchal jeho s nadšením, uznávaje v něm božího posla, otce
i pána svého. Za dvojího tam pobytu (od 15 února do 21 srpna
1453, a od 29 máje do polovice července 1454) byltě skutečně
on, co vládl neobmezeně městem, an netoliko ouřad městský, ale
i biskup sám, ucházeli se k němu o rozkazy, co a jak činiti měli.

Rozumí se, že obyvatelstvo celé dalo se na pokání: na jeho po

kynutí snešeny všecky karty, kostky a vrhcáby na náměstí, a spá
leny před očima veškerého posluchactva; založen také nový kostel,
klášter a špitál ke cti sv. Bernardina, ač jich prý již prvé dosti
bylo v městě. Méně chvalné bylo počínání jeho proti židům: za

příčinou domnělého rouhání jejich proti hostii, dal jich množství

schytati a zmučiti, a sám prý učil ještě katy smutnému jejich ře
meslu ; následkem takovéhoto vyšetřování odpraveni mnozí a všickni

vypovězeni z města na věky. Co ale Kapistrana a Vratislavany
vlastně nejvíce k sobě poutalo, byla společná jejich nenávist proti
Cechům vůbec a proti Jiřímu z Poděbrad zvláště; to byl ten soucit,
kterým se obapolně nejraději a nejvalněji žičili. Horlení chátry
Vratislavské proti kacířům českým přemrštilo se až v šílenost. 302

Následky toho vystoupily brzy na jevo. Když dle obyčeje a

povinnosti knížata, páni a jiná města Slezská též jako Lužická při
cházeli do Prahy, skládat králi svému přísahu věrnosti, (přední mezi
nimi Jindřich kníže Hlohovský dne 18 února 1454 přijímal od krále
léno na radnici Pražské): Vratislavští samijediní zdráhali se násle
dovati příkladu toho, nebo kněží jejich, zvláště pak Niklas Tempel-



feld, kazatel u sv. Alžběty, domlouvali lidu obecnému, že přísahati
věrnost u prostřed kacířův bylo neslušné a bezectné, a protož že

měl král žádán býti, aby přijeda do Vratislavi, co hlavního města
země Slezské, tu přijal od nich slib člověčenství. Nadarmo před
stavovali starší obecní, že mělo se přisahati ne kacířům, ale králi
křesťanskému, a že obec neměla práva, obsýlati pána svého k sobě:
vášněm lidu neodolaly řeči sebe rozumnější, ale pošly z nich jen
kyselosti a rozbroje v obci. Kapistran, jenž toho času vrátil se
z Polska do Vratislavi zase, nerozmýšlel se pochválit! a potvrdit!
úmyslu náruživého, i přimlouval se za obec u krále Ladislava.303

Když nicméně jménem královým ohlášena hotovost po zemích
okolních ku potrestání zpoury jejich, oni spolčivše se s biskupem
i s kapitulou, umínili postaviti se k odporu, najímali branného lidu
s potřebu, a jali se opravovati zdi městské. Mezi tím biskup Petr,
poděšen jsa výstrahou, že na jeho statky měl první útok se státi,
ujel podtají do Prahy (dne 11 července) a složil tam přísahu. Na
to prosili Vratislavští, aby Králova Milost ráčil vyslati k nim ně
které raddy své, kterýmžby k rukoum Jeho Milosti holdovati
mohli. Vypraveni tedy páni Zdeněk ze Šternberka, Oldřich z Hasen

burka, Jindřich z Michalovic a kancléř Prokop z Rabšteina ve dvou
stech koních: ale než ještě tam dojeli, již kazatelé opět převrátili
úmysl obce, dokazujíce že nemělo se přisahati skrze prostředníky,
ale jen králi samému . a osobně; kdokoli odvážil se mluvit! tomu
na odpor, nadáváno mu zrádce a kacíře. Poslové královi musili
vrátiti se s hanbou ku pánu svému. I činily se tudíž opravdové
přípravy ku potrestání věrolomné svévole: když ale mezitím králi
udála se příčina jiná k jízdě do Vratislavi, odloženo konečně trestu
k době příhodnější. Byloť netajné, že králi, chovajícímu v srdci
svém podobnou nechut proti husitství, zpoura Vratislavská nepří
čila se v té míře, jako raddám jeho.

804

Navrácení koruně české krajin již téměř od půl století od

cizených potkávalo se všude s velikými nesnázemi, aniž náležitě
dařiti se chtělo. Již před korunováním krále Ladislavovým, dne
18 června 1453, vypravil pan Jiří z Poděbrad ke Fridrichovi mar
krabí Braniborskému pány Jindřicha Berku z Dubé, Václava z Bi

beršteina i Apla Fictuma, s určitou summou peněz, aby vyplatíce
od něho, dle zápisův na to vydaných, foitství Lužické, připojili tu
celou zemi zase ku koruně české. Dal jim o to listy potřebné
jak k řečenému markrabí, jej napomínaje, aby slovům svým dosti
učinil, tak i k jeho úředníkům v zemi i ke stavům Lužickým



vůbec. Ačkoli pak jisté jest, že psaní ta dodána jsou,
806 nemůžeme

však udati, čím a jak se stalo, že zůstala bez účinku, aniž další

jakákoli pamět o jednání tom zachovala se. Nelze jináče mysliti,
nežli že bratři Fridrichovi, zvláště pak Albrecht Achilles často

jmenovaný, kterýž mladému Ladislavovi odjakživa činil se otcov

ským přítelem, i sprovodil ho také ku korunování do Prahy, uchlá
cholili bouři z věrolomství toho povstávající pod výminkami nám

neznámými. Tolik aspoň jisté jest, že přišedše na počátku máje
1454 opět do Prahy, markrabata Jan i Albrecht, vstoupili ve přá
telskou smlouvu s korunou českou,

306 a že starší bratr jejich kur
firšt Fridrich nepřestával držeti Lužice pod jménem léna českého.

Neméně nekonečné, ale přitom zapletenější bylo vyjednávaní
o zemi Lucemburskou. Po smrti kněžny Elišky Zhořelské, která
skonala byla v Treverech 3 srpna 1451, veden spor o právo k ní
netoliko mezi držitelem jejím Filipem vévodou Burgundským a
králem Ladislavem, ale také mezi tímto a stavy českými. Sněm
český zapíral, žeby buď někdy král Albrecht a královna Eliška,
buďto syn jejich král Ladislav byli mohli nakládati s Lucemburkem
jako s nějakým statkem rodinným, a zapisovati neb rozdávati je
u věně komukoliv; země ta, pravili, náležela koruně české, a král
český korunovaný, jakož vůbec při každém odcizování statkův
korunních vázán byl ke svolení stavův, tak ani Lucemburska bez
vůle jejich nikomu zavaditi moci neměl. Kromě Cech však málo
se vážilo práva tohoto stavův českých, a knížata té doby vůbec
hleděli k Lucembursku jen jako k dědictví dětí krále Albrechto
vých, danému do zástavy. Korunováním Ladislavovým spor ten
pozbyl na čas praktické důležitosti, an vévoda Filip sám nepopíral
králi práva k výplatě, ale kladl jen skutku samému překážky
mnohonásobné. Ladislav byl již z prvního Vídenského sjezdu na
konci r. 1452 vypravil do Lucemburska plnomocníky své, jichžto
přední byli Oswald z Eicingu a Wikard z Polheimu, aby oznámili

jeho úmysl, obrátiti tu zemi k sobě zase, a také aby zavázali oby
vatelstvo slibem věrnosti k němu, co vrchnímu pánu svému; ale
těm nejvyšší Filipův ouředník, Antonín z Kroy, bránil i přístupu do
země (v únoru 1453). Mezitím když i v Lucembursku našlo se

nespokojencův dosti, dychtivých po příležitosti k vyniknutí z po
slušenství burgundského, strhla se tam brzy mezi přívrženci Ladi
slavovými a Filipovými válka, která vedena s nevalným s obou
stran prospěchem, až prostřednictvím kurfirsta Treverského Jakuba
ze Sirk uzavřeno příměří dne 8 září 1453, načež následovaly v Mo-



huči 16—24 března 1454 konference plnomocníkův obojí strany,
kteréžto ale také neměly zdárného konce. Proto Filip, obmýšleje
táhnout! celou mocí svou proti Turkům, poslal (v dubnu 1454)
biskupa Viléma Tulského do Prahy o prodloužení příměří, sám

pak zabral se osobně k jalovému sněmu říšskému do Řezná;
i dálo se pak opět několik námluv o zachování pokoje, jak v Praze
(11 června 1454), tak na sněmu Frankfurtském (16 října 1454),
potom ve Vídni (25 března a 14 máje 1455), a ustanoveno po
sléze, že kníže Ludvík Bavorský měl 1 října 1455 ve Spím moc

ným rozsudkem poděliti strany. Když ale plnomocníci čeští čekali
až do 11 října v hospodě Spírské na knížete Ludvíka nadarmo,
vrátili se odtud bez pořízení, aniž vědomo, co dále v této věci

před se bráno jest.
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Ani vyjednávaní s knížaty Saskými o hrady a města pohra
ničně nedařilo se lépe, ačkoli s větším vedeno bylo hlukem i dů
razem: a také zprávy o něm došly nás, ačkoli hojnější, však vždy
jen kusé a nedostatečné. Války a příměří mezi Cechy a Sasy
střídaly se v těchto létech tak často, a žaloby o rušení pokoje
s obou stran dály se tak hojné a malicherné, že jich podrobně
popisovat! nelze. K dávným příčinám nevole připojily se však dvě
v těchto létech, které větší do sebe měly důležitost. Pan Apel
z Fictum a bratří jeho byli někdy přední důvěrníci a rádcové kní
žete Viléma Saského, ale smíření tohoto s bratrem Fridrichem
r. 1451 stalo se jim pohromou; upadše v nemilost a ztrativše

všecky statky své, museli utéci se do Cech, kdežto pan Jiří zprávce
přijal pana Apla mezi rady své. Od té doby stížnosti jejich vy

jednávány pospolu se stížnostmi českými. Druhá příčina sporu
bylo chování se knížete Viléma k manželce své Anně, sestře Ladi
slavově: usadil ji opuštěnou na hradě Ekartsberku, sám přebývaje
netajně se smilnicí pověstnou; ač, když o to domlouváno důtklivě

(19 prosince 1453) poslům jeho v Praze na dvoře králově, kněžna
sama psaním ku královskému bratru daným omlouvala manžela

svého, pravíc se býti dokonale spokojenou, any zlé ty pověsti ne

byly prý nic než klevety Fictumovské. Takto množily a zaplétaly
se nesnáze mezi Čechy a Sasy více a více. Válka přeskakovala
na pomezí jejich tu i tam r. 1453 v měsících únoru a dubnu. Po
návratu pana zprávce od krále Ladislava z Vídně uzavřeno pří
měří až do 6 června a po nových potržkách obnoveno zase v Te

plic! 15 srpna 1453. Král Ladislav té doby věc českou ještě tak
málo považoval za svou vlastní, že psaním dne 30 června markrabí



Albrechtovi Braniborskému daným prosil jej, aby radou ani po
mocí nepřispíval žádné straně, ale přičinil se raději o smíření jejich.
Po jeho korunování přišli radové obou knížat Saských ke dvoru

jeho, pro obnovení dávných smluv mezi oběma mocnostmi. Umlu
ven tu k tomu cíli rok zvláštní do města Loun ke dni 25 ledna
1454; knížata Saští měli oba osobně přítomni býti v městě Mostu,
když mezi radami v Lounech vyjednávati se mělo. Ale první toto
rokování odkrylo více nežli odstranilo všecky spory a nesnáze
mezi stranami. Poslové Saští, a v jich čele biskup Míšeňský,
ztrnuli, když pan Jiří skrze pana Donína předložil jim celý popis
hradův a měst s otázkou, majíli moc a vůli k odstoupení jich zase
koruně české, dle zápisův starodávních ? Když váháno s odpovědí,
požádán kníže Vilém, že přijel osobně do Loun dne 2 února
večer: ale ani jeho přítomnost nedodala stranám povolnosti. My
držíme, tak mluvili Sasové, ony hrady dědičně po svých předcích;
někteří jsou manství, jiní zástavy, některé koupili sine penězi ho

tovými, jiných dobyli sme právem válečným; bezprávně nepožíváme
ani jednoho z nich. Kníže Vilém usiloval zvláště oddělit! od ko
runních a veřejných záležitostí českých a ukojiti požadavky pana
Jiřího soukromé a osobní; čemuž odpírav tento dlouho, posléze
svolil předce. Korunní věci podávány tudíž od Sašův na mocný
rozsudek císařův, aneb arciknížete Albrechta, knížete Ludvíka Ba

vorského, markrabě Albrechta Braniborského, aneb i celého kol

legium kurfirstův; Cechové ale nepřijali toho, pravíce že koruna
jejich svobodná nepodléhá soudu cizímu, anižby mu podrobit! se
chtěla. A já tedy, odpovídal Fridrich, jsa kurfirst říšský, mám
snad státi k soudu českému ? Za přímluvami mnohých knížat
u krále Ladislava, zvláště pak Ludvíka Bavorského, prodlouženo
příměří zase a ustanoven rok nový do Řezná ke dni 1 června;
kterýžto když zůstal .opět jalovým, přijel dne 20 září 1454 kníže
Vilém ve slavném komonstvu zase do Prahy; ale po dvoutéhodním
pilném vyjednávaní nepřišlo předce k narovnání konečnějšímu, nežli
že dne 2 října strany obě podvolily se pod mocný rozsudek čtyř
knížat, králův totiž Ladislava Českého a Kazimíra Polského, kní
žete Ludvíka i markrabě Albrechta, kteřížto měli dne 6 prosince
1454 sjeti se ve Vratislavi, a tam nejdéle do hromnic učinit! vý
pověd po lásce aneb spravedlivosti. A umluva tato dala příčinu,
že ve sporu mezi Cechy a městem Vratislavským, jakož sme již
vypravovali, odložena byla opět válka zamýšlená ku potrestání
.zpoury jeho.
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Panování rytířského řádu německého v zemích pruských stá
valo se věk po věku tím obtížnějším pro tamější obyvatele, čím
více duch prvních jeho zakladatelův se uchyloval od jejich po
tomkův. Ustav- ten stal se byl anachronismem již od té doby, co

vyhynulo pohanství v končinách pobaltických; neznaje více zápasu
s nevěřícími, musel bud obraceti energii svou proti kmenům kře
sťanským, aneb oddati se nečinnosti a vášněm přirozeným. Sám
již chlubil se býti »špitálem šlechty německé«, an sloužil co ústav
zaopatřovací pro mladší syny z domův vysokorodých. Nadužívání
moci panovnické a nekázeň křižákův daly byly již před časy pří
činu poddaným jejich, zemanům i měšťanům, zříditi k obhájení
svému spolek mezi sebou, proslulý pod jménem »spolku ještěrčího«
(Eidechsenbund), kterýž i od některých velikých mistrův (Hoch
meister) neli schvalován, aspoň uznán a snášen byl. V posledních
létech pych, ukrutnost a svévole křižákův, ještě nad to mezi sebou
nesvorných, staly se byly národu nesnesitelnými, a spolek ještěrčí
nabyl tudíž důležitosti a moci dotud nevídané. Křižáci vidouce své

nebezpečí, zanesli u císaře i u papeže stížnost proti zpouře pod
daných. Tito nezdráhali se státi k soudu císařovu: když ale po
slové jejich skrze Moravu brali se do Rakous, návodem křižov
níkův dne 15 června 1453 přepadeni jsou loupežně nedaleko zámku
Milotic, čtyři míle od Brna, ode tří pánův Moravských,

309 někteří
zbiti a zraněni, jiní uvězněni, jeden toliko zachoval se outěkem a
stihnul do Vídně. Po vynešení potom od císaře dne 1 prosince 1453
rozsudku jim naskrze nepříznivého hnalo je zoufalství k odboji
otevřenému; s žoldnéři nejvíce z Cech najatými jali se dobývati
měst a hradův, tak že křižákům nezůstaly než Marienburk, Stumy
a Chojnice ke bránění sebe; k dovršení záhuby řádu celého pod
dala se celá země králi Polskému, který nedlouho zdráhal se při
pojiti ji ke svému království. Pohromy této na společný špitál uva
lené zželilo se velice knížatům i šlechtě německé; přičiněno se
s blízka i s daleka k jejich pomoci; markrabě Albrecht Braniborský

Za hranicemi říše české rozvíjela se stejnou dobou dvojí řada
dějin a interesův nových, kteréžto nejen poutaly k sobě pozornost
národu, ale také do veřejného života jeho všelijak se zaplétaly:
jedna na severu, obsahu i rozsahu menšího, místně obmezená, otázka
pruská; druhá na jihu, veledůležitá pro Europu i pro celé kře
sťanstvo, otázka turecká. Porozumění souvěkým dějinám českým
byloby nedostatečné, kdybychom neobrátili k nim, aspoň mimo
chodem, zřetele svého.

Palacký, Dějiny české IV., vyd. 4. 13



přijel sám do Prahy v měsíci dubnu 1454 k uzavření smlouvy,
kterouž král český měl se zavázali k dobytí zase zemí pruských,
za čež měl se státi napotom ochranným pánem křižáckým: ale

summa, kteréž pan zprávce požadoval za to na žold, šla nad možnost
řádu zchudlého. Nicméně soukromí vypravilo se z Cech i z Moravy
drahně lidu branného jim ku pomoci, tak že válka v Průších vedla
se s obou stran bohužel namnoze krví českou. Mezi králi Ladi
slavem a Kazimírem nově spřízněnými střídalo se několikero po

selství, když onen ujímal se křižákův, tento zemanův a měst spol
čených. Porážka, kterouž utrpěl Kazimír mimo nadání před Choj
nicemi dne 18 září 1454, uvolnila oněm opět na chvíli, ale dávné
moci nevrátila jim zase; pro Cechy pak měla ten zvláštní následek,
že Kazimír, jinými starostmi zaměstnán, zmeškal přijeti k roku do
Vratislavi ke dni 6 prosince 1454 uloženému.310

Konečné vyvrácení říše Byzantinské na východu dojímalo tím

živěji celou Europu, čím více se ukazovalo, že dobytí Konstantino

pole bylo jen počátek výbojův, jež obmýšlel mladý podnikavý
sultán Mohamed II proti křesťanstvu. Pověst o strašlivém pádu
staroslavného sídla osvěty poděsila národy, a ohlédáno se po štítu
i ochraně proti blížícímu se nebezpečí. Duch ale středověký u ve

likých pohromách neuměl ještě hledali porady a pomoci, leda
u císaře a u papeže; proto také nyní obracely se všecky zraky
k těmto hlavám křesťanstva. Bohužel, že Mikuláš V ve posledních
létech svého panování znamenitě byl ochabnul na těle i na duši;
a císař Fridrich III, když ho došly noviny žalostné, zavřel se do
komnat svých, plakal, modlil se a činil pokání, ale ke skutkům,
jakové vymáhala doba osudná, nedostávalo se mu vždy potřebné
odvahy. Na štěstí stál mu ještě po boku co rádce muž osvícený
a srdnatý, Aeneas Sylvius často jmenovaný, jedno z předních světel
věku svého. Ten prohlédaje jasněji a bystřeji, nežli kdo z vrstev
níkův, k nekonečné důležitosti převratu onoho, jal se budili knížata
i národy, a užívaje darův ducha i postavení svého, prostředkovali
mezi císařem i papežem a pobádati obou. »Vaše to jest, tak psal
papeži, býti vzhůru, obesýlati krále, knížata i obce, volali a napo
mínali i hromážditi je na jedno místo, ať nechajíce svárův domácích,
obrátí se společně proti společnému nepříteli, a pomohou sobě
pokud věc nová jest a nemá hlubších kořenův.« Mikuláš V pro
hlásil tudíž bullou dne 30 září 1453 po všech zemích křesťanských
kříž proti Turkům; všude kázáno učinili doma pokoj, aneb aspoň
příměří, a vypravili se do boje proti nevěřícím; kdo nemohl tá-



hnouti sám, měl platiti desátky na výpravu jiných; neposlušným
hrozilo se klatbou.* Císař rozepsal ke dni 24 dubna 1454 sněm

říšský do Řezná ku poradě o vystrojení vojska potřebného; volány
také mocnosti neněmecké; měl to býti hlučný křesťanstva sjezd,
jako někdy sbor Konstantský. Obnovily se tudíž ve krajinách zá

padních tytéž výjevy, jako na počátku válek husitských; missio
nářská kázaní a horlení, znamení kříže, odpustky, desátky, sjezdy
a zbrojení, ale vše ještě s větší loudavostí a jalovostí, nežli prvé.
Tak chatrnou moc provozovaly již v myslech lidských ústavy a

symboly, které někdy s to byly, roznítit! celý svět k boji nadšenému
pro hrob boží a zemi zaslíbenou! Císař sám neodvážil se jeti do
Rezna: bál se zajisté, kdyby vzdálil se osobně, žeby mezitím utr
pět! mohl škodu od sousedův svých. Tatáž bázeň zdržela také jiná
knížata; nepřijeli osobně než Filip vévoda Burgundský, podávaje
se opravdově s celou mocí svou k obecné potřebě, markrabě
Albrecht Achilles, hledaje přede vším pomoci pro křižáky, a Ludvík
kníže Bavorský. Benátčané stojíce již ve tajných s Mohamedem
úmluvách, uměli pospíchati na sněm tak, že přijeli teprv po jeho
rozpuštění. Od císaře však přítomen byl Aeneas Sylvius, od jiných
knížat jejich radové; mluveno mnoho a někdy dosti krásně, pře
mítáno všeliké návrhy, ale podstatného neuzavřeno nic, leda že

přikázáno zachovávat! pokoj ve všech zemích a nařízeno, že 29 září
měl se státi ve Frankfurtě nový sjezd, bohdá hlučnější a vydatnější.

Větší energie mezitím, nežli v Němcích, ukázala se v uherské
zemi, jakož i větší a bližší hrozilo jí nebezpečí. Valný sněm Bu

dínský ku konci ledna 1454 přísností neobyčejnou nařídil všeobec
nou hotovost, tak že netoliko zemané velicí a malí, ale i preláti
zavázáni byli sáhnouti ke zbrani. Potom když sultán s velikým
vojskem vytáhl proti Srbsku, Hunyadi nemeškaje přepravil se po
dvakrát přes Dunaj a poraziv u Kruševce znamenité oddělení moci

turecké, zmařil celou nepřátel výpravu toho léta. Však i on ve

zprávě císaři o vítězství svém dané prosil tužebně o přispíšení po
moci válečné k obraně zemí křesťanských.

Když blížil se čas sněmu Frankfurtského, Aeneas Sylvius před
vídaje, že naň vzloženo bude opět nejtěžší břímě jednání, povolal
Kapistrana, tehdáž v Olomouci meškavšího, ku pomoci své, a s ním
i s markrabaty Braniborským a Badenským, co plnomocníky císa

řovými, 29 září vjel do Frankfurtu. Tu však nalezl u sněmovníkův
již netoliko méně ochoty, nežli dříve v Řezně, ale i zjevnou proti
jmyslnost. O papeži slyšeti bylo reptání, že pod zástěrou výpravy



proti Turkům neobmýšlel než nové daně pro komoru apoštolskou;
o císaři pak nebylo téměř ani řeči. Výmluvnosti Aeneášově poda
řilo se ještě jednou vítězství, a však poněkud jalové. Když poslové
krále Ladislava oznámili sněmu, že pán jejich hotov byl sebrati ze
všech zemí svých 40,000 bojovníkův a táhnouti v čele jich osobně
do boje, uzavřeno sice, jako z hanby, že příštího léta mělo se
Uhrům ku pomoci vypraviti z říše vojsko 10000 jezdcův a 32000

pěchoty; ale nevyměřeno k tomu ani spůsobu, ani času a místa,,

nýbrž ustanoveno, že dříve ještě s císařem musela držána býti po
rada. Uložen k ní den příštích hromnic (2 února 1455) do Zaví
denského Nového města. Takž mohl Aeneas Sylvius těšiti se aspoň
dávným vtipem svým; že sněmové němečtí nebývali ovšem jaloví,,
když každý prý rodíval své mladátko.311

V radě Ladislavově uznalo se za potřebné, aby dle žádosti
a uzavření Frankfurtského sněmu, oba přední jeho radové, Podě
brad a Hunyadi, zabrali se osobně k roku Novoměstskému. Dříve
ale musela nastoupiti se cesta do Vratislavi, k dokonání tam ná
mluv počatých. Ustanoviv tedy v Praze za hejtmany pány Zbyňka
Zajíce z Hasenburka i Jindřicha ze Stráže a pojav pana Jiříka
s sebou, dne 24 listopadu [1454] s velikým komonstvem opustil
král Prahu po čtrnáctiměsíčném tam pobytu, a přes Zitavu i Zho
řelec dne 5 prosince po poledni vjel slavně do Vratislavi. Sjeli se
tam k němu také Ludvík a Ota knížata Bavorští, Braniborský
markrabě Albrecht a bratr jeho Fridrich kurfirst, knížata ve Šlezích

Jindřich Hlohovský, Vlodek Těšínský, Mikuláš Opolský, oba Kun
ratové Olešničtí, Václav a Baltazar Zahanští, Václav Ratibořský,.
Arnošt Opavský, též jiného panstva počet veliký. Vratislavané hrdi
jsouce, že svou neústupností vyrvali krále z moci kacířské, učinili
mu poslušenství slavné dne 11 prosince, ale museli nicméně za

předešlou zpouru zaplatit! pokuty 15000 dukátův, mimo daně a po
platky obyčejné.

312 Král však Polský Kazimír, za příčinou nahoře
již dotčenou, nepřijel do Vratislavi, ani knížata Saští, Fridrich i Vilém;
proto ve při s nimi o pohraničně zámky české nekonalo se více,
nežli že prodlouženo příměří až do 25 máje 1455. Nebudeme se
šířiti o všelikých slavnostech a kolbách, které ve Vratislavi u pří
tomnosti Ladislavově strojeny jsou: uvedeme toliko povídku o pří
hodě, která tam potkala pana Jiříka, protože nejen pravdivá se

býti zdá, ale i značná pro toho, kdo ji psal, neméně nežli koho se
týkala. Vypravuje totiž Aeneas Sylvius, že »když král byl v ko
stele biskupském s mnohými knížaty při službě boží a Jiří Podě-



bradský stál při něm, přistoupiv nějaký pochlebník Kilián, jeden
z těch, kteřížto činíce se blázny, z jiných blázny dělají, takto k němu

promluvil: Jakým obličejem na služby naše patříš, dobře znamenati

mohu, ale srdce tvého a myšlení věděti nemohu. Pověz mi, prosím,
nezdáli se tobě dosti skvostné a jasné býti naše náboženství?
Vidíšli jak mnohá i veliká knížata, anobrž i sám král náš jednoho
řádu následují? Proč s nimi raději, nežli s Rokycanou nesmýšlíš?
Zdali se domníváš, že moudřejší jsou někteří Cechové, nežli všecka
církev Kristova ? Ale ty opustě chatrný obecný lid, připoj se raději
k urozeným pánům, jakž na urozenost tvou náleží. Odpověděl mu

Jiří: Jestliže tato slova tvá jsou, nejsi ten, .kýmž se děláš, tobě jako
moudrému odpovím: pakliť jsou cizí, jim také dosti učiniti musím,

My oběti a služby ty konáme, o kterýchž věříme, že se bohu líbí,
aniž jest na vůli naší, věřiti cožbychom chtěli. Mysl lidská mocnými
důvody přemožená, chtěj ona neb nechtěj, jímána bývá, a jakž
která od přirození spůsobna jest, jiná snadně se vésti dá, jiná se

vytrhne. Já náboženství svých kněží za pravé mám; kdybych tvého
následoval, lidibych snad sklamal, na duši škcdu vezma, ale boha,
kterýž k srdci patří, sklamati nemohu. Aniž také na můj stav sluší,
abych tobě podobným byl; jiné bláznu, jiné urozenému pánu ná
leží. Tuto odpověd aneb sobě měj, jsili moudrý, aneb těm dones,
kteří tě na mne nastrojili.* Kéžby jen Aeneas Sylvius sám, jenž
ta slova tak pěkně napsati uměl, byl je bral více k srdci svému!
Ladislav pobyv ve Vratislavi až do dne 31 ledna 1455, jel odtud
s panem Jiříkem přes Svídnici, Kladsko a Moravu do Vídně, kdežto
s velikou slávou uvítán byl dne 16 února zase.

Brzo po králově návratu do Vídně stala se ta důležitá pro
měna, že kníže Oldřich Cilský netoliko smířen s ním skrze přátely,
ale povolán také ke dvoru jeho zase. Když pak (na počátku mě
síce března) velmi ozdobně a skvostně, veda s sebou tisíc jízdných
oděných, blížil se ke hlavnímu městu, král sám vyjel mu v postřet
a přivítal ho tím slavněji, aby mu nahradil potupu předešlého vy
hnání. Eicinger, který ho byl svrhl a nejvyšší jeho místo držel,
vyjel stejnou dobou z města, dobrovolně požehnav dvora králov
ského. Zprávci českému převrat ten, jenž se stal u přítomnosti
jeho, nemohl býti tuze proti mysli; ale v poměru králově k císaři
a k Uhrům nastaly jím nové nesnáze.

Sněm Novoměstský, jenž následoval, náležel mezi nej vý

znamnější a nejstrastnější úkazy věku svého, tak že i přední jeho
účastníci přáli si, aby raději pohřížen byl do tmy nepaměti.813

Vyšly



zajisté na něm všecky toho věku mravní neduhy a rány na jevo,
aniž nalezly léku a léčitele. Počal se, jak obyčejně, mnohem po

zději nežli ustanoveno bylo, protože knížata i poslové velmi po
vlovně se scházeli: stal se však posléze dosti hlučným. Když také

pan Jiří z Poděbrad, co vyslanec krále svého a koruny české, při
jížděl do Nového města v nádherném komonstvu, tuším dne 18 března,
vyjeli jemu vstříc netoliko přední sněmovníci, Jakub ze Sirk kurfirst
Treverský, markrabata Albrecht Braniborský a Karel Badenský
s několika biskupy a preláty, ale i císař sám, vítajíce jeho tak
slavně, že hojní jeho nepřátelé tím se až uráželi; měl pak tu pří
ležitost, ve dvounedělním, asi pobytu nejen obnoviti známost svou
s Eneášem Sylviem, ale i s Kapistranem oznámit! se osobně. Jed
nalo se pak na sněmu o všech věcech a nezjednalo nic: o nevoli
mezi králem Ladislavem a císařem, o sporu mezi Cechy a Sasy,
o válce mezi křižovníky Pruskými a králem Polským, o reformách
a pokroku, o konciliech a papežích, o dekretech někdy sboru Ba

silejského a konkordátu Vídenském r. 1448, o lepším ustrojení
moci soudní a vykonávací v říši, o řádném placení daní ku po
třebám říše a křesťanstva, o hojných přech a půtkách mezi kní

žaty atd. Nejvíce času ztráveno malichernými hádkami o přednost
ve posezeních. Kurfirst arcibiskup Treverský chtěl sedat! první po
pravici císařově; proti tomu protestoval přítomný papežův legat
Jan z Kastilionu biskup Pavijský, pravě že jemu to místo náleželo;
také posel Alfonsa krále Aragonského a Sicilského žádal, aby mu
dána byla čest před posly knížat říšských atd. Hlavní však úloha
sněmu bylo vždy vypravení vojska křesťanského proti Turkům, dle
snešení v Řezně a Frankfurtě učiněných. Když gubernator český
osvědčoval se veřejně, že hotov byl vytáhnout! osobně s celou
mocí brannou království českého do boje proti nepříteli křesťan
stva, jak mileby mu pokoj se všemi národy okolními zjednán a
utvrzen byl, nemohl ani sám Kapistran nepocítit! útěchy nad ča
ckým úmyslem takovým; a podobná podávaní činili také poslové
knížete Burgundského a jiní někteří sněmovníci. Ale kterým zá
zrakem měla vštípit! se do srdcí lidských výminka pokoje, spra
vedlivost? kterak měly ukroceny býti vášně bezuzdné, sobectví
a lakomství? kterak měla srdce rozněcovat! se k obětem pro dobré
obecné, když každý přál jen sobě sám a hledal prospěchu
svého ve škodě bližního? Vždyť pro sváry a hněvy bližší nikdo
nedbal na daleké pohromy, aniž kdo chtě! vrátiti, co kde byl osáhl
ouskokem neb násilím. Ochrana křesťanstva byla již dle obecného



domnění záležitost týkající se výhradně papeže a císaře; byloli co
kde závadného, byli tím císař i papež vinni, a měli starati se sami

o,nápravu; žádalili k tomu daně a zbraně ku pomoci, naříkáno,
že chtěli sobě zakládati panství a utlačovati svobody národův. Mělť
arci národ německý také ušlechtilé své vlastence, kteří horlili ne
toliko pro svobodu, ale také pro zřízení vlády mocné a důrazné:
na ty však, když kladli výminky poslušenství svému, aby nenad
užívalo se moci vládní, uvodilo se podezření, jakoby pod zástěrou
obecného dobrého hledali jen vlastní cti a osobního prospěchu
svého. Tak s obou stran kladly se překážky pokroku; a mezi tím
ode pánův velikých i malých po všem křesťanstvu dály se zádavy
tak hojné a náramné, že sám Aeneas Sylvius obával se, aby lid

obecný nehledal ulehčení své bídy v dobrovolném podrobení se
Turkům.314 Tak tedy pro nemožnost, spůsobiti mír, spravedlnost
a důvěru mezi křesťany, zůstalo všecko jednání bez prospěchu.
Příkladem nicméně bylby Fridrich III vždy více pořídil, nežli řečí,
kdyby jen sám byl schopen býval obětí a nadšení; aspoň bylby
odjal knížatům příčinu, omlouvati svou nečinnost nečinností jeho.
Sněm unaviv se rokováním nekonečným, zpozoroval posléze, že

k výpravě dostatečné v běhu léta 1455 již nedostávalo se času,
zvláště any také italské mocnosti měly požádány býti, aby současně
po moři obořili se na společného nepřítele. Když mezi to tedy
přišla ještě zpráva o smrti papeže Mikuláše V (j* 24 března), sně
movníci uzavřevše, že vojska svolená teprv roku následujícího 1456
měla dostavili se do Uher, rozešli se z Nového města. Pan Jiří
Poděbrad byl 5 dubna již opět ve Vídni, kdežto pak zůstal u krále
až do polovice měsíce máje. Na štěstí sultán toho léta také nic
znamenitého před se nebral proti křesťanstvu.

Následovaly na dvoře Ladislavově, tehdáž velmi hlučném a

skvostném, vyjednávaní a námluvy nekonečné, o jichžto však ani

příčinách a potřebě, ani spůsobu a následcích nemáme dostatečné
známosti. Již v pondělí velikonoční (7 dubna) zapsali se ve Vídni
Oldřich kníže Cilský, Ladislav Gara palatin uherský a Mikuláš
z Ujlaku vévoda Sedmihradský, že budou co věrní přátelé pomá
hali sobě vespolek ve všem, coby nebylo proti králi Ladislavovi
a proti právům i svobodám koruny uherské; 15 dubna zasnoubil
tamtéž Mikuláš z Ujlaku dceru svou Jeronýmu Jindřichovi synu
Poděbradovu, ačkoli snoubenci oba byli ještě u věku dětinském;
Cilský byl již dříve spříznil se s arciknížetem Sigmundem Tyrol
ským, nyní (14 máje) týž arcikníže a král Ladislav zavázali se ve-



spolek býti sobě radní a pomocní ve všem, oč oba s císařem Frid
richem měli rozepři; konečně 23 června král Ladislav, kníže Sig
mund a Cilský vstoupili spolu ve pravou smlouvu obrannou proti
císaři. Ba 1 srpna i Hunyadi a Cilský zapsali se sobě ke »bratr
skému« přátelství, stvrzenému nadto i zasnoubením dětí jejich, La
dislava syna Hunyadova s Eliškou dcerou Cilského; a 24 srpna
stalo se, prostředkováním zvláště Albrechta markrabě Branibor

ského, aspoň předběžné narovnání také mezi císařem a králem
Ladislavem. A přece dovídáme se z bully, od nového papeže Ka

lixta III dne 1 září 1455 kardinálu arcibiskupovi Ostřihomskému
dané, že tehdáž těžké a nebezpečné panovaly spory a nesnáze jak
mezi králem Ladislavem a stavy uherskými vůbec, tak i mezi Sa

mými stavy zvláště, tak že nebylo prý naděje, žeby království ono,
co štít křesťanstva, odolati mohlo nájezdům tureckým, léčby do
mácí ty různice prvé dokonale odstraněny byly; a k dovršení všech
pohádek čteme, že i král Neapolský Alfons z Aragonie té doby
osoboval sobě titul krále Uherského. 315 Kterak tomu všemu roz
umět! ? kterak listinné tyto data srovnati se zprávami, ač chudými,
nám odjinud zachovanými ?

Jedno jest jisté: král Ladislav, i když neměl Cilského v radě
své, těžce to nesl, že v koruně uherské nepožíval nežli jména, ni
koli pak moci ani důchodův královských. Ve psaní dověrném, jež
byl již 1 máje 1454 z Prahy o to dal ku palatinovi Garovi, divil

se, že Uhři žádali tak velice přítomnosti jeho v zemi své a ne
starali se, načby tam živ býti měl, důchody jeho všecky mezi sebe
prý rozdělivše. Aby tam měl držeti se dvorem na outraty jino
zemské, to žeby mu bylo i neslušné i nečestné. Však že ve všech
zemích stalo se náležité opatření velebnosti jeho královské, jenom
v Uhřích, kdežto měla největší jeviti se podstata, že dálo se na

opak. Hunyadi, nářkem tím nejvíce dotýkaný, chtěje vyvěsti se
z něho, spůsobil to byl na posledním sněmu, že ke zprávě financí
uherských volena kommissie, z každého stavu po šesti osobách,
tak aby on sám nic s nimi činiti neměl. Ale ani to nebylo králi

po vůli: »my svěřili zprávu království tobě (tak psal o tom Hu

nyadovi,) a nikoli osmnácti osobám; tys nám za ni slíbil, ty za ni

ručíš, my jen k tobě obracíme zření své; chcešli však oněch osm
nácti povolati ke své pomoci, to stůj ve tvé vůli.« 318

Spor ten,
o kterémž jen tolik víme, že ani na konci r. 1456 nebyl ještě vy
rovnán, dal byl bezpochyby hlavní podnět ku povolání nazpět jak
knížete Cilského, tak i Jana Jiskry, kteří aspoň oba nezištněji slou-



žívali králi, nežli jiní jeho radové. Brzy vystoupila na jevo zvláštní

přízeň mezi Cilským a palatinem Garou jeho sestřencem i Miku

lášem z Újlaku a jinými předními pány uherskými, kteřížto netajně
činili se stranou proti Hunyadovi a přátelům jeho, zvláště Micha
lovi Szilágyimu, Janovi Vitézovi, biskupu Varadínskému ajv. Co
vše přihodilo se mezi stranami, pohřbeno jest v nepaměti; sou

věký letopisec český praví jen, že král Ladislav té doby do Uher
nebyl jest bezpečen jeti, protože Hunyadi, kterýž tu zemi držel
a zpravoval, nebyl prý s ním v dobré vůli; smlouva však dne
1 srpna 1455 mezi Cilským a Hunyadem uzavřená jest aspoň dů
kazem, že snaženo se s obou stran o smíření, ač bez trvalého pro
spěchu.

3
'
7

Ještě zapletenější a zatmělejší byly nesnáze, které nepřestávaly
vyskytovat! se mezi králem Ladislavem a císařem Fridrichem; od
konce r. 1452 zdá se že neubylo ani nevole osobní mezi panovníky,
ani příčin ke stížnostem obapolným; a těžko jest rozeznati, s které
strany byla vina větší. Císař vždy ještě držel v rukou svých uher
skou korunu a několik zámkův jak uherských tak i rakouských,
jichžto vydati nechtěl, leda za summu náhradní nepostižitelnou;
král naproti tomu počítal sobě škody, kteréž utrpělo prý dědictví

jeho poručenstvím někdy císařovým.
818 Nesnáze množily se tím, že

Ladislav pojímal do námluv svých také Cilského knížete, proti
kterémuž choval císař v srdci svém nenávist neukojitelnou.

319 Na

rovnáním dne 24 srpna [1455] učiněným dána oprava nejtěžších
věcí v moc markrabě Albrechta Braniborského a knížete Cilského,
kteříž oba měli 11 listopadu o to sejiti se; mezitím ale, v měsíci

říjnu, páni někteří rakouští a uherští počali novou proti císaři válku,
kteráž na několika místech pospolu drahně času vedena i králem
Ladislavem podtají prý podporována byla; takže markrabě Al

brecht, na místě rokování, ujal se vrchní zprávy vojska císařova,
s nevalným však prospěchem.
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Nový papež, Kalixt III, rodem Španiel, ačkoli teprv u vysokém
stáří dosedl na stolici Petrovu, dokazoval přece tolik opravdové
horlivosti, stálosti a přičinlivosti v otázce turecké, že chování jeho
mohlo sloužiti za vzor celému křesťanstvu. Netoliko zajisté obsýlal
všecka knížata i všecky národy, do zbraně je volaje aneb aspoň
k obětem peněžným napomínaje, aby křížové vojsko vypraveno
býti mohlo po zemi i po moři: ale sám také dával dobrý příklad,
ozbrojiv svým nákladem několik galejí, a prodav k tomu cíli vlastní
své klénoty. Legatové jeho chodili a horlili po všech zemích, ale



bohužel! s tak chatrným prospěchem, že jim bylo až téměř zou
fati. O skutečné výpravě vojska říšského, sněmem Frankfurtským
a Novoměstským svoleného, nebylo tuším ani řeči; jen v obecném
lidu našlo se tolik ochotnosti a odvahy, že několik tisícův bojov
níkův křížem znamenaných ale nevalně ozbrojených vypravilo se
s jara 1456 po Dunaji do Uher. Kardinál Karvajal, byv od pa
peže opět vyslán k císaři a ku králi Ladislavovi, přijel nejprv do
Nového města, potom i do Vídně, ale pokoje mezi panovníky
zjednati nemohl. Spůsobil však aspoň tolik, že král Ladislav ko
nečně 22 ledna 1456 vypravil se z Vídně do Uher, pro zřízení

nějaké obrany toho království na léto nastávající. Kníže Cilský,
jenž nedávno předtím prodal byl dědičné své hrabství Ortenburské,
musel mu k té cestě půjčiti 52 tisíc liber peněz Vídenských.
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V Budíně zůstal král od 6 února až do konce měsíce máje
1456; však o jeho poměrech a pořízení v důležité době té zacho

valy se paměti nad míru nedostatečné. S ním byli přijeli kromě
knížete Cilského a legata Karvajala, také arcibiskup Ostřihomský
a palatin Gara; Kapistran ze země Sedmihradské, kdežto posléze
byl apoštoloval, přichvátal v čas ke dvoru jeho; preláti a pánové
uherští také ve počtu dosti hojném dostavili se: Hunyadi však
volán jsa z jižních Uher, žádal prvé o list bezpečnosti, a přijeda
konečně ve skvělém a silném průvodu, spoléhal se naň prý více
než na listy královské.322

Tentýž dával věděti stejného času císaři
Fridrichovi, králi Neapolskému, knížeti Burgundskému a jiným
o přípravách, kteréž činil proti Turkům, tak že se zdálo, jakoby
provozoval v Uhřích moc vlastní, nezávisnou od krále. Nastalo
však opět smíření stran a ustanoveno sněmovním nálezem, že ke
dni 1 srpna všecka branná síla koruny uherské měla býti pohro
madě proti společnému nepříteli. Nedostatek píce v dolejších
Uhřích a naděje, že vojsko nepřátelské nepospíší sobě, jako vloni,
tak ani létos, daly příčinu k ustanovení lhůty tak daleké.323

Byla však i jiná ještě příčina zvláštní, která vedla krále Ladi
slava k odkladu války turecké: chtěl totiž s vojskem, kteréž byl
sbírali umínil, obořiti se prvé na strýce a někdy poručníka svého*
císaře Fridricha. Již na sněm český před vánocemi 1455 držaný
poslal byl své stížnosti, že císař hubil mu prý poddané jeho
v Uhřích i v Rakousích, netoliko ty, kteří byli s ním ve válce, ale

také, kteří s válkou neměli nic činiti, a že nechtěl přijmouti práva
i spravedlivosti jemu podávaných; a protož žádáno, aby gubernator
povolal nazpět všecky Cechy u císaře slouživší, i aby chystal se



králi svému ku pomoci, až mu dále o tom dáno bude věděti. Na
to vypravil Poděbrad čtyři raddy své, pana Zdeňka ze Šternberka,
Jindřicha ze Stráže, Jana Caltu i Aple Fictuma do Rakous, aby
přičinili se o zprostředkování míru mezi králem a císařem. Ti

zjednali u krále, před odjezdem jeho do Uher, aspoň tolik, že pod
vcloval se ve při své s císařem pod mocný rozsudek pana Jiřího
z Poděbrad i Zdeňka ze Šternberka, pojímaje v tu při také věci

uherské, knížete Cilského, arciknížete Sigmunda i pány rakouské
válčící s císařem. Dotčení poslové byli s tím podáním okolo dne
hromnic (2 února) u císaře ve Štýrském Hradci, domlouvajíce
jemu, aby nesvorností svou s králem Ladislavem nedával zlého

příkladu, i nepřekážel sám dobrému jednání proti Turkům, ke
škodě všeho křesťanstva; doložili posléze i pohrůžky, nebudeli míru
mezi králem a císařem, že oni co poddaní pánu svému pomáhati
musejí. Císař odpověděl na to velmi obšírně, že neválčí s králem
Ladislavem, aniž proti němu se čím provinil; že má činiti jen
s těmi, kteří svévolně jemu odpověděli; trpíli přitom kdo nevinný,
to že nejde z jeho vůle, ale z obyčeje války; s králem že má
umluvy, ale ty že se mu nedrží, aniž prý mu vědomo, zdali ti,
kteří je dokonati měli, markrabě Albrecht a Cilský, moci své se

zbavili, čili nic; však že hotov jest, dáti se rozeznati pánům Podě
bradovi a Šternberkovi o všecky nesnáze, ale tak aby k nim za

spoluopravce přidán byl jeho bratr, arcikníže Albrecht, a Ladislav
aby válečníkův oněch nebral ani do těch umluv, ani pod svou
ochranu. S odpovědí tou obrátili se pan Strážský a Calta ku
králi do Budína, kdežto hned vykládána v ten smysl, že císař ne
chtěl přijmouti, co slušného bylo, a protož žádáno, aby český
zprávce a páni strojili se tudíž a hotovi byli do druhého králova
obeslání; také do jiných zemí, Rakous, Moravy, Slez a Šesti Měst,
podáno stejným časem podobné nařízení. Když to přišlo před
raddu královskou na sněmu českém o suchých dnech postních
(18 února), zdálo se panu zprávci a pánům jiným po pilném uvá

žení, že k válce mezi králem a císařem nebylo dostatečné příčiny;
a protož na počátku měsíce března vypravili nové poselství ku
králi, aby předložili jemu důležitou potřebu pokoje, zvláště v té

chvíli, kdež oba panovníci povinni byli předcházeti příkladem svým
ostatní knížata ve strojení se proti Turkům; doloženo však, budeli
král předce chtíti volati na vojnu, že potáhne k němu dobrých
lidí drahně, ale pod výminkou, aby za času opatřeni byli těmi

potřebami, při kterýchžby obstáti mohli. 324 Z listův záškodních



kterýmiž král ještě dne 9 a 10 dubna ubezpečoval některé pány
české k výpravě do Rakous, bylo viděti, že nebral ohledu na
snažné prosby a napomínaní rad svých, ale že umínil byl pevně,
obrátiti první svůj pokus válečný proti někdejšímu poručníkovi
svému.323

Vystoupilali mezi králem a zprávcem jeho českým již v této
věci jakási nejednornyslnost na jevo, však přibylo jí ještě více
skrze to, co za příčinou dávného sporu Saského se dálo. Když
o sv. Bartoloměji (24 srpna) 1455 vypršelo bylo poslední příměří
mezi Cechy a Sasy, zprostředkované arcibiskupem Treverským a

papežovým legatem brzy po sjezdu Novoměstském pan Jiří zprávce
obnoviv válku, 8 září zmocnil se města Mostu; ale hrad Landes
wart nad ním zůstal v moci knížat Saských. Prostředkováním pana
Matouše Slika, Chebského purkrabě, zjednáno zase příměří dne
19 září na ten spůsob, aby trvalo do vypovězení a po něm ještě
14 dní, mezitím pak aby kníže Vilém a pan Jiří sjeli se v Chebu,
Hofu aneb Wunsidli, a rozhodli celou rozepři výrokem mocným.
Když ale pan Jiří oznámil o to příjezd svůj do Chebu ke dni
sv. Kateřiny (25 listopadu), kníže Vilém omlouvaje se nemocí
svou, žádal odkladu až po novém létě 1456. Na to král Ladislav
uzavřel v Budíně dne 26 února s vyslanci Saskými umluvu, kterouž
prodlouženo příměří mezi Cechy a Sasy až do dne 23 dubna 1457,
tak že mezi tím mělo zase dne 29 září 1456 rokováno býti ve
Vídni. Ale stejnou dobou žaloval pan Jiří na Fridricha Saského,
že rušil příměří učiněná; »nebo kteříž vozové s kupectvím z Cech
do jeho země přijeli, a kteří z jeho země do Cech přijeti měli, ty
stavil jest, a tak silnicemi svobodnými jeti nedal, a o to i o jiné
artikuly napomínán jsa, svých předopravcův k opravě postaviti
nechtěl. A poněvadž věci takové dály se (prý) k hanbě a škodě
krále a koruny české, zdálo se vší raddé království českého, aby
pan zprávce příměří tak rušené vypověděl,* což i dne 11 března
1456 skutečně se stalo. Ve válce poslední tudíž povstalé přinutil
pan Jiří Sasy ke vzdání jemu také hradu Mostského; načež 7 dubna
obnoveno v Lounech příměří dotčené na ten spůsob, že i po
23 dubnu 1457, kdyžby která strana opět válčiti chtěla, měla to
půl léta napřed opovědíti. Takový vzalo konec jednání Saské za
kralování Ladislavova.32"

Bylať to tehdáž sultána Tureckého výbojná odvaha, ježto
přišla zmást všeliké malicherné úmysly a vášně mocnářův křesťan
ských, zvláště pak dvoru krále Ladislavova. Mohamed byl již



celou zimu činil neobyčejné přípravy ke hlavní výpravě své proti
západu; obrátil svůj zřetel především k dobytí Srbského Běle
hradu, co klíče k zemi Uherské; a poněvadž u Konstantinopole
střelba z velikých děl mu byla prokázala největší službu, dal jich
u Kruševce uliti přes dvacet tak ohromných, že jim podobných
svět byl ještě neviděl; litci a ředitelé jejich však již tehdáž nebyli
Turci, ale křesťané námezdní. S počátku měsíce června dal se
s nimi v pochod, a bylo mu potřebí pět neděl ku převozu těch
bohopust na místo určené; mimo to nejen po zemi děl menších
a nástrojův množství veliké, ale také lodí hojnost vedena po Du

naji k obklíčení Bělehradu se všech stran; a bojovníkův jeha
počet vystupoval prý až na 150,000 branných lidí.

Když první o hrozícím nebezpečí zprávy přinešeny do Budína,
ještě v měsíci máji, král nemaje na koho se spoléhati, nežli na ví
tězného Hunyada, smířil se s ním ouplně, činil mu nové milosti,
a dav mu plnomocenství ke sbíraní vojska potřebného na rychlost,
vypravil jej k ochraně Bělehradu.327

Legat Karvajal chtěl hned
připojit! se k němu: ale Hunyadi stavil se tomu na odpor z té
příčiny, aby prý Turci z přítomnosti jeho u vojště nebrali sobě
domnění, jakoby již celá moc křesťanská stála proti nim pohro
madě. Žádal raději, aby Karvajal obrátil se k císaři a doléhal
u něho na slíbenou vloni podporu z říše. Jen Kapistrana chtěl
míti po boku, aby stál v čele křižovníkův se všech stran den co
den u větším počtu přispívajících; posádce pak Bělehradské, jejížto
veliká část byli žoldnéři čeští, dal za vrchního velitele Michala

Szilágyiho, svaka svého. Dle toho jest se domyslit!, že ještě méně
chtěl přítomného míti krále u Bělehradu, leč ažby tam přitáhnout!
mohl s veškerou mocí zemí svých.

828

•Ladislav tedy opustiv Uhry ku konci měsíce máje přijel do
Vídně, ne ze strachu, jakož někteří pravili, ale z potřeby té, aby
vojsko, kteréž již byl proti císaři sbírati dal, rozmnožil a obrátil
proti Turkům. V nedostatku jiných zpráv

329 líčí tehdejší úmysly
jeho nejlépe psaní, jež dal dne 25 července ku panu Jindřichovi
z Rosenberka, hejtmanu Slezskému: »Jakož si nám o sv. Jakubě
měl vojensky přitáhnout!, již toho pole pro vtržení Tureckého
císaře do království našeho Uherského nechati musíme, a všecku
svou moc proti němu obrátiti. Protož není potřebí, by již nyní
k nám táhl, ale od tebe žádáme a prosíme, což nejvýše můžeme,
aby se k tomu strojil, aby s námi proti Turkovi táhl. A jest
úmysl náš, aby na jízdných uskrovnil a pěších tím více měl dobře



připravených s dobrými vozy a s dobrou braní; neb cesta k Bělo
hradu Řeckému, kdež on leží, dosti daleká jest; jakož pak skůro
tě obešlem a tobě šíře úmysl náš v tom věděti dáme. Také sme

pilně naše posly obeslali do Prahy, aby s gubernatorem mluvili,
aby toho pole proti kněžně Lehnické nechal.« Knížatům a městům
Slezským i jiným poddaným svým psal téhož času, že chce dne
8 září dáti se osobně z Vídně v pochod, aby přispěl ku pomoci
Hunyadovi, jenž prý s křižovníky některými opatrně a hrdinsky
chrání Bělehrad od Mohameda obklíčený; volal je tedy k rychlé
a valné pomoci, podávaje každému jezdci po dukátu, pěšímu po
13 groších na týden.

830 V Cechách uzavřeno na to, že měl vy

praven býti na outraty zemské, králi a křesťanstvu ku pomoci,
každý šestý muž, a to jak zemané, tak i sedláci — svolení potud
bezpříkladné, kteréž ale k uskutečnění svému potřebovalo delšího
času, a pro nastalé potom proměny ani nedošlo k místu.331

Rozhodný zajisté boj u Bělehradu již se byl stal, a sice s ve

likým pro křesťany štěstím; i náleželť bez odporu mezi nej slavnější
válečné činy XV století. Nelze sice podati jasný obraz všeho, co
a jak se dálo, protože zprávy zachované, ačkoli dosti hojné, mezi
sebou nesouhlasí; ba vědomo jest, že oba náčelníci, Hunyadi a

Kapistran, píšíce o svém vítězství, jeden o druhém žádné zmínky
neučinili, ale každý všecku chválu sobě sám přivlastnit! usiloval.
Není však pochyby, že všickni hájitelé Bělehradu, Kapistran jako
Hunyadi, vůdcové jako vojáci, křižovníci jako žoldnéři, mnichové
i měšťané, proslavili se hrdinstvím neobyčejným; a to netoliko
Uhři a Němci, ale také Poláci, Cechové a zvláště Srbové. Měšťané
totiž Bělehradští získali sobě největší zásluhu o potření loďstva
tureckého v bitvě povodní dne 14 července; 333 a hlavní útok na

hradby městské, v noci s 21 na 22 července, bylby snad Turkům
přece podařil se, kdyby Kapistran, neznavší bázně ani ohledův, byl
nečinil se všude přítomným, kde nebezpečí bylo největší, zmužilosti
dodávaje bojovníkům často ustalým a poděšeným. Tak se stalo,
že vojsko nepřátelské jak počtem tak i zbraní a cvikem válečným
silnější od houfu mnohem menšího nejen odraženo ale i na útěk
obráceno býti mohlo Mohamed nabyv té zkušenosti, neobnovil
tak brzy více pokusu svého.

Ačkoli pak radostná zpráva o vítězství u Bělehradu již na po
čátku měsíce srpna stihla do Vídně, král Ladislav neoblenil se

proto ve zbrojení svém, ale ještě snažněji chystal se k výpravě do
Uher, zvláště když brzy na to došla ho pověst že postrach Tur-



kův, rekovný Hunyadi, dne 11 srpna nenadále v Bělehradě na
morovou ránu život svůj skonal. Byloť mu nyní pospíchali, ne
toliko aby bránil Uhry proti novému snad návalu tureckému, ale
také aby uvázal se konečně sám v zemi a v města i hrady její,
které potud Hunyadi byl držel ve jménu královu. Opustil tedy
Vídeň 26 srpna, ale předeslav hojné zástupy nových křižovníkův

po Dunaji k Budínu, čekal ve Prešpurku téměř dvě neděle na
knížete Cilského, jenž mezitím povolal byl pana Jiřího Poděbrada
ke sjezdu na hranicích Moravských, kdežto dne 3 září ve vsi
Troskotovicích obnovil své přátelské s ním umluvy. Přední páni
čeští, Jindřich z Rosenberka i Zdeněk ze Šternberka, spolu s mo

ravským pánem Hynkem Bítovským z Lichtenburka, stihli ku králi
osobně teprv ve Futaku, kamž byl rozepsal mimořádný sněm země
uherské. Sněmování však prodloužilo se tam na několik neděl,

333

když netoliko páni uherští nevalně se scházeli, ale zvláště starší
Hunyadův syn Ladislav přijeti se zdráhal, léčby dříve listem krá
lovským ubezpečen byl, že na něm oučtův žádati se nebude, kteréž
otec jeho králi byl dlužen zůstal. Mezitím umřel i Kapistran ve
blízkém městě Bloku dne 23 října, kteréhož tam král Ladislav ke
smrti pracujícího dvakráte navštívil. Volání českých válečníkův
z hořejších Uher, Jana Jiskry a Petra Komorovského, aby pospíšili
sobě do Futaku, bylo znamením královy netoliko žádosti, dáti se
v pochod proti Turkům, ale také nedůvěry k Hunyadovcům. Když
ale konečně Ladislav Hunyadi dostavil se, přijat jest s velikou ctí
a laskavostí. I slíbil pod přísahou, že v určitém času odevzdá
králi jak Bělehrad tak i všecky jeho zámky, a žádal od knížete
Cilského přijat býti opět za syna, dle námluv někdy otcových,
kteréž přičiněním královým tudíž obnoveny, a jak přísahami s obou
stran na svaté čtení složenými, tak i svátostí oltářní, o kterouž oba,
vespolek se podělili, stvrzeny jsou. Méně jisté jest, svolena-li na
sněmu Futackém také další výprava proti Turkům a povýšenli
Cilský za nejvyššího kapitána království Uherského, na místě ze
mřelého Hunyada. Ovšem ale smíření obou stran zdálo se býti
tak dokonalé, důvěra tak ouplná, že král i Cilský umínili táhnouti
do Bělehradu, třebas byl ještě v moci Hunyadovcův; pravilo se

zajisté, že posádka hradu toho byla tak věrně královská, jako páni
její sami.334

S lidem svým branným a s křižovníky, jichž na stu a třech
lodích počítáno pospolu do 44,000 bojovníkův přistal král dne
8 listopadu pod večer k Bělehradu a přijat na břehu s velikou



ctí a slávou; s ním byli kníže Cilský, kníže Ota Bavorský, čeští

páni Rosenberk a Šternberk, mladý hrabě Hořický, hrabě Frangi
pan, Vilém z Lichtenšteina, Hynek Bítovský z Lichtenburka, i ji
ného panstva drahně. Když ale s průvodem svým vjel do hradu,
zavřena za ním rychle brána i odepřeno vchodu Němcům a Ce

chům, leč kteří podvolili se vejiti bezbranní. Krále tím poděšeného
chlácholeno řečí, že to starý zákon nepouštěti do pevností pohra
ničných ve zbrani, leda kdo ku posádce náležel; Cilského ale
smutná předtucha splnila se brzy. Nazejtří [9 listopadu] ráno,
když byl u mše, volán jsa několikrát pilně ku poradě, která v síni
u hraběte Ladislava držeti se měla, přišel konečně s brněním pod
oděvem, a za ním hrabě Řehoř Frangipan i šestnáctiletý Cech

Kaplíř ze Sulevic. Přijat jsa ode mladého Hunyada s důtkou, a
ve hrozící přátel jeho zbrani poznav své nezbytí, s vytaženým od

Frangipana mečem dal se směle do boje a ranil i Hunyada i tři

pány uherské, dříve nežli na zem povalen a tam dotlučen býti
mohl; mrtvému teprv uťal Szilágyi hlavu. Frangipan i Kaplíř há

jivše jeho, poraněni také oba. Ve hřmotu a křiku o to povstalém
posádka hradská odzbrojila i drancovala všecky pány a panoše
německé i české s králem do hradu přišlé; neušetřeno ani knížete
Oty. Král chován ve zvláštní komnatě, a praveno mu, že Cilský
první počav půtku, za pych svůj utrpěl, co zasloužil; králi že ne

bylo čeho se báti, ale sproštěn jsa ředitele zrádného, nyní teprv
že kralovati bude svobodně, Uhři pak všichni že budou poslušni
rozkazův jeho. Vojsko mezi tím královo a křižovníci, kteří vně
hradu byli zůstali, uslyševše co se dálo, chápali se zbraně a činili

přípravy k útoku na hrad, aby vysvobodili pána svého z rukou
zrádných; ale tento uznávaje neužitečnost nového krveprolití, po
slal k nim české pány Rosenberka i Šternberka s žádostí a s roz

kazem, aby vrátili se domův všickni, ana válka s Turky k jinému
prý času odložena býti musila. 835

Jaké asi svobody král tehdáž
požíval, poznati jest nejlépe ze psaní, kterýmž o katastrofě Běle
hradské poddaným svým v koruně české sám dne 10 listopadu
zprávu dával: sme byli, (dí), táhnouti s vojskem na

Turky, naše i celého křesťanstva ouhlavní nepřátely, a protož pustili
sme se až do Bělehradu, kamž i 8 dne tohoto měsíce se všemi

svými šťastně sme se dostali. Tam nazejtří po našem příchodu ve
svádě jakési mezi osvíceným někdy Oldřichem hrabětem Cilským,
milým ujcem naším, a urozeným Ladislavem z Hunyadu, věrným
naším milým povstalé, Oldřich dokonal život svůj. My pak octnuvše



se na hranicích tureckých, a vidouce ana zima se blíží a pomoc
nám slíbená nepřichází, dali sme křižovníkům s námi přišlým od

puštění a umínili vrátiti se brzy zase do krajin hořejších. To sme
vám oznámiti chtěli, protože kdyby vás došly o Jasnosti Naší po
věsti, jakové lidé zlomyslní neb lehcí rádi roztrušují, abyste s ji
stotou věděli, že beze všeho ourazu zachováváme důstojenství a

velebnost královskou, jakož sluší a obyčej jest. Nepochybujeme,
že uslyšíte to s radostí a oznámíte i dále všem nám věrně od

daným.* Divno, že blízkost zimy a nedostatek pomoci, dne 8 ne

byvše ještě překážkou války, za pouhé dva dni nabyly důležitosti
tak rozhodné a nenadálé! Brzy psal také Jiskroví a Komorovskému
král, aby nikoli netáhli k němu s vojskem, ano prý jich již ovšem

potřebí nebylo.
836

Podržev Hunyadi krále v Bělehradě šest dní pod čestnou
stráží, potom dne 15 listopadu vedl ho do Temešváru. Král jak
koli mladý, nebyl již nováčkem ve přetvařování se. Věřil na oko
všem slovům Hunyadovým, pravil na hlas, že Cilského zasloužená
stihla pomsta, činil se veselým a důvěrným, nedal truchliti vdově
ani čeledi Hunyadově, a přisahal synům jeho nejen odpuštění a za

pomenutí všech minulých nelibostí, ale také přízeň a lásku bratr
skou s podobnými slavnostmi, jakových ve Futaku nedávno uží

váno bylo. Staršího bratra Ladislava povýšil také na důstojenství
nejvyššího kapitána království uherského. Tím ©chlácholeni jsouce
synové Hunyadovi, nemyslili, žeby jim již jaké nebezpečí nastávali
mělo, a přijevše s králem do Budína zase, při dvoře nad jiné
slavně ctěni a váženi byli. Král však na hradě Budínském [1457]
pocítiv se u větší volnosti, když nepřátelé Hunyadovcův, a mezi
nimi také Jiskra, sbírali se okolo něho, prohlásil se sám za plno
letého a nepotřebujícího již návodu v panování, potáhl k své ruce

důchody komory královské, a jak mile uhlédal stranu svou sil

nější býti strany Hunyadovy, nemeškal chystati pomstu tím ukrut

nější, čím déle byl musel tajiti svou nenávist. Zápis, který Hunya
dovci učinili mezi sebou, bezpochyby jen k obraně své, dal příčinu
k žalobě, jakoby ukládali o bezživotí královo. Dne 14 března 1457
ráno po slavné kolbě, u kteréž přítomni byli král, oba Hunyadovci,
palatin Gara, Jiskra i mnoho pánův uherských, když panstvo celé
vrátilo se pospolu do zámku, král vedl se s Ladislavem Hunyadim
v důvěrných rozmluvách až do pokojův svých, kdežto najednou
změniv hlas, oznámil mu, že jest jeho vězněm; chtějícího vytrhnouti
.se podstoupil palatin Gara, s vytaseným mečem volaje: »Zlosynu!

Palacký, Dějiny české IV., vyd. 4. 14



vzdej se, darmo chceš se bránili!« Spolu okřikl král Jiskru po
česku, aby rychle zmocnil se osoby také Matiáše bratra jeho;
i jati jsou vedle nich také mnozí páni strany Hunyadovské.

837 Na

zejtří dne 15 března dal král o příhodě té sám zprávu pánům
z Rosenberka psaním českým v tato slova: »Tajno vás není, která
se nám hanba i škoda stala na Bělehradě od Ladslava gubernato
rova syna, že jest nám při naší přítomnosti zamordoval dobré pa
měti kněze Cilského, ujce našeho milého. A my majíce toho vždy
velikou žalost, i také urození věrní naši milí, jakožto Ladslav z Gary
nádršpán, Mikuláš Frištacký z Ujlaku, Jan z Rozgoně, Ladslav
z Paluci, Pavel z Lindvy hofmistr, Rinolt z Rozgoně i jiní zemané
lítost majíce nás i našeho království uherského i té zlé pověsti,
kterážby o nich nevinně mluvena býti mohla: my s jich věrnou radou
i pomocí již jmenovaného Ladslava i Matiáše bratra jeho, syny
gubernatorovy, biskupa Varadínského, Kaniži Ladslava, Rozgon
Sebastiana, Medrara i jiné některé, kteříž toho pomocníci a pří
čina byli, vzali sme v naše vězení jakžto včera: a při takové pří
hodě z daru božího nám ani našemu žádnému žádná se jest zlá

příhoda nestala. Pakliby vás kdo jinak zpravoval, abyste tomu ne
věřili: neb děkujíce pánu bohu jsme ve zdraví a dobře se máme,
již žádné překážky nemajíce, by námi kdo vládl.« 838 Psaní toto samo
slouží za důkaz, že uvěznění Hunyadovcův nestalo se za příčinou
nějakých oukladův proti životu královu: nicméně obvinění takové
prohlášeno skutečně, aby pomohlo zakryti ukrutnost nad starším
bratrem tudíž spáchanou; tento zajisté hned nazejtří (16 března)
k smrti odsouzen a stát jest veřejně. Vypravuje o tom Aeneas
Sylvius: »Ladislav Hunyadi ve čtyrmecítma létech, mládenec ušlech
tilé a spanilé postavy, dlouhé rusé vlasy maje, vedle obyčeje uher
ského až na ramena spuštěné, a svázané ruce zpět, v dlouhé zlato
hlavové sukni, a snad v té, kterouž mu král nedávno daroval,
vyveden na popraviště. Bral se na smrt vesele, beze všeho lekání
a strachu, hlavy pozdvihnuv a očima sem i tam na vše strany
patře. Když k místu přišel, kdež měl sťat býti, a rozkázáno mu

aby klekl, maličko prvé o své nevině oznámiv, kata uposlechl.
Biřic, kterémuž náleží zlé činy odsouzených provolávati, požádav
od přítomných slyšení, nic jiného nevolal, než že tak trestáni bý
vají, kteří nedrží víry pánu svému. Potom kat svázav vlasy Ladi
slavovy, aby krku nepřekážely, a maje rozkaz aby udeřil, s bázní
a strachem sotva čtvrtou ranou mu hlavu sťal.« Poprava taková
dojala všech Uhrův; matka Hunyadovcův a bratr její Michal Szi-



lágyi počali sbírali vojsko; bouře a válka domácí přeskakovaly na
několika místech; a král slyše pláč i reptání v lidu, netroufal sobě
více z hradu ven, až ku konci měsíce máje opustiv Budín, vrátil
se do Vídně, i vedl Matiáše Hunyada co vězně s sebou. 339

Mezitím co v Uhřích tak bouřlivé věci se dály, požívala země

česká, pod zprávou Jiřího z Poděbrad, ouplného pokoje. Jen o vý

pravě proti Janovi Koldovi z Zampachu činí se zmínka, protože
»zprotivil se právu zemskému, k půhonům ani právům svévolně
stávati ani komu práv bývati nechtěje«; pročež i vypovězen jest
ze země nálezem nejvyššího soudu. Starý letopisec praví, že po
veliké noci r. 1456 pan Jiří vytáhl polem proti němu, protože Kolda
držel zboží jeho dědičná, Náchod a Richemberk a nechtěl o to ku

právu zemskému státi. 340
Spůsobil prý to pan Jiří s přátely svými,

že všecky tři zámky jeden den obehnali, totiž Náchod, Cernikovice
a Richemberk. U Náchodu sám ležel dvě neděle; potom udeřili
k šturmu, a tu jest zbito Čechův sám milý bůh ví jim počet; mezi
nimi také znamenitý rytíř pan Castolor, chtěje dokázati rytířství
svého. Dobyli také jiných hradův páně Koldových a zbořili je: on

pak sám obrátil se do království Polského.
Jiné zaměstnání toho času podávala péče nekonečná a vždy

neprospěšná o ustrojení církve české podobojí. Naděje tak často
sklamaná obživla byla opět po zvolení Kalixta III na stolici Řím
skou ; neb papež tento povahy velmi dobrotivé a mírné zdál se

býti ochotnějším k vyslyšení žádostí českých, nežli předchůdcové
jeho. Poselství chystané k němu v této naději znepokojilo bylo
i samého Kapistrana, zvláště když od papežova legata Karvajala
uslyšel, že v Římě skutečně o potvrzení kompaktát jednati se po
čínalo. Psal o to z Budína dne 24 března 1456 ku papeži, výstrahu
mu dávaje, aby se nepřenáhlil. Pravil že »poznal sice mnoho lidí
bohu a pánům svým nevěrných, ale horších nad Husity a Římu

odbojnějších že neviděl nikdy; ti zajisté že nebojí se ani boha, ani

lidí, aniž chtějí pravdě a spravedlivosti, ale jen svévoli; že již na

dýmají se kompaktáty nepovolenými a neplatnými; co pak stane
se, budouli jim povolena a stvrzena? Pak že vylíhne se utajených
potud mezi katolíky husitův množství, netoliko v Cechách a v Mo

ravě, ale i v Uhřích, Sedmihradsku, Multanech a jiných zemích

okolních, kteréž (prý) zatraceným tímto kacířstvím až pod krk na

kaženy jsou.« Uslyšev také o povýšení Eneáše Sylvia na kardinalství,
a že Cechové do přízně jeho čáku si činili, psal mu 7 dubna 1456
v témže smyslu:

341 však u Eneáše napomínaní takového nebylo po-



třebí. Z příčiny nám neznámé potom poselství, kteréž' ku Kalixtovi
z Cech vypraveno býti mělo, zůstalo doma: tím pak zase znepo
kojil se papež sám, an upřímně přál sobě konečného s Cechy
smíření. Protož psaními dne 26 —29 ledna 1457 danými domlouval

panům Jiřímu z Poděbrad a Jindřichovi z Rosenberka (tehdáž právě
zemřelému), též kapitule Pražské, aby přičinili se na sněmu, kterýž
měl v Praze držán býti, o konečné vypravení slíbených poslův.

34"

Nedlouho potom obdržev skrze bratra Lukáše psaní od pánův
Jiřího z Poděbrad, Zdeňka ze Šternberka i Jindřicha z Lipého,
kteřížto znova naději dávali ku poselství českému, odpověděl ještě
srdečněji, slibuje že poslové přijati a chováni budou s láskou právě
otcovskou. Konečně nastalo i přímé mezi papežem a M. Rokycanou
dopisování, i podáváni tomuto glejtové, jakékoli chtěl, jen aby osobně
také přijel do Říma. Stejným časem ale jednalo se na dvoře pa
pežově o dosazení na Pražské arcibiskupství jakéhosi preláta Řím
ského, rodem Španiela, čemuž však, Aeneas Sylvius, jsa již kardi
nálem v Římě, postavil se na odpor, protože ačkoli byl prý muž

hodný, nehodil se předce na to místo, neuměje česky a nejsa na
vrhován ani od krále ani od národu českého. Naproti tomu do
mlouval týž Aeneas dávnému příteli svému, nejvyššímu kancléři
Prokopovi z Rabšteina, aby sám žádal o to důstojenství, kteréhož
již i papež Mikuláš V byl mu dopřáti chtěl: tento však nejevil
k tomu zase více chuti nežli dříve. Dověděv se o jednáních tako
vých Rokycana, nemohl valně tušiti sobě, i odkládal opět rozhod
nutí své, až posléze nastalé proměny nenadálé zrušily všecky tyto
vyhlídky.348

Krále Ladislava, když vrátil se do Vídně, zaměstnávala kromě
zmatkův uherských dvojí péče: nepřátelství s císařem Fridrichem
a hledání sobě nevěsty. Nevole s císařem bylo nověji přibylo
hádkou o dědictví po rodu vymřelém knížat Cilských, a hanbou
i škodou, kterouž císař v městě Celji byl utrpěl: hejtman zajisté
někdy knížat Cilských, Jan Vítovec, nyní v ochraně a poslušenství
králově, přepadl jej tam nenadále (29 dubna) s takovou silou, že
bez mála panovník ten bylby se octnul co vězeň v rukou jeho.
Také v Rakousích obnovily se stejnou dobou skutky válečné;
a vojsko královo dobylo v krátkém čase několikero zámkův, kte

rých císař byl potud vydati nechtěl. V rozmíškách těchto vyzna
menal se platnou přičinlivostí svou někdejší purkmistr Vídenský,
Kunrat Hólzler, na ouřad pokladnictví zemského (Hubmeister
amt), s něhož již jednou pro jakási přečinění ssazen byl, nyní znova



povýšený. Muž ten chytrý a odhodlaný byl již ve tragických vý

jevech na Bělehradě i na Budíně králi, v jehožto průvodu se na

cházel, velmi platně posloužil, a proto i rychle stal se předním
jeho milostníkem. Brzy pravilo se vůbec, že kraloval on, a ne La

dislav, že nadužíval moci své a vypínal se nad slušnost, uměje se
starati o vlastní své dobré neméně zdárně, nežli o královo. Aspoň
jisté jest, že šlechta rakouská, v jejímž čele stál nyní Oldřich

Eicinger zase, nenáviděla jeho, kdežto měšťané Vídenští byli naň
laskavi a pomáhali jemu.

3
*
4

Osobní přízeň mezi králem Ladislavem a gubernatorem českým
na počátku r. 1456, jakož sme již poznamenali, počala se byla kaliti.
Ku příčinám nedorozumění, poměrům totiž k císaři a ku knížatům
Saským, připojila se později ještě u pana Jiříka lítost nad osudem
Ladislava Hunyadiho a nevole nad panováním Holzlerovým. Bylať
se i ta pověst rozhlásila, že mezi písemnostmi při Hunyadovcích
zabavenými našla se i Poděbradova psaní obsahu velmi podezře
lého. Pan Jiří utrhavé tyto řeči sám předložil i sněmu v Praze
v měsíci červnu [1457] shromážděnému, i králi také, chtěje, aby
0 nich jednáno bylo. Sněm odpověděl, že stavové osočitele potre
stají, jak mile vyskoumán bude, že ho ani sebe pevnější zámek
neochrání. Král ujišťoval, že o celé té věci nic nevěděl, aniž co
věřil:345 ale volal gubernatora tím pilněji k sobě do Vídně. Tento
nicméně nedůvěřil se; neboť pro zmaření oumyslův králových proti
císaři byl se spojil s Eicingrem a s některými pány rakouskými,
aby pod výminkami slušnými konečně i císař i král donuceni byli
ku pokoji.

346
Byloť to znamení nemalé napnutosti, že Poděbrad

1 Eicinger, majíce spolu jeti ku králi, žádali napřed o listy bez

pečnosti, a přijevše konečně 2 srpna s 800 jízdnými až k Dunaji
u Vídně, odepřeli dáti se do města jim nepříznivého, tak že král
musel vyjeti k nim přes most a rokovati pod šírým nebem. Oučel
obou pánův bylo vybavení krále z rukou Holzlerových a smíření

jeho s císařem. Proto přimlouval se také Eicinger, aby král zabera
se do Cech, slavil v Praze budoucí svatbu, a nikoli ve Vídni, kde
Holzler byl všemohoucím. Strany nemohše srovnati se na rychlost,,
umluvily nový sjezd do Korneuburka k dalšímu jednání, a král

vyjev tam z Vídně 7 srpna, pojal s sebou arciknížete Albrechta,
Ludvíka i Otu knížata Bavorské, i jiné raddy své a pány, kteříž

povoláni byli jednat o mír mezi králem a císařem. Do Korneuburka
Poděbrad, zdržovavší se mezitím s Eicingrem na hradě Kreuzen

šteině, přicházel netoliko jednat, ale i stolovat se králem; nicméně



jakkoli pilně snaženo se s obou stran, jednatelé rozešli se konečně
přece v rozepři, král vrátil se do Vídně, Poděbrad a Eicinger do
Schrattenthalu. Teprv po 15 srpnu vypraveny opět královy raddy,
a mezi nimi biskup Pasovský i Kunrat Holzler, do Schrattenthalu
s naučením, aby povolni byli žádostem Poděbradovým. »I uzavřeno
tam mnoho článkův, o kterýchž byla dotud rozepře, a stalo se na
rovnání celé, především pak, že král nejdéle do sv. Martina měl
osobně jeti do Cech.* Neboť hrozil prý pan Jiří, že nebudeli mu

přáno míti krále po dobrém, přijde s vojskem do Rakous a vy
baví jej živou mocí z rukou těch, kteří ho drželi. 847

Následkem těchto umluv opustil Ladislav Vídeň dne 19 září
a přijel do Prahy s celým dvorem svým dne 29 září [1457], kdežto
»slavně přivítán jest od Pražanův i od pánův českých, s velikou
radostí a s veselím*; ale když Rokycana se svým kněžstvem vyšel
jej vítat, král škaredě naň hledě, sotva jemu, a to teprv z napo
menutí páně Jiříkova, neochotně poděkoval; nad čímž mnozí po
cítivše nelibost a hněv, však ji v sobě tajili. Mezi předními jeho
dvořany té doby jmenují se: Oldřich hrabě z Werdenberka, Wolf

gang z Roggendorfu, Kunrat z Krajku, Niklas Truchses ajv.
První králova péče v Praze bylo vypravení velikého poselství

do Francie ku králi Karlovi VII, aby dceru jeho patnáctiletou
Magdalenu přivedli pánu svému za nevěstu. Námluvy v tom směru

byly se počaly ještě za pobytí králova v Uhřích, a dvůr Franský
jevil tu největší ochotnost, spojili se s dvorem Cesko-uherským.
Spojení takové dvou nejmocnějších králův ve křesťanstvu slibovalo
arci v politickém ohledu nekonečné užitky, ano sílilo Ladislava
netoliko proti Turkům, ale také proti císaři Německému, tehdáž
již kleslému na nejnižší stupeň moci a vážnosti. Následkové toho
měli těžkou váhou padati do dějinstva celé tehdejší Europy. Vy
bráni za posly arcibiskup Kolocký a biskup Pasovský, páni Zdeněk
ze Šternberka, Ladislav Palóci, Jindřich z Lipého, Jindřich z Mi

chalovic, Burian Trčka z Lipy, Oswald Eicinger, Růdiger ze Stahren
berka, dva proboštové a jiní důstojníci; přidány k nim paní a panny
krásné a draze připravené, ku průvodu nevěsty do Cech, a po
slány jí po nich roucha i darové znamenití; celé nádherné ko
monstvo záleželo ze sedmi set jízdných a z 26 vozův, na díle po
zlacených; kudykoli táhlo, sbíhali se lidé z blízka i z daleka dívat
se na ně, jako na zázrak světa. Vypravení však jeho, požadovavši
náklad neobyčejný, stalo se příčinou nového převratu na dvoře
králově. Kunrat Holzler, co přední králův pokladník, měv již dávno



nařízeno, starati se o potřebné peníze, vždy byl prý sliboval, že

nebylo se co báti, an prý peněz dostatek byl před rukama: nyní
ale požádán jsa o potřebnou summu, odpověděl, že ho nedošly
platy, kterých se byl nadál, a protož že nemůže stačiti. To váženo
v radě králově jako potupa i urážka velebnosti královské, že ne
dostál povinnosti, kdež toho nejvíce bylo potřebí, a zavedl pána
svého do nesnází nenadálých: i svržen s ouřadu a sazen do jedné
z věží Pražských, kdež potom seděl celý rok. Pan Jiří musel po
starali se na jeho místě o potřebný pro krále náklad. Dočtli sme

se, že král sám chtěl vykázat! panu Zdeňkovi ze Šternberka k cestě
do Francie 40 tisíc dukátův, ale pan Jiří že zmírnil tu summu na
20 tisíc, pravě že prý toho dosti, a že páně Zdeňkovy pýchy množiti
nebylo třeba, zvláště když komora královská k tomu nestačila.348

Byl to tuším první mezi těma přátely výjev nejednoty, která po
několika letech osudné měla následky. Poselství dotčené vydalo se
z Prahy na cestu do Francie dne 10 října.

Nedlouho potom vypravil král Ladislav druhé poselství, pana
Oldřicha Eicingera i několik pánův českých, k císaři Fridrichovi.
Ti přišedše nejprv do Vídně, ssadili tam 31 října ouřad městský,
působením ještě Holzlerovým ustanovený, a navrátili předešlému
purkmistru i raddám jejich důstojenství, ačkoli spravedlivost taková
nebyla Vídňanům po vůli. Potom druhého listopadu vyjeli dále
k císaři, s nímž i tak dlouho jednali, až se jim podařilo dosáhnout!
ouplného narovnání o pokoj mezi ním a králem jejich; i není po

chyby, že předešlá Poděbradova a Eicingerova v té věci vyjedná
vaní klestila byla cestu žádoucímu výsledku; proto zabrali se odtud
ještě do Ptuje ve Štýrsku, aby smířili konečně také Vítovce s cí
sařem a podrobili tomuto zámky někdy knížat Cilských.
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V Praze nebylo již jiné starosti, nežli o velikolepé přípravy ke
svatbě. Král přikázal na staroměstském náměstí dělat! ohrady ku
kolbám i k tancování; zásoby špíže, potravy a vína, též roucha
i ozdob všelikých, sváženy se všech stran. Pozváni již byli císař
i císařovna, obě královy sestry měly přijeti s manžely svými k té
slavnosti; totéž slíbila knížata Saská, Bavorská, Slezská, markra
bové Braniborští a jiní vzácní páni, netoliko aby svatbu ozdobili

přítomností svou, ale také aby se radili o hájení říše křesťanské

proti Turkům. Měl slaviti se sjezd netoliko hlučný a nádherný,
nýbrž i poradami a uzavřeními svými důležitý. Ale ke hlasům ve

selých nadějí přišly záhy míchat se také předtuchy teskné a bo

lestné. Na nebi zjevily se najednou dvě komety, jedna větší, druhá



menší: kteréžto spatřiv král Ladislav, modlil se ku pánu bohu;
neb ty hvězdy ocasaté neokazovaly prý se nikdy k dobrému. Také
lvové v Pražské jeho Ivárně počali neobyčejně nepokojiti se; řvali
kolik dní bez přestání a ke hlídačům svým chovali se tak zuřivě,
že z nich šel strach a podiv všem Pražanům.300

»A pak stalo se tu neděli po sv. Alžbětě (20 listopadu), že
král Ladislav křtil dítě na hradě u sv. Václava panu Zdeňkovi ze

Šternberka, s panem Jiříkem zprávcí a s jinými kmotry. A tu ne

děli, když bylo k večerům, král šel s hradu do Prahy, a hned jeho
hlava zabolela. Nazejtří pak v pondělí (21 listopadu) vyvrhly se

jemu dvě hlízy, a on jich tajil pro dolejší hanbu; i kázal k sobě

svým lékařům. A jeden ohledav jemu ruku řekl: králi, neškodil;

nic; a druhý lékař podržev jej za ruku, i řekl: králi, zle se máš.
I dali jemu lékařství, aby se upotil« atd. Tak vypravuje letopisec
souvěký a svědek tuším očitý. I není se čemu diviti, když lékaři
sami nesouhlasili o nebezpečí nemoci, že král odhodlal se ku před
sedání toho dne ještě na soudu komorním, kdežto některé důležité
pře ze zemí korunních měly rozsouzeny býti, k. př. mezi městy
Vratislaví, Zhořelcem a Zitavou o cla, mezi pány Prockem z Kun
statu a Hynkem Bítovským z Lichtenburka o přednost
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ajv. Na

ten soud již »král nevyšel svým obyčejem oblečený: košili toliko
na sobě měl a na ni svrchu oblekl čubu. Žádný tu z přítomných
a poslouchajících nespatřil ho, aby se smál; smutný obličej zna
menali na něm všickni a soudili tu věc za znamení budoucí nemoci.
Vzdav soud, večeřel s svými radami, velmi málo a vážně mluvě.
Když se na noc prodloužilo, uveden do komory, a tam kázav sobě
dáti řepy, pojedl ji s chutí a piva se na ni napil, vesele opět s ko

morníky svými rozmlouvaje.« V noci ale rozmohly se jeho bolesti
znamenitě, zvláště v žaludku, a nazejtří ráno (22 listopadu) když
rozhlásila se nemoc jeho, stalo se veliké pohnutí v městě, davy
lidu obléhaly dvůr králův, přední dvořané konali službu v komnatě
jeho, lékaři rychle po sobě podávali prostředky k dávení a ku
počištění, a konečně, snad teprv ve středu dne 23 listopadu, pustili
jemu i krev. Nemoci však neubývalo, ale přibývalo více a více.

Když povolán také pan Jiří, »ptal se krále, coby ho bolelo, na

jaký neduh by stonal; těšil ho, aby dobrou naději měl, sám sebe
nezameškával, cožby koli chtěl, aby sobě dáti rozkázal, poněvadž
všecky věci byly v moci a vůli jeho, a všickni hotovi rozkazu jeho
uposlechnouti. K němuž král takto promluvil: Můj milý Jiří, tvou
věrnost a šlechetnou ctnost již dávno sem poznal i v skutku shledal.



Tys toho největší původ byl, že mne sobě Čechové za krále vzali.
Nadál sem se, že panovati budu v tom království, kteréž si ty mi

připravil: ale jinak nebeský pánbůh míti chce. Mněť jest umříti:
království v tvé ruce a moci bude. Za dvojí věc tebe žádám:
jedno, aby přičinil se o zachování pokoje mezi národy, jichž od
umírám a nad obyvateli tohoto království aby spravedlivě panoval,
sirotkům, vdovám a nuzným pravý soud činil a ochrannou ruku
nad nimi držel; druhé, ty kteříž semnou z Rakous a z jiných zemí
do Čech přijeli, aby zase do vlasti jejich beze škody a ublížení

propustil. Toho mi posledního dobrodiní, prosím Tě, neodpírej.
Odpověděl Jiří, že tato myšlení královská jsou příliš kvapná, po
něvadž bohdá brzo se pozdraví a sám podle vůle své kralovati
bude; žádal aby toho více nemluvil, cožby i jemu samému neuži
tečné, i jiným slyšeti odporné bylo. Tehdy král chopiv ho za ruku
řekl: Nuže, slíbiž mi, zač tebe žádám, neboť já konečně umříti
musím. Naplníš-li to, cožť poroučím, milost tobě u boha uprosím ;

neb sem nebyl tak zle živ, aby mi nebeské království odepříno
býti mělo, zemské tyto věci pro nebeské opouštím; ty hleď, aby
žádosti mé a prosby neoslyšel. Nemohl Jiří zdržet! se od slz, a

protož slíbil vykonati, co král poroučel. Potom puštěni do pokoje
kněží a podle řádu křesťanského posloužili mu svátostmi. Král
ozdobu svou všecku odkázal kostelu Pražskému, a své krásné
zlatóskvoucí vlasy, aby žádná marnost po něm nepozůstala, ostři
hali poručil: čehož ale služebníci, předstírajíce všeliké příčiny k od

kladu, zanedbali. Když duše neduživá v nemocném těle déle trvati
nemohla, požádav svaté svíce, a patře na obraz ukřižovaného spa
sitele, počal říkati modlitbu páně, a dopověděv poslední slova »ale
zbav nás zlého,« nemluvil více, ale jakoby pokojně usnul, s tohoto
světa se odebral.* Stalo se to ve středu den sv. Klementa (23 listo
padu) před samým západem slunce.

Smrtí tak náhlou a nenadálou zdál se běh světa vytknut z ko

leje své; byloť jakoby s čista jasna blesk byl v popel obrátil
nejen všecko jmění, ale i všecky naděje obyvatelův, a úžas, pláč
i nářek rozléhaly se na vše strany; i kdo nemiloval krále, cítil se

předce dojata hrůzou nad vidomou krutostí osudu, nad marností
lidské moci, slávy a naděje. Proměna skutečně byla tím ohromnější,
že svazek tolikera zemí a národův rozpadl se opět na původní
své částky, a nedalo se předvídati, jaková každé z nich nastávala
budoucnost. Takéť ©účastenství při pohřbu bylo všeobecné a živé,
i těžko bylo říci, bylali Čechův domácích čili přespolních Němcův



žalost větší a srdečnější; aspoň čest poslední, která mladistvému
králi se činila, vynikala netoliko slávou, ale i opravdovostí smutku.
Průvod pohřební [25 listopadu 1457] líčí se tak, že šli nejprv ře
meslníci Pražští se svícemi, pak žáci a mniši, a universita celá: po
nich vedeno deset koní přikrytých suknem černým i s ryneři; pak
šli kněží v komžech a za nimi M. Rokycana v černém ornátě; na
to rytíři královi všichni v černém rouše jako mniši, každý s černou
svící v rukou. Za nimi nesli krále mrtvého na márách konšelé
staroměstští pod zlatohlavem až na most, kdežto přejalo máry ry
tířstvo až na hrad; a ležel král pod zlatohlavem na márách od

krytý tváří, tak že jeho mohl každý opatřiti; okolo mar šli páni
čeští a rakouští, a potom šel lid obecný nesčíslný. »A tu byl tak
veliký křik a pláč od lidí, jako někdy, když umřel Karel císař

starý; a jakož s velikou radostí a se ctí, s trubači a hudebníky
přijali byli jeho když do Prahy přijel jednou branou, tak druhou
branou provodili jeho s velikým nářkem a s žalostí.* Na Hrad
čanech kapitula Pražská přijala krále s žáky svými a nesli do hrobu
v kostele sv. Víta se zpíváním smutečním: když ale Rokycana jal
se držeti řeč pohřební, okřiknut jest od děkana, aby přestal již
kázati. Zrušení pečetí, insignií všelikých a korouhví královských,
kteréž dálo se u hrobu dle obyčeje skrze pana zprávce, přimnožilo
ještě lítosti a hoře u přítomných.

Nemoc, která tolikerým nadějem, tolikeré slávě učinila konec,
byla pravá morní bolest, čili hlíza morová, ježto nedávno před tím
v Cechách a ještě té doby v Uhřích i v Polště valně byla zuřila;
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král Ladislav stal se tuším jednou z posledních jejích obětí v Praze.
Netrvalo však dlouho, a počaly zvláště z Vídně a z Vratislavi roz
nášeti se pověsti, jakoby smrt králova byla se přihodila ne tak
vůlí boží, jako raději nešlechetností lidskou. Nevole mezinárodní
chopily se této věci, a hlásáno, že král od Čechův, u kterýchž ne
nadále umřel, otráven byl; i skládány řeči a písně hanlivé zvláště
o panu Jiříkovi a manželce jeho paní Johanně z Rožmitála, jakoby
oukladného zločinu toho původové byli; ačkoli bylo netajno, že

Ladislav, přišed s německým dvořanstvem svým do Prahy, české
tu obsluhy ani nepožíval. Rozmanitost smyšlének a klevet šeredných
o spůsobu, kterak král prý umořen, byla tím větší, čím méně na
cházelo se k nim podstatné příčiny. Úkaz ten kormutlivý vrhnul
více skvrny na ducha věku a národův, nežli na mravní povahu Če
chův a Jiřího z Poděbrad.353



Noviny o smrti Ladislavově stihly do Vídně 25, do Budína
27 listopadu: do Francie ale vypraveny byvše za vyslanci svateb
ními, potřebovaly plný měsíc, nežli dodány jim v samý štědrý
večer (24 pros.) v Turonech (Tours), tehdáž sídle královské rodiny
íránské. Vyslanci ti byli tam přijati a chováni netoliko s velikou
ctí a hojnými slavnostmi, ale také s laskavostí téměř domáckou,
jakoby již byli náleželi k rodině sami. Králi,' kterýž tehdáž ne
v městě Turonech, ale na blízkém jednom zámku povstával byl
z těžké nemoci, musela nešťastná proměna tajiti se několik dní,
aby neupadl opět v nebezpečenství. Když konečně dne 30 pro
since loučili se vyslanci u dvora králova, plakali hořce netoliko
nevěsta před časem ovdovělá s matkou svou, ale i celé shromáž
dění. Král kázal všude čestně provoditi je skrze říši jeho. Proto
vítáni jsou s velikou slavností zvláště v Paříži od předních mužův
města i university, ukazovány jim všeliké památnosti a poklady,
ale obdivováno se ještě více krojům i obyčejům jejich. Bylať právě
zima i sněhu mnoho po ulicích, saně však, na kterých se vozili po
městě, byly Pařížanům něco nevídaného. Vozové jejich komorní

ponecháni vně města, sestavení ve hradby válečné s řetězy a ná

klady jako k bitvám, a ostříhaní dnem i nocí na spůsob táboru
někdy Žižkova; i na vzdor zimě třeskuté nepřestávali zvědaví Pa
řížané hrnouti se valně k divadlu takovému. 301



Článek 7. O literatuře, sektách, rotách vojenských a mra

vích národu českého za věku Poděbradova.

Jalovost a strannost ducha českého té doby. Pohromy a chudost literatury.
Pavel Židek a Ctibor Tovačovský z Cimburka. Hojnost literatury theologické.
Hilarius Litoměřický. Jan z Příbrami a tovaryši jeho. Jakoubek, Rokycana,
Martin Lupáč. Sirotci a Petr Payne. Táboři a Mikuláš Biskupec. Aeneas
Sylvius na Táboře. Menší sekty; Adamité a Mikulášenci. Petr Chelčický.
Bratr Řehoř, jednota bratří českých a poměr její k Waldenským. Válečné
umění české. Stálá vojska i roty vojenské. Přední válečníci čeští doma
i v cizině. Knížata Ostrovští. Bernart z Cimburka i Oldřich Červenka v Prů
ších. Jan Jiskra z Brandýsa. Pankrac a Mladvaněk. Jan Vítovec. Petr Aksa
mit i roty bratrské. Václav Vlček a tovaryši jeho. Původ Kozákův. Rota

Dějiny posud vypravované poučily nás, jaké úkazy duch ná -

rodu českého ve XV století vyvodil na jevo, v čem se lišil od
ducha národův souvěkých, a jaké odpory budil a nalézal netoliko
za hranicemi, ale také u vnitř vlasti své. Poznali sme, jak živou
a neodolatelnou mocí ujaly se a působily v něm od počátku idey,
kterýchžto Hus a Zižka byli první a hlavní buditelé i zástupci,
a kterak neobyčejné i nenadálé mělo oučinky spojení dvou živlů,
církevního a válečného, v lůně demokratie české. Hříšné dítě svo

body, nejednomyslnost a nesvornost, plodila i v Cechách různice,
strany a roty, jichžto vzájemné styky a odstrky činily obsah na
šeho vypravování. Ale ne vše, co u vnitř se rodilo a strojilo, vy

stupovalo také na hlučné dějiště věku svého; práce duchův byla
v sobě mnohem úsilnější, prostrannější a mnohotvárnější, nežli ji
zvěstovali skutkové hmotní; mnohé také, co se dálo, nezračilo se

aspoň tak pospolu, aby co zvláštní celek pojato a uváženo býti
mohlo. Protož zdá se býti potřebí, pozastaviti se ještě jednou při
původu a rozvoji dotčených ideí, a vyčtením rozmanitých jejich
útvarův a zjevův proklestiti sobě spolu dráhu ku poznání toho, co
věk následující choval v lůně svém.

Stav a spůsob myslí českých okolo polovice XV století ne

mohl již chválen býti co utěšený a nadějný; nedostávaloť se mu
oné všestranné jemnosti, živosti a pružnosti, kterými se byli vyzna
menávali věkové předešlí. Byloť i to důkazem čarovné mohutnosti
působení někdy Husova i Zižkova, že rodáci jejich napotom ne
uměli ani za století zpamatovati a vybaviti se z něho; činnost za-

černá. O mravích českých toho věku vůbec.



jisté a snažení jejich obracely se vždy téměř výhradně k věcem
náboženským a válečným. Cech tohoto věku, povznesli! kdy mysli
své do říše duchův a myšlenek, nehledal a nenacházel tam nežli

otázky nekonečné o církvi a kacířství, o slovu božím a antikristu,
o svátosti oltářní a kalichu, o právech a povinnostech hierarchie
atd. a průmysl jeho nedomýšlel se ničeho pilnějšího ani prospěšněj
šího nad cvičení ve zbrani, pořádání vozův a sikův válečných, a
námezdné provozování řemesla vojenského bez ohledu pro koho
a proti komu. Nejen zanedbáno při tom vzdělávaní oboru širokého
nauk myslných, přírodních a dějinných vůbec, nejen zaplašena kráso
uma i uvedeno barbarství, ale ochromena také podnikavost a pokrok
v obecných živnostech, obmezených napotom na nevyhnutelné všední

potřeby. Bylať tím arci vinna spolu nesnášelivost odporné strany,
kterážto vědomě a zjevně směřovala k ochuzení ducha českého,
bráníc všemu věrných svých s Cechy obcování, a hledajíc osamotiti
je a vyloučiti takořka ze světa.3o° Duch jak osob tak i národův
zakrsává, zaklet jsa do těsného a jednotvárného kalu všednosti;
naproti tomu křísí a zmáhá se dotýkáním, přemáháním a zažíváním
rozmanité cizoty, ježto šíří obzor i povyšuje rozhled místný, a kladouc
do duše vždy nové zárodky myšlének, chová i zotavuje v ní na

pořád činnost ušlechtilou. Čechům podobojím i po smíření skrze

kompaktáty nepřestávaly zavírati se školy zahraničně, v nichžto
duch jejich z ouzkých kolejí domácích bylby poněkud vyšinouti se

mohl; i ačkoli válečníkův českých potřebovalo a hledalo se do
všech krajin, však z obcování dověrnějšího se společností cizo

krajnou vylučovaly je netoliko kruté a děsné řemeslo, ale i ná

rodnost a víra jejich; ba tato stala se byla překážkou netoliko
šlechticům v rytířských jízdách po dobrodružství, ale i kupcům
samým v jejich obchodu a živnosti. Neštěstí Čechův viselo zde

opět od obmezeného jejich počtu; kdyby byli bývali národem
40millionovým, byloby aspoň osamocení jejich nepodařilo se.

Jakož vůbec literatura každého věku a národu bývá nej
věrnějším zrcadlem duchovní jeho činnosti, tak i z pozůstatkův
písemnictví českého doby této, (míníme celý věk Jiřího Poděbrada
od r. 1420 do 1471,) dá se nejlépe souditi, jaké předčily pomysly
v tehdejším životě krajanův našich. Arciže všecky literní památky
české věku toho potkaly se s osudem bohužel nad míru žalostným.
Potomstvo nejen nešetřilo a nechránilo jich, ale přišla doba, a to
více než stoletá, kdežto knihy české všecky, rukopisné i tištěné,
co jed nějaký nebezpečný, z nařízení a z oumysla vyhledávány,



páleny a ničeny veřejně,
356 tak že co jich ještě zbývá, zniklo vše

obecné záhuby jen jako zázrakem, a to nejvíce jen v cizině. Tím
se stalo, že rozdíl, v historii literatury starořecké i starořímské
obyčejný, mezi spisovateli, jichžto díla zachovala se potomstvu,
a mezi jinými, ježto ve proudu věkův utonula naprosto, nyní také
v české literatuře činiti se musí. Ale když o zbytky oněch, obsahem
i formou arci výtečnější, staral se od dávna veškeren učený svět,
je sbíraje a přebíraje všestranné, přibylo nám i té neřesti, že literní
naše památky ponechány až podnes téměř ve všeobecném zapo
menutí a nevšímaní, takže ještě nikdež netoliko sebrány a rozjímány,
ale ani spočítány nejsou.

381 Protož pokusímeli se nakresliti obraz
sebe stručnější literárního snažení národu našeho za věku Podě
bradova, budeť nám zápasiti s nesnázemi mnohotvárnými, aniž se

podaří více, nežli první toliko a chudé k němu základy: avšak i ty
postačí bohdá poněkud k označení pomyslův a ideí, ježto vládly
a hýbaly duchem českým v pamatné té době.

Známo jest, že učenost veškera ve středověkosti stala se byla
jměním téměř výhradným stavu duchovního, any školy všecky byly
z původu svého ústavy klerikalní, a nejen filosofie celá, zaškoudlá
nad míru v ošumělém rouše scholastickém, ale i právnictví a lé
kařství vzdělávány a provozovány jen od bývalých »žákův«, t. j.
kandidátův učení theologického. Laikům, k duchovní jejich péči
a zábavě, nepozůstaveny nežli básnictví, dějepis a právní řízení, ač
i do těch, ne beze chvály, vkládali se kněží, kollegiati a mnichové
dosti valně. Co do právnictví, to mezi všemi naukami té doby
v Cechách tuším nejvíce bylo zachovalo rázu národního; do práv
zemských ještě se byl nevloudil živel římský, práva městská, pů
vodem svým německá, tratila tuto povahu více a více, i znárodnila
se konečně; sloh jednací v záležitostech zemských i obecných, již
naskrze český, byl dosti vytřelým, jasným a ovšem jadrnějším,
nežli ve stoletích pozdějších; mnohá psaní tohoto věku, jichžto
Archiv Český od nás uveřejněný naskytuje hojnost, mohou i po
dnes sloužiti za vzor mužné výmluvnosti a nelíčené lepoty.

358 Mnohem
méně utěšený byl pohled na pole nauk dějinných, kterak ne vzdě
láváno ale zanedbáno bylo po celý ten věk. M. Vavřince z Bře
zové dílo nematné zůstalo pohříchu kusé a nedokonané; kroni
káři chudí, jakoví byli Bartošek z Drahonic a staří leto
pise i vůbec, poučili nás příkladem svým, že k dějepisu nestačila
sama poctivost ani pravdomluvnost, nebylali podporována, af neřku
vyšším ducha vzletem, alespoň hojnější známostí skutků v a širší



zkušeností věcí lidských. Kdyby Matěj Louda ze Chlumčan, muž
od nás často chválený, skutečně byl sepsal historii věku svého,
jakož Balbin tvrdí, mohlibychom u něho bezpochyby doptati se

hojného světla o nejednom příběhu neméně temném nežli památ
ném, an Louda oučastnil se byl osobně všeho, co důležitějšího ve
vlasti r. 1408 —1452 se dálo: ale vidouce my, že Balbin sám ze

spisu, jejž Loudovi přičítal, nedověděl se ničeho platného, coby
odjinud nebylo známo, musíme domnělé Loudovo spisovatelství
odmísiti mezi ostatní poklesky paměti jeho.

3S0 Nernámeť bohužel
nikoho, jehožbychom v bok postavili mohli dějepiscům souvěkým,
výtečnému Poláku Janovi Dlugošovi, bystroduchému Němci Petrovi
Eschenloerovi, ba ani mnohotvárně fintěnému Janovi Thurócovi
Uhru. Příklad M. Pavla Zidka i několika spisovatelův jest důkazem,
že i král Jiří, jako někdy císař Karel IV, ochoten byl podporovali
v národu svém studia literní vůbec a historická zvláště: ale po
učuje nás spolu, že i jeho snažení, jako někdy Karlovo, zmařeno
bylo pohříchu nedostatkem lidí ochotných a schopných. Několikero
cestopisů, které z doby této známe, mohou poněkud zajímati jen
obsahem svým, nikoli také formou a slohem.360 Z oboru ostatních
nauk zasluhují aspoň běžnou zmínku spisky astronomické M. Kři
štana z Prachatic, a M. Pavla Zidka veliké dílo encyklope
dické, kteréžto chováno a obdivováno jsouc od dávna v Krakově,
od lidu Polského připisováno bývalo pověstnému jejich čaroději
Tvardovskému.881 Pozoru hodné jest, že král Jiří takového díla
dožádati se nemohl, leč od ouda církve Římské; podobojí byliby
tuším neměli k němu ani času, ani rozumu.

Není se čemu diviti, že i básnické umění zakrsalo a zahynulo
dokonce v nekonečných těch hádkách o víru; opravdu není v celé
historii literatury české doby jalovější v ohledu tomto, nežli o které
nám zde jednati jest. Jediné několik prostonárodních písní náhodou

zachovaných vede důkaz, že ani tehdáž žíla básnická nevysechla
naprosto v národu našem. Arciže kdyby verše a rýmy činily bás

níky, našloby se jich vždy ještě několik, protože strany proti sobě
rozvášněné potýkaly se netoliko mečem a střelivem, ale i slovy,,
a to často také rýmovanými; písní ne tak mravokárných, jako ra

ději hanlivých a ousměšných dalaby se vždy sebrati zásoba dosti

hojná, a však v nich tak málo šetřeno zákonův krasocitu, jako
i v písních nábožných, kterýchž naskládáno drahně pro potřeby
církví všelikých; ano do rýmu odívána tytýž netoliko dějeprava ve

spůsobu někdy Dalimilově, ale i sama polemika církevní. Vše to



nezasluhuje ani snese kritického uvažování. Jediný kdo pokoušel
se o plod básnický větší a vyšší, ačkoli nešťastně, byl pan Ctibor
Tovačovský z Cimburka, za krále Jiřího dvorský sudí, později
hejtman zemský markrabství Moravského (f 1494). Znamenitý muž

tento, za mládi složiv knihu »Hádaní pravdy a lži o kněžské zboží
a panování jich,« připsal ji králi Jiřímu. Allegorická tato báseň,
ačkoli ve prose psaná, jest co do formy své nápodobení Tkadlečka
i Solfernusa pospolu; Pravda, požívajíc rady a přímluvy všech
ctností, žaluje u boha, že Lež zmocnila se panství nad celým světem;
ku prosbě její složil jí bůh rok do Antiochie k vedení pře proti
Lži a všem jiným nepravostem, sestrám jejím; duch svátý před
sedá soudu, na němž sedí apoštolé a svátý Jan evangelista odbývá
za kancléře. Jest to vlastně pře mezi křesťanstvím, jakž je pojímali
s jedné strany husité, s druhé církev Římská; rozumí se, že roz
sudek se stal ve smyslu paní »Pravdy«. Idea však celého díla jest
až příliš prosaická i nechutně provedená, bez jednání a pokroku,
nic než řeči nekonečné a jednotvárné, jichžto nudnost ani vtrouše

nými tu i tam bájkami dosti vtipnými, ani jednotlivými blesky
slohu a slov odvrácena býti nemohla. Nectnosti vedou zde tituly
následující: »Pýcha kněžna Římská, Hněv hrabinka Babilonská,
Závist z Alexandrie, Nenávist z Rakous, Lakomství paní Benátská,
Lakota z Denemarku, Smilstvo z Sodomy, Lenost z Polsky, Lež
odevšad* atd., což zasluhuje povšimnutí aspoň v národopisném
ohledu. Příklad tento pana Ctibora, jakož i souvěkého pana Vác
lava Valečovského z Kněžmosta, podkomoří zemského
(f 1472), kterýž složil také spis dutklivý proti panování kněžskému,
poučují nás, že ani laikové šlechtického stavu neuměli se vybaviti
z kruhu náboženského a církevního, jakmile octli se na dráze spiso
vatelské. 368 Nicméně o potřebě zábavného čtení, že i tehdáž cítěna

byla, svědčí mezi jinými spisy aspoň překlad tak řečeného Solfer
nusa králi Jiřímu připsaný, a známí Letopisové Trojanští,
ježto co první plod typografie české léta 1468 v Plzni tištěni byli.
Pozoru při tom hodno jest, že také umění knihtiskařské
v Cechách poprvé ne v podobojím ale v katolickém městě zjevilo
se. Nesmímeli vykládat! to v ten smysl, že duchovní pokrok již
odvrátil se byl od většiny národu, leda ve věcech náboženství a

víry se týkajících ? Proto také první a jediný tohoto věku Cech,
který duchem humanismu a staroklassické lepoty, v Europě pravě
té doby znova se křísivším, nadchnout! se dal a jej ve spisech
svých napodobiti snažil se, byl chovanec Římský, pan Jan mladší



z Rabšteina, páně Prokopův bratr; kterýžto ztráviv několik let
u dvora papežova, r. 1457 jmenován byl proboštem Vyšehradským
a umřel 1473; jeho Dialog o věcech roku 1467 jest toho důležitou
i milou památkou. Kéžby jen více plodův podobných bylo se za

chovalo !
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Majíce již nyní pustiti se na moře theologické literatury
české v XV století, musíme předeslat! úvahy všeobecné, že počet
nesčíslný spisův tohoto rodu, v jazyku latinském i českém, vždy
ještě roztroušen leží po bibliothekách domácích i zahraničných, a

to vše v rukopisech více méně otřelých, oku i čichu nepochotných,
kdežto všecky ty knihy, řeči, traktáty, matrikaty, repliky, positie,
questie atd. vůbec nečítané od století čekají osudu svého; ani stá
jejich částka nevydána posud tiskem na světlo. Pak větší díl těch

spisův pochází od spisovatelův nejmenovaných, aniž nosí na čele
svém tituly určité a stálé, tak že rozeznání jejich často nesnadným
se stává. Dále cokoli věk ten zplodil ve věci této, psáno bylo ve

směs duchem a směrem více méně polemickým; nám aspoň, vyjma
některé drobnůstky ascetické a exegetické, není znám ani jeden
spis důležitější, kterýby nepošel byl se stanoviště stranného, a ne
vedl odporu proti jinak smýšlejícím. Protož ani nelze pojímat! a

rozjímat! plodův těch, leda ve spojení s historií všelikých sekt
českých; bývaliť oni jako vztýčené na odiv korouhve, pod kte

rýmiž sbírali se dobrovolníci ze všech stavův a se všech krajin
vlasti. Celá církev česká XV století byla pravá Ecclesia militans
ve smyslu slova původním a prostém. Přihlédněme tedy ještě jednou,
kolikeré a jaké byly tábory ty, ve kteréž rozestoupil se národ,
i jaké panovaly u každého z nich barvy a hesla, kdo byli přední
velitelé i pobočníci jejich. Kromě hlučnějších oněch zástupův,
jichžto skutky a půtky již vykládali sme, objeví se nám také dosti

hojný počet promyslníkův pojedinných, zůstavších více méně o sa

motě, z nichž alespoň někteří poutat! budou pozor náš.
Církev Římská ztratila byla té doby v Čechách, ne sice

vyznavače věrné a odhodlané vůbec, ale theology učené, ježtoby
ji byli pérem hájiti uměli. Již sme vyložili, kterak netoliko přední
spisovatelé té strany, M. Ondřej z Brodu (f 1427), Stepán Paleč
a jiní museli opustiti vlast svou, ale celá také kapitula Pražská
žila u vyhnanství v Žitavě r. 1420—1436. Ze znamenitějších ob

hájcův jejích připomíná se jen M. Simon z Tišnova, kterýž
byv dříve Husovým přítelem, za příkladem Stěpana Palče později
obrátil se k církvi Římské zase. Všechen učený boj k ochraně
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katolíkův českých veden tudíž drahně časův jen od mužův zahra

ničných, až teprv pod králem Jiřím Hilarius Litoměřický,
děkan kapituly Pražské (1462—1467) stal se nad jiné mocnějším
péra; avšak ani on nepozůstavil po sobě plodův ducha takových,
kteřížby posloužit! mohli ku poučení netoliko souvěkých lidí, ale
i potomstva. Znamenitá bystrota mysli jevila se zvláště v tom, co
z péra biskupa Vratislavského Jošta z Rosenberka (f 1467)
vešlo ve známost naši; jen bohužel, že toho až příliš málo jest.

30*

Theolog ten podobojí, kterýž od učení Římského nejméně
vzdaloval se, byl, jakož již z vypravování našeho známo jest, M. Jan
z Příbrami. Tento někdy tuším osobní učenník mistra Pařížského
Matěje z Janova, stal se teprv r. 1409 bakalářem a 1413 mistrem
na učení Pražském, ale již záhy připojil se byl k M. Husovi. Jemu
dána byla čest, ve první hádce v měsíci červenci r. 1420 na Malé
Straně v Praze, u přítomnosti velikých vojsk křižáckých složené,
vésti slovo jmenem všech theologův českých s řečníkem vydaným
od strany Římské, M. Petrem Pavlem de Vergeriis. Nebudeme
opakovati, kterak záhy zastavil se na cestě novot, a v pozdějších
hádkách kterak stával vždy v čele těch, kteří netoliko Táborům,
ale i Wiklefovi šatnému protivili se. Protož po pádu Korybutově
r. 1427 musel i on jiti »do vyhnanství«, t. j. opustiti Prahu, kamž

teprv r. 1436 císařem Sigmundem opět uveden a 1437 v máji za
faráře u sv. Jiljí ustanoven jest. Po smrti M. Křištana z Prachatic
volen 7 listopadu 1439 s M. Prokopem Plzeňským za administrá
tora konsistoře Pražské podobojí, čímž i zůstal až do smrti své

(f dne 20 prosince 1448). Nebudeme také šířiti opět, kterak on

první spokojil se byl s námluvami ku kompaktátům dne 30 listo

padu 1433 učiněnými, a dal tím příčinu k rozdvojení se zvláště
s M. Rokycanou a přátely jeho. Roku 1442, prostředkováním tuším

pana Jiřího z Poděbrad, stalo se smíření mezi Příbramem a Roky
canou, a onen, podporovav od té doby žádost národní o povýšení
tohoto na Pražské arcibiskupství, uznával jej poněkud za svého
vyššího, ačkoli nepřestával býti administrátorem konsistoře jako
prvé. Poměr tento někdejší hierarchie české podobojí zůstává pro
nás temným. Ale i on podporuje domnění, že cokoli činil a mluvil

Příbram, pocházelo vše z upřímného přesvědčení, a nikoli ze zá

měrův sobeckých, ani z pokrytského bažení po cti a vládě. Muž
ten v horlení svém proti všem pikhartům, t. j. zapíratelům trans
substantiace, neznal ani míry a šetrnosti, ani unavení; z pikhartství,
dle jeho zdání, rodily se hlavně všecky ohavnosti, kterými vlast



naše za jeho živobytí zprzněna byla; proto nepřestával bouřiti ne
toliko proti kněžím Táborským, ale zvláště také proti M. Petrovi
Payne Angličanu, jakožto přednímu hlasateli nauky Wiklefovy v Ce

chách. Poslouchal on v tom jediné svědomí svého, pravívaje, že
komu bůh dal poznání bludův, uložil také povinnost, postarati se
o vyplení jejich; nevděky ani posměchy a protivenství neměly od
strašit! od konání povinnosti tak svaté. Nelze však upříti, že do
kazoval více horlivosti nežli umění, a mysl jeho ouzce obmezená
neuměla ani povznášet! se do výše, ani vnikat! do hloubi; nedovti
poval se nikdy, žeby duch člověka, vedle své povinnosti, také při
rozené měl právo svobody. Spisův jeho zachoval se počet dosti
hojný: majíť však již jen historickou cenu do sebe, co klíč ku
poznání růzností v učení všelikých theologův i sekt českých; i za
chudou tu známost, kterouž máme ku př. o věcech Táborských,
na mnoze jemu samotnému děkovat! povinni jsme.
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K jedné s Příbramem stránce, kališníkův totiž nejmírnějších,
náleželi také mistři Pražští často jmenovaní; Křištan z Prachatic,
Prokop z Plzně, Petr z Mladenovic, Jan z Borotína, Jan Papoušek
ze Soběslavi, a jiných méně slovútných více. Rozdíl jejich ode
stránky kališníkův horlivých záležel nejvíce v tom, že zapírajíce
Wiklefa chválili poslušenství a z lásky ku pokoji hotovi byli při
jmouti za vděk propůjčení kalicha pod jakýmikoli výminkami, ne
žádati tudíž ani potvrzení Rokycanova na arcibiskupství, ani užívaní

jazyka českého při mši svaté, ani rozdávaní svátosti oltářní dítkám,
ba že přijímaní pod obojí pokládali za spasitelné sice a potřebné,
ale ne v té míře, aby bez něho nemohlo býti spasení. Když tedy
Příbram a Prokop Plzeňský r. 1437 jali se hájiti u sboru Basilej
ského články, onen o Kristově přikázaní přijímati pod obojí, tento
o rozdávaní svátosti dítkám, činili to více z povinnosti na ně vlo

žené, nežli ze vlastní o to horlivosti. Ale později když nejprv Kar

vajalem, potom Kapistránem kompaktáta sama počala dávati se
v pochybnost, musela stránka tato celá rozstoupiti se a přilnouti
buď k Římu, aneb k Rokycanovi. Křištan z Prachatic byl
mezi všemi proslulými husity věkem nejstarší, an již r. 1390 došel

byl mistrovství na učení Pražském, a nejen co theolog, ale i co
hvězdář a lékař požíval nemalé vážnosti. M. Hus sám nazýval jej
byl učitelem a dobrodincem svým. Bývalť po mnohá léta farářem
u sv. Michala v Praze, a r. 1437 stal se proti Rokycanovi prvním
administrátorem konsistoře Pražské podobojí, ale umřel již 5 září 1439,
jakož vypravovali sme na svém místě. Theologických spisů po něm



nestává, nýbrž jen několik astronomických. Prokop Plzeňský,
kterýž roku 1408 stal se byl mistrem a roku 1448 co živý po
sléze se připomíná, chýlil se snad ještě více k Římu, nežli Příbram
sám, a horlil ve spisech svých proti Rokycanovi neméně nežli proti
Táborům, ale ačkoli již r. 1421 sám čtvrtý, r. 1439 sám druhý
volen byl za administrátora konsistoře podobojí, zůstával však rád
pozadu a v tichosti; r. 1437 byv farářem u sv. Jindřicha v Praze,
poslán byl spolu s Příbramem do Basileje, jakož sme již vyložili.
Spisové od něho v počtu dosti hojném vydaní drží se ve skromné
míře, nevynikajíce ani vtipem, ani učeností. 368 Petr z Mladenovic
proslul nejvíce působením svým v Konstancii, co písař páně Janův
ze Chlumu a vypravovatel o smrti M. Jana Husa. Mistrem učení
Pražského stal se teprv r. 1416, pak r. 1427 vypovědín z města
s jinými, po smrti Křištanově z Prachatic 1439 uveden k sv. Mi

chalu za faráře, byl 1447 v poselství v Římě, a umřel, tuším co
administrátor konsistoře podobojí, 7 února 1451. Jan z Doro
tí na stal se mistrem 1410 a psal ještě 1451 proti Kapistranovi;
děliv se od Rokycany drahně času, později zvláště po Karvajalově
pobytu v Praze 1448, připojil se k němu tím pevněji. Jen jediný
oud spolku toho, Jan Papoušek ze Soběslavi, mistr od
r. 1430 a farář Teynský 1437—1448, po dobytí Prahy skrze Jiřího
z Poděbrad přistoupil ke straně Římské, a stal se kanovníkem

Pražským i proboštem Litoměřickým, ačkoli tuším na jalovo.
(f 2 Febr. 1455.)

Ve stránce kališníkův horlivých, na počet ze všech nejhojnější,
vynikali zvláště tři mužové: mistři Jakoubek ze Stříbra i Jan z Ro

kycan, a kněz Martin Lupáč ze Chrudimi; prosluli pak netoliko
spisy hojnými, ale také osobní působností svou. Jakoubek čili

Jacobellus učiněn byl bakalářem již za živobytí mistra Matěje
z Janova r. 1393, a mistrem 1397; byl tedy stejného věku s M.

Husem, jemužto záhy stal se byl přítelem i pomocníkem. Známo
jest, že hlavní základ učení husitského, přijímaní pod obojí, položen
vlastně M. Jakoubkem ještě za živobytí Husova; méně známo zdá
se býti, že týž Jakoubek byl hlavním tvůrcem a stanovitelem ve

škeré nauky husitské v tom spůsobu, jakož později zvláště M. Ro

kycanou zachována i ustálena byla. Po smrti Husově hleděl k němu

celý národ co ku přednímu mysliteli a zástupci svému; hlas jeho
měl autoritu tím mocnější, čím opravdovější byla úcta všeobecná
k němu za příčinou osobní jeho povahy a života bezouhonného,
tak že u mnohých slul již za živa mužem svátým. On to byl, co



první mezi krajany svými určitě a důkladně, vedle písma svátého,
zastával potřebu a spasitelnost také tradicie církevní, klada rozdíly
mezi články víry podstatnými a neproměnnými, a mezi ustanove
ními církve služebnými toliko, ježto časem a místem měniti se mohly
a měly. Kromě traktatův k obhájení smyslu svého při svátosti ve

čeře páně sepsaných, jichžto několik i tištěno jest, pozůstavil drahný
počet spisův, ještě vůbec neznámých, ku příkl. o panování kněž
ském, o rušení hříchův veřejných, o zpovědi, o očistci, o vzývaní
svátých, o antikristu, o válčení pokud se dovoluje atd.367 Sloh jeho
v některých svých zvláštnostech tak velice se podobá slohu a spů
sobu někdy M. Matěje z Janova, že z něho samého již dostatečný
jde důkaz o poměru jeho co učenníka k mistru svému: ale při
bíraje naučení také od Wiklefa, šel Jakoubek na dráze novot mnohem
dále a s větší odhodlaností, nežli Janov, ačkoli za příkladem Hu

sovým přiznával se také k nauce o transsubstanciaci. Umřel v Praze
v Betlémě 9 srpna 1429.

O životě a skutcích M. Jana z Rokycan nebudeme zde se

šířiti; jsouť oni částkou dějin českých, a vypravováno jest o nich
i bude ještě jinde dostatečně; postavíme jen některé potřebné úvahy
ke spravedlivějšímu bohdá tohoto muže posuzování. Rokycana zpra
vovav církev pod obojí téměř skrze půl století, stal se v dějinách
jejím hlavním representantem, a pokládá se vůbec, jakoby její učení
neméně nežli ústrojí, ba všecky její přednosti i vady, prospěchy
i chyby, byly povstaly jeho působením, jeho zásluhou neb vinou.
Názor tento, jakkoli všeobecný, vždy přece jest nezprávný. Bylť
on ovšem muž ducha i působení výtečného, ale v jiném oboru,
nežli obecné nese domnění. My neznáme ani jediné věty nebo sady
věroučné, jejímžto by on byl stanovitelem původním; soustava nauky
té, kterouž zastával po celý věk života svého, nebyla útvor jeho
vlastní; přijalť ji byl hotovou a ukončenou od učitele svého M. Ja
koubka ze Stříbra; musíť tedy naprosto vyloučen býti z počtu
geniův tvorčích a myslitelův hlubokých. Ale osobil sobě učení
mistra svého přesvědčením tak živým, důmyslem tak plodným,
učeností tak hojnou a výmluvností tak šťastnou, že již za živobytí
Jakoubkova náčelnictví celé strany stejnověrcův zdálo se býti při
Rokycanovi, a nikoli při starci onom tichém prý a svátém. Byltě
zajisté za mládi hlavně muž ducha praktického, jasného i odhodla

ného; srdce jeho vřelo po pravdě, jakž ji poznával, i po cti a blaho

bytu národu, ku kterémuž náležel. Proto nad jiné lépe hodil se za

vůdce a velitele; proto také mohl státi se co řečník a jednatel tak



mocným a slavným, a přece co spisovatel tak nepatrným. Usta
vičné půtky s jinověrci směrův nej rozmanitějších, a péče vedená
o duchovní potřeby celého téměř národu, zjednaly jemu, ve věcech
náboženství a církve, zkušenost hojnější, a povýšily zrak jeho k roz
hledu širšímu, nežli u jiných vrstevcův jeho. Komu zjevoval se
život náboženský s tolikera stran, kdo sledoval rozumem tolik růz
ných zásad základy a plody, a hájil důslednosti své v odporech
a zmatcích tak mnohonásobných, musel chtě nechtě časem po
vznést! se nad obor duše všední, vyzuti se ze všeliké křehkosti citu

lidského, utužiti vůli svou a nabyti oné jasné usedlosti mysli, která
s hůry své i na poblouzení světa patřívá i bez náruživosti i bez
netečnosti.

O čistotě mravův a bezouhonnosti života jeho dávali přátelé
i nepřátelé svědectví jednohlasné. Jakkoli mnozí střáhli naň, hleda

jíce podvrátit! úctu, kterou choval k němu národ, a jakkoli nectné
troušeny často klevety, aby uveden byl aspoň v podezření, neob

jevil přece a neprovedl nikdo ani jediného skutku, kterýžby skvrnil
mravní jeho památku. Bylť arci již za živa obviňován a haněn na
hlas a důtklivě, ale nejvíce od lidí, kteří ho neznali aneb jemu ne
rozuměli ; i nelze zapírat!, že k odpůrcům a utrhačům svým choval
se důstojněji nežli oni k němu. S jedné strany vytýkáno mu, že
setrvával v neposlušenství proti Římu, s druhé že zdráhal se od

stoupit! od Říma naprosto. Takový odpor zdá se jakoby porážel
a vyvracel se s obojí strany sám; doložíme však krátce, co po
slouží k objasnění jeho.

Již mistr Jakoubek činil byl krajany své pozorný na nebez

pečí, kteréby následovalo z ouplného zamítaní tradice církevní, co

pravidla víry, a z obmezení tohoto na jediné a pouhé písmo svaté.
Vždyť prý mnohé základní pravdy učení křesťanského nemají
v evangelium než důklady slabé a nedosti určité, jako dogma
o trojici svaté, o božství v Kristu Pánu ajv. Nemáli tedy víra sama
slábnout! konečně a upadati v pochybnost, musí uznáno býti právo
církve prvotní k výkladu písma svátého a k ustrojení veškeré sou
stavy věroučné. Proto činil Jakoubek rozdíl již dotčený mezi články
víry podstatnými a případnými, a stanovil při oněch nutnost, při
těchto svobodu větší neb menší. Rokycana vážil sobě výstrahy té,
jako všeho, čemu se naučil byl od mistra svého. Protož nemoha
neuznávati církve Římské, třebas dle zdání jeho i poněkud scestné,
za dědičku spasitelné oné tradice, a s ní spolu veškeré moci klíčův

apoštolských, nepřestával toužiti po spojení s ní; arciže žádal při



tom, aby vrátila se zase na staré své cesty, s kterýchž neměla prý
vyšinouti nikdy. Spůsob a počet oprav žádoucích ustanovoval se

kompaktáty, jakž r. 1433 počaly a 1437 Ještě dokonat! se měly;
neumíme však na jisto určiti, v jaké míře přičítána jim od něho
nutnost aneb svoboda. Viděli sme, že hotov byl posléze podniknouti
poslušenství církve i neopravené, jen kdyby jeho samého nenutila

opustiti cesty starodávní; což zdá se žeby byl učiniti nemohl, kdyby
opravy žádané byl pokládal za naprosto nutné.

Povaha opposice Rokycanovy nabude světla lepšího, srovnáli
se s odporem, který zdvihali proti Římu kněží Táborští. Arci že
horlíval i on na všeliké nespůsoby kurie Římské, zvláště pak na
svčtáctví její a na to, co svatokupectvím nazývali nejen on, ale
i všickni téměř otcové Basilejští: přece však nezatracoval hierarchie
samé v sobě, nemluvil co její nepřítel, jako Táboří, ježto nechtěli
ani slyšeti o poslušenství jejím, nýbrž co bedlivý ostříhatel zákonův
jejích vlastních. Důvěra, s kterou na konci roku 1449 vypravil se

byl na cestu do Říma, dává znamenité svědectví o smýšlení jeho;
takéť zejména Mikuláš V a Kalixt III nepřestávali ve psaních svých
nazývati jeho »dilectus filius«. Když ale působením zvláště Kapi
stranovým a Eneáše Sylvia zmařeno konečně jeho usilování o vtě
lení podobojích do církve Římské, octnul se arci v postavení lichém,
nebuda již ani katolíkem ani protestantem pravým. Církev kališ
nická v Cechách stala se tudíž jakousi, smírneli tak říci, superfoetací
katolicismu, jejímžto papežem musel býti Rokycana sám. I bylotě
snadno pochopiti, s jedné strany nevoli nad oudem zpotvořujícím
tělo církve, s druhé citlivost a žel nad opomítaním lásky.

Žehrání na Rokycanu od těch, kteří chtěli, aby se odtrhl cele
od Říma, bylo ještě méně oprávněné: měřilo zajisté proti jeho
víře a přesvědčení, kteréžto spravedlivě soudí jen ten, kdo je pro
půjčuje s hůry. Křivdy přibývalo, když žalováno, žeby veden byl
ne věrou a přesvědčením, ale bažením po cti a vládě arcibiskupské.
Důkaz jest na snadě: kdyby mu bylo šlo více o čest a panství,
nežli o přesvědčení, bylby toto zapřel, aby dosáhl onoho v míře

vrchovaté; neboť netajně dáváno mu věděti, že ustoupili jen od

kalicha, dojde povýšení, jakovéhožkoli bude žádati. Poměr jeho
zvláštní ku povstalé pod ním »jednotě bratří českých* vyjeví se

určitěji, až o této jednati budeme. Mělť arci ctnost, která stavila

jej poněkud na stranu protestantskou; bylať to snášelivost k jino
věrcům. Jakkoli zajisté horlivým a neústupným býval při hájení
článkňv svých, jakkoli příkrý ve slovích proti odpůrcům: nechtěl



přece nikdy, aby ve věcech víry užívalo se moci a násilí, anobrž
mírnil a káral přečasto kvapnost ouřadův světských ve pronásledo
vání a trestání lidí bludných. I o tom přinese důkazy další naše

vypravování. Proto zdá se, žeby památka jeho měla u potomstva
s obojí strany připomínána býti s větším ušetřením, nežli bývalo
posavad v obyčeji. Jen co spisovatel nezasluhuje zvláštního uvažo

vání, ješto spisové hojní, po něm pozůstalí, nevynikají nikde ani

obsahem, ani slohem svým.
Vedle M. Rokycany vynikal duchem a působením již od

r. 1426 zvláště kněz Martin Lupáč ze Chrudimi, o jehožto
jednání, zvláště na sboru Basilejském, a volení na biskupství, co

suffragána Rokycanova, vypravovali sme na svém místě. Bylť i on,

jako Rokycana, učenníkem Jakoubkovým, ale horlíval mnohem více

proti Římu, nežli Rokycana, i jevil méně ochotnosti a péče ke
spojení se zase s církví všeobecnou. I jeho pronásledoval císař

Sigmund, jako Rokycanu, r. 1437, a spůsobil to, že byl vyhnán ze
Chrudimi. Po udušení sekty Táborské stal se poněkud prostřed
níkem mezi jejími zbytky a Rokycanou; on to byl také, co jako
farář Klatovský vedl písemné hádky s kardinálem Mikulášem z Kusy
r. 1452. Charakteristické bylo jeho snažení, odvesti lid český od

přílišného hloubání o spůsobu a míře přepodstatění chleba i vína
ve svátosti oltářní, čili o transsubstanciaci; měliť dle učení jeho
věřiti sprostě, že tam byly tělo a krev Kristovy, neptajíce se vše

tečně, kterým spůsobem, ale vyznávajíce raději nevědomost svou

upřímně. Neumíme však vyjeviti, kterak učení to vykládal lidem
učeným, protože spisové jeho ztratili se na mnoze, a jen výtahy
z nich zachovány jsou, pokud nám vědomo. Umřel 20 dubna
1468. 368

Větší nesnáze nastává nám, když obrátíme se konečně k ohle
dání těch stran neboli sekt náboženských mezi husity, které od
řekše se živé autority církve všeobecné, hledaly upokojení mysli
ve vyrovnání, smíření a spojení požadavkův rozumu svého s auto
ritou písem svátých. V lidských řádech a poměrech jednota každá
stojí jen autoritou; vyvrácením této nastává všude rozdrobení ne
konečné. Také v Cechách není pochyby, že již od r. 1417 zje
vilo se mnohem více rozdílných mnění náboženských, nežli o kte
rých pamět zachovala se, a že boj per živý a mnohonásobný před
cházel boj mečův, o kterémž vypravovali sme; škoda že ouplné
zničení těchto plodův literních nedopouští již souditi o povaze a
ceně jejich. Zjláště z první doby všeobecného pohnutí před rokem



1422, doby vření a tření nesmírného, zoufalosti vítězné, chiliasmu,
kommunismu, adamitismu atd., kdežto strana výstřední ještě byla
nerozstoupila se a neustanovila rozličných článkův a vyznání svých,
máme jen chudé a stranné zprávy o spisech některých, ježto pro
vozovali v lidu moc velikou. Tak dle svědectví Příbramova již
r. 1419 neb 1420 kněz Jan Čapek, farář Klatovský, později na

Táboře, vydal »traktat mordéřný, plnější krve, nežli rybník vody«,
v němžto »mnohými písmy starého zákona dovodí všech těch ukru
tenství, radě a vele, aby je všichni vedli bez rozpači; na kteréž
knížky, jako na první základ těch bojův, on i jiní kněží založili sú

boje ty neřádné, nekřesťanské a ukrutné, jimi se hájíce a vymlou
vajíce* atd. O spisech předního a nejsmělejšího té doby novotáře
na poli věroučném, kněze Martina Housky, upáleného na Roud
nici r. 1421, mluvili sme již na svém místě;

369 o vládykovi Sig
mundovi z Repan, prvním učiteli pikartství, t. j. zapíraní trans
substanciace, neumíme rozhodnouti, slovemli toliko aneb i pérem
hájil učení svého; pravdě aspoň se podobá, že byl spolu také spi
sovatelem. 370 A ještě méně ukazovat! můžeme na spisy, kteří roz

jímali politické a sociální spory tehdejší, o poměrech panstva i pod
daných lidí k sobě vespolek, ačkoli není pochyby, že strany o to
také netoliko mečem, ale i pérem živě se potýkaly.

Teprv když ve shromáždění Píseckém ku konci měsíce února
1422 strana výstřední autoritou společného usnešení a uzavření
svého snažila se i počínala nahražovati opovrženou autoritu církve,
utvořily se z ní pomalu sekty zvláštní a určité, z nichžto jedna,
tehdáž na počet slabší, proslula později pode jménem Sirotkův,
druhá četnější podržela jméno Táborů v, již na slovo vzaté. Pří
čina rozdělení byla, že většina toho shromáždění, pod předsedáním
kněze Mikuláše z Pelhřimova, řečeného Biskupce, od učení, oby
čejův a ustanovení církve Římské vzdálila se více, nežli některým
té strany, a mezi nimi také strašnému vůdci Janovi Zižkovi z Troc

nova, libo bylo. Známo jest, že jméno Sirotkův užívalo se později
jen ohledem na tohoto vůdce, co otce. Sekta Sirotčí trvala jen asi

třinácte. Táborská něco přes třidceti let. Násilným potlačením
Táborův r. 1452 nespůsobena však ouplná a stálá jednota církve
české podobojí, alebrž dána příčina k utvoření se brzkému stran
a jednot nových a trvalejších.

Sekta Sirotčí, pokud nám vědomo, neměla věroučných
článkův a zásad vlastních, ale hlavně tím dělila se od jiných, že
zůstávala jako v půlcestí mezi kališníky pouhými a mezi Tábory,



zachovávajíc učení o transsubstanciaci, užívaní ornátův při mši svaté

slavných obřadův při službě boží: odříkala však se, zároveň Tá

borům, všeho poslušenství k církvi Římské a brojila proti hierar
chii neméně nežli tito, ať nic nedíme o stejnosti zásad politických,
kteréžto poutaly obě strany dohromady. Proto není se čemu di

viti, že ze sekty této, kteráž některý čas zvláště ve královských
městech českých požívala veliké moci a podstaty, nevydařil se,

pokud vědomo, žádný čelnější theolog a spisovatel, ačkoli někteří
z učených jejích, jako ku př. Oldřich ze Znojma, farář Čá
slavský, a kněz Petr Němec ze Zátce, působením svým co

poslové na sboru Basilejském nabyli jakési slovútnosti.371 Hlavní

pro Sirotky učitel a spisovatel byl a zůstával vždy M. Jan Hus
sám, jehožto učení a ducha drželi se oni ve všem pilněji, nežli jiné
sekty české.

Musíme však z úsudku pronešeného vyjmouti muže zvláštního
a často připomínaného, kterýžto jsa cizozemec a poněkud i cizo

věrec, počítán přece mezi Čechy a Sirotky, s kterýmiž obcoval:
byl to M. Petr Payne, Angličan, obyčejně nazývaný »mistr Engliš«.
Vyloučen a vypuzen byv z university Oxfordské i z Anglie, za

příčinou horlivosti a stálosti, kteroužto nepřestával hájiti a šířiti
učení mistra svého, Jana Wiklefa, utekl se byl do Čech, a zde již
13 února 1417 přijat do sboru mistrův učení Pražského. Zůstal
od té doby v Čechách, účastna se čině všech velikých proměn
země této, až do r. 1452, kdežto poslední o něm zmínka se činí.

Bydlili pak i jiní Angličané s ním, jeho učedlníci, z nichž ale jen
jediný Jan Penning (r. 1437) nám dle jména znám jest. Přebýval
z počátku nejvíce v Praze, později v Zatci; některý čas zdržoval
se také pohostinu v Chelčicích, u Petra Chelčického, o němž brzy
siřeji vypravovati budeme. V zásadách svých zůstávaje vždy věren
mistru svému, nesnášel se nikdy cele s žádnou sektou husitskou,
ješto všecky odstupovaly od učení Wiklefova více neb méně: ale

nepřestávaly přece také obraceti zření svého k němu, an pro uče
nost a důmyslnost svou požíval co theolog největší po M. Jakoub
kovi vážnosti a úcty. Ačkoli zamítal transsubstanciaci, stál nicméně
s počátku několik let po straně mistrův Pražských; později, zvláště
za času sboru Basilejského, počítán byl mezi Sirotky, a když tito
r. 1434 zanikli, tovaryšil chtě nechtě s Tábory. Nebudem opako
vat!, co sme o jeho skutcích a osudech již vypravovali na jiném
místě. Dva z jeho traktatňv, na kteréž přední odpůrce jeho, M. Pří
bram, nejvíce naříkal, nedali se posavad nalezti; jiných ale počet



dosti hojný jest před rukama v bibliotékách rozličných; všickni

obírají se výkladem a hájením nauky Wiklefovy.
372

Strana Táborská, jakož sme již podotkli, teprv od r. 1422,
a zvláště v běhu léta 1424 stanovila i ohraničila určitěji učení své;
škoda že sbory její o to na Táboře ku konci dubna 1424 a ve
Klatovech ve první polovici listopadu 1424 držané zůstaly pro nás
beze vší paměti, an kněz Mikuláš z Pelhřimova do své »kroniky
kněží Táborských* nepojímal vypravování o tom, co uvnitř té
sekty dálo se, ale jen o hádkách a půtkách jejích se protivníky.
Protož ačkoli v dějinách samých pozorovali bylo, aspoň v létech
1424—1434, určité jakési ústrojí sekty této theokratické a socia

listické, kteréžto, co mimořádný výtvor národního ducha českého,
seznati v podrobném provedení svém, byloby dosti zajímavo; mu

síme však odříkati se známosti takové, když pramenův o ní sebe
pilněji hledaných nikde nelze dopátrat! se. Hlavní stanovitel a há

jitel všech článkův učení Táborského byl často připomínaný kněz
Mikuláš z Pelhřimova, jenž od r. 1409 byv bakalářem učení
Pražského, v měsíci září 1420 zvolen byl na Táboře za biskupa,
a umřel co vězeň v žalářích Poděbradských okolo r. 1459; v ná
rodu znám byl vůbec pode jmenem Biskupec, kteréžto později
stalo se mu osobním. Co vše činil a trpěl pamatný muž tento za
dlouhého živobytí svého, vypravovali sme již na svém místě; i spisův
jeho některých dotýkali sme častěji, a zvláště těch, ježto pojal do
své »kroniky kněží Táborských.* Byloť jich však více, nyní ztra

cených, ku př. traktáty psané proti Petrovi Chelčickému; zmínky
také zasluhuje jediný nepolemický spis nám známý, sestavení totiž
v jedno všech čtyř evangelií. Ale dle svědectví Příbramova i Chel
čického Biskupec sám netajil prý, že bral někdy velikou částku
svého učení od kněze Jana Němce Zateckého, tuším záhy
zemřelého, jehožto však spis důležitý, latině i česky vydaný, nedal
se posavad opět nalezti. 3

'
3

Podavše již na mnohých místech dostatek bohdá zpráv o duchu
a zásadách učení Táborského, nebudeme o nich zde opět se šířiti,
ale uvedeme raději obraz zajímavý města i společnosti jejich, jejž
vylíčil nedlouho před konečným theokratické republiky pádem slavné

známý spisovatel Aeneas Sylvius, když vyslán byv od krále Fri
dricha III na sněm Benešovský, pobavil se dvakrát na Táboře po
hostinu; opustíme ze zpráv jeho jen to, v čem se zračí ne tak věc

sama, jako raději spisovatelova k ní nechuť a nevole. Když vy
slanci na cestě své (tuším 17 července 1451) pod večer blížili se



k Táboru, pro strach loupežníkův a násilníkův branných nezdálo
se jim nocovati ve vesnicích, ale předeslali do města oznámit pří
chod svůj a žádat o nocleh; chtěli sme, dí Aeneas, »raději svěřiti
se vlkům nežli zajícům. Táboři byli tomu rádi, a vysuli se hro
madně vstříc k uvítaní našemu: divné to podívaní! lid hrubý a ne

okrouchaný, an chtěl zdvořilým vidin býti. Počasí bylo deštivé a

chladné, oni pak vyšli proti nám jedni jezdecky, jiní pěšky, někteří
v čechlících, jiní v kožiších, nejeden bezoký, jiný bezruký, onen
bez sedla, tento bez bot a ostruh, všickni bez pořádku a s hovorem
hlučným; přinesli však dary a pocty, ryb, vína i piva. Město samo

jeví se na rovném výsadku svém nad srázy a vodami, obehnáno
zdí dvojitou s mnohými věžemi: ale v okřídlí, kde s pevnou zemí
ouzce souvisí, chráněno jest nad to valným příkopem a zdmi hrub
šími. Tu kdo vchází, musí projiti trojí branou: první má zdi
20 střevícův zšíří a 40 zvýší a silnou věž nad sebou; u vchodu
jejího viděti dva štíty, na jednom namalován angel s kalichem,
jakoby pobízel ku požívaní jeho, na druhém vyobrazen slepý starec
Zižka, přední někdy Táborův vůdce; neb ačkoli obrazy svátých
v ohavnosti jsou u nich, jeho však obraz všude u veliké jmín jest
vážnosti. V městě není ulic pravidelných, než jak kdo náhodou
postavil byl prvé stan svůj, tak vystavěl si později dům ze dříví
aneb z lepenice; po náměstí pak stojí rozestaveno, na ostrach sou

sedům, válečných strojův množství. Mužův ke bráni schopných
počítá prý se v městě na čtyři tisíce; ale nemohouce již, jako
dříve, rozbíhati se po kořistech, oblenili se znamenitě, a hledají
živnosti jedni ve tkaní vlny nebo lnu, jiní v kupčení. Jest pak
mnoho lidí zámožných mezi nimi, a domácí nábytek všude ouhledný
ba skvostný. Před časy nebylo na Táboře jmění zvláštního; ko
řisti nepřátelům odjaté snášeny dohromady a požívány mezi bra
třími obecně, a cokoliv se komu nedostávalo, naskytoval druhý:
ale již každý živí se o sobě sám, láska ke bližním ustydla, jeden
hýří a druhý mře hladem. V městě stojí dům dřevěný, na spůsob
vesní stodoly, jejž nazývají chrámem; tam se káže lidu obecně,
zákon na každý den se vykládá, a u oltáře jediného, nesvěceného
i nesvatého, svátostí se přisluhuje. Kněží jejich ani pleší nenosí,
ani brady neholí; obec snáší jim potravy a nápoje s potřebu do
domu, a přidává na každou hlavu po kopě grošův na měsíc, aby
jimi menší potřeby zapravovati mohli; desátkův ani platův při
oltáři nedává se žádných. Největší bývá o to péče, aby všickni
pilně chodili na kázaní, kteréž kdokoli zameškává, bývá trestán.



Nejsou však jednomyslní všichni u víře: neb na Táboře věřiti volno,
co komu libo. Jsouť tam i Mikulášenci, Ariani, Manicheové, Ar

méni, Nestonáni, Berengariové a chudí Lyonští, zvláště pak váží
se Waldenští, ouhlavní stolice Římské protivníci.* Aeneas Sylvius
byl hospodou na Táboře u měšťana nad jiné bohatého a váže

ného, z jehož úst sebral větší díl zpráv těchto. Muž ten ukazoval
hostu svému také vzácný obraz Marie Panny a Krista ukřižova
ného, ježto s úctou tajně choval mezi poklady svými, ale nedal se

namluviti, aby přízeň svou k církvi Římské osvědčil skutkem ně
jakým zjevnějším. Nicméně Aeneas, když vracel se z Benešova,
tu chvíli, co spoluvyslanci jeho zastavili se na Táboře k obědu,
uchýlil se opět k témuž hospodáři; kamž i v okamžení přišli k uví
tání jeho přední měšťané, kněží a žáci v hojném počtu, mluvící
latině; neb nešlechetný ten lid to jediné dobré měl prý do sebe,
že liboval sobě v naukách. Rozmlouvání proměnilo se brzo v hádku,
v kteréžto oučastnili se zvláště Mikuláš, jejž nazývali biskupem,
»člověk plný dnův zlých,* Václav Koranda »starý otrok ďáblův,*
a Jan Galet, kněz nedávno před tím z Polska, kdežto upálen býti
měl, uteklý. Aeneas, jakkoli nerad, neuhýbal se přece, aby z ne
mluvnosti jeho nebrali sobě Táboři snad chlouby, jakoby biskup
poslušenství Římského neuměl aneb netroufal sobě odolati důvodům
jejich. Rozumí se, že se rozešli zase, jakoví se byli sešli. Aeneas
ale děkoval bohu, když vybaviv se z toho hnízda kacířského, ze

synagogy satanovy, spatřil se v šírém poli zase: »byloť mi, dí,
okolo srdce, jakobych z pekla byl vyváznul*.

374

Zpráva o různověří na Táboře zdá se sice, dle obyčeje spiso
vatele tohoto, znamenitě nadsazena býti, ale není ovšem beze vší

podstaty. Na Tábor brávali outočiště své, kdokoli jinde pro svou

výtržnost u víře pronásledováni byli, jakož učí sám příklad Jana
Galeta Poláka zde připomenutý; tam býval stok všeliké hetero
doxie ze krajův blízkých i dalekých, a pověstný Táborův fana
tismus nevylučoval tudíž ani nepřevyšoval jejich snášelivosti; jediná
výminka pohostinství byla odhodlanost nevrátiti se nikdy více pod
autoritu církve Římské. I poněvadž duch takový ještě hojně za
kořeněn byl v myslech českých i moravských, nemohlo ani násilné
zničení svobody a zvláštnosti Táborské skrze Jiřího Poděbrada
r. 1452 vydařiti se dle oumyslu pána toho, ale vedlo raději k oučin
kům opačným. Myslitelé odvážnější, nechtějící podrobiti se auto
ritě ani papežově ani Rokycanově, ztrativše dávné a jakoby při
rozené střediště své, jevili se a působili od té doby každý po různu;



řeklbys, jakoby duchovní jed, nemohoucí vyprýštiti se více jedním
vředem, počal byl jizvili uvnitř celé tělo národní. I dopadáť sku
tečně v dobu, kde udušeno bylo táborství, počátek rozmanitých
sekt nových, z nichžto nejedna odolala konečně všem hrůzám ža
lářův Poděbradských.

Máme zprávu, že okolo léta 1450 jistý Mikuláš Křížovský a
s ním bratr Straka chodili po Cechách s traktáty, v nichžto vedli

prý důkazy, že Kristus není bohem. Proto vsazeni oba na Podě
bradech do vězení, kdežto zároveň Biskupcovi dochováni smrti;
Křížovský seděl prý tam celých devět let. 375

Okolo léta 1463 kněz Jeroným, kterýžto vzdav se kněžství,
nazval se Jakubem a byl lékařem, jal se učiti o duchu svátém, že
není třetí osoba v božství. Dále nevědomo nic o něm.

V Moravě jak dříve, tak i za krále Ladislava časté hořívaly
hraně: řeč bývá o lidech pro víru mučených a pálených zejména
v Brně, v Olomouci, Prostějově, Výškově ajv. V Kroměříži jakýsi
kněz Štěpán počav rozsívati učení táborskému podobné, vyhnán
jest odtud i s obcí, která se k němu byla přivinula. V Meziříčí
kázal táborský kněz Štěpánek některý čas veřejně; podobná hnutí

připomínají se v Moravském Krumlově, ve Strážnici a v Uherském
Brodě. Stálé však sekty zvláštní netvořily se té doby v této zemi,
ale vyznavači učení výstředního, kteří tam ušli pronásledování, při
pojili se později k sektám českým.

V Čechách stejnou dobou zvláště v městech pošumavských,
Domažlicích, Stříbře, Klatovech, Sušici a Písku, kde někdy učení
táborské převládalo, časté jevilo se vyštěrbování u víře, v jehožto
trestání ouřadové světští všude větší ukazovali klopotnost, nežli
M. Rokycanovi mílo bylo; nejednou zajisté vězňové takoví, dopra
veni byvše od purkmistrův městských ku podkomořímu zemskému
do Prahy, a od tohoto postaveni k soudu voleného arcibiskupa,
vraceli se k sousedům svým se psaními omluvnými i ochran-
nými.

376

Kromě jednotlivých ale takovýchto úkazův řeč jest i o sektách
zvláštních, měvších každá své ústrojí; ty obyčejně mezi sebou jme
novávaly se jednotami a bratřími, od jiných pak nazývány
byly rotami. Nejstarší a nejméně známá mezi nimi byly pozů
statky Adamitův, r. 1421 od Žižky nedokonale vykořeněných.
Nyní dáváno jim tuším jméno roty Košatské. Neumíme o nich

podati více, nežli že drželi se vždy ještě tu i tam podtají a po
řídku, plichtíce se tytýž mezi Tábory; aspoň jisté jest, že později



mnozí z nich, davše se na pokání a přijavše naučení lepší, stali se

oudy jednoty bratří českých.
8 " Do veřejnosti však, co jednota

zvláštní, nevystoupili, pokud nám známo, nikdy více.
O málo známější byla jednota Mikulášencův (Nicolaitae),

kterouž také nazýváno Mikulášovskou, Vlasenskou, Pecinovskou a
Plačtivou. Byli to jakoby předchůdcové kvakerův, jelikož zamítali
veškeren řád kněžský, a zakládali víru svou, vedle písma svátého,
také na zvláštním zjevení, kterýmž duch svátý osvěcoval prý bez

prostředně oudy jejich. Zvláště původce sekty té, Mikuláš ze Vlá

senice, vsi u Pelhřimova, sedlák neučený a sprostý, honosil se ta
kovou milostí boží, že mu s angely obcovati a od nich naučení
bráti dáno bylo; a však i jiní jeho věřící měli prý každý ducha
svátého v sobě. Ze spisův jeho zachovalo se jediné, »hádaní o krev
boží«, kteréž měl s kněžími strany Římské na hradě Choustníku
r. 1471; hlavní díla, »zjevení boží slouhám božím* a »proroctví«,
tištěná téhož r. 1495, ve kterémž i umřel, nejsou nám známa nežli
z Indexu, kterýž je páliti kázal. Přívržence nacházela tato jednota
jen v nižších třídách lidu; neví se o žádném oudu jejím, jenžby
vynikal byl učeností, ouřadem neb bohatstvím, ba tuším ani po
božností. V Praze počal byl jakýsi Matěj Sláma kožišník šířit i

učení to, ale byv proto potrestán r. 1486, pustil od něho i s uče
dlníky svými. Jinde však po Cechách i po Moravě udrželi se Mi

kulášenci roztroušení až do XVII století, uchránivše se pozoru a
nátisku světského nejvíce nevalností počtu svého, ačkoli scházívali
se tytýž ve vsi Pecinově v Rakovnicku. Mívali také prý v obyčeji
plakati hojně, odkudž i příjmí jim dáno. 378

Kromě výstředních těchto dvou sekt, ježto více nebo méně

spouštěly se obě písma svátého, co jediného základu víry a nauky
křesťanské, připomínají se okolo polovice XV století zejména »bratří
Chelčičtí, Vilémovští, Divišovští, Zatečtí, Kolínští,
Hradečtí neb Orebští, Litomyšlští, Rychnovští* a ji
ných více,

379 kteříž uchýlivše se od učení Římského i Rokycanova,
blížili se sice poněkud k Táborům, ale měli také každá obec své
zvláštní učení a ústrojí, podle rozličného vedení kněží a učitelův
jejich. Podrobných však zpráv o rozdílech takových podati nelze.
Víme jen ku př. o městečku Divišově, že tam za krále Ladislava
jistý kněz Jakub zakládal učení nové, a že okolo něho počala dě
lati se obec zvláštní a samostatná. Něco podobného přihodilo se
také na Vilémově, kdežto provodilo se, dle svědectví a smyslu po

zdějších bratří českých, náboženství čistější nežli jinde. Vše to



utonulo dávno ve proudu věkův, nenechavši nižádného po sobě

znamení, aniž více v paměti lidské obnoveno býti může. Jen jeden
jediný toho spůsobu zjev činí výminku, jestli ne slavnou aspoň
památnou a důležitou; o jednom jediném z nábožných těch * bra
trství* naskytuje se nám netoliko možnost, ale i povinnost, podati
zprávy místnější, an živý pramen působení jeho nejen odolal věkům

pozdějším, ale slibuje i do budoucnosti ještě účinky zdárné ve

všelikých končinách světa: míníme bratří Chelčické a učitele

jejich Petra, co předchůdce a duchovního otce Jednoty bratří
českých a moravských, kteřížto v cizině v Herrnhutě
podnes zachovali byt svůj. I musímeť tím déle pozastavit! se při
zjevu tomto, čím hlubší jest nepamět, do kteréž upadl za věku
našeho: neboť tu činiti máme se spisovatelem, kterýž co do samo

statnosti ducha, původnosti a plodnosti myšlének i jadrnosti slohu
první mezi souvěkými krajany svými osobil sobě místo, a v XV sto
letí vůbec před jinými, hned po M. Janovi Husovi, jmenován býti
musí.

Ačkoli pak jméno Petra Chelčického samo v sobě jak
od počátku tak i až podnes často dosti se připomínalo, vždy
přece osoba jeho tolikerou obalena jest tmou a pochybností, že

jí nelze postaviti na jisto. Neumíme povědíti určitě, ani jakého byl
stavu a povolání, ani kdy a kde se narodil a umřel. Souvěkých
pamětí zbývá o něm málo; musímeť je hledati téměř jen ve spisech
jeho vlastních, ač on nemluvíval o sobě leda pořídku a skromně.
Domýšlíme se, že rodil se okolo r. 1390, a že byl M. Rokycany
0 několik let starší, protože již r. 1420 míval učené hádky s před
ními theology onoho věku, M. Jakoubkem a knězem Martinem Tá

borským. Ve mládi studoval byl na vysokých školách Pražských,
ale jen krátký čas, tak že nedosáhl ani učeného gradu, ani dosta
tečné známosti jazyka latinského;

380 zdá se, že zamýšlev dáti se do

kláštera, sveden byl s úmysla povstalými té doby velikými nepo
koji v církvi české. To jisté jest, že zůstal laikem, a nezastávav
nižádného ouřadu ani duchovního ani světského, že trávil pozdější
věk svůj soukromí a tiše ve vsi Chelčicích u Vodňan, odkudž mu
1 jméno dáno. Nebylť sice ani pánem té vsi, ani poddaným v ní,
ale bezpochyby hospodářem svobodným a více méně zámožným,
čili zemanem nebo dědinníkem. K tomu zdání vede nás nejvíce
zřetel neb oko, kterým patřil na společenské poměry věku svého,
neprozrazuje nikde nějaké osobní podjatosti aneb sklíčenosti právem
cizím, a obracuje pozor, vedle náboženství, nejvalněji k myšlenkám



a péčem zemanským. Dle toho zdá se, že vydařil se i on z toho
stavu, kterému národ český za jeho věku děkovati měl za nejráz
nější a nejstatnější muže své, ze vládyctví totiž, čili ze šlechty nižší
a chudé. 381

Neuměje tudíž než málo latině, nemaje na blízku žádné biblio

téky, zbaven jsa obcování s lidmi učenými, a obmezen na plody
domácí literatury české, kterak mohl muž tento povznésti se přece
k té výši spisovatelské, na kteréž jej ne bez obdivování spatřu
jeme ? kde nabyl oněch známostí, o kterýchž jeho spisové dávají
svědectví zjevné a neodolatelné ? kterak dozrála mysl jeho k soudu
ne bezomylnému sice, ale vždy samostatnému a povážení hodnému
0 věcech božských i lidských, o přírodě a dějinách, o poměrech
církve i státu, o mravích a právích společenských? To jen s částky
dá se vysvětlit! ochotností, kterouž tehdejší učení Cechové pro
půjčovali se mu podáváním výpisů v ze knih vzácných, starých
1 nových, jakož to chválil zejména o mistřích Betlémských, Ja
koubkovi a Martinovi Volyni. Také uchýlení se k němu do Chelčic
mistra Petra Payne Angličana, co vyhnance z Prahy r. 1437, slouží

aspoň za důkaz, že již tehdáž obraceli k němu pozor svůj výtečníci
věku. Přidati však se musí, že stará literatura česká byla mnohem
bohatší na spisy zvláště náboženské, nežli nyní ji známe, an sám

Chelčický dokládal se často ku př. knih mistra Protivy, nám na

prosto neznámého, ačkoli vynikal prý i rozumem i učeností nad
jiné krajany své.382 Ale přední výminka výřečnosti Chelčického co

spisovatele musí vždy přece hledati se v duchu jeho tak neoby
čejně nadaném, že se mu nevyrovnal tuším nižádný z jeho kraja
nův a vrstevníkův.

Spisové jeho, kteréž známe,
383

zdají se všichni psáni býti teprv
mezi léty 1433 a 1443, ovšem ještě před konečným pádem moci

Táborské, a již po hádkách, kteréž národ český vedl se sborem
Basilejským. Z toho viděti, že teprv u věku dospělejším dal se do

spisovatelství, jakož i sám osvědčil to, k Rokycanovi mluvě: »Věz,
že o těch věcech, kteréžť sem psal, nižádné vůle neměl sem k tomu,
než toliko skrze jiných mnohé napomínaní: ale více sem se bál
toho učiniti, věda že příliš daleko stojím nazad za jinými, pozdě
počínaje, stíhaje věci minulé, a to ne ku pokoji, ale více k sváru
a v nejistotu, jako stín chytaje, an přede mnou utíká.« (Rkp. Pař.
str. 1.) Skromnost však a zdvořilost jeho nedostupovala té míry,
aby chtěl byl zapírati a tajiti aneb jen mírniti přesvědčení své proti
němu; »mysl má,« tak pravil, »má něco sama u seb6) to bůh
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zná; — protož udeříliť sedlák z hluchá jako palicí, nepohybuj se
Umění Tvé, anť chci Tobě protivné věci černidlem mazati na

papír jako nedětinskému člověku, ale muži silnému ve velikých
věcech; věda, že mnoho máš, mnoho neseš a mnohé věci sebou

zapečetíš konečně* (tamže str. 2.) Na to hájil důkladně odchýlení
své od učení Rokycanova, a zvláště, že nic nesmýšlel o moci
klíčův hierarchie Římské, nevěřil ve transsubstanciaci, zamítal oči
stec i odpustky, tupil vzývaní svátých atd. Ale ani s Táborskými
kněžími nesnášel se v učení, an oslovil je v replice proti Mikuláši

Biskupci takto: »Bratří kněží! jestli to zlé a těžké proti bohu, žeť
se mnozí rozličně rouhají svátosti těla a krve Kristovy, vy se toho
nejprvé bojte: nebo není slýcháno v Cechách prvé za nás rouhání
takového, jako se jest zdvihlo od té chvíle, jakž ste vy a tovařiši
vaši vnesli v lid to znamení 354 a množení řeči o modlosloužení:
tak více vždy až do dnešního dne jedno »motýl,« »skvarek« a
»modla* v ústech mnohých vězí. A takoví rouhači nechavše toho
znamení mrtvého jako modly, i obrátili sou se v ohavné a ne
ukrocené smilství, kteréž i dnes víme a známe je.

385 A oni vás

pochvalují před námi, že jste vy ještě stateční kněží, ježto tu modlu
papežovu kážete, a že ještě právě nesmíte pro ďábelníky a pro
modloslouhy, ale byste směli, teprv byste zjevili věrným tu velikou
ohavnost postavenou na svátém místě!* (01.1.24.) »Jáť sem vás

vždy více miloval, než jiné kněží; protož více jest mi vás žel nežli

jiných* (tamže 83). Takéť »zdávna dobrou přízeň i svolení o mnohé
věci víry naší měl sem s vámi: ale o svátosti oltářní a o její
pravdě nic« (t. 15

1
atd.

Nesnadná otázka o přítomnosti těla i krve Kristovy ve svá
tosti večeře Páně stala se byla, jakož vůbec vědomo, nade všecky
jiné jablkem Eridiným mezi husity. Chelčický ve traktátu zvláštním
o ní stavil se i Táborům i Kališníkům na odpor, drže se nejvíce
slov Bernarda Klarevalského, kterýžto psal, že »tělo Kristovo ve
svátosti nerodí se, neplodí se, ani netvoří se, ale v rukou kněž
ských spolučiní se, t. j. že bůh mocí svou a slovy svými, kteréž
mluví kněz, to působí, že v rukou kněžských spolubývá (skrze víru
a služebnost úřadu kněžského) i tělo Kristovo, i spůsob chleba.*

(01. 209.) Vykládal tedy zázrak zázrakem, a tajemství tajemstvím.
Nebyly však to věroučné, nýbrž mravoučné pravdy, které

hlavně zaměstnávaly mysl Petra Chelčického ; jemu nebylo tolik péče
o zprávnost nauky, jako raději o zprávnost života; nestaral se více
o vyskoumání tajemství pravd božích, nežli o poznání a zachová-



vání přikázaní jeho; ba i kde hádal se skutečně o theoretické
články víry, brával sobě k nim míru a pravidlo hlavně ze praxi
křesťanské. Byltě v té věci, jestli ne učenníkem, alespoň následov
níkem zbožného někdy mistra Matěje z Janova, jemužto rovnal se
v důmyslu, důkladnosti a horlivosti, předčiv ho však smělou od
hodlaností mysli a důrazem řeči. U obou těchto učitelův českých
vyjevil se, co do pojímaní a provozování náboženství, znamenitý
rozdíl ducha národův severních, slovanského i německého s jedné,
a jižných, Italianův, Španielův i jiných s druhé strany, U oněch
křesťanství prýští se a přebývá vždy hlavně ve hlubinách citu a

přesvědčení, čili ve vnitřnostech duše; u těchto vzniká sice také ze
hlubokého a živého kořene, ale působí a hraje více v oboru obraz
nosti, čili jakoby na pokrají duše. Proto také větší váha klade se
tam na úmysly a vůli, zde na pouhé skutky; a onino více bývají
nakloněni spokojiti se oumyslem i beze skutku, tito více skutkem
bez oumyslu. Evangelium samo požaduje sice i jednoho i druhého:
ale nelze zapírati, že Kristus i apoštolé, působivše osobně u ná
rodův jižných, nalézali více příčin k horlení ve smyslu prvním nežli
ve druhém. Chelčický za příkladem M. Matěje jal se s téhož sta
noviště posuzovati veškeren život křesťanský svého věku, I jemu
bylo následování příkladu Kristova nejvyšším pravidlem, milování
boha nade všecko a bližního svého jako sebe samého zákonem
všech zákonův: ale milování boha mělo se díti jedině upřímným
a bedlivým ostříháním všech jeho přikázaní, a z lásky ke bližnímu
měl člověk i křivdy snášeti trpělivě, nehledati pomsty, neopláceti
zlým za zlé. Těžko jest představit! sobě, jak bystrozrakou pilností
a přísností odměšoval Chelčický v lež a pokrytství všecky myšlenky,
všecky řeči a skutky na oko ctnostné a bohulibé, jestliže nepochá
zely z opravdové vůle a ze srdečného snažení, zachovat! se přede
vším bohu a plniti věrně přikázaní jeho; zapíraní sebe samého a

oddanost do vůle boží, avšak více činná než trpná, byly mu ctnosti
základní a nutné u křesťana. Nežádaltě plýtvání city nábožnými,
ani slovního cvičení se v pobožnosti, ani zahálivého těkání mysli
o božství, ani zoumyslného ascetického týrání těla; byltě vzdálen
všeho mystického blouznění i všeho pohřižování se do hlubin spe
kulace, rozumem jasným neméně nežli věrou měřil všecky poměry
a povinnosti lidské, a ve všem kázal šetřiti míry. Důležitý v ohledu
tom byl zvláště spis jeho nadepsaný »0 šelmě a obrazu jejím«.
Šelma bylo mu vše, co nese tvárnost, ale ne spolu podstatu ctnosti
a pobožnosti: tedy všecko svatouškování a pokrytství, každý spůsob



fariseismu, každé opus operátům, všecky obřady a ústavy, které

chtějí dosti učiniti zákonu bez opravdového odvolení hříchu; vše
to slulo mu antikristem, protože nápodobilo Krista jen na oko

skutky zevnitřními, a nikoli duchem pravdy. Chelčický uběhl až

do zámezí, zatracováním všech ustanovení církve při službách božích
a při provozování nábožnosti, jelikož dají se odbývati beze skuteč
ného polepšení zvykův a oumyslův hříšných. Horlení v tom směru
činí hlavní obsah i spolu známku všech jeho spisův. Z té příčiny
zanevřel na všecky zákony lidské, pravě že oni kladou se na místo
zákonův božích k zatemnění a zemdlení těchto, a veda důkazy, že

zákon boží jest dostatečen ke všeliké zprávě života. Důkazy takové
méně zračí se v pojednání »o základu zákonův lidských*, nežli ve

knize kterouž nadepsal »Síť víry* a kteráž mezi čelní plody péra
jeho počítati se musí.

»Křesťanství, dle učení jeho, jest prý živel ducha, jest říše svo

body, kdežto člověk samoděk a přirozeně se nese k dobrému
kdežto není odporu ani nepořádku, tudíž ani připuzení a nucení,
aniž rozbroje a bouře. Pohanství naproti tomu pochází z těla, i jest
plné nepokoje a zlosti, pr-očež musí bezděky puzeno býti ku po
řádku, aby pokolení lidské aspoň v časném dobrém těla i statku
zachováno bylo. K němu výhradně vztahuje se moc světská při
puzující (čili což nyní nazýváme zásadou autority), kterážto může

prý »odjíti život, ale vůle přenesli v jinou nemůže. Bůh nechce
nikoho puditi bezděky k své dobrotě, aniž mu ta dobrota vzácná

jest, kterážby mušením připuzena byla.* (Síť 1. 68.) Protož všecka
vláda světská pochází ode hříchu, jest zlé, ačkoli proti zlým nevy
hnutelně potřebné ;

386 buďtež křesťané, dí, a nebude vám potřebí
králův ani pánův dle obyčeje pohanského. Když svátý Pavel při
kazoval Římanům, poddánu býti mocem vyšším, kteréž tehdáž byly
kromě víry, neučil jich proto nikoli, aby ze sebe jednoho křesťana
vyzdvihli, ježtoby jim panoval spůsobem králův té doby. (Síť 1. 83.)
»Nekaždý, (tak dí tamže 1. 88) kdož se v moc víže aneb jí požívá,
bohem se v to vede, ač i z dopuštění božího toliko může se vá

žati v moc Nebo některé moci od boha jsou k zřízení země, a
některé povstávají k zetření země, jako mor a bouře, přívaly krupné
atd. Čisté a pravé křesťanství panovalo jen v prvotní církvi až do
císaře Konstantina Velikého; kteréhožto když prý Sylvestr pustil
u víru, bez proměny života, se vším panstvím a se všemi právy
pohanskými, křesťanství brzy zpohanělo veskrz a veskrz (Pař. str. 82)
Papež císaře účastna učinil Krista v pohanství, císař papeže zase



učinil účastna světa i zboží a chvály jeho; protož kdež prvé Syl
vestr a Petr Waldenský (tak!) kryli se po lesích a po jamách před
ním, potom císař vsadil Sylvestra na mezkyni a vodil jej po Římě
(Pař. 89, 90). Od té doby moci obě, císařská i papežská, podporují
a drží se na vzájem jedna druhou, všecko v církvi a křesťanstvu
obracujíce sobecky k nebožským oučelům svým. I téměř náruživě
horlí Chelčický, kdekoli může, na doktory, mistry a kněží, čili jak
je kdesi (Ol. 219) jmenuje, na ty »satrapy císařské,* kteřížto spo
jivše se s mocí světskou, velebí ji k užitkům víry, a chtějí prý »ji
včísti u víru, jako vlastní věc víry* (Síť 99). Oni snášejí prý »písma
zákona nového i starého, aby pána světského bezpečně postavili
pod víru Kristovu s mečem jako apoštola a náměstníka božství;
a radí mu, aby pokojnu činil a chránil svátou matku církev, aby
spala dokud sama chce, i aby sloužil bohu nábožnou ostrostí meče,
ažby někde celá krajina popelem lehla* (Pař. 63). Usilujíť oni prý
jen o to, »aby svět vešken byl podražen pod jich poslušenství;
protož mocí pudí všecky, kamžkoli zamyslí, sbírajíce vojska i tisk
nouce jedny na druhé, aby lidé se vespolek vraždili, loupili a vše

lijak hubili, a zprávy nižádné aby nehledali z víry Kristovy, ale aby
na jich přikázáních a na jich právích dosti měli o všech věcech*

(Ol. 237 a 268).
Myšlenka však, která nejpředněji značila nauku Chelčického

a byla jeho vlastní, bylo naprosté zamítaní práva k válčení, ba
i práva ke trestu smrti mezi křesťany. Není se čemu diviti, že věk,
který vbohopustých bojích husitských tolik byl vyvedl na odiv ukrut
ností a šeredností neslýchaných, zbudil také myslitele zbožného,
aby protestoval srdnatě proti samému pramenu, ze kteréhož neřesti
takové se prýštily. On prolévaní krve pokládal za hřích a ohavnost
bez výminky, netoliko tomu, kdo mocí a pychem zdvihal se k outoku,
ale i tomu, kdo mocí bránil se. Všecky bojovníky nazýval jen
zprosta násilníky, zabíječe, vražedníky a roty bezbožné, nevynímaje
z kletby své ani stavu rytířského, pokud tento sobě za povolání
kladl vedení války. »Odvolalli jest bůh, (tak ptal se, Pař. 114) při
kázaní svá: nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš, neučiníš násilí bliž
nímu ? A když jich neodvolal, neklamouli mistři a kněží lidu, omlou

vajíce hříchy takové ř« Všichni, kdož to činili, nevynímaje ani
M. Husa, pili prý »z vína kurvy veliké, jímž jest zapojila všecky ná

rody, tak že ve tráveninách jejích bloudí všickni* (Pař. 58). »Ovšem

já to vím, že M. Hus sám od sebe, připravuje se k mučedlnictví,
nevyvodilby běhův bojovných, kdyby neměl širokého učení o to -a



v doktořích« (Pař. 60). Ale M. Jakoubek, »když mě jest kaceřoval
pro moc ve svém pokoji v Betlémě, řekl sem jemu: když ta moc

právě u víře stojí podle té tvé řeči, máliž zprávu v evangelium ke

svým skutkům, k bojům a k jiným ukrutenstvím ? Řekl jest: nic,
ale staří svati tak praví. A po odjetí královu od Prahy (r. 1420)
když mnoho lidu zbito s obou stran, vymlouval ty zabíječe, řka:
jáť jim nemohu svědomí činiti z těch zabití, nebo stav rytířský
bylby potupen! Odkud to pije ten muž veliké tichosti, postavy
posvátné?* (Pař. 63.) »Bylby se osupil na každého, kdožby v pátek
snědl jelito svinní; a teď nemůže z vylití krve člověčí svědomí
činiti! kdo jest jemu svědomí odjal?« (tamže 65.) Protož »táži se

tebe '(tak psal Rokycanovi t. 60), které to rytíře míníte, jimžto běh
bojovný přísluší? Tyli kasalické,387

ježto na hradích a na tvrzích

vlasy ramena odívají a suknice krátké mají, jimiž podobně nemohou
zadku přikryti? Jestliže jediné ti mají bojovati, což pak činí v bojích
měšťané a sedláci ? Pohleďte na své řeči, žeť pravé nejsou; že vy
v čas boje naděláte rytířův z koželuhův, z ševcův, ze špuléřův
i z těch, kdož může palici nésti, a na kázáních mluvíte o knížatech
a rytířích, i naděláte jich ze všech lidí! Neb ani král, ani knížata,
ani páni, ani hubení panošce nebojují sami, ale každý mocí vypudí
své sedláky, zšibalíce tak a k mordu připravujíce lid veškeren.*

Takovýmto horlením proti právu a obyčeji války vůbec dělil se

tedy Chelčický ne od Říma toliko a Prahy, ale také od sekty Tá
borské a Sirotčí, a neměl za živobytí svého nežli skrovný počet
přívržencův, kterým dáváno jméno »bratří Chelčičtí.« Neboť za

mítaje všecko užívaní moci světské připuzující, co pohanství, neroz

mýšlel se přiznali se i k nejkrajnějším z nauky své vývodům. Učen
níci jeho měli netoliko neužívati moci ani přísahy, nebývati ©úřed
níci a soudcové, aniž kterakkoli oučastniti se moci a moudrosti
světské,

388 ale také snášeti všecka bezpráví pokorně a trpělivě, ne

oplácejíce nikomu zlým za zlé, nemstíce se, nereptajíce ani zlo
řečíce; měliť prý připodobniti se Kristu, kterýžto »podle té povahy,
že ovce jest pokorná, krotká a nemstivá, ráčil se k ní přirovnat!
sám, a veden jsa na zabití, jako ovce neotevřel jest úst svých,
když jej těžce střihli na kříži, ale oněměl jest.« (Postilla 1. 123.)

Sloh jeho nese na sobě ráz původnosti zvláštní, jakož i spiso
vatel sám, a činí se tudíž dosti zajímavým. Jest sice nestejný, pro
tože nehledaný a nestrojený všude, často rozvláčný, častěji však

jadrný a důrazný, i nezřídka vznáší se k neobyčejné kráse řečnické,
ačkoli beze všeho šperku slov; může se říci, že jednota nerozdílná



rozumu i srdce činila jej výmluvná. Jako někdy Štítného, tak i jeho
spisy snadno jest rozeznati mezi plody spisovatelův souvěkých,
kteříž omašťujíce slova svá citáty a svědectvími nekonečnými, ve

slátanině takové chloubu jakousi hledati se zdáli. Chelčický velmi

pořídku dokládal se svědectví cizích; ačkoli celá jeho mysl pohy
bovala se v živlu biblickém, nevzdával se však nikde své samo

činnosti, rozumuje o všech samostatně dle vlastního důmyslu, a

vplétal filosofii života neméně často do řečí svých, nežli kritiku
všelikých mravních výjevův věku svého. Vším tím nabývá sloh

jeho jakéhosi přídechu novověkosti, kterýž pojišťuje slovům jeho
budoucnost. Často mnělbys čisti v něm spisovatele rázu nejnověj
šího, a nezřídka upadaje mimo nadání v ironický ton, upomíná
živě na spůsoby filosofa Samosatského. Stíhaje však mravní neduhy
všech lidí a každého stavu, nejevil nikde vášně ani proti osobám,
ani proti stavům zvláštním kterýmkoli/89

Zamlčeti však nelze, že učení jeho mělo tu samou vadu do
sebe, kterou stíhal u zákonův světských, totiž že nevšichni lidé
mohli jich plniti, ku př. založených na žebrotě a na platech, ježto
prý nevšichni mohou žebrati ani platův míti: »nebo jsouce zákona
žebravého, neměliby u koho žebrati, když by nebyl kdo dělaje,
aniž by páni všichni býti mohli, by sedlákův nebylo* (Post. 1. 159).
Tak nápodobně dá se namítat!: kdo bude míti trpěti křivdu, když
budou všickni lidé chovati se dle zákonův Chelčických a nebude
nikde násilí ani pronásledování? Patrné jest, že zákonové tito, ne

davše se upovšechniti, nehodili se pro celek společnosti lidské, ale
již od původu svého hleděli k menší toliko částce její; neb sbor
utlačovaných víry Chelčické předpokládal sbor utlačitelův, zůstá
vajících kromě víry. Také když moc světská připuzující, dle vlast
ního seznání učitelova, bylo zlé nevyhnutelné, neměli všichni dobří
vyhýbati a štítiti se jí naprosto. Učenníci a posobníci Chelčičtí ne
mohli uchrániti, aby odpor ten nevyskytnul se u veřejnosti, jak
mile počtem a působením svým nabyli větší důležitosti ve společ
nosti státní; jakož pak o nesnázech a půtkách odtud pošlých vy
pravovat! budeme na svém místě.

Neméně vážné jest, co namítali později proti osobě učitelově
ti jeho učenníci, kterým záleželo na částečné aspoň proměně učení
jeho. Pro snadnější podvrácení autority mistrovy tvrdili někteří, že
on sám nezachovával se ve všem dle učení svého, ale že ukazoval
se s jedné strany příliš prudkým, dlouho hněvivým a mstivým, tak
že ku př. s knězem jedním svadiv se, nechtěl mu prý do smrti



odpustili, s druhé pak strany že neměl sám dosti odvahy ku pod
nikání kříže Kristova, tak že jsa obžalován, když r. 1443 měl státi
na sboru Kutnohorském, o kterémž vypravovali sme, bylby prý
rád všecky své spisy pro strach spálil.

390 Skoda že nedostává se
nám o událostech těch zpráv určitějších a jistějších, aby nedála se
ani křivda památce muže zasloužilého, ani ujma nauce psycholo
gické, zatajením snad úkazu zajímavého, že v jedné i též mysli
mohla se spojiti i neobyčejná smělost co do theorie, i nemalá
choulostivost co do praxi.

Největší ovšem pamatnosti nabylo jméno Chelčického z toho,
co teprv později a bez osobního jeho přičinění počalo vyvíjeti se.

Již r. 1454 mistr Rokycana, zakusiv mnohonásobně nechuti mla
dého krále Ladislava, i předvídaje časem ještě větší zmáhaní se
reakce proti husitismu, jal se byl nastupovat! zase na cesty prvních
reformátorův a hořekovati na kázáních svých nad porušeností všech
věcí křesťanských: dle řečí jeho hynul prý duch pravého nábo
ženství všude, hřích panoval pod jménem zákona, antikrist pak již
byl vkročil ke všem svátostem tak, že lid zavedený požíval jich
ne ke spasení ale k zatracení svému; a co při tom nejkormutli
vějšího, byla nenadějnost pomoci.

391 Slova taková padala některým
jeho posluchačům hlouběji do srdce a vedla později k dalším ná

sledkům, nežli zamýšleno bylo. Posluchače ty byla větší pilnost
a opravdovost v náboženství již od několika let spoutala oužeji
jak mezi sebou, tak i s mistrem; byliť mu jako nějaký výbor učen
níkův v obci jeho nad jiné milejších a důvěrnějších. Mezi nimi

vynikal muž potud docela neznámý, ale později pode jménem
bratr Řehoř proslulý, rodilý sice zeman, ale tak chudý, že mu

bylo krejčovstvím živiti se; ten za mládi byl někdy vstoupil do
kláštera Bosáckého, ale opustil jej zase, když rozmohlo se v zemi

husitství; pravili také někteří, že byl synem vlastní sestry Rokyca
novy, což ale nemá dostatečného důvodu.892

Byl to muž povahy
skutečně neobyčejné, pobožný a rozumný, pokorný a přísný po
spolu, činný a odvážný a nebažící přece ani po cti ani po jmění,
ani po přednosti a panování; nejsa učeným, byl přece nad jiné
mnohé mocen i slova i péra. Řeči mistrovy o zašlosti lidu křesťan
ského činily jej rozpačitá i teskliva; kterak zajisté mohl bezpečiti
se spasením, když antikristova nákaza chytala se i samých svátostí
církevních ? Protož chodíval k němu také soukromí hledat naučení
a upokojení mysli. Rokycana chtěv buďto utvrditi jej novým svě
dectvím, aneb jen vůbec pohověti jeho tužbě nábožné, dal mu čisti



některé knihy Petra Chelčického. Tím ale zádumčivá Řehořova
touha neukojila, nýbrž více roznítila se: tu teprv našel a poznal
ducha družného a plodistvého, tak že co potud více méně nepo
vědomé dřímalo ve hlubinách duše, hlasem soucitným zbuzené vy
stupovalo mu na výsluní mysli, a oblékalo se v určité myšlenky,
úsudky a předsevzetí; neměl pokoje, nežli poznal netoliko všecky
Chelčického spisy, ale i spisovatele samého a učenníky jeho, ježto
jal se navštěvovat! v Chelčicích osobně. 383

Od té doby Řehoř i přátelé jeho byli Rokycanovi ztraceni,
porozuměvše již zavedení křesťanskému důkladněji, nežli mistr sám;
hojnější rozpaky a potřeby, vyšší oumysly a oučely počaly za

městnávat! je, kterýmž Rokycana tím méně vyhověti stačil, čím
více zdála se chladnout! zase horlivost jeho, když po smrti krále
Ladislava nastala proměna vlády v Cechách jemu příznivější. Toužili

tedy čím dále tím více odděliti a vzdálit! se od církve obecné, dle

jejich přesvědčení až do dna zkažené, aby společným obcováním
neupadli konečně do společného s ní zatracení. Mistra Rokycanu
chtěli potáhnouti s sebou a pak následovati jeho co vůdce na nov
dráze; pokusy a domluvy k tomu obnovovaly se skrze mnohá léta,
vždy však nadarmo. On tedy, aby konečně i žádosti jejich vyhověl,
i jich se zbavil, zjednal jim na králi Jiřím místo v soukromí na
Litickém zboží v Kunwaldé za Zamberkem. Ve kraji tom oby
vatelstvo předešlými válkami velmi bylo zředlo, ale smýšlení tá
borské, panovavší dlouhý čas na blízkém hradě Lanšperku, nebylo
u lidu v nepaměti. Tam již r. 1457 a násl. stěhovali se netoliko
bratr Řehoř s Pražskými přátely svými, ale brzy také odjinud
z Cech a z Moravy lidé stejně smýšlející, jak sedláci a řemeslníci,
tak i zemané a knězi, ježto všichni mezi sebou počali jmenovati se

bratřími, neberouce ohledu na rozdíly stavův. Kolonie tato zrů
stala tak rychle, že nezadlouho udála se jí potřeba zvláštních statut
ke zřízení svému ve věcech jak duchovních tak i světských. Farář
Zamberský Michal, kněz pravý dle srdce Řehořova, přistoupil k nim
a přisluhoval jim svátostmi dle obřadu obyčejného; stejnomyslným
ukazoval se také kněz Martin farář Krčinský. Oučel jejich nebyl
potud jiný, nežli ostříhati se toho, co nazývali zavedením lidu kře
sťanského, zříditi přísnější mezi sebou kázeň, a pomáhat! sobě ve

spolek v lásce dle příkladu prvních někdy křesťanův. Protož když
novými příchozími počaly vznikati různice mezi nimi, zvláště o smysl
při svátosti těla a krve páně, skrze traktáty Táborské i jiné, usou
zeno z obecného shromáždění již r. 1459, »aby všech traktatův



zanechajíce, dosti měli na zákonu božím a jemu sprostně věřili;
jestližeby pak komu který traktat viděl se býti pravdy blízký, však

aby nebyl čítán bez ohledání a usouzení starších. *
394 Tím vytčen

vznikající jednotě hned od počátku směr praktický, a otázkám

věroučným přiznána platnost jen vedlejší.
Ale proud nový nedal se zastaviti v půlcestí; byloť mu aneb

zaniknouti zase, nemělli sám v sobě síly dostatečné, aneb odolati
všem závadám naskytujícím se nutně vnitř i zevnitř. Jednota nová
brala oprávnění své z potřeb duchovních věku svého: kdokoliv za

jisté odepřevše se autority papežovy a Rokycanovy, chtěli zakládati
náboženství jediné na slovu božím písma svátého, ti všickni tiskli
se do Kunwaldu tím valněji, čím více ochrany a pokoje slibovalo

bydlení na statku královském a pod přízní voleného arcibiskupa.
Však právě proto, že tolikero lidí s myšlenkami soběvolnými hlá

silo se do spolku, nutno bylo pokračovat! na dráze počaté, a při
bírat!, cokoli do směru se hodilo, i odměšovati, co protivilo se, až
konečně jednota celá octnuvši se na jiném základě, zrodila se
k životu vlastnímu a samostatnému. To pak nemohlo vykonati se
bez zápasův mnohotvárných, o kterýchž nemůžeme zde šířiti se,
ba ani bez mučennictví. Hned při prvních dosti nepatrných pro
měnách, kteréž kněz Michal uvedl při služebnostech kostelních
a mši, zbouřilo se okolní kněžstvo a počalo žalovati na nové osad

níky, co na bezbožníky, rouhající se svátostem církevním; sám je
jich přísný život pokládán za pokrytství, za tajení hříchův tím ohav

nějších, čím méně jich bylo viděti. Rokycana, znaje dávné přátely
své lépe, nepřijímal žalob na ně dlouho, leč že protivníci jejich,
popudivše nejprv královnu Johannu, potom skrze ni krále Jiřího,
přinutili ho konati nad nimi ouřad inquisitorský.

896
Teprv když to,

co leželo více v tužbách nežli v oumyslech jejich od počátku, spl
nilo se konečně, že odřekše se naprosto kněží Římského svěcení,
zřídili sami ze sebe řád kněžský nový, původní a vlastní r. 1467,
nemohl ani Rokycana, dle učení a přesvědčení svého, déle shovívati

jim. Od té doby teprv zasazoval se horlivě proti »bludařům vše

tečným*, kteří z laikův prý dělali sobě sami kněží a biskupy, od

pírali čest povinnou tělu a krvi páně, lidi došlé rozumu jali se
křtíti podruhé ajv. Bratří zajisté byli sice přijali učení Petra Chel
čického a zpravovali se jím ve všech svých věcech; ale kde uka

zovaly se v něm nedostatky, jako při svátosti oltářní, uchýlili se
více ke smyslu kněží někdy Táborských; křest pak opětován u nich
několik let z té příčiny, že svátostí od kněží Římského svěcení po-



daných neměli za svátosti. Proto rozjitřily se náruživosti s obou
stran, a v bouřech povstalých osada Kumvaldská rozplašena zase;
vyznavači nového učení drahný čas strádali u vězení, aneb pokrý
vali se po horách a lesích; jednota však jejich nehynula, nýbrž
tužila i šířila se v protivenství ještě více.

Než podrobné věcí těchto líčení odkládáme k místu svému ve

vypravování obecných dějin země české, jichžto napotom staly se
částkou podstatnou; zde bylo nám jen ukázati, kterak mezi těmi

husity, kteří nespokojili se ani s Římem, ani s kompaktáty Basilej
skými, po mnohotvárném kolotání ustrojila se jednota církevní nová,
trvalejší a činnější všech předešlých. Poměr její k církvi kališnické,
ze kteréž vystoupila, dá se povšechně naznačiti těmi slovy, že M.

Rokycana ve vyznání a učení svém nespustil se byl základu a sta
noviště více méně katolického, kdežto bratr Řehoř a posobníci
jeho postavili se na stanoviště pouze protestantské; onen zajisté
přijímal za pravidlo víry, kromě písma svátého, také dávné tradicie
církevní všeobecné, a přiznával hierarchii Římské dědictví klíčův

apoštolských, kdežto »bratří čeští« naproti tomu, odříkajíce se
dávné hierarchie, zakládali učení své téměř výhradně na slovích

písma svátého a na svobodném jejich výkladu. Vměšování do pod
statného toho rozdílu ještě také nářkův osobních bylo tím více

litovati, čím menší ukazovala se jeho potřeba; o bojích takových
neumí spravedlivě souditi, kdokoli sám se jich oučastní. Co hlavní

známky jednoty bratří českých dají se napřed vytýkati tři; 1) že
obracela vždy větší pozor k životu nežli k učení křesťanskému;
2) že u ní pobožnost a rozum vždy v nerozdílné jevily se činnosti,
a 3) že přijata v ní zásada opravy také co do věroučné částky
její hned od počátku. Kterak na základech takových dařily se po
krok a zdokonalitelnost nekonečná, vyjeví se z postupu vypravo
vání našeho.

Zbývá nám ještě mluviti oWaldenských a o poměru bratří

českých knim; potřeba toho zdá se tím pilnější, čím valněji někdy,
v domnění zvláště západní Europy, sekty obě pospolu míchány
a bratří sami Waldenskými nazýváni byli. Známy jsou i původ
Waldenských od Petra Walda, kupce v Lyoně r. 1170, i rozšíření

jejich někdejší v jižné Francii, zvláště v Delřinatu a v Piemontě,
i hojná pronásledování, kteráž utrpěli, a rozptýlení oudův jejich
po všelikých končinách západní Europy; neméně známé jest, že

oni sami již za starodávna tvrdili a tvrdí až podnes, že původ
jejich církve byl od času císaře Konstantina Velikého a papeže



Sylvestra, i že dosahoval tudíž téměř až věku apoštolského: nové

naproti tomu zdáti se bude, co i my vybíráme ze starých pramenův
českých, i jiní skoumatelé našeho věku za pravdu postavili,
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že.

Waldenští XV století neměli ještě své vlastní a ukončené soustavy
věroučné, aniž co do článkův dogmatických od Říma mnoho se

vzdalovali, ale že odpor jejich proti církvi Římské zakládal se hlavně
na mravní a praktické stránce křesťanství. Takéť církev jejich, aspoň
v zemích německých, udržovala se uprostřed církve Římské jako
nějaká tajná společnost, tak že oudové její zevnitř a na oko při
znávali se ku poslušenství Římskému, požívali svátostí s jinými
katolíky zároveň, a všelikými spůsoby hleděli odvrátiti od sebe po

dezření, aby co kacíři trestáni nebyli. Protož není ovšem nepodobné
pravdě, co sme našli zaznamenáno v starém rukopisu,
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' že na

podzim r. 1433 biskup Filibert, co legat sboru Basilejského, v Praze
ve Slovanech světil kněží Waldenské, z nichž potom roku následu

jícího 1434 někteří v Basilii až i na biskupství prý povýšeni byli.
Možná zajisté, že to tehdáž posloužiti mělo Cechům podobojím za

příklad a podnět, aby stali se tím ochotnějšími k uzavření kom

paktát a ku podniknutí také poslušenství Římského. Ale buď tomu
jak buď, to vždy nepochybné jest, že tito Waldenští, třebas i v Praze
světiti se dali, nebyli Cechové ale Němci; protože všickni Waldenští,
s kterými bratří čeští XV století činiti měli, (a o jiných není nám
nic vědomo,) byli jazykem naskrze Němci, a s většího dílu kupci,
neměvší tuším aspoň v Cechách nikde stálého bytu. O poměru a

pomoci jejich k založení Jednoty bratří českých poučí nás nejlépe
zpráva samého zakladatele, kteráž i v jiném ohledu neméně důle
žitá nežli zajímavá jest, a posavad ušla byla pozoru všech skou
matelův. 398

» Poznavše,* tak vypravuje bratr Řehoř, »že při jich (kališníkův
Rokycanových) původu Římského svěcení nemůžem se zpraviti ve
svém svědomí, jakož apoštolská písma oznamují; i ptali sme se
v prodlení několika let na původ první církve svaté, zůstávají-li
lidé ještě v kterých zemích, ježtoby v pravdě víru pána Krista měli.
Protož někteří chtěli se pokoušeti do zemí Indických: ale že v pří
tomnosti naší v Praze zjevili se dva muži odtud, i vypravili, kterak
tam jest, i srozuměli sme, že není tam proč pro původ jiti; ale
můžeť mezi nimi býti mnoho dobrých křesťanův. Také sme s Řeky
mluvili též v Praze, i někteří z Cech tam byli, ježto ty věci viděli,
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kterak oni se mají, též i v Rácích i v Rusích, i mezi Armény,
i v Muldavě; jakož jsou a mohou býti i tam lidé ctnostní a kře-



stáné dobří; ale původ kněží mají spolu se světem, než že tam
jest rozdíl od Římské církve. I mohou se snadně křesťané věrní
zachovat! mezi nimi v svědomí dobrém, až jsou také v první léta
někteří z nich trpěli mučedlnictva: ale však sme od nich nemohli
míti původu kněží podle pravdy písma apoštolského; neb také
podle původu svého jsou kněží zkažení ti Valaští, též i Rusové,
světiliby ledakohos, když by jim jedno dal; jakož nedávno tři
světili z Cech, nevědouce kterak jsou živi, a ti posluhují, nejsouce
z moci úřadu papežova svěceni; nebť se ve všem strpí, když jedno
spolu služebnosti přijímají. Jakož také některé z Waldenských při
jali, ježto také posluhovali; s nimiž sme se seznámili, a někteří
z nich s námi jsou. Takéť sme mluvili s kněžími jejich (t. Walden
ských) a zvláště se Stefanem, kteréhož upálili u Vídni. Ten člověk

byl jest rozumnější jiných kněží, kterýž nám mnoho pravil o pů
vodu první církve; neb praví se býti zůstávajíce jedni po druhých
v tom původu až do nich. Jakož také pravili, že nepovolili předci
jich Sylvestrovi, když učiněn papežem od císaře a bohatství přijal,
a že tak trvají kdež mohou kteří po zemích; jakož před lety
upálili jim biskupa sama druhého na Rýně, A tak mnohé věci
mluvili sme s nimi, a zvláště s tím knězem jejich Stefanem, kterýž
se nepoddal k posluhování kostelnímu (t. Římskému) až do smrti,
ačkoli byl znám s kněžími v Cechách, a zvláště s M. Rokycanou
a s knězem Martinem Lupáčem, kteříž jej za dobrého měli. Tenť

jest posluhoval tajně těm Waldenským mezi Němci, a tou příčinou
jest upálen. Ten jest tak podával se nám, žeby chtěl opraviti, cožby
koli poznáno bylo při nich odporného víře pána Krista a křesťan
skému životu, ale aby to zpraveno bylo písmem apoštolským, jakož
bylo v první církvi. A my též podávali sme se a skutkem chtěli
sme toho dovesti; ale že měli přízeň s kněžími Římského svěcení,

jim se zjevili a oni to zrušili,* A vykládaje dále, že se nestalo

ouplné spojení obou jednot, Waldenské i české, praví br. Řehoř;
»Někteří z Waldenských poznali, že sou vyvinuli z prvních předkův
svých; a také to škodlivé při nich shledáno, že od lidí berou a

poklady shromážďují a chudé opouštějí; ježto knězi křesťanskému

jest to proti víře, aby jaké poklady choval, netoliko ze statkův

lidských, ale by měl vlastní své od svých rodičův, máť na almužny
obrátit! a nikoli v nouzi chudých opouštět!* atd.



Od sekt a rot náboženských obraťme nyní zřetel svůj k sektám
a rotám vojenským v Cechách a v Moravě; vylíčivše již, jak
rozmanité útvary vyvedly na jevo idey, kterýchž M. Jan Hus byl
předním buditelem a zástupcem, skoumejme dále, jakové neoby
čejné a divné působení a následky mělo umění, jehožto rytíř Jan
Žižka z Trocnova byl tvůrcem a učitelem.

Bouře české XV století spůsobily nemenší proměny ve věcech

válečných nežli v církevních: stalyť se dobou přechodní mezi spů
soby válčení středověkého a novověkého v Europě vůbec. Na
místo síly hmotné, která byla potud rozhodovala vítězství, nastou

pila více méně převaha síly mravní; jakmile strojnictví a lučba

jaly se násobiti míru moci bojovníkovy, válčení stalo se skutečným
uměním, požadujícím nová ústrojí a cvičení mnohotvárná. Vítězil

potom ne kdo měl větší počet vojínův sebe udatnějších, ale kdo
uměl lépe i strojův užívati, i síly své naproti nepřátelským odmě
řovat!, a jak kde v čas a v hod, tu hromaditi, tam rozestavovati.
Vylíčili sme již nahoře, v čem záleželo umění Zižkovo i potomkův
jeho. Jakkoli bylo počátečné a nedospělé u přirovnání k věku
našemu, vynikalo přece nade spůsoby všech národův sousedních
tak znamenitě, že Cechové v XV století vůbec a bez odporu co
váleční mistrové váženi, hledáni a následováni byli.
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Umění každé dařívá se jen po hojném a dlouhém cvičení,
toto pak požaduje téměř výhradně obětování všech sil a všeho
času k témuž oučelu. Proto nastala záhy potřeba lidu ve zbrani
dokonale cvičeného, s ní neustále se obírajícího a pokládajícího
její vedení sobě za živnost, t. j. vojska stojitého neboli stá
lého. Zižkovi ono dáno bylo hned od počátku rozdělením obce
Táborské na dvé, jednu »dornácí« a druhou »polem pracující,*
jakož již na svém místě vyložili sme.401 Arci že tato poslední ne
záležela ze samých toliko bojovníkův: a však jak ženy tak i děti
ke všelikým službám i v tábořích i ve hradbách vozových dobře
hodili se, a množili tudíž sílu vojenskou. Cvičení v užívaní zbraně,
v jízdě a pochodu, v pohybech a obratech jednotlivých i sborných,
a zvláště ve kladení a vedení vozův bojovných podle rozličné po
vahy půdy zemské, bývaly u nich péče a práce každodenní. Hradby
vozové netoliko postačily k ochraně proti outokům sebe silnějším,
ale i hodily se také samy k outokům, neli klopotným aspoň ne

odolatelným. Jen dokonalou cvičností veškerého táboru a geni
álním použitím výhod, jež naskytovala příroda rozmanitou polohou
bojiště, možné bylo uskutečnění pravých zázrakův válečných, jakovíž



Když na konci měsíce února r. 1422 Žižka za příčinou trans

substanciace, ornátův a jiných článkův oddělil se od sekty Tá

borské, nastalo také ve vojště rozdvojení: Žižka se přátely svými
Chvalem a Buchovcem přilnul některý čas ku knížeti Korybutovi
a Pražanům, kdežto větší obec Táborská pod Janem Hvězdou
z Vícemilic té samé doby strojili se k válce proti nim. Vůdcovství
však Jana Hvězdy samo bylo důkazem, že Táboři proto nepřestá-

se zjevili ku př. při tažení Žižkovu šestidenním z Uher nazpět, na

podzimku r. 1423, přes hory a doly, řeky a lesy, kdežto tábor
jeho kolébaje se bez přestání na spůsob člunu v povodni nepřátel,
vybavil se z nich beze ztráty netoliko lidí ale ani zavazadel.
I bylať věc přirozená, že k vůdci tak vítěznému a nikdy nepře
moženému lnuli bojovníci jeho, co k otci, oddaností neobmezenou,
tak že i když jim umřel, ještě ve jménu Sirotkův hledali netoliko
útěchy ale i chlouby, a že mezi nimi záhy utvořilo se jakési vo

jenské bratrství, netoliko soucitem, co tak řečený »esprit de

corps«, ale i zvláštním ústrojím společenským; také když osleplý
vůdce přinucen byl všecko zpozorovat! a provodit! jen očima i spů
sobilostí pobočníkův svých, nemohla neutvořiti se brzy okolo něho
škola vojevodův nových a jemu, ač ne rovných, alespoň podobných;
aniž čemu diviti se jest, po té lásce, s kterou husitství hned od

počátku svého potkalo se v Polště a v Rusích, že bojovníci ná

rodův těchto dobrodružní valně hrnuli se pod korouhve české
učíce se válčení a nahražujíce poněkud mezery v Cechách ne

smírným krve proléváním povstávající. Takovými příčinami po
vstaly již za Zižkova živobytí, ovšem pak po jeho smrti, zvláštní

společnosti válečné, čili roty vojenské, žijící pod vlastními zá

kony, neznající žádného poslušenství, kromě hejtmanův svých, a od

velikých rot loupežnických jen tím rozdílné, že jim nebylo ukrý
vat! se, ježto panovali a chlubili se býti hájitelé zákona božího.

Staré jest přísloví: darmo umíš vítězit!, neumíš-li se uživiti.
Umění výživy vojska, i za našich dnů neméně nesnadné nežli dů
ležité, v XV století ještě se bylo nevzdělalo, a bylo vzácnější nežli
stálá vojska sama. Zakládalo se ještě s větší částky na zlopověstné
zásadě, že vítězi náleží právem, cokoli se mu kde namane; i kladlo
tudíž vojáky a zbojníky téměř do jedné vrstvy. Proto šly strach
a hrůza, kamkoli blížívalo se vojsko, a klatba národův stíhala

všecky jeho pohyby. Zdá se skutečně, že i Turci sami za vítězství
svá té doby děkovati měli hlavně lepšímu opatrování potřeb ve

zdejších vojska svého, nežli u křesťanův bývalo v obyčeji.



váli hledali přízně svého někdy zakladatele a otce, když vyvolili
sobě za náčelníka muže jemu osobně tehdáž nad jiné milého i od

daného. Něco podobného zdá se, že přihodilo se o několik let

později také pod knězem Prokopem Velikým, ano r. 1430 vojsko
Tábora« bylo rozdílné od vojska »starého Tábora,* kte

rémuž tehdáž velel kněz Prokop.
402

Poměry tyto, pro nás nedosti

jasné, ukazují aspoň, kterak záhy množil se počet rot vojenských
ve vlasti, které všecky uspůsobovaly se dle vzoru roty Zižkovy,
jak v umění, tak i v ústrojí svém.

Přední hejtmané čeští, po Žižkovi a Prokopovi Velikém, byli:
a) mezi Sirotky: 1) Mikuláš Sokol z Lamberka, nejstarší Zižkův

spolubojovník a první po jeho smrti hejtman Sirotčí 1424, kterýž
ale po několika týdnech (Nov. 1424) již postoupil místa svého

2) Kunšovi z Bělovic, nejmilejšímu tuším někdy Zižkovu hejtmanu,
o kterémž od r. 1426 není více zmínky, a na jeho místě jmenuje
se 3) Jan Královec z Královic 1425—1434; 4) kněz Prokop Malý
neb Prokopek 1424 — j 1434 Mai 30; 5) Velek Koudelník z Břez
nice 1424 —

j*
1430 Mai; 6) Jira z Řečice 1423—1433; 7) Jan

Čapek ze Sán 1427 —1442.

bj Mezi Tábory: 1) Jan Hvězda z Vícemilic, příjmím Bzdinka,
1421 — f 1425 Oct.; 2) pan Bohuslav ze Švamberka 1422, f 1425 Nov.;
3) Jan Roháč z Dubé, 1421 f 1437 Sept. 9.; 4) Jan Bleh z Těšnice
1424—1433; 5) Jakub Kroměšín z Březovic, prvé Orebita 1420,
později Táborský 1428—1431; 6) Mikuláš a Filip z Padařova,
hejtmané na Ostromeči 1425—1435; 7) Ondřej Keřský z Paběnic,
nástupce Prokopa Velikého r. 1433, a později pověstný loupežník,
f 1446; 8) Jan Kolda z Zampachu 1423—1457; a 9) kněz Bedřich
ze Strážnice 1421, f 1459 Oct. 22.

c) Mezi šlechtici a zemany vynikali co vůdcové polní
v první době 1420—1434: Viktorin z Poděbrad, otec později krále
Jiřího f 1 Jan. 1427; — Vilém Kostka zPostupic f 15 Nov. 1436; —

Aleš Vřešťovský z Risenburka 1420, zprávce zemský 1433—36,
f 1442 Jun. 4; — Diviš Bořek z Miletínka, Orebita r. 1420, po
zději vítěz u Lipan, f 8 Januar 1438; — Beneš Mokrovouský
z Hustiřan a Malešova, také Orebita r. 1420, žil ještě 1458; —

Přibík z Klenového, s počátku mezi Tábory, r. 1433 zpronevěřilý,
f 1465 Jan. — Jakoubek ze Vřesovic 1425—1458 ajv. — O těch
však o všech, poněvadž již ve vypravování dějin se mluvilo, nebu
deme zde opět šířiti se. Dosti bude připomenouti vůbec, že pilni
byli všichni následovati příkladu Zižkova i Prokopova v bojování,



a že jimi všemi vzdělalo i upevnilo se to, co bylo a slulo válečným
uměním českým XVho století.

Zde nám hlavně činiti jest o vysvětlení úkazu, kterak český
spůsob vedení války, netoliko co do užívaní zbraně a taktiky, ale
také ohledem na ustrojení vojska stálého vůbec, a jednotlivých rot
vojenských zvláště, přenešen byl do zemí okolních, německých,
uherských i polských, až konečně vyvinulo se z něho také kozáctví
ruské, k ochraně západu naproti hordám asiatským.

To mohlo díti a dálo se dvojí cestou; buďto že cizinci při
cházeli do Cech učit se umění válečnému, aneb že válečníci čeští
voláni byli do ciziny, tu co rádcové vojenští, tam co vůdcové
zvláštních družin ustrojených na spůsob český. Byl však poněkud
i třetí spůsob ten, že bojovníci zahraniční, ku př. Slezáci, k vojskám
českým, do zemí jejich vtrhlým, připojili se sami, dobrodružili
s nimi několik let, a zvykali tudíž všem jejich obyčejům i kusům
mistrovským.

První cizinci, kteří přišli oučastnit se boje pro kalich a svo
bodu národní, byli ti Poláci a Rusové Haličtí, co s jara r. 1422
knížetem Sigmundem Korybutem vedeni byli do Cech ve

jménu velikého knížete Litevského Alexandra Vitolda, »požádaného
(tehdáž) krále Českého«. Známo jest již ze předešlého vypravování
našeho, kterak i po brzkém Vladislavovu a Vitoldovu odvrácení
se od Čechův, ba i po jetí a vypovězení svém r. 1427, kníže Ko

rybut i s družinou svou polskorusinskou nepřestával obětovati se

Čechům, kterak osobně pomáhal v bitvě u Oustí 1426 i u Do

mažlic 1431, a zahynul konečně po veliké své porážce u Vilkomiře
v Litvě dne 1 září 1435, ačkoli byl měl také roty husitské ku

pomoci. S ním bezpochyby přitáhl byl také Ruský kníže
Fridrich, potomek někdy Romana Halického i tudíž Vladimíra
Velikého, z linie knížat Ostrovských, o kterém Dlugoš výslovně
svědčí, že mnoholetým v Čechách přebýváním cele se počeštil,
i vyznamenav se v boji u Oustí, již na podzim r. 1426 od kněze

Prokopa Velikého ustanoven byl hejtmanem Táborským na Bře
clavi v Moravě, a ještě r. 1438 co válečný pomocník husitského
pána Spytka z Melštýna v Polště se připomíná. Jeho také bezpo
chyby syn neb synovec byl onen Václav kníže z Ostrova,
kteréhož nacházíme r. 1460 ve službě dobrodružného Mladvaňka
na hradě Neubachu, co hejtmana polního, aniž víme, co dále s ním
se stalo. Uvážímeli velikou chudobu zachovaných nám z těchto let
a krajin pramenův historických, postačí nám i tyto skutky k dů-
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kazu o hojném a přátelském obcování válečníkův českých, pol

ských a ruských ve XV století, ačkoli také jiná o něm svědectví

jsou na snadě. 403

Seznání německého spisovatele r. 1430, že do vojska husit
ského hrnuli se ze všech krajin a končin zemských lidé zlí. po

tvrzuje se nářkem souvěkého bojovníka českého, jenž pravil, že

r. 1433 české roty vojenské záležely již s větší částky z cizozemcův,
kterýmž nezželilo se prý záhub země české.404 Ačkoli obojí slovo
zdá se býti upřílišené, tolik přece z něho dá se vždy uznati za

pravdu, že dobrodružní bojovníci všelikých národův, jak od vý
chodu tak i od západu, přicházeli valně učit se umění, kteréž je
diné dávalo tehdáž čáku vítězství. Povážímeli, že sněm Frankfurtský
již 4 máje 1427 nařídil, aby se šetřilo příkladu českého při zřízení
a vedení vojska, můžeme domýšleti se, že z Němec chodili záhy ne

toliko »zlí lidé«, aby pomáhali Cechům, ale také »věrní« s oumyslem
tím, aby nabytého u nepřátel umění použili potom proti nim. Jisté
jest, že vojska česká, zejména Táborská i Sirotčí, zákony a svazky
nám již neouplně známými záhy ustrojila se v organismus zvláštní
a svéprávný, nepodléhající co stát ve státu nižádné civilní vládě,
a ve spojení svém nabyla takové důležitosti, že již r. 1429 císař

Sigmund ku podvrácení moci české neznal pilnější potřeby, nežli

rozvedení, pod jakoukoli záminkou, oněch vojenských bratrství,
kterážto Němcům tehdáž slula lotrovinou, »Bůberei«. 405 Porážka
u Lipan 30 máje 1434, a zrádné jatých bojovníkův ve stodolách
vesních spálení, oblomily moc tuto nebezpečnou, ale nevykořenily
jí. Když císař Sigmund uveden konečně do země za krále r. 1436,
hleděl tu lotrovinu tím učiniti neškodnou, že ji najímal na žold

proti Turkům.406
Takovým spůsobem dostaly se první vojenské

roty české co posádky do Uher. Král Albrecht následoval příkladu
toho, a po brzké jeho smrti staly se tytéž roty hlavní podporou
moci rakouské v oné zemi. Ale nejen do Uher voláno bojovníkův
českých, nýbrž i do Němec, do Prus, do Polska časy rozličnými,
tak že brzy nevedlo se války v Europě střední a východní, v nížby
Cechové byli u větším neb menším počtu nebojovali, často s obou
stran, co hejtmané a učitelé, aneb i co žoldnéři. Nejeden Čech

nabyl tudíž bohatství a moci znamenité v cizině, i ozdoben tituly
a důstojenstvími vysokými; jiní pokoušeli se o založení sobě mocí
brannou panství neodvislého v končinách zahraničných, buďto ve

spůsobu monarchie, jako Mladvaněk, aneb po demokraticku, jako
Svehla a jiní. Úkaz ten zasluhuje poněkud místnějšího uvážení,



jak v celku, tak i v podrobnostech svých. Vyčteme aspoň krátce
jména i skutky oněch kondottierův českých, kteří v polovici XV
století ve krajinách cizích působili národu svému čest i potupu,
ostrach i nenávist, dle rozličného, ale vždy více méně násilného
chování svého.

Někteří z předních válečníkův českých, od nás nahoře po

psaných, sloužili později také v cizině: tak Mikuláš Sokol
z Lamberka, kterýž odvrátiv se od Sirotkův přilnul byl ke straně
královské, připomíná se r. 1441 v Uhřích mezi předními radami
královny Elišky; naproti tomu vstoupili do služby krále Polského
tamtéž Jan Čapek ze Sán- i Jan Kolda z Žampachu.
O Čapkovi, co hejtmanu královském, řeč bývá jen až do r. 1442;
Kolda sloužil nejprvé 1442 a 1443 v Uhřích, potom 1455—1457
v Polště a Rusích. Rota Koldova zavedená do Prus, pro neplacení
žoldu zbouřila se proti králi Kazimírovi, až teprv r. 1458 o Sv. Duše
upokojena byla.

407

Pravili sme nahoře, že válka vypuklá v Průších r. 1454 mezi
řádem Německým a králem Polským vedena byla na mnoze krví
českou. Ve službě křižovníkův stáli co vrchní hejtmané Bernart
z Cimburka i Oldřich Červenka z Ledeč, a pod nimi co
rotmistři Mikuláš z Wolfartic (Wolfersdorf), Jan z Vyhnanic, Purkart
z Janovic a Chlumce, Rinart z Kestřan, Fridman Pancíř ze Smojna,
Purkart Nachval a jiní. Nejplatnější služby prokázal řádu pan
Bernart z Cimburka, syn někdy chvalně známého mincmistra če
ského Mikše Divůčka z Jemnišť a pán na Sumberku a Nových
hradech v Moravě; kterýžto přikázav se co, žoldnéř již tuším
r. 1450, netoliko zůstával věren, i když pro zchudlost řádu musel

obejiti se bez žoldu, ale v největší potřebě prodal nad to i vlastní

statky své 1455, aby křižovníkům přispěl pomocí. Jemu také dě
kovat! měli páni za poslední své slavné vítězství u Chojnic dne
18 září 1454. Od té doby byl vždy hlavní a často jedinou pod
porou klesající moci řádu až do své smrti (j* 4 Jan. 1470), a hojné
jeho ctnosti zasluhují širší paměti, - nežli jim na místě tomto do

přáti se může.408 Méně chvalně dá se mluviti o Červenkovi a jeho
dotčených rotmistřích. Měliť oni arci s velikým mistrem ode dne
9 října 1454 umluvu, že nebudouli jim zaplaceny v určitý čas žold
a záškodí, bude jim volno naložiti se hrady a zámky, i se vším,
co bude v držení jejich, jako se svými vlastními a prodati neb za
staviti je dle libosti: nikdo však nenadál se, žeby státi se mělo,
co po dlouhém a zřejmém na vše strany vyjednávaní, když kři-



žovníci nemohli plnili dluhu svého, stalo se skutečně, že Červenka

prodav Polákům měst a zámkův drahně, postoupil jim posléze
i Marburka, hlavního sídla řádu německého, dne 4 června 1457,
a stal se napotom služebníkem Kazimírovým Někteří z rot nená
sledovali příkladu jeho, ale podle pana Bernarta zůstali řádu věrni,
tak že ještě i po míru, dne 19 října 1466 v Toruni uzavřeném,
kdežto řád německý uznal nad sebou vrchnost krále Polského,
české roty ve službě u křižovníkův se připomínají. Červenka potom,
hojnými od krále Kazimíra statky nadaný, r. 1460 z neznámé pří
činy v Čechách octnul se v zajetí, ze kteréhož jej král Jiří na opě
tované krále Polského přímluvy teprv r. 1462 zase propustil; umřel

pak v Polště tuším na počátku r. 1465. 409

Do Polska také voláni válečníci čeští, zvláště od r. 1454, kdežto
nešťastná bitva Chojnická ukázala byla potřebu jejich: ale pro
řevnivost vojvodův polských nedostávali se na místa přední, a protož
nehojné a jen nahodilé zůstaly o působení jejich památky. Hejt
mané čeští Václav Kavka ze Soběsuk, Mikuláš Žák ze Svéborovic,
Alexander Kapoun ze Smiřic, Jan Měřička z Krhové a jiní nejvíce
tím nabyli jakéhosi jména, že pro nezaplacení žoldu r. 1457 zbou
řivše se proti králi, se hradův Žebrače u Osvětína i Vápennéhory
u městečka Myslimic počali válku s celým královstvím, a spůsobem
téměř zázračným odolali vojsku 60 tisícův mužův proti nim vy
pravenému, až konečně Poláci sami za lepší uznali, ukojiti je za

placením dluhu.410

Hlavní však dějiště českého žoldnéřství byla vždy země Uherská.
Pravili sme již, že Jan Smikouský ze Žďáru, kterýž r. 1431 s vojskem
Sirotčím dostal se byl poprvé do Uher a držel tam hrad Topol
čany v Nitranské stolici až do výplaty skrze císaře Sigmunda 1435,
byl také r. 1440 první vstoupil s lidmi svými do služby u královny
Elišky, a že k němu záhy připojil se jiný válečník český, Jindřich
Čéček z Pakoměřic. O válčení však v Uhřích obou mužův těchto
není paměti, nežli až do míru, který uzavřen byl mezi Eliškou a
králem Polským r. 1442.

Jinak bylo s těmi bojovníky, kteří asi stejnou dobou postavili
se pod rozkazy jiného vůdce, Jana Jiskry z Brandýsa, jed
noho z výtečníkův věku svého vůbec; kterýžto netoliko stal se

nejslavnějším mezi válečníky českými kromě vlasti, ale posloužil
jim také za vzor. Proto skutky a spůsoby jeho zasluhovalyby šir
šího výkladu, nežli zde může předsevzat býti. Bylli rodem Čech
neb Moravan, nedá se rozhodnouti,

411 aniž na tom mnoho záleží;



o předcích aspoň jeho nikde nebývá řeči. Méně pochybné jest, že

za mládi sloužil vojensky také v dalekých zemích, v Itálii ba i v zá

moří, a že již pod císařem Sigmundem dostav se do Uher, platné
tam služby prokazoval jeho nástupci, králi Albrechtovi. Protož není
se diviti, že královna Eliška již tuším ku konci r. 1440 svěřila

jemu vrchní moc a důstojenství nejvyššího hejtmana krajin pod
tatranských; vojskať arci musil opatřiti a zjednati sobě sám. První
sídla moci a vlády jeho byla města Košice, Levoč a Bardijov, též
báňská města Kremnice, Sťávnice, Bystřice, Nová Báně, Pukanec
a Libetov; Prešova i Kežmarku dobyl sobě záhy, jakož i hradův
a tvrzí drahně, ležících mezi nimi; v Trnavě také, v Nitře a Tren
číně měl své posádky. Působil pak netoliko co válečník vítězný,
ale i co politický náčelník a vladař krajin sobě podřízených; a také
ve válčení, ačkoli šetřil příkladu Zižkova, měl však také spůsoby
své zvláštní,

4111
kterýchž ale všech určitě vytknouti již nelze. Jemu

připisuje se neblahé ono pravidlo, že prý vojsko vítězné nemívá

nikdy nedostatku, ano mečem živí se všude. Lidé jeho zakládali
na rozličných místech tak řečené »tábory a posádky,* t. j. pev
nůstky, s nichžto panovávali celému okolí, ukládali sedlákům holdy
a roboty dle potřeby své, bránili se outokům nepřátelským atd.

Příjemnější bylo podívaní na tisknoucí se k němu z Cech a Moravy
také mírné osadníky, jichžto potomci zachovali se v zemi. Postavy
byl nevysoké, černý a drsnatý, mysli vždy veselé, podnikavý a smělý,
štědrý až do marnotratnosti, zvláště k vojákům, a skvostnosti ve
všem milovný. Tklivé jest, co poznamenal Aeneas Sylvius svědek
očitý o prvním jeho shledání se s králem Ladislavem, ještě dítětem,
na podzimku r. 1445 v Zavídenském Novém městě. 413

Vypravovali
sme již aspoň poněkud, kterak věrně a vítězně sloužil Rakouskému
domu.

Jest se domýšleti, že válečná moc taková, cizí a násilná, vla

stencům uherským nebyla vhod. Pokusy však o zrušení její, opa
kované často, mařil Jiskra vítězstvími pro Uhry bolestnými, zvláště
u Somoše nad Hunyadovým svakem Sékelim 5 září 1449, a u Lu
čence nad Hunyadem samým 7 září 1451. Když potom v únoru
1452 od stavův uherských na sněmu Prešpurském, ač nevalném,
dán byl do klatby, hledal i nalézal přímluvu i pomoc u pana Jiřího
z Poděbrad, českého zprávce,

414 a věc jeho zaplétala se divně do

rozbrojův, kterými král Ladislav konečně vybaven byl z moci císa

řovy. Proto mladý král, ačkoli hlavně jemu děkovati měl za za

chování uherského trůnu, nicméně k žádosti Hunyadově zbavil jej



veškeré moci s počátku r. 1453, a dal hrdinovi příležitost, dokázati
poslušenstvím skutečným, že věrnost jeho nebyla pouhou záminkou,
až poznav zase omyl svůj, snažil se nahraditi učiněnou mu křivdu.
Od té doby poměr Jiskrův osobní proti Hunyadovcům padal těžce
na váhu v dějinách uherských, a po Matiášově povýšení na trůn
Jiskra skrze několik let jal se sloužiti nejprv králi Polskému, potom
císaři Fridrichovi, až opětované mezi ním a Matiášem králem ne
snáze opětovaným Jiřího českého krále prostředkováním narovnány
jsou v ten spůsob, že Jiskra spokojil se býti napotom pouhým
poddaným a magnátem uherským 1462; o čemž ale, poněvadž vy

pravovali se má na svém místě, zde šířiti se nebudeme. Dále mlčí
se o Jiskroví až do r. 1467, kdežto poslední jest o něm zmínka.

Když totiž král Matiáš vypravil se do zemí Valaských ku pokoření
vojvody Stěpana, kteréhož Rumuni podnes nazývají Velikým, po
ručil Jiskroví vrchní zprávu vojska: nicméně po mnohém krajin
oněch plenění utrpěl 15 prosince 1467 nenadále velikou ztrátu,
při níž i sám král raněn byl. Potomstvo Jiskrovo trvalo v Uhřích
tuším až do XVII století, ale neslavné.

Zdárná Jiskrová odvaha nalézala záhy hojné jak pomocníky
tak i nápodobitele. Nejeden šlechtic český, moravský a polský
pokládal si za čest a za zisk, býti mu služebníkem; mezi hejtmany
a rotmistry jeho jmenují se přední Jan Talafús z Ostrova, před tím
zeman kraje Chrudimského, Mikuláš Brcal z Dobré, Petr z Rad
kova i jiní. Bratří Mikuláš a Petr Komorovští, rodilí Poláci, z ne

přátel a vězňův stali se jeho přátelé a pomocníci. Méně zdárně
vedlo se mu se Slovákem Pankrácem ze Sv. Mikuláše,
mužem nad míru smělým ale násilným a ukrutným, kterýž volil

raději hráti sobě na Jiskru sám, a proti mistru a vzoru svému zdvihal
mnohé i ne vždy nešťastné boje, až pokojem 4 máje 1449 v Kre
mnici uzavřeným smířil se s ním konečně.416 Souvěké dějiny uherské
i rakouské vypravují obšírně, jaké zádavy šly zemím okolním zvláště
od Pankráce, kterýžto maje vojsko své zvláštní, ve stolici Turčanské
i na pomezí moravském a rakouském počínal sobě drahný čas co
mocnář samostatný, a nikomu nepodlehlý.

Ještě důležitější a zajímavější byl příklad jiného nápodobitele
Jiskrová i Pankrácova pospolu, tak řečeného Mladvaňka, kterýž
slul vlastně Vaněk neboli Václav z Rachmanova. Nejisto bylli
rodem Cech, Moravan, Slovák neb Rakušan, ale není pochyby, že
na hradě jeho Naibachu, kdež počínal sobě co nějaký kníže,
všecko vedlo se po česku. Přední jeho hejtmané byli Jindřich Šmi-



kousky a Mikuláš ze Žďáru, Mikuláš Trčka z Křižanova, Václav
kníže Ostrovský, o kterém sme již nahoře připomenuli, Jindřich
z Řepnice, Jan Smolík z Biskupec a jiní. Od r. 1451—1460 kra

jiny na řece Moravě, uherské i rakouské, a zvláště města Preš

purek i Vídeň, zakoušely trpce jeho vojenské síly a hrabivosti;
provozovali loupežnictví v rozměru svrchovaném i potud nevídaném,
ale propůjčoval se také knížatům okolním ku pomoci, kdykoli jí
žádali a štědře opláceli; bojovníci jeho, s většího dílu Cechové a
Moravané, zakládajíce hojné tábory a posádky, uměli také číhati
na kupce i na zboží jejich. Mladvaněk ve službě císařově dne
29 dubna 1457 v městě Celi spolu s jinými radami císařskými pře
paden a jat byl od Jana Vítovce tehdáž vrchního hejtmana krále
Ladislavova; 30 března 1458 utrpěl první znamenitou porážku od
lidí arciknížete Albrechta; roku 1459 přidržel se krále Matiáše
v Uhřích; 1460 opakovanými boji zemdlena moc jeho tak, že slíbil
císaři Fridrichovi chovati se napotom pokojně. Brzy ale na to za

hynul, ana rána z děla utrhla mu obě nohy, a od r. 1461 není
o něm více řeči.418

Mezi válečníky českými, kteří se obětovali cizině, čestné a zna
menité vedle Jiskry zaujímá místo také Jan Vítovec ze Hře
bene, chudý zeman český, jejž kníže Oldřich Cilský, pod králem
Albrechtem byvší zprávce království českého, potáhl byl za sebou
do zemí jihoslovanských, a postavil v čelo veškeré síly vojenské
domu svého. O slavném jeho vítězství u Samoboru dne 1 března
1441 mluvili sme již na svém místě, o jiném vítězství u Pakrace
ve Slavonsku 1445 vypravují dějepisci uherští; jeho mnohé zásluhy
o rod knížecích hrabat Cilských slaví vůbec letopisové Cilští. Po

tragické a nenadálé smrti posledního panovníka rodu tohoto na
Bělehradě 9 listopadu 1456 hledali získati sobě Vítovce jak král
Ladislav, jenž učinil ho báném Slavonským, tak i císař Fridrich,
kterýž sliboval mu (24 března 1457) povýšení stavu, statky a platy
doživotně hojné, budeli mu pomočen k Cilskému dědictví; ale po
nenadálé ráně dne 29 dubna 1457, kdežto císař sám bez mála

bylby se stal vězněm Vítovcovým, nastoupila nechuť na místo

přízně, až smrt krále učinila válečníka chytrého zase tak
povolným, že r. 1459 pomáhal i k volení císaře Fridricha na trůn
uherský proti Matiášovi. Proto císař byv mu zase nakloněn,
22 března 1460 povýšil jej i syny jeho tři za hrabata Záhorské

(Grafen von Seger) a zapsal jim celá panství k dědictví. Od roku
1463 však mizí všeliká další v dějinách o něm zmínka. 417



Pominouce mlčením hejtmana českého Jana Holubáře (Něm
cům slul Holowersy), kterýž ve službě u arciknížete Albrechta
i u císaře Fridricha 1458—1476 nabyl sobě jména i jmění, též

Hynka Tainfelda z Lucka, jenž stal se zetěm pana z Rorbachu
v Rakousích a umřel 1467,

418
i jiných podobných dobrodruhův

více, přistoupíme konečně k uvažování úkazu mnohem vážnějšího
a povšechnějšího, kterýžto dosavadním osobným zjevům stal se

totéž, co moře potokům a řekám, zahrnujíc je do lůna svého

všecky. Mínímeť ono vojenské bratrství, onyno bratry neb
bratříky, kterýmž nepřátelé také žebráky a lotry spílali, a

ježto z počátkův nepatrných v takovou zrostli sílu, že za největšího
květu svého skrze několik let považováni byli za zvláštní a samo
statnou mocnost v Europě, rozšířenou do všelikých zemí a končin.
Byloť to opakování někdejších válečných kompanií italských a

známých Armagnakův francouzských, ve podobě poněkud promě
něné, jelikož naskrze demokratické. Základ a duch veškerého
celku byl český, starotáborský: ale tělo samé záleželo ze sběře
rozličných národův, provozující řemeslo válečné za mzdu komukoli
a k čemukoli bez rozpakův.

Spolek ten branný počal se dělati v Uhřích r. 1448, jestli ne

dříve,
418 sám o sobě, na spůsob roty loupežnické, od Jiskry nezá

viseje, ačkoli první jeho dějiště byly ty samé krajiny podtatranské,
ve kterýchž vládnul onen vůdce. Politické důležitosti nabyl teprv
na počátku r. 1453, když Jiskra rozpustil roty své, ježto z většího
dílu připojily se tudíž ke »bratřím*, a v Petru Aksamitoví
z Lideřovic, zemanu českém, obdržely vrchního hejtmana ne

obyčejně smělého a podnikavého. Již sme vypravovali na svém

místě, kterak král Ladislav brzy po vysvobození svém z poručenství
císařova chystal se osobně do pole proti Aksamitoví, a volal proto
do zbraně netoliko Uhry, ale i Moravany, a však potom svěřiv ve

dení té války mladému Ladislavovi, Hunyadovu synu, když ne
mohl nabyti prospěchu platného, hleděl aspoň tím ty »bratry«
učiniti neškodnými, že vzal jejich vůdce na žold do služby své.420

Bratrství vojenské však tím neudušeno, ale po smrti krále Ladi

slava, přičiněním pana Jiřího Poděbrada, získáno jest pro Hunya
dovce, a přispělo znamenitě na památném rákoši dne 24 ledna
1458 ke zvolení Matiáše za krále Uherského; brzy pak znepoko
jivši se zdvihlo proti němu několikaletou válku pod vůdci svými
Aksamitem, Talafousem, Udrckým a jinými, ve kteréž Aksamit za

hynul; a když císař zvolen byl na království uherské, bratří jali



se pomáhati jemu. Potom zejména po smrti Pankrácově i Mlad

vaňkově, když v zemích Rakouských povstaly hojné bouře a války
mezi císařem a jeho bratrem, »bratří« voláni byvše tam, sloužili

brzy té, brzy oné straně, jak kdy která lépe platila, i stali se
v létech 1462—1465 takořka třetí mocností v zemi. Mezitím užíval

byl (1460 sl.) pomoci jejich i Ludvík kníže Bavorský. Hojnější od
té doby připomínaní jich jak v listinách tak i ve kronikách sou

věkých
421

podává možnost naznačiti aspoň poněkud jejich zřízení.
Neměli tehdáž nad sebou jednoho vůdce vrchního, jakový byl před
tím Petr Aksamit, ale přední hejtmané jejich, jichžto až ke třidceti
nám zejména známo jest, zdá se že byli všichni důstojenstvím a

právem mezi sebou rovni. Mezi nimi vynikal však již tehdáž rytíř
český, ačkoli ještě mladý, Václav Vlček z Cenová, známý to

později věku svého vůdce a spisovatel o umění válečném. Vedle
něho nejčastěji jmenují se moravský pán Jiří z Lichtenburka a
z Bítova, čeští rytíři František z Háje, Jindřich Smikouský ze

Zdaru, Mikuláš Lužický, Jan Svehla, Jan Svojše a Sezima z Horo

sek; Rakušané Kunrat Weitracher a Hans Kling; Slezáci Kristof
z Gersdorfu a Jan Tetour; Slováci Blažej a Jan Podmaničtí. Počet
jejich lidí branných udává se rozličně, od pěti až od dvaceti tisícův,
rozložených po Rakousích, Moravě, Uhřích, Slezsku, Polsku a Prů
ších : nebo všickni oni měli mezi sebou závazky, hlásili se k sobě
a pomáhali si vespolek.

422
Nepřestávali také obraceti zření svého

ku panu Jiřímu z Poděbrad, nejprvé co zprávci, později co králi
českému: ne proto, aby brali od něho naučení a poslušni byli roz
hazův jeho, ale aby v čas potřeby měli v něm přímluvce a ochránce;
což pro pána toho stalo se pramenem netoliko znamenité moci,
ale i hojných zápletkův a nenávisti v cizině.428 Příklad Hanuše

Klinga, majitele dvou hradův rakouských, poučuje nás, že v těch

krajinách, kdežto bratří rozkládali tábory a posádky své, statkáři
sami často vstupovali do spolku jejich pro snadnější ušetření
statkův svých. Vnitřní zpráva bratrstva byla bezpochyby oligar
chická, tak že starší a hejtmané scházeli se dohromady ku po

radám, a ustanovovali ze společného snešení, co mělo kdy před
sevzít! se. Přítomnost bratří byla neštěstím pro každé okolí, kam

koli obrátili se; to nejmírnější co potkávalo všecky obyvatele od

nich, bylo holdování, jakovéž od vojákův i podnes v zemích ne

přátelských děje se; obyčejně však nadsazováno bylo pálením,
pleněním, loupením a násilím všelikého spůsobu; byly však to ne

mravy obecné všech vojsk onoho věku, a nikoli bratří toliko



samých.
42’ Toť byly ony »roty bratří*, o kterýchž vedena na sněmu

českém 25 září 1465 od počínající tehdáž jednoty panské stížnost
na krále Jiřího, žeby chtěl je přijmouti a obrátiti na odbojné mě
šťany Vratislavské, »k záhubě zemí a knížat.* Když konečně
r. 1466 vybyti byli z Rakous, an jim císař zaplatil své dluhy,
obrátili se opět do Uher, a nedaleko Trnavy u Kostolan osadili
se na táboře pevném pod náčelnictvím Jana Svehly, protože
Václav Vlček, Blažej Podmanický a jiní byli již od nich se oddělili
a někteří ze předních hejtmanův, jako pan Jiří z Bítova i František
z Háje, octli se v zajetí; takéť jich tam již nebylo lidí branných
pospolu, než něco přes dva tisíce. Svehla byl dříve některý čas
dvořanem u krále Matiáše, při jehožto korunování 1464 v kolbách
slavných dosáhl byl hlavní chvály: ale brzy na to vzal odpuštění
ode dvora. Král vrátiv se z krajin jihoslovanských, a obmýšleje
již tehdáž válku proti bývalému tchánovi svému, za potřebné uznal,
vyhladiti dříve v zemi své tyto nebezpečné pomocníky budoucího
nepřítele; a protož u veliké síle válečné přitáhl na podzim 1466
k Trnavě, a dne 6 prosince dal obehnati tábor u Kostolan. K jeho
žádosti poslal mu císař ještě vojsko rakouské ku pomoci. Bratří
bránili se zoufale, mnohé nepřátelům svým škody činíce, až ko
nečně 29 ledna 1467, nejvíce pro nedostatek vody, umínivše opustiti
tábor a probiti se skrze nepřátely, přemoženi jsou na cestě a po
biti neb schytáni s většího dílu, tak že nemnoho jich vyvázlo z té
pohromy; Svehla na outěku prozrazen a vydán. Na to 70 jatých
z rozkazu králova pověšeno na šibenice, Svehla sám nejvýše;
jiných drahně pomořeno všelikými spůsoby po žalářích; ženských
přes 300, a mezi nimi mnohé prý krásné paní, odvedeny nejprv
do Trnavy, a potom kázal je prý král rozdati svým Rácům za

ženy. Tím zemdlen a rozplašen celý spolek bratrský tak, že o něm

napotom nebývá více řeči.425 Václava Vlčka spatřujeme již roku
následujícího 1468 mezi předními hejtmany vojska českého proti
Uhrům, František pak z Háje, vychovaný za mládi na dvoře císaře
Fridricha, Jan Tetour, Blažej Podmanický a jiní prosluli později
co hejtmané královského vojska uherského.

Uvážímeli svědectví předního českého básníka o Václavovi

Vlčkovi, že za jeho živobytí (an umřel teprv mezi r. 1500 a 1510)
nevedlo se války na Dunaji, na Labi ani na Visle, ba tuším ani
na Dněpru, ku kteréžby od něho bylo nehledalo se rady a na

učení; 426 a spomenemeli na přátelské obcování bojovných Polákův
i Rusův s husity, o kterémž již vykládali sme: nemůžeme pochy-



bovati, že české umění válečné známo bylo jak ve střední a vý
chodní Europě vůbec, tak i v Polště a v Rusích zvláště na konci
XV století. Skutek dále ten, že vojenský onen spolek, kterýž
pode jménem Kozákův proslavil se, povstal právě té doby, aneb
aspoň znám jest od počátku XVI století, nejprv v Ukrajině, potom
i v jiných dalších zemích; že hlavní známka umění jejich a ústrojí
válečného, kterouž dělili se od Tatarův, nepřátel svých, tak i od
řádného vojska polského i ruského, záležela na táborech a hrad
bách vozových, právě Žižkovských; že celé zřízení jejich bylo
doslovně totéž, které poznali sme u Vlčkovy roty bratrské v Ra

kousích a v Uhřích o čtyřidcet let dříve: to vše důkazu jest dosti,
že Kozáctví celé, ne sice jakové jest za našeho věku, ale jakové
bylo v XVI a XVII století, bylo nápodobení aneb opakování
bratrských rot českých od nás líčených, arciže v jiných krajinách
a národech. Jméno Kozák, vlastně »Kazák«, znamenalo Slovano-
Tatarům totéž, co Srbo-Vlachům »gusar« neboli »husar* a »haj
duk«, Rekům »klefta«: byl to muž branný, jenž pro zniknutí po

roby dal se na loupežnictví. Protož jalové jsou lidí učených hádky
o původu Kozákův: Kozáci, co osoby, měli stejný počátek s ná
silím tatarským mezi křesťany; Kozáci, co spolek bojovný, co moc

branná, co republika válečná, utvořili se na počátku XVI století

nápodobením bratrských rot českých.
4

'
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Opominuli sme ve přehledu svém mluviti o žoldnéřích českých,
kteří vstupovali řádně do služby u mocností zahraničných, a kte

rýchž působení tratilo se více méně v dějinách cizích. Rozumí se
že od věkův po věky nalézali se vždy lidé, kteří co dobrodruhové,
hledali štěstí svého kromě vlasti, a službami platnými uměli získati
sobě přízeň mocnářův. Zdá se však slušné, učiniti konečně zmínku

aspoň o těch bojovnících českých, kterým rod Hunyadovský v Uhřích
děkovati měl za znamenitou částku vojenské slávy své. Jsouť svě
dectví dostatečná před rukama, že již gubernator Jan Hunyadi sám
míval své zvláštní roty české, na jichžto udatnost a věrnost ve
všech bitvách spoléhal se nejvíce.

428
Ještě více bylo toho u syna

krále Matiáše, kterýž arci drahně let psal se také králem českým.
Jeho »rota černá* (legio nigra), tak pověstná ba slavná v ději
nách souvěkých, záležela ze samých téměř Čechův, Moravanův a

Srbův. Bylať ona, dle seznání Uhrův samých, jádrem celého jeho
vojska, jejím velitelem býval král sám; černou nazývána proto, že

pro nabytí větší otrlosti chována v zimě v létě vždy pod šírým
nebem. Poslední její proslulí hejtmané byli Trnka i Mikuláš z Haug-



vic. Konec však její r. 1492 byl neslavný a smutný. Pro neplacení
žoldu zbouřivše se několikráte, podstoupeni jsou konečně od Pavla
Kinižiho zrádně mocí náramnou a přemoženi. Psali o tom sami
do Cech dne 28 října 1492, že »prý páni Uherští na nás takové
škody počítají, ježto bohdá tím vinni nejsme, že sme sloužili věrně
a právě pánu našemu, jakožto na dobré lidi sluší. Již nám teprv
vinu dávají, když nás jim třeba není a majíce nás ve své moci:
a prvé sou nám z ničehož viny nedávali, dokudž nás potřebovali.*
Byli tedy zjímáni »rotmistři i z rot všickni dobří lidé jízdní vojsky
černé,* jakož se podepsali ve psaní, jímž žádali pány české o pří
mluvu u krále Vladislava.429

Spisovatelé uherští nezapírají, že pádem
roty černé počala klesati také tehdejší válečná sláva uherská.

Ještě nám zbývá promluvit! v tomto článku několika slovy
o sociálních poměrech a mravním stavu i všelikých spůsobech a

nespůsobech národu našeho za věku Poděbradova.
Porovnámeli právní poměry všelikých stavův a tříd obyvatelstva

českého mezi sebou, jakž na počátku XV století sme je poznali,
se spůsobem tím, ve kterémž je spatřujeme na konci téhož století:
ustrneme nad velikostí a těžkostí proměny, která během asi dvou

živobytí lidských počala i dokonala se. O tělesné porobě selského
a nižšího lidu vůbec nebylo na počátku onoho století ještě ani

stopy ani zmínky: na konci ale jeví se již co skutek uznaný a

ustálený, co známka povšechná lidu obecného. Převrat takový,
ačkoli potřeboval k uskutečnění svému celé téměř století, byl nic
méně nad míru náhlý, když povážíme, že nestal se omráčivým pod
maněním pod meč dravých cizincův, ale vypučil se takořka z lůna
národu pouhým nadužívaním okolností. Bylyť to arci okolnosti
mimořádné, kteréž hověly převratu takovému: bylyť bouře a války
neslýchané i několikrát opětované, ježto zasahovaly až do jádra
života i bytu národního, a v nichžto rozhodovala ne spravedlivost,
ale hmotná hrubá síla i chytrost válečná.

Na místo líčení obšírného uvedeme zde slova důležitá svědka

nejspůsobilejšího, Viktorina Kornelia ze Všehrd, jenž r. 1493—97

byl místopísařem království českého, a ve svých knihách o právích
a soudech i o dskách země české, při výkladu o někdejším po
hánění k soudu, takto vypravuje: »Byli sou někdy za starých, ale
tomu již pamětníkův není, ve všech krajích původové nekomorníci,



a ti svědomí ve všech krajích všech sídel panských, zemanských
i dědinných; ti sou, že jest země hustá a dobře osedlá zemany
byla, nebylo ještě skupování zeman ani sídel zemanských boření
a tvrzí i zámkův zemanských kažení a s zemí srovnání, ani rybníky
zeman i sedlákův, vsí i dědin i luk vytopování, z té příčiny ti pů
vodové pro velikou zeman a vsí v zemi české hustost a počet
téměř nesčíslný od starých byli sou vymyšleni, ne aby oni poháněli
(k soudu), neb jest jim to nepříleželo, ale aby komorníkům oka
zovali sídla těch, kteříž sou měli býti pohnáni, a aby komorníky
k jich sídlům povodili; z kteréžto příčiny i původové sou sluli.
Ale potom když jest země téměř třetí díl zpuštěn válkami a mory,
a sídel zemanských množství přílišné v každém kraji jest zahubeno
a rozbořeno, a což po meči, ohni a moru zůstalo, to jest s větší
téměř strany rybníky zatopeno: nebylo původův více potřebí, aby
komorníka k pohnaným povodili; neb když sou zemané zříděli
v zemi, ta sama řídkost lidí odjala jest všelikou mýlku, kteráž při
každém množství se nalézá* atd.430

Z toho a z jiných podobných svědectví drahně, kterýchžto pro
krátkost nechceme hromaditi, ba z celé spousty památek dějinných
toho věku vůbec, béřeme skutky následující: 1) že před vypuk
nutím válek husitských počet zemanův a dědinníkův, t. j. statkářův
prostředních, svobodných a jen králi samému poddaných, byl téměř
nesčislný, takže nezabloudíme od pravdy daleko, řeknemeli, že asi
dvě třetiny veškerého povrchu země české byly v držení jejich;
2) že třída tato, někdy hlavní národu jádro, postupem věkův men

šila se, a ředla vždy více a více; 3) že příčiny toho byly netoliko

přirozené, jako války a mor, ale také politické, totiž zmáhaní se

skrze válku šlechty vyšší nad jiné obyvately, soustředění čím dále
tím hojnější jmění národního v rukou jejích, a vypínaní se i zvlášt-*
ního stavu rytířského nad prosté zemany vůbec.431 S proměnou
tou zároveň a pospolu pokračovala také rostoucí řevnivost stavův

politicky oprávněných mezi sebou, a čím dále tím těžší utiskování
lidí poddaných selských i maloměstských, kteřížto ještě za krále
Václava byvše jen pouzí ouročníci, pod Vladislavem II octli se

pomalu v porobě již dosti kruté. Budeme časem svým jednati
obšírněji o věci této, až nám nastane řeč o bouřech a půtkách
mnoholetých a krvavých, které z ní pošly. Zde bylo nám jen činiti

o naznačení povahy a směru, kterými rozvíjely se záležitosti tyto
za věku Poděbradova. Musíme při tom vyznati, že i Poděbrad
sám, jakkoli moudrý i spravedlivý, nebránil směru dotčenému, ale



napomáhal více, vědomě i nevědomě, všelikými nařízeními, kteráž
vyšla za panování jeho.

O povaze a mravích českých toho věku podal Antonín Bonfini

Vlach, kterýž mnohá léta živ byl na dvoře krále uherského Matiáše

Korvina, obraz dosti pochlebný: Cechové, dí, »nade všecky na světě

národy vynikají urostlostí postavy, silou těla, krásou i lepotou
vlasův a příjemností v obcování; o ustrojení těla i brady pečují
nad míru, nosí a odívají se velmi čistě a lahodně, jakoby zrozeni
byli jen k válce a k rozkošem; přívětiví jsou všickni a vlídní, a

umělí příliš získati sobě přátelství jiných lidí.« 432 Zdá se však,
jakoby tu Bonfini jen šlechtu a dvořanstvo české měl na zřeteli;
neboť svědectví jeho těžce srovnati se dá s nářky o zdivočilosti

mravův, o všeobecné bezuzdnosti a násilí, kteréž pojímáme i ze

spisův i ze skutkův té doby. Pravda jest, že národ náš, přepychu
zvláště v oděvu vždy milovný, nepřestával ani tehdáž vyhledávati
kroje a mody nové, dle zdání lepotvárné; nezřízenému tomu chtíči
obětoval byl již před věky všecky výhody kroje národního stálého,
a opičil se již ode XIII století nejvíce podle Francie. Protož marné
jest se ptáti po kroji českém věku Poděbradova; byla to rozma
nitost a nedrželivost nekonečná, tak že cokoli zjevilo se takového
u stavův vyšších v cizině, vcházelo bez odkladu také u šlechty
české v oblibu, a od ní vnikalo v lid obecný dále; protož i tehdáž,
jako podnes, rozdíl krojův ve vlasti byl takořka jen chronologický,
ana bývalá móda některá udržela se v jednom kraji déle nežli ve
druhém. A totéž platí také o všelikém nářadí domovním i hospo
dářském. Mlčením také pominouti nesmíme, že v životě obecném
nemravnost řeči převyšovala nemravnost skutkův, že obyčej hro

mování, láni, přisahání a oplzlého mluvení pokládán jako za známku

,energie osobní, an byl jen známkou nevzdělanosti a barbarství.
Bylať však aspoň jedna ctnost, kterou Čechové toho věku vy

znamenávali se nad jiné národy tuším všecky; bylať to láska
k vlasti a k národu, čili jak tehdáž říkáno, k jazyku svému.

Nepřízeň, s kterou potkávali se, co jinověrci a kacíři, u všech ná
rodův zahraničných, měla pro ně aspoň tu výhodu, že je poutala
k sobě vespolek oužeji, a dodávala jim odhodlanosti k obětem pro
dobré společné. Počet vlastencův ušlechtilých a výtečných, jakovéž
sme poznali býti ku př. pány Hynce Ptačka z Pirkšteina, Alše
Holického ze Šternberka i jiné, byl mezi Čechy mnohem hojnější,
nežli v Němcích aneb v Uhřích; sám Jiří z Poděbrad nabyl proto
nejvíce lásky a moci v národu, že pečoval především o blahobyt



obecný ve vlasti. Proto také cit vlastenecký býval hojnější při straně
pod obojí, nežli straně pod jednou, kterážto tehdáž valně lnula
k cizině, ačkoli také v ní pozůstavil Vilém mladší z Risenberka
i z Rabí příklad jasný a slávy hodný. Takéť cit tento jevil se ještě
valněji ve třídách národu prostředních a nižších, nežli u pánův uro

zených. Jen vlastenská nadšenost umožnila větší část oněch činův

českých XV století, kteří stali se byli odivem světa. Nejeden Němec,
porovnávaje takové smýšlení české s netečností pro vlast u národu
jeho téměř všeobecnou, netajil svého nad tím podivení a politování.
Bohužel že i Čechův ctnost tato nebyla dědičnou po vše věky, a
že nastanou nám zase doby, kde ji bolestně pohřešovat! budeme:
proto ale slušelo tím více, učiniti o ní na místě tomto zmínku ne
méně čestnou, nežli radostnou.

Nemůžeme nechválit! také citu pro čest, který ve všech po
měrech obecného i soukromého života velikou provozoval moc;
zákon cti nahražoval přečasto zákony mravnosti, ujma na cti vá
žena bolestněji nežli prohřešení se proti bohu. Zákonové ti dovo
lovali každému, zvláště ve dlouhém bezvládí od r. 1439 do 1453,
škoditi sousedovi svému dle možnosti a libosti, vražditi se s ním
a s lidmi jeho, pleniti, páliti, jímati, loupiti atd., jakmile »ohradil
prvé čest svou* proti němu, t. j. podle práva záštního poslal mu
list odpovědní a opověděl válku; po čemž cokoli činil, nebýval ne

příteli svému ničímž více vinen, neboť již tento povinen byl »míti
naň péči,* t. j. ostříhati a brániti se mu i se všemi lidmi svými
poddanými a pomocníky, ježto byli »táhli se v jeho mír i nemír.*
Takovéto »záští« (Fehde) nenalézalo poroku, jakož pak ani za na
šeho věku ještě souboj, jakkoli krvavý, v obecném domnění za

nectný se nepokládá. Nařízeními sněmovními zapovídán sice obyčej
ten, jakmile řádná moc politická i soudní zřízena v zemi zase: ale
trvalo to dlouho a vymáhalo neobyčejnou energii pana zprávce,
nežli ouplně zrušiti se dal. Takéť zákonové cti hájili svatost daného
slova, drželivost slibův a věrnost ve všelikých závazcích. Vojín
český ve válce jatý propuštěni! kdy »na čest a na víru*, byloť se

spoléhati na to, že v určitý čas postaví se zase do vězení třebas
sebe krutějšího; nejeden držíván takto na závazcích po celá léta,
že stavěv se řádně, propouštěn vždy znovu až do konečného vy

koupení aneb narovnání. Lidé, kteří takto v chování svém ostříhali

zákony cti, sluli tehdáž vůbec lidé dobří; slovo »dobrý* nezna
menalo tak mravní dobrotu, jako raději statečnost, čestnost v ob

cování, »Buď dobrý, můžešli!* bývala té doby nejdojímavější důtka



která člověku nad svou ctí zapomenulému činiti se mohla. Protož
i záhy, a zejména již na konci XV století slovo »dobrý« slulo
tolik co ušlechtilý, urozený, šlechtický: a chlouba, »já jsem lepší
než ty,« kterážto dávala příčinu k tolikerým rozepřem onoho věku,
značila ne vyšší stav mravní, ale vyšší urozenost.

Ve mnoholetém bezvládí, kteréž sme líčili, nebylo nižádné
soudní moci v Cechách; soudové přestali, desky zemské byly
zavřeny a nikomu nepřístupny; o bytu desk krajských neboli
coudních té doby není již ani zmínky ani stopy. Proto všecky
rozepře mezi stranami, které netrpěly odkladu, rovnány buďto mečem
a válkou, anebo rozsudími pro každou při od stran zvláště zvole

nými, kteřížto nazýváni umluvci, opravci, rozdílci aneb ubrmané,
na jejichž výnosu strany slibovaly, »přestátí mocně,« to jest pod
robiti se jim a nehledati dalšího práva pod pokutou přepadení
celé pře. Porovnámeli vyznání a nářky spisovatelův starších, ze

jména pánův Smila Flašky z Pardubic (f 1403) a Ondřeje z Dubé
(f 1412), že za jejich věku soudové nerozhodovali vždy po spra
vedlivosti, alebrž podle umění řečníkův, se chválou věkův pozdějších
o neporušitelnosti soudův, můžeme domýšleti se, že dlouhé ono
bezsoudí a vzácnost soudův sama přispěla k tomu nemálo, že moc
soudní a důstojenství ouřadu soudcova za věku Poděbradova po
žívaly u lidu českého vůbec znamenité vážnosti a úcty; cokoli

vyřknul soud řádný a veřejný, ba cokoli volený opravce nalézal ve
formě a s obřadem soudu veřejného, to přijímáno téměř jako za

svaté, a strany obě obvykaly tomu obyčejně bez reptání. Buď toho
však příčina kterákoli: skutek sám v sobě jest pravý a nepochybný,
stvrzený příklady dostatečnými. Ba i toho sme se dočtli v aktách
souvěkých, že páni a kmetové zemští, měvše nesnáze se zemany,
když jednalo se o volení mocných opravcův mezi nimi, a soupeřové
přestávali na nich samých pod výminkou, aby při svou rozhodli
sami ve formě soudní, oni odpírali se a chtěli raději stranou býti
nežli soudcem. Skutek tento sám může postačiti za důkaz, že při
vší zdivočilosti mravův, o kteréž sme mluvili, mravní jádro národu
přece ještě dosti se zachovávalo čisté a neporušené.

Skončíme článek tento několika obrázky, kteréž o mravích
věku svého napsal a pozůstavil spisovatel od nás již chválený, Petr
Chelčický. Bylť on sice přísnější nad jiné soudce a barvy jeho
mohou býti tu i tam živější, nežby snad slušelo: vždy ale slova

jeho nejsou bez pravdy, a mají tu zásluhu, že dávají nám patřiti



na smýšlení, obyčeje a mravy věku jeho bezprostředně. Proto za

stupují také místo dokladův ku předešlému líčení našemu.

1) O řevnění pro urozenost. »Lidé plní pýchy o čest
tohoto světa i o zboží bojovali a mnohou krev prolévali, aby se
dali ve šraňcích, vyvodíce urození své čtyřmi kouty, aby dva dědy
a dvě bábě ukázali dobré urozené vládyky po otci i po mateři.
Pakli neukáže těch čtyř koutův, tedy není dobrý, ale chlap, a ten
jenžto jest dobrý, nechce s ním sedati ve šraňcích, jako s hube

ným.* (Pař. 91.)

2) O násilí činěném chudině. — »V těchto časech
zkusili sou lidé této země i okolní velikých zamoucení, bíd a nouzí,
když se stalo zbouření strany proti straně z příčiny víry, že jedni
na druhé tiskli mocí jako na kacíře. A trvala válka ukrutná na

patnácte let (1419—1434) s záhubami přílišnými, s velikými strachy
a s davy. Mnozí z sedlákův a lidí robotných pro chudobu a pro
hlad nemohli na dědinách ostati. Nebo někteří troje neb čtverý
platy na hrady a na města musili platiti oběma stranám; a vojska
polní ostatek jim vydrali.* (Post. 6.)

»Nyní vidíme, coť jest dal bůh lapek v Čechách. Všecky hrady
a města osadil zloději a lapkami, aby trápili, bili, z chalup táhli,
vázali, loupili a u vězení sázeli; tak že u velikou nouzi všecky
lidi podal jest bůh. A to jsou pomsty od pána boha hrozné.*

(Ol. 140.)

»Tvrzní a hradoví násilníci, ježto zjevných zlodějův, mordéřův,
násilníkův k násilí chudým chovají, jsou knížata zjevných hříšníkův.*

(Post. 276.)

»Aniž odpuštěno bude pánům a vladařům ukrutným, ježto
sedláky své tepouce hanějí, chlapy, výry, psy je nazývajíce u vě
zení sázejí, aby vždy jim bezedná hrdla plnili.* (Post. 194.)

3) Lakomství a pýcha. — »Skrze lakomství nesyté tisknou
se spolu lidé, každý táhna k sobě, jinému dera z rukou, skrze

lichvy, skrze obchody, skrze kupectví, skrze řemesla a skrze trhy
rozličné a všelijak nepravé, tak že nesnadno co může prodáváno
neb kupováno bez hříchu býti. A z toho úzkost chudině a ne

milost, závist, sváry, hanění, srocení šibalské k bití, k vraždám, a

pak vylití přílišné ku pýše, k marné pochvale, všecky věci aby na

chloubu s pochvalou šly, v oděvích drahých nákladných s vymyšle
nými kroji, s lepotami okrášlenými; též v jídlech rozkošných a ná-
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kladných někdy více chlouby hledají než potřeby, též ve stavení
domův a tvrzí. A tak pýcha ve všech věcech rozlita jest« atd.

(Ol. 230.)

4) Dobrota vlády čí. — »Zlé věci každé nenávidí a varuje
se ta dobrota vládyčí; nesluší na ni nižádná práce úsilná, ani

trpění, ani hanění, ani která sprostnost, ani ponížení, ani jiným po

sloužení, než toliko život svobodný, prázdný, lehký, sytý lahodných
věcí, čistota a lepota, a oděv krojův zvláštních ďáblovým mistrem

vymyšlených a dvorných, drahých a hesovaných na odivu všem,
jako bohové a bohyně, slávou a okrasou nade všecky vymyšlenou.
Také na tu dobrotu sluší stolové bohatcovi skvostně ozdobení a
lůže čistá měká, řeč sladká a lísavá, plná pochlebenství, s přidáním
»rač Vaše Milost počíti«, a vždy aby kvetla pěkným umýváním
v lázních, rozkošným, častým a nezvedeným mytím, s obtížením
služebníkův. — Jen skrze bolest a pot chlapův a výrův mohou
dokázati té dobroty vládyčí« atd. (Síť 152.)

»Nesluší na vás páni ta lenost, celý den prázdniti, seděti,
toulati se, v šachy, vrhcáby neb karty hráti, dlouho spáti, vždy
smilnit! jako hovadům, vždy v se cpáti a liti víno nebo pivo co
do sudu a nikdy nezlačněti. Také nesluší na vás, lidi chudé své
dráti a bezpráví jim činiti robotami, lovy, ponůckami přimyšlenými,
a jinými břemeny jich tisknouti.f (Post. 9.)

5) Fiflení a přepych. — »Mnozí nechválí na sobě skutkův
božích, ježto se vždy opravují, chtíce krásni býti, a jinou tvář sobě

připravují, jinak hlavu, vlasy strojí, aby kadeřavé byly, splétání
vrkočův aby až do pat viselo. Protož v těch pyšných srdcích
nikdež bůh neuměl ani tváří, ani kadeří, ani jiných oudův dobře
stvořiti. A což nemají bokové, ramena, nohy, to kasáním pyšného
a drahého roucha, zlatými pásy, stříbrem, postavci, barvami opraví,
umějíce lépe než bůh všechen život připravit!, nohy utáhnouti,
jednu zelenou, druhou červenou. A kdyžby je bůh tak stvořil, opět
by to chtěli jinak opraviti. By ženy s těmi chomouty širokými a
s rukávy do země stvořil, řeklyby: těžké jest břemeno na nás

vložil, těžko s takovou hlavou choditi.« (Post. 216.)

»Oděvy takovéž nyní nosí, jako bohatec (v evangelium): zlato
hlavové, postavcové, od perel, od kamení drahého, i což nejdraž
šího v světě nalezti mohou. Kdoby také vypsal pýchu ženskou
v oděvích? mám za to, že ani bohatec, ani jeho žena takové
pýchy a rozkoši neměl jest, jako ženy nyní mají.« (Post. 168.)



»Na mužích rubáši do země, suknice otáhlá málo zadku kryje,
a kukla sedla koní kryje s kuklicí mnichovou i s radlicí; nebo
kloček krátký a vlasy dlouhé až na ramena odívají a klobouček
chlupatý na to jako homoli; i vyhledá z něho jako z krbu; ježto
již nevědí jakých potvor chtí ze sebe nadělati. Takéž ženy mrzké
navěšejí na se toho sukna, že se již ledva vleče v něm, s vymyšle
nými kroji a s lepotami ovšem nelepými, a hlavy široké a nahoru
vysoké s rohem* atd. (Síť 157.)

6) Rozmařilost všelikých stavů v. — »Obecně jediné
chudina chaterná na vinnicích dělají, ježto snadně z obyčeje takové
břímě úsilé i vedra snesou; ale lidé rozkošní tohoto světa i chlado
ležkové nechodí na vinnice dělat, anobrž i dívati se dělníkům jim
těžko bývá, jako měšťané roztylí a měštky, páni, vládyky, kněží,
mniši, jeptišky; takoví se nenajímají na vinnice pro svůj rozkošný
život, neb sou nepřivyklí na horku býti, ale takoví pak obecně
vína vypijí, sedíce v chladu v domích krásných; a kněží, ti se pak
proto světí, aby práce ušli.« (Ol. 197. Post. 62.)

Bohatec v pekle — »již nemluví o Seremské a o Malvasie,
aby jemu v zlatém koflíku přinesli a dlouho před páně Milostí
drželi klanějíce se.» (Post. 169.)

»Kněží a preláti nepočítají knížatům, pánům ani tučným mě
šťanům za hřích života bohatcova rozkošného, smilného, prázdného,
pyšného, lakomého, nemilostivého, ukrutného, násilného, neboť jsou
sami v témž odsouzení jako páni. Aniž takoví dějí pánu násilím

roztylému upřímně: »do pekla půjdeš, neb si vyrostl v sádlo skrze
násilí chudých, hoduje na každý den skvostně i jinak peský život

veda«, ač vidí, že v takovém životě bohatcově do smrti stojí. Ale

radějiť učiní jemu pohřeb příliš slavný: kněží, žákův i jiných lidí
veliká processí bude, mnohé zvonění, mší mnoho, • spívaní a svíc,

ofěra, veliká chvála na kázaní, že se z toho zdá, že jest nelze za

hynout! té duši. A k tomu ještě více, že budou věčně prošiti za tu

duši, nadadí mnichy a jiné kněží, aby mše sloužili za páně Milost;
žaltáře, vigilie i jiná náboženství aby konali za něho, neb Jeho Milost
mnoho dobrého našemu zákonu učinil. Protož ve knihy klášterské
i u jiných kostelův vpíší tu duši, a věčná prosba za ni bude; a
tak té duši vždy jest spasenu býti, dovedouli, že jsou ty věci

pravé.« (Post. 170.)
»Lid uběhlý v slepotu, když na kněžích zlost pozná, však

dosti na tom má, když jemu kněz boha stvoří a ukáže; již pak



nedbá, by kněz celou noc s nimi na pivě neb na víně cechoval,,
čertovy rohy na se vstavě v kostky, ve vrhcáby hrál, tancoval,
frejoval, smilnil, všeho toho ten lid nedbá. Nebo když na sobě

velikých hříchův za hříchy nemá, takéž nemá i na kněžích; pakli
co na nich za hříchy má, ale to v smích a v lehkost obrátí. Nebo
sou je i v tom svedli falešní proroci řkouce; nehleď na to, co my
činíme, ale na to, coť my velíme. Ano snad jedno jako druhé:
blud činí i učí« atd. (Post. 201.)

»Již mistři a kněží velicí vládnou Ježíšem, v jich rukou spasení
všech záleží: oni vládnou vírou a panují nad ní, a což oni chtí, to
víra jest. A Ježíš dav jim v moc klíče království nebeského, aby
jimi odmykali, jakož se jim zdá a komu, on již na jich milosti

jest, co oni mu dobrého učiní, na tom dosti měj. Ale oni vlád
nouce Ježíšem a jeho spasením, a jedno jsouce s světem, podadí
jeho světu vhod, aby jemu Ježíš nebyl těžek ani k hanbě; připraví
oni Ježíše světu v sladké jišce, aby s chutí požíval Ježíše; aby
nebyl svět měřen k Ježíšovi, ani k jeho kříži ostrému, ale aby
Ježíše měřili k světu, změkčivše jeho nad olej, aby lehce na každou
ránu padl, aby spasení jeho mohlo se dostati také násilníku, zlo

ději, mordéři, cizoložníku« atd. (Post. 158.)

»Pokušitel — přistoupá k žákům, když ještě je ve škole
s mošnou vidí, ježto jim partekové chleba žádni jsou; i pokouší
jich, ukazuje jim stůl tučný a lahodný u kněží, ani dobrá bydla
mají, rozkošný a sytý život vedou beze vší práce na úsilí a krev
robotného lidu; jakož na ně to svědčí jich tuční a širocí teřichové,
sádlem prorostlí zášijkové a lalokové utylí, a líce ducaté a rumné;
ani chodí jako páni v čistých šubách. Protož ďábel s tím jich ži
votem sytým a lahodným přistupuje k těm školním lačným a psoty
plným, aby se pilně učili, a naučíce se něco aby na svěcení mohli
jiti a nažebříce peněz pleš sobě koupiti, aby mohli mši sloužiti a

jiné řády i neřády kněžím ustavené vésti, a tak k tučným oněm
stolům po hladu školním dojiti.« (Post 78.)

Ten jest nynějšího lidu běh ohavný, »že bez studu a bez po
slušenství bydlí ve frejích, ve smilství pokoutném, v tancích, v tou
láních po jarmarcích, po posvíceních, po krčmách, v rozpuštěních
nestydatých, oplzlých a rufianských slibují sobě děvečky s pa
cholky bez vůle starost svých, a nebudouliť míti svobody a po
volení na spěch od starších, tehdy hned samy běží leckams za

pacholky* atd. (Post. 29.)



7) S puso by a obřady při smíření. — »Na mnohých
zjevno jest, že nic méně zle o sobě nemluví po smíření pokoutně
než jako prvé, a malá příčina vzejde potom, až o to opět vzhůru
budou. Též ta hovada, ježto v rok chodí k tělu božímu, ježto se
sekou a ve svádách ukrutných trvají až do velikého pátku: tuž
kmotrové za oltář s nimi zajdouce táhnou jim ruce v hromadu,
a oni zlostí nemohou na se hleděti, i zamaží v nich čerta tím
mírem, a oni s tím ihned jdou k tělu božímu, jako mrzký dobytek.
Též i ti, ježto po vraždách chodí v pokoru jedni druhým, a meč
kladou na hrdlo vražedníkům na prahu kostelním sedíce; ale po
míru nesměliby jedni s druhými domův, léčby tolikáž rota šibalův

jedněch jako druhých byla. To vše daleko jest od odpuštění ze

srdce, a to vše lež pokrytá jest.« (Post. 262.)

8) Lichý půst. — »Pakli položí následování Krista, uložíce
sobě na každý den sytý oběd: ryby ve trojích proměnách, v jiných
a jiných kořeních, huspeniny rozkošné, herinky, vyzinu, fíky a mandly,
řecké víno i jiné věci rozkošné v nemalém počtu krmí; víno k tomu
dobré a pivo husté pijíce až do večera, a s tím spát půjdou. Takt’
se postí nejprvé kněží a mistři, potom knížata, páni, měšťané; i se
dláci již jich také následují, pokudž nejdále mohou; ač tak rozkoš

ných krmí míti nemohou, ale nažerou se smatlok obecných, že jim
jedva břicha stačí. I jest pak v takovém postu následování Krista ?«

(Post. 77.)

9) Slavení letnic. — »Nám již neostává jediné toliko svátek
ducha svátého, abychom jej pánu bohu světili, spívajíc a u veliké

zvony zvoníce, aby Jeho Milost ráčil vesel pobyti při našich zvoních
a písních. Již nehledáme jeho přijíti k svému utěšení; ale svato

kupci žádají tobolku peněz vylhati na lidu skrze ducha svátého,
aby se utěšili a veseli pobyli, vína a jiných rozkoší se naplníce.
Takéž jiný lid v roucha pyšná, drahá a okrášlená se připraví jedni
druhým k libosti, aby se ukázali na chloubu, hody v domích aby
nastrojili skvostné a nákladné, aby břicha naplnili, pití vonných aby
se naleli, a potom k zvuku píšťal a huslí aby se radovali, skáčíce

»0 milosti chudých tu nemluv, více jí uzříš ku psům nežli
k chudým. Těchť dosti mívají, chrtův, vyžlat, ohařův, a hojně je
chlebem krmí. Psíky také chlupaté mají, ty pak na polštářích
podle sebe kladou, do lázní je nosí, myjí, češí, maso kupují a vaří

jim. Ale Lazar chudý nemá poč k jich stolu, smrdělby jim.«
(Post. 168.)



v tancích a v jiných plzkostech rozpuštěni jsouce jako pohané před
modlami. I to jest svátek ducha svátého!« (Post. 145.)

10) Pověra. — »Mnozí netoliko svátých, ale domněním

bludným i kouzelníkův a hadačův hledají v času pokušení svých,
touž vážnost ku kouzelníkům majíce v té při jako i k svátým; též
do Kyjova k matce boží, do Temelína ku kouzelníku, a nyní do
Týna a k sv. Prokopu k Zajimačovi, kdožby koli polehčil, bůh
nebo ďábel.« (Síť 213.)



Článek i. Volení a počátky panování.
(Rok 1457—1458.)

Uvažování povšechného rázu dějin doby té a pramenův jejich. Jiří z Podě
brad a čekanci trůnu českého. Matyáš Hunyadi v Praze. Vilém kníže Saský.
Matiáš král uherský a umluvy Strážnické. Sněm volicí v Praze: volení krále
Jiřího. Kterak přijato u knížat okolních, u stavův Moravských a Slezských.
Přísaha králova i korunování jeho; příznivé toho následky. Uvázaní se v Mo

ravu; odklady ve Slezsku. Válečné tažení do Rakous. Potkání se s císařem

Předmět a obsah následujícího vypravování našeho, kralo
vání Jiřího Poděbrad a, náleží mezi nejdůležitější doby dějin
českých. Co požadovali od věkův nejstarší myslitelé o věcech

státních, aby totiž panovníkem býval, kdo ku panování byl nej
spůsobilejším, a čeho národ český sám tužebně po mnohá léta byl
sobě přál, aby měl krále ke vládě schopného i dostatečného, splnilo
se za doby této u míře vrchovaté. Cechové spatřili opět prýštící
se s trůnu nejen moc a vůli k obecnému dobrému, ale i příklad
a vzor činnosti neunavitelné, moudrosti důmyslné, péče všeobsáhlé
a důrazu neoblomného. Proto také soustředily se v osobě pa
novníkově všecky veřejné události, a národ, i kde kladl snad od

por, jevil se jen jako v pozadí dějiště. Ale Cechy, co zvláštní stát
a celek, nezůstávaly tenkrát obmezeny v domácí své působnosti,
nýbrž vystoupily opět, a to posledníkráte, na široké jeviště světa
i staly se mocností europejskou; ukázalo se ještě jednou, jak dů-

a umluvy na ostrovu Dunajském. Podrobení Jihlavy. Habranky.

Kniha XV. Kralování Jiřího z Poděbrad.

R, 1457-1471.



ležité měl postavení národ Český u prostřed Europy, jak jaré choval
v sobě zárodky života státního i humanitního, a jak vážný podával
hlas k rozhodnutí osudův člověčenstva. Nedáloť se to arci an
hlukem zbraně a slávou výboje, ani roznětem světoborných ideí

nových, ba konečně ani rozhlášenou onou moudrostí a spravedli
vostí, která činila krále Českého po několik let rozsudím mezi

panovníky střední Europy a bezmála bylaby jej povýšila i na trůn
říše Římské; důležitost jeho působení nevisela od hojnosti krve

prolité, ani od velikosti prospěchův materiálních na sporu posta
vených, ale od výtečnosti duchovních závodův vůbec. Jednalo se

zajisté opět, a netoliko pro Čechy, o rozhodnutí otázky, středo
věké-Ii či novověké idey byly oprávněny ke vládě světa. Ne

budeť tuším od věci, pozdržíme-li se máličko při výkladu zajímavé
té myšlenky.

Obecné, ale mylné jest domnění, jakoby nový věk v dějinách
Europy počínal teprv ve století XVI, a sice zavedením reformace
do Němec, do Francie i do Anglie. Idey zajisté, které spůsobily
reformaci, nebyly tehdáž nové co do vnitřní povahy své, ale jen
co do rozsahu a důrazu své působnosti. Bylyť již o století dříve,
za sboru Konstantského, vstoupily do života národův, a přemítány
dosti důkladně a všestranně: ale potkaly se od počátku s přízní
velice obmezenou, a téměř jen u jediného národu, tak že přišel
čas, kdežto přirozená reakce mohla pokoušet! se i o jejich konečné
zas udušení a vyplení. V XVI století obnovily se sice takovou
rozšířeností a silou, že udušení jejich stalo se již nemožným: ale
vítězství jejich bylo také jen částečné, jelikož zasahovalo sotva do

polovice křesťanstva. Rozdíl tedy obou dob byl jen stupňový a
nikoli podstatný.

Král Jiří stal se, snad mimo vědomí a vůli, zástupcem a há

jitelem novověkosti ve dvojím ohledu a směru; jednou co husita,
druhé co panovník a kurfirst říše Římské. První směr obracel se

k životu duchovnímu a křesťanskému vůbec, i byl tedy mnohem
rozsáhlejší a vážnější nežli druhý, kterýžto vztahoval se ku poměrům
politickým a světským, a zůstával obmezen téměř jen na říši
německou.

Život duchovní veškeren řídí se buď rozumem aneb auto
ritou, tudíž buď důmyslem a vědomím, aneb návykem a věrou;
a následkem rozdílu tohoto panuje v něm buďto právo a svoboda,
aneb moc a pořádek. Nedíme, žeby odpor zásad obojí strany byl
neskrotitelným: anobrž máme za to, že spása lidského pokolení



záleží právě na jejich obapolném spříznění a pronikání sebe, tak
aby rozum požíval autority a zase autorita aby byla rozumnou;
jakož pak vůbec ve věcech lidských zásada jedna málokdy jevívá
se beze všeho přimíšení druhé. Zjevův ale životních rozmanitost
nekonečná, nedadouc se obsáhnouti a vyměřiti nižádnou formulí

stálou, požaduje všude pokroku, a sice opravami, čili proměnami
ve státu, proměnám života přiměřenými. Násilné zajisté ustálení
uvodí za sebou ztuhlost, a tato smrt; neskrocená zase nestálost
nedává pravému životu ani vzniku. Proto kdekoli nehoví se opra
vami přiměřenými, tam život časem buďto zaniká dokonce aneb
pomáhá sobě převraty násilnými.

Známka středověkosti bylo přemocné panování zásady auto
rity v životě duchovním vůbec a křesťanském zvláště; nový věk
počínal vlastně vymaňováním se rozumu od autority, čili zásadou
svobodného skoumaní (examen li ber um). Po náramném kles
nutí mravním zásady první (skrze roztrojení se a spory obojích
representantův jejích, císařův totiž a papežův) a po prvním jejím
krutém zápasu se zásadou rozumu, ohlášeném světu hranicemi na
sboru Konstantském zapalovanými, přišla doba kritická, okamžení
nejdůležitější v dčjinstvu posledního půltisíciletí, kdežto muselo roz
hodnout! se, zdali v životě křesťanském zásady rozumu i autority
měly přijímáním oprav od ducha věkův žádaných přízniti, aneb

odpíráním obapolným různiti se mezi sebou čím dále tím více.

Kdyby do volebního programmu papeže Martina V byla se přijala
reforma, jakož o ni usilováno, dějiny světa bylyby od té doby
braly se jiným směrem, nežli který známe; sbor Sienský a Basi

lejský byliby měli jiné následky, nebyloby ani gallikanismu, ani
konkordátu Vídenského r. 1448, ani války proti králi Jiřímu, ba
ani Lutera, ani třidcetileté války, a co více odtud viselo. Zmeš
kaná v Konstancii příležitost nedala se již napravit! snadno ani
v Basileji, ani ovšem ve Tridentu, tak že dotčené zásady rozchá

zejí se ještě podnes více a více, aniž předvídati jest, jaký osudného
sporu toho konec bude.

Papežové Římští, a zvláště Pius II, měli to přesvědčení, že

Stolice apoštolská musilaby hynouti, kdyby od zásady její měla
zásadě druhé činiti se koncessie jakákoli; křesťan každý měl, s od
řeknutím se všeho práva ke skoumaní svobodnému, navykati na

učení jejich naprosto a bez výminky. Samo kladení výminek po
slušenství svému podobalo se v jich očích odboji hodnému trestu.
Po přemožení pak strany konciliární jak vůbec, tak i v Německé



říši zvláště, byli Čechové podobojí a král jejich již jediná pozů
stalá úchylka od pravidla obecného, jediná živá protestace proti
vševládě Římské, jediní vidomí zástupci a hájitelé práva svobod
ného skoumání ve věcech křesťanských.

Postavení toto, již samo v sobě důležité, stalo se ještě váž

nějším skrze poměry, do kterýchž král vstoupil co kurfirst říše
Německé a co panovník vůbec. Nebudeme zde líčiti obšírně,
kterak již dávno spojovali se byli knížata říšští s papeži ku pod
rývaní a zemdlení moci císařské, a kterak snažení takové podařilo
se tak přílišně, že císař této doby považován a šetřen jen jako ně
jaký nástroj k udělování nejvyšší světské sankce proměnám, kteréž
již nevisely od jeho ani vůle ani moci. Idea někdy náměstnictví
božího na zemi zubožila se konečně ve právo takové ideální, kte
rémuž nedostávalo se ani podstaty ani skutečnosti. Toho však byli
se tuším knížata nenadáli, že císař, vyzut jsa ze své moci, nejen
uzná přednost a vrchnost papežovu nad sebou, ale že i spojí se
s ním konečně proti nim, a bude mu jestli ne nápomocen, aspoň
jistě neodporen k dobývaní také skutečné vlády politické v říši.
Osobní poměry Pia II i Fridricha III staly se proto nad míru dů
ležitými. Papež směl již ku př. netoliko ukládati daně pod zá

minkou výpravy proti Turkům, ale žádati také, aby sněmové říšští

nebyli napotom rozpisováni bez jeho vědomí a vůle. Byloť toho
knížatům arci příliš, tak že strojeny všeliké proti tomu odpory, až

opposice ta v říši obrátila konečně zřetel svůj ku králi Jiřímu,
jakožto nejmocnějšímu a nejzprávnějšímu mezi kuríirsty. On měl
sloužiti jí za štít proti císaři i papeži, a pokusiti se o nápravu toho,
co bylo zkaženého.

Konečně i sám skutek ten, že v lůně křesťanstva i uprostřed
říše Římské mohl mimo poslušenství císaře a papeže, a vedením
ne již hierarchie, ale pouhých laikův, národ a stát zvláštní netoliko
udržeti se, ale i prospívat! nad jiné v pokoji, pořádku a blahobytu
národním, byl příklad vládě Římské nebezpečný: sloužilť zajisté za

důkaz, že idey středověké již se byly přežily, že svět křesťanský
dospělý nepotřeboval více poručnictví a vodítka Římského, slovem,
že nastával v dějinstvu věk nový.

Protož když k osobě krále Jiřího družily se tímto spůsobem
všecky živly opposiční, které svět souvěký vnitř i vně Čech choval
ve svém lůně: neníť nesnadno pochopiti, proč obraceli papežové
k němu pozor tak veliký, proč usilovali především získati ho sobě
v dobrotě a lásce, a když minula k tomu naděje, proč násilné po-



tlačení jeho zdálo se jim býti potřebou ještě pilnější, nežli byla
ochrana křesťanstva proti Turkům. Mysíiliť aspoň dlouhý čas,
žeby stolici Římské bylo konečně zahynouti, kdyby král český
buďto dobrovolně neustoupil ode zvláštnosti své, aneb mocí nebyl
učiněn neškodným. 1

Obnovilť se tedy konečně boj náboženský neméně krutý a

vražedný, nežli kterým vlast naše o půl století dříve byla zmítána;
rozdíl záležel jen v tom, že co za prvních dob husitismu provodilo
se bylo cestou revoluční a demokratickou, to nyní obleklo se
v roucho konservativné a monarchické, a že outok vycházel již s té
strany, která prvé držela se byla více v obraně. Boj však ten,
ačkoli vedený s napnutím sil s obou stran, zůstal předce neroz
hodnutým, a skončil se vysílením obapolným. Ani zajisté středo
věká moc, jakkoli výborně ustrojená, nemohla udusiti a vykořenit!
z křesťanstva zárodkův věku nového, ani věk nový neměl dosti
prostranné síly, aby byl vyvrátiti mohl z kořene, co se mu příčilo
v duchu 'věkův minulých, t. mravní základ vlády císařské a pa
pežské. Osudové světa pohybují se krokem neodolatelným sice,
ale nemají spěchu, ba často i couvati se zdají. Však živobytí
několika pokolení nebývá dostatečnou mírou časův, a doby sebe
delší ve vývoji člověčenstva jsou proti věčnosti jen asi co krůpěje
proti moři. Aspoň císař té doby, Fridrich III, byl poslední, co
hledal byl ještě titulu svého v Římě.

Jakož pak vůbec v dějinách českých živel tragický předčí nad
epický, tak i v životě a panování Poděbradově známka podobná
silně se zračí. Vlastenecké jeho péče a zásluhy byly tak všeobecně

uznávány, že mu koruna královská po příležitosti připadla téměř
samoděk, jakoby náhradou za vínek občanský. I co panovník po
kládán mezi nej výřečnějšími svého věku; k jeho moudrosti a zpráv
nosti hledělo se všude s obdivováním a s úctou. Míra jeho štěstí
dovršila se však brzy, a nastala reakce tím krutější, čím znameni

tější bylo předešlé působení jeho. Jakkoli zajisté nevalný byl sám
v sobě pokrok ten, kterémuž sloužil, předce, když strhla se bouře,
opuštěn jest od mnohých, kteříž jej byli k němu ponoukali; ba ti,
co mu měli nejvíce zavázáni býti vděčností, stali se jeho nejukrut
nější nepřátelé. Chování pak jeho v osudném zápasu mívalo více

důstojenství a odvahy, nežli zdaru,
Majíce ale přistoupit! k vypravování celého pásma událostí,

nemůžeme odepříti se předběžné ještě úvahy teskné o prame
nech, ze kterýchž nám jest je čerpati. Nesluší nikdy spouštět!



s paměti, že dějepis nepanuje dějinám, a že nezračí všeho, co
skutkem stalo se, ale jen to, čeho pamět se zachovala; kdekoli
není paměti, čili pomníkův a podání vůbec, není ani historie. Pří
běhy věku Poděbradova nemohou býti poznány, nežli ze zazname
nání pozorovatelův věrohodných, aneb ze písemností pošlých od

původcův a účastníkův dějin. Poučení o nich musíme tedy hle
dati buďto u dějepravcův souvěkých, co svědkův, aneb ve pozů
stalých aktách a dopisech vládních; kroniky i archivy jsou stu
dnice všeho vědomí našeho. I jako každý skutek dějinný před
pokládá dvě zásady a dvě strany, jednu od kteréž pochází, druhou
ku kteréž se vztahuje, tak i celá pásma dějin požadují k objasnění
svému pramenův strany obojí; chceme-li souditi spravedlivě, po
vinni jsme znáti a uvažovati rovnou měrou činy a úmysly jak pro
tivníkův Poděbradových, tak i jeho vlastní. To ale bohužel již
naprosto jest nemožné: neb nepřátelé jeho pozůstavili po sobě

památek historických hojnost, po něm pak nezbývá nám téměř
nižádných. Papež Pius II postaral se o historii svou sám, ano jeho
sekretáře Jana Gobellina dílo životopisné (1405—1463) psáno pod
jeho vlastním dohledem, a důvěrný jeho přítel Jakub degli Ama

nati, příjmím Piccolomini (| 1479) pokračoval v něm i po jeho
smrti. Také Vratislavští, Poděbradovi nejurputnější nepřátelé, našli

převýmluvného zástupce: písař jejich Petr Eschenloer, rodem Norm
berčan (f 1481), skladatel obšírných pamětí města Vratislavi od
roku 1440 —1479, vynikal bystrotou ducha i živostí péra nade
všecky kronikáře věku svého. S největším polským dějepravcem,
Janem Dlugošem, kanovníkem Krakovským (f 1480), měl král Jiří
častěji činiti osobně, a vždy v dobré vůli: ale zelotické jeho ne

návisti, co kacíř, přemoci a ke spravedlivému věcí českých uvažo
vání jej nakloniti nemohl. Uherští kronikáři, zvláště Antonín Bon
fini Vlach (| 1502), měvše především na péči oslavu pána svého,
Matiáše Korvina, pomohli více k zatajení než k objevení pravdy a

působení Poděbradova, Také o Rakouských věcech pozůstavili
Vídenský professor a kanovník Tomáš Ebendorfer z Haselbachu
(f 1464), pak nejmenovaný kronikář od roku 1454-—1467 a jiní,
zpráv souvěkých drahně, ač bez ladu a skladu, a vše duchem pro
tivným i sočivým. Jen v Cechách toho věku hledáme nadarmo
muže, jenžby za hodné byl držel, zapisovat! s nějakou pilností, co

před očima jeho dálo se pamětného ve vlasti. Staří naši letopise!,
jakkoli poctiví, pro chudost ducha i obmezenost obzoru svého, ne
měli v historii jména, aniž ho zasluhují; ze všech jejich zpráv nedá



Nemenší bude stesk náš, obrátímeli zřetel svůj ku památkám
listinným věku Poděbradova. Nic není bohatšího nad poklady archivu
Vatikánského : z nichžto snadno bylo dějepisci Římské církve Odor.
Raynaldimu sestavit vypravování nenestranné sice, ale vždy dů
kladné a považování hodné. Také v sousedních zemích německých,
a zvláště ve Mnichově i Drážďanech, zachováno veliké bohatství
na listiny a dopisy z věku toho, jichžto i my některé poznali sme,
ačkoli větší částka čeká teprv na skoumatele a objevitele svého.

Rukopisné letopisy města Zhořelce, od tamějšího purkmistra Bartol.
Scultetusa (f 1614), bohatá to sbírka souvěkých dopisův a listin
z archivův Lužických, vešla nám teprv nedávno ve známost. Ko

runní archiv český v Praze i ve Vídni chová téměř jen listiny
právní, a ovšem důležité, s visutými pečetmi: ale akta i dopisy,
ježto teprv světla i života dodávají dějinám, zmařeny již dávno

všecky, a marné jest každé po nich toužení a doptávaní. Nejináče
jest o rodinném archivu krále Jiřího, chovaném podnes v městě
Olešnici ve Slezsku: i tam jen listiny některé právní udržely se,
nikoli bohatá někdy a důležitá korrespondence králova. Jediný
archiv rodu někdy Rosenberského v Třeboni zachoval podnes za

jímavé takovéto památky, ve skrovném počtu, pokud Jan z Rosen
berka zůstával králi věren, a v hojnějším od té doby, co se mu

byl zprotivil. Bolestná tato archivní chudoba naše nahražuje se jen
poněkud dvojí souvěkou sbírkou listin a dopisův, ježto původně
sloužiti měly za formule čili vzory slohu jednacího v někdejší krá
lovské kanceláři české, ale co památky zápisův a jednání skutečně
prošlých mají cenu historickou mnohem větší do sebe, nežli byla
stylistická.3

Nehoda tato stanoví v dějinách českých o jednu podobnost
více mezi ušlechtilým někdy králem Přemyslem Otakarem II a Jiřím
z Poděbrad. Byvše oba nebezpečni, onen císařství, tento papežství,
uzřeli téměř polovici Europy, ana povstávala ve zbrani proti nim;
jak onen, tak i tento, jsouce osočováni náruživě, ne pro nehodnost

osobní, ale pro postavení a působení své moci, nenalezli dobro

myslného domácího tlumočníka úmyslův a skutkův svých; historie

jednoho i druhého musí hledána i studována býti téměř výhradně

se nic sestaviti, co by postačilo k obrazu panování krále Jiřího jen
poněkud ouplnému a podobnému; a pozdější spisovatelé věkem
nej bližší, jako kněz Václav Hájek z Libočan a biskup Jan Dubra
vius, z ohledův církevních postavili se sami také do řady nepřá
telské, aniž poskytují světla nového a štědrého. 2



v památkách jejich nepřátel. I jakž tu možná bude, vydati počet
z výjevův hojných, ježto v lůně národu obmezujíce se, měli vliv

snad rozhodný na úmysly a skutky panovníkův, i na politiku jejich
zahraničnou, a ušli předce pozoru cizincův? S momenty takovými
potkáme se i ve kralování Jiřího Poděbrada dosti často; nejeden
uzel a zápletek zůstane nerozvázán, nejedna otázka chybí se s od

povědí, nejednou octneme se ve tmách, ano marné bude hledání
světla. Arci že valný proud dějin částečnými nehodami těmito ne

utrpí podstatně, aniž zjinačí se ve směru svém; následek zůstane

vždy tentýž, Vltava z Prahy doteče vždy Mělníka, třebas my ne

věděli, přímoli či v oklikách, v luzíchli či v prorvách, a povlovněli
čili po srázech. Ale utrpí tím plnost, jasnost i živost obrazův, jež
před očima čtenářův rozvíjeti budeme; utrpí snad i spravedlivost,
an outok vždy více bude na snadě, nežli obrana. Akta i dopisy,
jichžto domácích máme aspoň více nežli kronik, poskytují sice vý
bornou známost oumyslův i skutkův jednotlivých: ale celitý obraz

výjevův dějinných nedává se postihovati nežli okem živým pozoro
vatele přítomného.

Jiří z Poděbrad pod delším panováním krále Ladislava bylby
bezpochyby právě tak rozmnožil počet knížat Slezských rodem svým,
jako někdy knížata Opavští. Ačkoli nelze zaručiti, žeby s králem
a pánem svým vždy byl udržel se v dobré vůli, nebylo předce
příčiny ku pochybování o jeho budoucí poddanosti a věrnosti. Ale
oumrtím Ladislavovým změnil se poměr takový podstatně. Kdo
měl nyní státi se králem českým ? Zásada potud téměř jalová
o právu národu k volení sobě panovníka nabyla najednou veliké
důležitosti praktické. Když již Ladislav sám, co jediný císaře Sig
munda vnuk a dědic, nezapíral, že mu za korunu českou předce
jen páně Jiříkově dobré vůli děkovati bylo: kterak měl někdo jiný
dělati sobě naději, žeby mimo takovou vůli dosednouti mohl na
trůn uprázdněný ? Moc jeho v národu byla větší, než aby mohla
byla ponížena býti v bezděčné poddanství. A když i Ladislav na
smrtelné posteli mluvil o budoucí jeho vládě v zemi, jemu samému
jakoby poslední vůlí ji poroučeje: mnoholi chybělo ještě k obrácení
jeho zřetele i naděje na osiřelý stolec královský? I jest to jisté,
že Jiří nebyl stydlivým ani útulným, a že nečekal, až by štěstí
samo přišlo hledat jej, ale že vyšel mu v ústřety neméně směle
nežli opatrně, věda tuším, že vrch moci všude bere a nedává se.

Čekancův osiřelého trůnu bylo tenkráte drahně: ale čím větší
počet všech, tím menší od každého nebezpečenství. Nejdůležitější



mezi nimi byli bezpochyby knížata domu Rakouského, císař Fridrich,
bratr jeho arcikníže Albrecht a kníže Sigmund Tyrolský; neb ačkoli

poslední volení v Čechách byla již se stala bez ohledu na dědičné
smlouvy někdy za císaře Karla IV uzavřené, předce právo jimi
založené byloby v příznivějších dobách mohlo vždy ještě obživnouti.
I připovídali se skutečně k nápadu koruny české všickni tři; císař
nad to počítal si léno říšské odumřelé a i tím propadlé, že po
slední majitel opominul byl žádati o propůjčku jeho. Ale známý
císařův charakter nedá mysliti jinak, nežli že chtěl jediné těžiti

pretensiemi svými; skutečného kralovaní v Čechách vzdalovala se

mysl jeho tak, že podávané pod tou výminkou koruny byl by jistě
se odepřel; nabažilť se byl bouří českých již co poručník někdy
krále Ladislavův. Mnohem raději byl by stal se králem uherským;
neb ačkoli ani tam nemohl nadíti se velikého pohodlí a pokoje,
nebylo však různic náboženských, jemu nad jiné protivnějších.
Nevole také mezi ním a bratrem i strýcem jeho dávno panující
nabyly skrze rozepři o nápad zemí Rakouských takového podnětu
a takové hořkosti, že knížata, nežliby byli dopřáli koruny české
jeden druhému, spíše uvolili se ponechat! ji v rukou cizích.4

První pán, co hned po smrti Ladislavově počal činiti přípravy
skutečné k dědění všech jeho trůnův a zemí, byl Vilém kníže Saský,
manžel starší Ladislavovy sestry Anny. Vypraviltě bez meškání

předního jednatele svého, probošta Jindřicha Leubinga, do Čech
i do Rakous k vyskoumání stavu věcí; ten pak psal mu již 12 pro
since [1457] z Vídně,

5
aby nemeškal připovídati se netoliko ku

korunám české a uherské, ale také k zemi Rakouské, ana ve všech
zemích těch čekala prý ho přízeň hojná. Slezáci mnozí ani neče
kali na vyzvání jeho, ale přicházeli mu s poslušenstvím svým vústřety.
Věděloť se arci, kterak choval se sám k ubohé paní té, kterouž po
kládal nyní národům za dědičku: ale na to nehledě, znám byl co

pán srdnatý a rozumný, podnikavý a zprávný, a se starším bratrem
svým Fridrichem živ byl nyní v dokonalé svornosti. Proto stal se

brzy kompetentem nejsilnějším a pro Poděbrada nejnebezpečnějším.
Také Kazimír král polský, manžel druhé Ladislavovy sestry

Elišky, vlastnil sobě právo ke trůnu českému, ačkoli neměl k němu
ani důkladu, ani spůsobilosti; neboť právo takové, byloli jaké, ne

mohlo jiti nežli po starší sestře. Mimo to král ten, ač nebyl zlý,
ukázal se předce tak neschopným ke vládě vlastních zemí svých,
že se jednalo v Polště samém o přidání jemu zprávce poručníka,
by jej zastupoval v potřebách panování. Marnotratce a lovec ná-



ruživý, neuměl nikde dorazili vhod: ale požíval nicméně štěstí
většího, nežli kdo z jeho předkův i potomkův. Také v této věci
zdálo se jakoby čekal byl, ažby Cechové a Uhři přišli sami pre
sentovat jemu koruny své; nepodnikal zajisté sám ze sebe ničeho,
coby jej bylo mohlo vésti k cíli.

Kromě těchto knížat, předstírajících jakéž takéž právo, našlo
se i jiných více, kteří nabízeli se Cechům buď upřímo, buď skrze

prostředníky, a líčili neb slibovali všeliké výhody z volení svého.
Za Fridricha Braniborského kuríirsta přimlouvali se zvláště stavové
Lužičtí, velebíce statečnost a moudrost panovníka toho, i neopo
minuvše pochváliti také známost jeho jazyka slovanského, kteréž
nabyl za mládi, vychován byv na dvoře krále Polského. Mezi

Cechy samými našli přímluvce také bratr jeho Albrecht Achilles
často jmenovaný, pán na Anspachu a Baireutu, a Bavorský kníže

Ludvík, příjmím Bohatý, na Landshutě a Ingolstadtu. Nejdůležitější
však mezi kompetenty tohoto druhu byl Franský král Karel VII,
o jehožto podávaní promluvíme brzy obšírněji.

Pan Jiří ve kritických dobách těch choval se podle evangelium,
opatrně jako had, a nevinně jako holubice. Hned nazejtří po smrti
Ladislavově [24 listopadu] svolav nejvyšší ouředníky a soudce
zemské, oznámil jim, že ouřad jeho zprávčí nedošel ještě, ale trvati
měl až do letnic nejprvé příštích; i poněvadž nikdo nemohl žádati
nového bezvládí v zemi, nezdvihal odporu proti tomu nikdo. Nej
důležitější pramen moci, který tím octnul se v rukou jeho, bylo
ukládaní a řízení sněmův obecných, co jediné studnice vrchpráví
národního. On pak užíval pramene toho tak mírně a stoudně, že

nerozpisoval ani sněmu tak řečeného zápovědního, dosti maje na

tom, že stavové, dle obyčeje starodávného, měli o suchých dnech
adventních krom toho sjeti se valně v Praze. Také když sjeli se

skutečně 14 prosince u dosti valném počtu dohromady, a počali
mluviti o potřebě volení nového krále, jméno páně zprávcovo ne

bylo aspoň veřejně mezi kandidáty ještě ani jmenováno; nejvíce
tušilo se prý císaři, potom králi Polskému, arciknížeti Albrechtovi
a Braniborskému markrabí Albrechtovi. Pokud ale nevrátili se po
slové z Francie, nemohlo se ani přikročiti k jednání skutečnému.
Protož odročil se sněm sám6 k tomu cíli do suchých dní postních
nejprvé příštích (22 února 1458); dříve ale nežli rozešel se, dne
19 prosince psaními hojnými do všech krajin koruny české roze

slanými napomínal stavy zvláště zemí korunních, aby zachovali po
vinnou věrnost a nedali se od koruny české odvrátiti ani sliby ani



hrozbami, vědouce že najdou potřebné ochrany proti komukoli,
kdožby je mocí nebo lstí chtěl tisknouti od ní. Také oznámeno

jim, že na budoucím sněmu v Praze o suchých dnech postních
má o všech potřebách koruny české jednáno býti; a protož voláni

jsou, aby v počtu hojném a dostatečném přibyli k němu.
V Uhřích téhož času podobné starosti zaměstnávaly pozor

obecný. Dle pověstí, kteréž o tom šly, dělaly se tam hlavně tři

strany: jedni přáli císaři Fridrichovi, jiní chtěli rníti nejbohatšího
magnata uherského, Mikuláše Frištáckého z Ujlaku, za pána, větší
však částka národu obracela zření své ku pozůstalému po guber
natorovi jedinému synu, Matiáši Hunyadovi, uvězněnému již od
měsíce března 1457. Mladík ten osmnáctiletý z rozkázaní ještě
krále Ladislavova přiveden byl do Prahy, karaž i dostal se právě
ten den po smrti králově; pan Jiří přijal jej k sobě, ne co vězně,
ale co přítele i hosta vítaného, a choval ho tak čestně, že počato
jej brzy považovat! za ouda rodiny; takéť již na počátku měsíce

prosince stalo se jeho zasnoubení se dcerou páně Jiříkovou Kate

řinou, příjmím Kunhutou, tehdáž teprv devítiletou.7 Nedá se určiti,
bylyli při takovém zasnoubení jaké předvědy aneb předtuchy
o brzkém jeho povýšení; když ale bývalý jeho učitel, Jan Vitéz
ze Zredna, slavný věku svého učenec a nyní biskup Varadinský,
dne 13 prosince přibyl za ním do Prahy, poslaný od matky Elišky
a od ujce jeho Michala Szilagyiho, nezůstaly jistě naděje a usilo
vání jejich tajemstvím; neboť v Uhřích byly již tehdáž prohlášeny.
Pravilo se sice vůbec, že biskup přijel pro vybavení chovance svého
z vězení: ale není pochyby, že oučel poslání byl mnohem vyšší,
nesnadnější a skvělejší, že totiž měl také v Praze připravovat! cestu
z vězení na trůn. Pan Jiří hodil se v té věci nad jiné lidi za pro
středníka. Volení mladého Ftunyadovce nemohlo se zdařiti, leč po
stavením do pole, k jeho prospěchu, veliké moci branné, a uko

jením aspoň na čas, jestli ne konečným smířením, strany v Uhřích
Hunyadovcům odporné, jejížto náčelníci byli Mikuláš Ujlaki, Sedmi

hradský tehdáž vojvoda, i palatin Ladislav Gara, oba pana Jiřího
domácí přátelé. I nemeškal tento pán propůjčovat! se ku pro
spěchu budoucího zetě svého, věda dobře, že povýšením Matiášo

vým v Uhřích množily se také vlastní jeho v Cechách naděje. Ne

chut ku panování cizímu, a zvláště německému, byla tehdáž u obou

národův, uherského a českého, téměř stejně živá; mohlli pak tam,
pro zásluhy otcovy, odměněn býti mladík ještě nezkušený, pročby
zde muže dospělého nemělo potkati též pro zásluhy jeho vlastní?

Palacký, Dějiny české IV., vyd. 4. 19



Pan Jiří spůsobil to skrze zvláštní své posly, že vojenské roty české,
kteréž již ode dvadceti let provozovaly velikou válečnou moc
v Uhřích, vstoupily do služby Matiášova ujce Michala Szilágyiho,
kterýž počínal sobě již jako nový gubernator uherský. Umluvil
také s budoucím zetěm svým netoliko slavného válečníka Jana
Jiskru, ale také Mikuláše Ujlakiho, takže oba slíbili, pod jistými
výminkami, neprotivit! se jeho povýšení.

8 Chovali zajisté tehdáž

Ujlakiho dceru Jeronýmu v domě svém v Praze, co budoucí ne

věstu syna svého Jindřicha, začež zase týž jeho syn některý čas
u Ujlakiho v Uhřích vychováván byl; i není pochyby, že hojné
toto rodinné příznění napomáhalo podstatně ke smíření všestran

nému, a skrze ně k Matiášovu povýšení.
9

V okolnostech takových není nezajímavo, poznati chování se

pana Jiřího naproti nejdotíravějšímu soupeři, Vilémovi knížeti Sa

skému. Tento psaním dne 19 prosince daným osvědčiv jemu lítost
svou nad smrtí krále Ladislava, oznámil, že míní nastupovat! na
dědičné právo manželky své, a žádal o pomoc i přízeň v té věci.
V odpovědi své dne 29 prosince [1457] pan Jiří hořekoval ještě
živěji nad nenadálým skončením mladého panovníka, do jehožto
živobytí křesťanstvo celé plným právem veliké prý skládalo naděje;
ale pán všemohoucí že ráčil zapsati milou duši tu do knihy věč
ného života, i připojit! jej ku kůrům andělským, an živ byl prý
zde na zemi již ne jako člověk, ale jako anděl. »Dále porozuměli
sme, co připomínati ráčíte o nejjasnější kněžně Anně, paní man
želce Vaší: i dáváme Vaší Milosti věděti, že věc ta dotýká se ne
nás samých toliko, ale celého království českého, jehožto stavové,
páni i rytířstvo, nyní nejsou pohromadě, a že nám nesluší dávati
za ně odpovědi bez jejich vědomí a vůle. Ale v suché dni postní
nej prvé příští sejdou se opět ve sněm; ku kterémuž ráčíteli vy

pravit! také posly své, předložíme všecky Vaše žádosti a spisy
k uvážení obecnému. Což pak z jednomyslné vůle se ustanoví, ne
bude Vás tajno. My aspoň v čemkoli Vám dle práva posloužiti
můžeme, jsme k tomu vždy ochotni.* V dušce ale doloženo bylo,
kterak docházely pověsti, žeby kníže Vilém již upomínal knížata
i města ve Šlezích, aby uznali jej za budoucího pána svého. Věc
taková že nezdá se býti v pořádku. Slezáci že jsouce oudem ko

runy české, vědí dobře kam dle práva o budoucího pána svého

mají obraceti zření. Protož že upomínání taková u nich tím byla
nepotřebnější, čím větší byla prý naděje, že zachovají se dle cti
a povinnosti své.10



Kníže Vilém nedal se tím odvésti od dalšího dopisování; dne
14 ledna [1458] vyšlo z Wímaru od něho drahně psaní ke všem
znamenitějším pánům českým a městům, ku každému zvláště; spo
jení pak jeho s Lužičany i se Slezáky stávalo se co den živějším.
Z Čech ale nedostal již odpovědi nežli od jediného starého pána
Oldřicha z Rósenberka, a to jen sliby neurčité, zvláště proto, že

před návratem poslův z Francie nemohlo prý o věci té jednáno býti.
Mezitím když dne 24 ledna na rákoši u Pešti podařilo se vo

lení Matiášovo na království uherské, pan Jiří kázav synovi svému
Viktorinovi u komonstvu slavném doprovoditi nového krále skrze
Čechy a Moravu, sám se pustil za ním až do Strážnice, kdežto
páni uherští u znamenitém počtu a veliké nádheře čekali příjezdu
jeho. Tu ve dnech 8 a 9 února staly se umluvy mnohé a důležité.
Matiáš děkovav za velikou přízeň, kteréž požíval byl v Praze, zapsal
se budoucímu tchánovi svému k věčné vděčnosti a rodině jeho ku

přátelství neproměnnému, a stvrzena s obou stran námluva svatební,
ačkoli svatba sama pro nedostatek věku ještě odročena býti mu

sila. Pan Jiří snažil se urovnat! ve Strážnici všecky pozůstalé ne
snáze mezi novým králem a někdy jeho předními odporníky, ze

jména Mikulášem Ujlakim a Janem Jiskrou, a umluvy k tomu cíli

staly se, ačkoli s výminkami nám již neznámými. Svědkové smluv
zde uzavřených byli se strany uherské matka králova, Michal Szi

lagyi, nový gubernator, Jan Vitéz biskup Varadinský, Vincenc biskup
Vacovský, Jan a Šebestián z Rozgoně, Michal Ország ajv., se strany
české páni Jiří Strážnický z Kravař, Jan z Pernšteina, Jan Jičínský
z Cimburka, Zdeněk Kostka z Postupic a z Litomyšle ijv.

11

Vrátiv se do Prahy dne 18 února pan Jiří, nalezl zde netoliko

posly krále Franského, kteréž na konci masopusta (12—14 února)
byli poslové čeští s sebou do Čech přivedli, ale také nová pilná
psaní od knížete Viléma Saského; očekáváni také poslové od cí
saře Fridricha, kteříž ale potom tuším nepřišli. Čím více však blí
žila se doba rozhodná, tím více zmáhala se ku prospěchu páně
zprávcovu také moc nová i konečně neodolatelná, hlas totiž lidu

veřejný a obecný, že jako Uhrům tak ani Čechům nebylo potřebí
panovníka z cizího kmene, a že zejména čas byl, vymknouti již
jednou z moci německé. Praví se, že i M. Rokycana nepřestával
na kázáních svých horliti ve smyslu takovém, a že radil, proměniti
Čechy raději v republiku, na spůsob soudcův někdy židovských,
kdyby z domácích nikdo nebyl hoden důstojenství, královského.
Mezi světskými nejhorlivější k témuž cíli jednatel byl prý Zdeněk



Kostka, pán Litomyšlský. Byloli nad to ještě potřebí podplacování
předních pánův českých, jakož aspoň pověst o něm šla,

12 nedá se
ani jistiti ani zapírati.

Neznáme sice všeho, co stalo se před sněmem i na sněmu,
dříve nežli pan Jiří volen byl: ale co víme, postačuje k důkazu
o neobyčejné opatrnosti, ba chytrosti muže toho, an uměl pojistit!
sobě štěstí a zachovat! předce netoliko formy právní, ale i tvárnost
ouplné spravedlivosti a nestrannosti. Zdá se, že ve programmu
sněmovním tenkrát ani nebylo řeči o volení krále, ale jen o sly
šení poslův těch knížat, kteří za krále přijati býti chtěli; aspoň
jisté jest, že stavové zemí korunních voláni byli na sněm do Prahy,
nikoli pak k volbě. Takéť nejmenován zvláštní velitelský výbor ze

sněmovníkův, jakož jindy bývalo v obyčeji; všecko konalo se ve

řejně, nic podtají, a kdokoli měl právo býti na sněmu, stal se
oučasten také práva velitelského. Vědělť již bezpochyby pan Jiří,
kam směřoval proud vůle národní, a znal dobře tehdejší rozčilenost
obecného lidu v Praze: nebylo mu třeba více, nežli odstranit!, cokoli
skutečnému projevení té vůle mohlo býti překážkou; jiní starali
se o to, aby žádost obecná dosáhla svého cíle.

Jména předních pánův, přítomných na sněmu ke dni 22 února
rozepsaném, kterýž ale tuším teprv v pondělí 27 února počal jed
nání své, byla následující; Jan z Rosenberka hejtman Slezský,
Zdeněk ze Šternberka nejv. purkrabí, Jindřich z Lipého nejv. mar

šálek, Jindřich z Michalovic nejv. komorník, Zbyněk z Hasenburka
nejv. sudí, Jan z Hasenburka sudí dvorský, Jan z Koldic, Boreš
z Risenburka, Jindřich z Dubé, Jindřich ze Stráže, Vilém z Risen

berka, Jindřich z Plavna, Jan a Bohuslav ze Švamberka, Bohuslav
z Zeberka, Jan z Kunstatu, Ota z Bergova, Jindřich, Jan, Beneš a
dva Albrechtové z Kolovrat, Dětřich a Jenec z Janovic, Lev z Rožmi

tála, Vilém z Ilburka, Jan z Wartenberka, Jan ze Švihová, Jaroslav
Plichta z Zirotína; potom rytíři Burian z Gutšteina, Prokop z Rab
šteina nejv. kancléř, Jan Calta z Kamenné hory mincmistr, Zdeněk
Kostka z Postupic, Přibík z Klenového, Soběslav z Miletínka i z Par

dubic, Burian Trčka z Lipy, Arnošt Leskovec, Jan Malovec, Ja
koubek z Vřesovic, Beneš z Mokrovous, Racek z Risenberka, Václav

Valečovský z Kněžmosta podkomoří, Jan Bechyně z Lažan, Ojíř
z Očedělic, Zbyněk ze Soběšína, Jan Pardus ze Vrátková, Jan
Sádlo ze Smilkova; pak Pražané a poslové z jiných měst králov

ských. Sněmování celé dálo se na radnici Staroměstské.



Ačkoli pak jisté jest, že poslové knížat všickni obdrželi na
sněmu řádné slyšení, kteříkoli o ně žádali: nelze však udati, které
dni a jakým pořádkem to šlo. Jen o přednášce poslův francouz

ských, kteráž se stala v outerý dne 28 února, máme zprávy po
drobné. Karel VII podával Cechům mladšího syna svého Karla,
tehdáž teprv jedenáctiletého, za krále, i sliboval vyvadit! všecky
zástavy koruny české svým vlastním nákladem, a po čtyřech letech
vypravit! syna s tak hojným pokladem do Cech, aby postačiti mohl
všem potřebám; mezitím aby koruna stála ještě nej bližší čtyry léta
pode vládou páně zprávcovou, jako posavad. Bylo to podávaní
nejen skvělé a lákavé, ale, na poklady slibované ani nehledě, to
nej prospěšnější, které činiti se mohlo; takéť potkávalo se na sněmu
s oblibou tak hojnou a patrnou, že přátelé pana Jiřího počali se
až i lekati; on sám, kdyby byl předvídal svůj a své země osud
pod kralováním svým, bylby jistě první k tomu přivolil. Když ale
věc se rozhlásila v městě, jevil se takový nepokoj v lidu obecném,
že bylo prý se obávati bouří veřejných. Poslové Budišínští a Zho

řelští, kteří z korunních zemí jediní byli přítomni, vzali si z toho
příčinu, opustiti sněm i město a vrátit! se domův ještě toho dne.

Nazejtří, dne 1 března, slyšáni jsou poslové Viléma knížete
Saského. Reč jejich byla dosti skromná na sliby, ale nastupovala
tím obšírněji na důkazy dědičného práva, odvolávajíc se na všeliké
staré zápisy, kterýmiž pojištěna trůnu českému i ženská posloup
nost. 18

Byloť to tuším jen znamení panující na sněmu veliké kázně,
že ticho všeobecné a pozor, kterýmiž přijato bylo přednešení jejich,
ve zprávě od poslův ještě téhož dne ku knížeti Vilému napsané
mohlo vykládáno býti za znamení přízně, s kterouž prý se potká
valo. A skutečně dojem řečí jejich byl tak znamenitý, že hned ze
sněmu vypraveni jsou dva ouředníci na hrad Karlštein, aby bez
meškání přivezli z korunního archivu všecky listiny, o kterýchžto
stala se byla zmínka. Poslům těm Saským pro čest i ochranu při
dána byla od pana zprávce stráž hojná, soukromé však u něho
audience nemohli nijak dožádati se, an ji vždy odkládal, pro ve
likou svou prý neprázdeň.

Když konečně ve čtvrtek dne 2 března předloženy na sněmu
listiny z Karlšteina přivezené, a stavové shromáždění nabyli jimi
nového potvrzení v oumyslu a právu svobodného svého volení:

veliký shon a dav lidu po ulicích i náměstích, žádajícího míti krále,
označoval dobu rozhodnou a osudnou. Již naděje i pochyby, dů
věra i nejistota napnuly byly mysli všeho množství v radnici i vně



čekajícího, když po vykonané ve sněmu modlitbě nejvyšší purkrabí
Zdeněk ze Šternberka potázav se s pány potichu, a krátce pro
mluviv o potřebě i právu vlasti, první dal hlas volenci národu,
a nenadále poklekna před dávným přítelem, hlasem nadšeným
zvolal; Živ buď Jiří, král a pán náš milostivý! Příkladu jeho ná
sledovali tudíž jiní páni, a v okamžení nejen celý sněm octnul se
na kolenou, slibuje věrnost a poslušenství, ale i vně radnice rozlé
halo se hlučné volání: »Živ buď Jiří, král Český!« Pan Jiří u ve

likém rozčilení děkoval stavům, přijímaje důstojenství podávané pod
výminkou, aby všickni napotom bývali jemu radni a pomocni
k obecnému dobrému, ku prospěchu a slávě koruny české. Tu již
srdečností rozplakalo se množství přítomných; a když kdosi, jako
u vytržení, zazpíval si hlasitě Te Deum laudamus, sněm celý spojil
hlas svůj se hlasem jeho. Současné udeření na radnici v tak ře
čený zvon královský dalo znamení ke zvučnému plesání lidu po
náměstích a ulicích a ke zvonění po všech kostelích Pražských.
Brzy na to brali se stavové průvodem slavným u velikém davu
lidstva do kostela Týnského, kdežto činěna novému králi čest, kněží
a žáci spívali opět Te Deum laudamus a M. Rokycana u velikém

pohnutí nebesům i zemi vzdával díky, že dán vlasti panovník, je
hožto vláda slibovala býti i bohu milá i národu prospěšná. Z ko

stela veden jest král u veliké slávě a radosti do dvoru již svého,
t. j. královského, leževšího tehdáž nedaleko nynější prašné brány
na starém městě. Ve průvodu tom nebylo ani jezdcův, ani tru
bačův a bubnův, ale píseň »Svatý Václave« rozléhala se po všech
ulicích a ze všech úst. Pan Jindřich z Lipého, co maršálek, nesl
meč před králem, Zdeněk ze Šternberka šel mu po boku, a první
za ním kráčeli Jan z Rosenberka i Zbyněk Zajíc z Hasenburka,
přední to páni strany katolické, na znamení pro domácí a pro ci

zince, že církevní vyznání tenkráte nemělo býti a nebylo ani po
mocí, ani překážkou volby královské. 14

Volením krále dílo sněmovní nebylo ještě ukončeno: nastaly
nové péče a porady, co bylo činiti, aby vůle národní a právo krá
lovo došly uznání jak u vnitř, tak i za hranicemi vlasti; rokovalo
se zejména o té otázce, kdo a jak měl korunovat! jej. Ustanoveno
přede vším, že to mělo díti se starodávným obřadem církve Římské,
jakoby náhradou za ochotnost od pánův katolických při volení pro
kázanou. Poněvadž ale v Praze nebylo arcibiskupa, Olomúcký pak,
Tas z Boskovic, od papeže nedávno teprv jmenovaný, ještě byl
nedosedl na stolici, svou, a Vratislavský, Jošt z Rosenberka, uka-



zoval se odporným: uzavřeno jest, že má u krále Matiáše a u pa
pežského legata, kardinala Karvajala, v Uhřích potud meškajícího,
požádáno býti o delegací k tomu cíli některého biskupa uherského.

Nemeškali také stavové, ani král sám, oznámit! co se stalo jak
císaři, papeži a knížatům okolním, tak také stavům zemí korunních,
moravským, slezským, lužickým a šestiměstským. Těmto chváleny
zvláště nového krále vysoké cnosti a zásluhy, a slibováno, že jim
bude pánem spravedlivým i milostivým. Zdá se však, že za hrani
cemi českými, kromě krále Matiáše uherského, nikdo netěšil se
z povýšení páně Jiříkova. O papeži bylo sice dobré znamení, že

legat jeho Karvajal již 20 března psaním dosti srdečným vděčil se
novému králi českému, a že Kalixt III sám ještě před jeho vo

lením, dne 22 února, byl mu psal také velmi laskavě, jakoby před
vídal jeho povýšení. Císař Fridrich, jehožto hlas měl nejvíce váhy
do sebe, choval se dle povahy své dosti netečně a nepočínal aspoň
nic opravdového proti němu, ačkoli připovídal se- zejména k zemi
moravské. Ale ostatní knížata ukázali se veskrz nepřátelskými.
Arcikníže Albrecht, jak mile se dověděl o povýšení krále Jiřího,
hleděl vychladit! se za to na příteli jeho rakouském, panu Oldři
chovi Eicingerovi, kteréhož zrádně pozvav k sobě ve Vídni, z ne

nadání jal a vězil co zločince (5 března); pravilo se, že ho vinil
ze smrti krále Ladislavovy, ačkoli veřejně nepřiznával se k obvi
nění takovému. Po něm největší nevoli a náruživost jevili knížata
Saští. Již 11 března vydal Vilém ve Wímaru k císaři, papeži a kur
firstům protestaci proti volení pražskému, a bratr jeho Fridrich
přimlouval se horlivě, jak u legata papežova, tak u všech knížat
a biskupův okolních, aby překazili korunování »dávního zhoubce
víry katolické*, a kurfirstské kollegium zvláště aby ho nepřijímalo
do lůna svého. S nimi souhlasil zvláště markrabě Albrecht Brani
borský, který tázán býval o radu ve všech důležitějších potřebách
říšských, a v běhu tohoto léta stal se i zetěm Fridricha Saského.
Jediný panovník německý uznával hned od počátku Jiřího za krále
a příznil se s ním ; byl to Jan z Grumbachu, biskup Wircburský.
Jiní nedávali mu aspoň žádné odpovědi, nechtějíce ani poctiti jeho
titulem královským, ani uraziti odepřením zjevným.

13

O chování se stavův Moravských v okolnostech těchto vůbec
málo jest známo. Hejtman zemský, starý pan Jan Tovačovský
z Cimburka, byl od dávna páně Jiříkův přítel důvěrný a ctil ho
nade všecky jiné pány české i moravské :

16
protož ačkoli nestranil

jemu veřejně, pečoval aspoň o udržení země v pokoji, nemnoho se



staraje o volení nového pána. V Moravě panu Jiřímu, an byl po
tomek rodu vlastně moravského,

1
' také poměry rodinné budily

přátely a nepřátely horlivé: mezi prvními jmenují se zvláště páni
z Cimburka, z Pernšteina, z Lipého a z Boskovic, mezi druhými
Hynek Bítovský z Lichtenburka, pán na Corštejně. Stavové dosti
valně sjevše se po velikonoci v Brně, v neděli provodní (9 dubna)
usnesli se s větší částky podniknouti nového krále pod výminkami
následujícími: aby prelátům, pánům a městům katolickým pojištěna
byla ouplná svoboda náboženství; aby budoucně napravena byla
křivda, která se stavům stala, že nebyli voláni k volení krále; práva
zemská markrabství moravského aby došla potvrzení, a král aby
se přičinil o navrácení zemi těch listin, které král Ladislav se hradu
Špilberku dal byl zavezti do Rakous; věci moravské napotom jen
s radou pánův moravských aby řízeny byly, přísaha pak podda
nosti novému panovníku aby se činila teprv až sám o ni do Mo

ravy přijede. Měšťané však Olomúčtí, Brněnští, Znojemští a Jihlavští,
s většího dílu Němci a veskrz katolíci, nechtěli se vázati slibem

nižádným, obracujíce zření své více ku knížatům Rakouským, od

kterýchž i pilně napomínáni byli k setrvání u věrnosti. Brzy ale

poselství, z obecného sněmu do Prahy vypravené, vrátivši se s do

brými novinami, odjalo strojenému odporu aspoň sílu mravní, tak
že k ohlášenému korunování Pražskému chystali se i moravští páni
u valném počtu.

18

Povážlivější byl odpor, s kterým potkal se nový panovník
u knížat, prelátův a měst Slezských. Ti stěžovali sobě také všickni,
že nebyli voláni k volení: ale ještě více příčilo se knížatům, že
muž rodu nižšího měl se jim státi pánem, prelátům, že králem měl
býti kacíř, a městům, že jim měl rozkazovat! Cech a Slovan; a ne

jinak smýšleli také Lužičané obojí. Držány o to mnohé porady:
první v Lehnici 19 března, druhá ve Vratislavi 16 dubna atd. Na
oba ty sjezdy vypravil král Jiří své poselství: do Lehnice Dětřicha
Humlovského z Janovic, Otu ze Sparneka Chebského a Hanuše Welfla
z Warnsdorfa Kladského hejtmany; do Vratislavi Zdeňka ze Štern
berka, Jindřicha Lipského z Dubé, Prokopa z Rabšteina i Otu ze

Šparneka. Na obou sjezdech měl i Vilém Saský své posly, na
Vratislavském také knížata rakouští Albrecht a Sigmund. Většina
Slezákův a s nimi také Lužičané šestiměstští chýlili se zjevně ke
straně knížete Viléma. Neuzavřeno však nic na kvap, ale z Lehnice
dáno za odpověd, že knížata a města musejí ještě u valnějším
počtu sjeti se dohromady, aby společně na něčem se usnesli; ve



Vratislavi pak, kdež ovšem sjezd byl dosti valný,
10 ustanoveno po

mnohém rokování konečně 19 dubna, že Slezáci chtěli sice věrně
státi ku koruně české, pokudž to na ně jakožto křesťanské knížata
i země slušelo: ale poněvadž rozličné k nim nároky se činily od

pánův Saských, Rakouských i Českých, že se ustanovili nemíti a

nepřijmouti nikoho za krále, pokud se nerozsoudí na místech pří
slušných, kohoby slušně s bohem, se ctí a právem jakožto křesťan
ského krále a pána svého podniknouti měli. 20

Bylo to na oko zřejmé
odvolání se k císaři a papeži: v skutku ale nic než ouskok diplo
matický, pro získání času. Upřímě tak smýšlel tuším jediný biskup
Vratislavský, Jošt z Rosenberka, kterýžto s počátku jak z povol
nosti k otci svému, tak i z rozpakův nábožných protivil se Jiřímu;
pročež také, když spatřil papeže jemu dosti příznivého, sám osobně

zajel do Říma pro naučení. Nejnáruživější Jiříkovi odpůrci a ne

přátelé ukázali se býti Vratislavští, kteřížto byvše od kněží na ká
záních bez přestání popuzováni, učinili nedlouho potom (25 června)
tajný mezi sebou závazek, že Jiřího z Poděbrad, staň se cokoli

staň, nikdy za svého pána nepřijmou, ale proti němu všickni do
těch hrdel i statkův sobě vespolek pomáhati budou. Hanebné
obecného jejich lidu se chování proti poslům českým, kteříž na

sjezdu ve Vratislavi, ačkoli přijeli byli pod gleity, nebyli ani životy
svými bezpečni, uráželo až i samé ostatní Slezáky, tak že uzavřeno

prý nerokovati napotom nikdy více ve Vratislavi o věcech koruny
české, 21

Čechové mezitím a zvláště Pražané byli dobré mysli, strojíce
se pilně ke slavnému korunování milovaného krále; ačkoli slavnost
ta bezmála bylaby utrpěla překážku, odkudž se jí nejméně bylo
nadíti. V Uhřích zajisté náhle takové nastaly byly proměny a ne

pokoje, že stalo se pochybné, budeli král Matiáš tak brzy moci

poslati slíbeného biskupa do Čech,22
Přijeli však nicméně ku konci

měsíce dubna do Prahy, poslaní od něho i od kardinala Karvajala,
dva biskupové, Augustin Rábský a Vincencius Vacovský; ku prů
vodu a k ochraně byli jim přidáni pánové uherští, mezi nimi voj
voda Mikuláš Ujlaki. Korunování mělo se státi 30 dubna, musilo

však odloženo býti o celý týden. Příčina odkladu neudává se, ale

snadno jest ji uhodnouti. Karvajal přikázal byl biskupům, nekoru

novati krále, léčby prvé zavázal se k ouplnému poslušenství stolice

římské, na spůsob všech jiných králův křesťanských. Při formulo

vání přísahy, kterou Jiří k tomu cíli složiti měl, jednalo se o to,
mělli odříci se kalicha i kompaktát a tudíž změniti církevní své



vyznání čili nic. Byla to věc outlá i plná rozpakův, ale v násled
cích svých nad míru důležitá; nepovolilli zajisté biskupům, nedošel
uznání důstojenství svého; zapřelli pak posavadní přesvědčení, ztratil
pokoj duše i podporu národu. Konečně přijata jest formule,

23 ve
které nebylo zmínky ani o kompaktátech, ani o kalichu, ale jen
závazek ku poslušenství a k jednotě u víře i vyhlazení všelikých
sekt a kacířství ve království Českém. Přísaha taková učiněna
králem a královnou podtají v komoře královské dne 6 máje, u pří
tomnosti řečených biskupův a pánův uherských i některých če
ských, jako Tasa biskupa Olomuckého, pak nejvyššího sudího
i nejv. kancléře českého; nesluší jí tedy másti s obyčejnou později
při korunování složenou přísahou, která týkala se zachovávaní
všech práv a privilegií zemských, tudíž také kompaktát. Známo
jest, že o pravém smyslu a dosahu jejím vznikly později veliké

hádky: jmenovitě, slíbilli v ní král, odstoupiti od kalicha i s ná
rodem svým čili nic? Katolíci jistili, že slíbil, on pak zapíral, pravě,
že mu nemohlo nikdy ani tanouti na mysli, aby pokládati měl za
kacířství to, co kompaktáty Basilejskými bylo schváleno. Biskupové
uherští nejsou o výklad přísahy tázáni; jeho pak pozdější usilování
o potvrzení kompaktát zdá se samo býti důkazem o pravdě řeči

jeho. Kdyby zajisté přísahou svou byl je umořil napřed, bylby
nemohl více jednati veřejně o další jejich platnost.

24

Nepřítomnost knížat a prelátův zahraničných při korunování Jiřího
v neděli dne 7 máje, a manželky jeho Johanny z Rožmitála v pon
dělí dne 8 máje, nahražována hojným a radostným ©účastenstvím jak
domácí šlechty české a moravské, tak i obecného lidu. Ve slavném

průvodu, kterým nový král dle obyčeje na hradě Pražském hledán
a do kostela sv. Víta veden byl, nesli Zdeněk ze Šternberka ko

runu, Jan z Rosenberka žezlo a Jindřich z Michalovic jablko zlaté

před ním, a jemu po boku kráčeli oba biskupové uherští. Veliká
moc předpisův nauky hvězdářské nad myslí královou zjevila se
v kostele, když musilo čekati se asi hodinu na znamení, kterým
teprv dovolilo se vložiti korunu na hlavu jeho. Při skvostné tabuli,
která následovala v paláci na hradě, konali opět přední páni čeští

své povinnosti. Strojeny při tom rozličné kratochvíle, tance i di

vadla; radost a veselí panovalo u všech přítomných, jakoby jim

prý již získán byl celý svět. Jeden z prvních skutkňv nového krále
zdá se že bylo povýšení druhorozeného syna jeho Viktorina teprv
patnáctiletého na knížetství Minsterberské a Opavské; prvorozenec
zajisté, jmenem Boček, byv na rozumu nedostatečen, chován v ro-



dině již královské jen jako na zapřenou. Ouředníci pak zemští
i dvorští všickni potvrzeni jsou v ouřadech svých bez výminky.

25

Hned po slavnostech těchto vypraveni poslové do Říma jak
od biskupův, tak i od krále. Oni vydávali počet z jednání svého,
tento pak osvědčoval se dle přísahy, že chtěl býti otci svátému

synem věrným i poslušným a přičiňovati se zvláště k obraně kře
sťanstva proti zmáhající se moci turecké; prosil ale spolu, aby
papež přispět! ráčil svou pomocí k ukojení mysli některých jeho
poddaných. Také dávný někdy krále Ladislavův prokurátor v Římě,
kněz Jindřich Roraw, přimlouval se u Kalixta III úsilně ku pro
spěchu nového krále a sliboval prý jeho jmenem vše bez rozmyslu,
cokoli na něm se žádalo. Tím podařilo se prý navěsti starce již
lehkověrného na stolici papežské, že nedlouho před smrtí svou

(f 6 srpna 1458) poctil jej bullou, nadepsanou dle obyčeje »nej
milejšímu synu Jiřímu, králi Českému.* 26

Korunování obřadem Římským a věrná oddanost předních
pánův strany katolické, zejména Jana z Rosenberka, Zdeňka ze
Šternberka i jiných,

27
získaly novému králi poslušenství nejen všech

českých, ale i většiny moravských katolíkův, ukojivše zouplna roz

paky jejich. Biskup Olomucký Tas z Boskovic propůjčil se králi
také ku kancléřování při něm, aspoň na čas a pro Moravu toliko.

Jen města moravská, Olomouc, Brno, Znojmo a Jihlava, nedala se
tak snadno uchlácholiti, byvše podporována v odporu svém od

arciknížete Albrechta, kterýž i skutečně lidmi brannými přispíval
jim ku pomoci. Z příčiny otázky královské povstávaly v nich
různice a spory mezi předními rody konšelskými a lidem obecným:
konšelé zajisté a starší, majíce lepší věcí politických známost a

zkušenost, a předvídajíce těžké z odporu delšího bouře, byliby
rádi pod výminkami podrobili se: ale lid obecný a chátra zamítali
všude tak malornyslné ohledy, a ve Znojmě zejména museli kon

šelé dne 17 dubna postoupit! míst svých nástupcům horlivějším
i odhodlanějším. Také v Jihlavě, když starší obecní radili byli ku

pokoji, hejtman od Albrechta dne 3 máje vypravený, Wolfgang
Kadauer, přijat byv do města, překazil všemu dalšímu o mír usi

lování.
Král Jiří poznal, že přišel byl proň čas k jednání důraznému.

Protož opustiv Prahu se synem Viktorinem dne 30 máje, táhl vo

jensky do Moravy, a obrátil se nejprvé proti Jihlavě. Měšťané

spatřivše královu moc, ulekli se jí, podrobili se a slíbili poslušenství;
ale jak mile vojsko české pokročilo dále ke Znojmu, převratem



bouřlivým zpětili se zase. Také Znojemští přijali jej do města bez

odporu, a zapsali se k věrnosti, kteréž pak nezrušili více. Bavil se
tam zejména dne 11 —16 června, měv jednání všeliká s Rakušany
a zvláště s Eicingery, ježto prosili jej o pomoc k osvobození svého
bratra Oldřicha z krutého vězení. Odtud přitáhnul k Brnu, jehožto
měšťané zavřeli sice před ním brány své, ale nazejtří, vidouce že

chystal se hnáti k nim útokem, rozmyslili se lépe a přijali jej za

pána se ctí a slávou tím strojnější, čím více pocítili potřebu jeho
milosti. Do Brna položen od krále i od hejtmana zemského sjezd
ke dni 4 července, kdežto jménem celého markrabství slibováno

panovníku novému poslušenství a potvrzeny od něho svobody
zemské dle obyčeje; města Olomouc, Hradiště a Uničov přisahala
mu tu věrnost 5 července. Tak uvázav se v zemi Moravskou, vy

pravil z Brna dvoje vojsko: jedno do Rakous ku pomoci bratřím

Eicingerům proti arciknížeti Albrechtovi; druhé proti odbojným
Jihlavanům, pod zprávou Buriana Trčky z Lipnice. Sám bral se
dále do Olomouce, kdežto čestně přijat byl co pán, odtud pak
21 července přijel do Kladska, kamž již napřed volal byl k sobě

všecky své přívržence Slezské. 28

Také ve Slezsku spůsobilo bylo Pražské korunování znamenitou
proměnu smýšlení obecného; a ještě více prospělo králi psaní od

papeže Kalixta III obdržené, v němžto jemu obyčejná při titulech
královských čest se dávala; neb o rozhlášení jeho do zemí okol
ních postaráno se všemožně. Mnozí uvedeni tím do rozpakův, tak
že když nový držán 28 června v Lehnici sjezd, na kterémž Jindřich
starší kníže Hlohovský, pán na Krosně a Kožichově (Freistadt),
volen za náčelníka, jednota zápisem Vratislavským učiněná počala
již rozpadávati se. Další sjezd, uložený do města Libně ke dni
17 července, nedošel tuším ani k místu. Do Kladska sice nepřijeli
osobně ku králi nežli Bolek Opolský a Kunrat černý Olešnický,
kteřížto i slibovali učiniti poslušenství; ale biskup Jošt a kapitula
jeho, též zemané Svídničtí a Javorští měli tam aspoň své posly,,
a netoliko Vladek Hlohovský, ale i Kunrat bílý Olešnický počínali
hledati milosti u krále, ačkoli pravilo se vůbec, že bratří Olešničtí
měli tu vášeň do sebe, že jeden obliboval vždy opak toho, co dru
hému se líbilo. Jen Kožichovský kníže, co náčelník jednoty, pak
Baltazar i Jan Zahanští a Fridrich Lehnický setrvávali ještě v od

poru, jakož i měšťané Vratislavští, a hledali tím snažněji ochrany
u Viléma Saského, čím více viděli slabnouti jednotu svou. Král

Jiří poznav příznivý sobě obrat věcí Slezských, a volán jsa opět



pilně do Rakous, odložil obmýšlenou do Slez výpravu k době pří
hodnější, a přes Náchod i Hradec, kdežto co král uvítán s ple
sáním, vrátil se do Prahy zase dne 28 července.29

O tom co v zemi Rakouské po smrti krále Ladislava se dálo,
zachovány zprávy dosti hojné sice, ale předce nedostatečné. Víme

jen o sporech mezi knížaty, zvláště císařem Fridrichem a jeho
bratrem Albrechtem, z nichž každý chtěl s počátku sám jediný
státi se dědicem a pánem celých Rakous; když pak to provesti se

nedalo, a počato jednati o rozdělení krajin mezi všecky tři dědice,
stavové Rakouští postavili se na odpor. Knížata potom obrali sobě
v té věci tytéž stavy za rozsudí, kteřížto dne 27 června učinili ta
kové předběžné narovnání, že císař po tři léta měl vládnout! dol

ními, arcikníže pak horními Rakousy, oba pak měli z důchodův
svých odvoditi částku knížeti Sigmundovi; Vídeň měla zůstati
v moci stavovské až do dalšího rozhodnutí o hromnicích nejprvé
příštích. Narovnání to nestalo se v ouplném poklidu, když Al

brecht i Sigmund dne 25 června proti danému slovu násilím byli
uvedli vojsko své do Vídně. Výtržnost taková zdá se že dala cí
saři příčinu, ohlédnouti se o pomoc vojenskou a proto přichýliti
se poněkud laskavěji k novému králi českému. Jisté jest, že již
dříve král i císař byli dopisovali sobě dosti po přátelsku,

30 zvláště
v příčině vězení Oldřicha Eicingera, kteréž také císaři bylo proti
mysli; tím méně tedy rozmýšleli se nyní, císař požádati aneb aspoň
přijmout! pomoc proti soupeřům, a král podávati jí. Nechceme
tvrditi, žeby mezi oběma panovníky již nastala byla přízeň skutečná:
dosti bylo, že prospěchy obou daly se sloučit! dohromady. Králi

pak udála se tím vítanější příležitost, pomstiti se na soupeři za

podnět odboji Moravskému poskytovaný.
Psaní, kterými volal král opět pány české i moravské do pole,

dávala důkaz, že obmýšlena tenkráte výprava valnější než obyčejně:
dávalať zajisté každému věděti, »žeť sou nás pilné věci koruny
této české zašly, pro kteréžto tebe žádáme s pilností, aby životem

svým, se služebníky svými jízdnými i pěšími, k tomu s třetinou
lidí svých všech, kterých jsi v držení, též s vozy, houfnicemi a ji
nými přípravami vojenskými, špíže s sebou na čtyři neděle nabe

rouce, den sv. Vavřince (10 srpna) nejprv příštího konečně k Ji
hlavě přitáhl. Myť také meškati nebudem tam přitáhnouti, a tu

spolu se shledajíc, což uzříme dobrého a užitečného našeho, to

před se vezmem. Také zemany okolní tobě přísedící, kteříž ne

jsou tvoji přikázaní, jmenem naším obešli, aby k žádosti naší pro



dobré a poctivé koruny české, naše i své, každý z nich životem

svým s třetinou lidí svých podle tebe vzhůru byli a táhli, jakož
my jim toho doufáme.* 31

I sešlo se skutečně vojsko dosti zna

menité, v němž osobně přítomni byli mezi předními páni Zdeněk
ze Šternberka, Jindřich z Michalovic, Jindřich z Lipého, Bohuslav
ze Svamberka, Lev z Rožmitála, Jindřich z Kolovrat, Jan z Cim

burka, Karel ze Vlašimě, Vilém z Risenberka, Jan z Pernšteina, Jan
z Wartenberka, Vilém Krušina z Lichtenburka, Ješek z Boskovic,
Hanuš z Kolovrat, Dětřich a Jenec z Janovic, Burian z Gutšteina,
Beneš z Kolovrat, Jan z Waldšteina, Jan Stěpanovec z Vrtby, Zde
něk Kostka z Postupic, Jan Calta z Kamennéhory, Soběslav z Par

dubic, Jan Pardus ze Vrátková, Bořita z Martinic a Jindřich z Roz
tok. Král opustiv Prahu dne 10 srpna, zdá se že teprv u Jihlavy
otevřel jim oumysl svůj, táhnouti do Rakous, netoliko pro chatrný
prospěch války dosavad tam vedené, ale také aby lépe postihal
na té zemi dluhy, kteréž jemu platiti se zdráhala, i aby zavděčil
se spolu císaři, sklíčením jeho bratra i soupeře. Pobyv tedy před
Jihlavou jen dvě noci a dva dni, zůstavil tam hofmistra svého
Jindřicha ze Stráže za velitele při obležení, a táhl sám u velikém

spěchu do Rakous dále. 32

Vojsko české již od několika neděl s Eicingery spojené bylo
na počátku měsíce srpna opanovalo městečko Gollersdorf, i plenilo
kraj okolní; a když Albrecht sbíral se silně u Korneuburka, oni
zřídivše vozy své, táhli proti němu a čelili jemu tři dni u vsi
Leubersdorfu. Ale nebyvše utkáni, obrátili se, jakoby utíkali až
k Lávě nazpět, a potáhli nepřítele za sebou. Zatím uslyšev arci

kníže, že nové vojsko, králem samým vedené, třemi proudy měřilo

proti němu, nejen pustil naději vítězství, ale počal i báti se, aby
osobně neupadl v ruce nepřátel. Protož chvátavě vrátil se do
Korneuburka zase a rozpustiv tam vojsko, pospíšil sobě k císaři
do Nového města. Tu v rychlé a konečné s bratrem umluvě již
dne 21 srpna odřekl se všeho práva k Vídni a k dolejším Ra

kousům, za jisté pretense odbyti se dav penězi hotovými, a ve při
své s Cechy a s Eicingery mocně přišed na císaře. Král Jiří táhnul
za ním až k Dunaji, a nenašed nepřítele, obrátil se nahoru ku

Kremži, i jal se dobývati města toho 1 září. Tam přišli k němu

poslové od císaře, žádajíce, aby přestal hubiti zemi, ana stala se

byla dědictvím císařovým. Král seznával to, že vtrhl do Rakous
co nepřítel Albrechtův a nikoli císařův: maje však také své vlastní

požadavky k zemi rakouské, nedal se odtud vybyti pouhými slovy,



ale žádal osobního s císařem jednání. Proto zastavena válka i umlu
ven sjezd obou panovníkův u města Korneuburka ke dni 16 září.
Vojsko české táhlo se nejprv ke Stokravě, potom ale, když do

tčený sjezd zmeškán od císaře, rozložilo se, ne bez činění škod
všelikých, u vsi Aspern, až konečně, po příjezdu císařovu do
Vídně, uložen sjezd nový, a rokováno na ostrovu Dunajském před
Vídní od 25 září až do 3 října.

33

První osobní setkání obou panovníkův poskytovalo jistě po
zorovateli bystrému hojnou k zajímavému líčení látku: zračila se
tu s jedné strany nej vyšší oslava důstojenství starosvětého, s mocí
však již poněkud zašlou a potřebující podpory; s druhé muž z obce
do bleskuplné výše vyniklý, bez minulosti a slávy, ale nešený ví
těznou mocí národní; tam dávný lesk i etiketa, vážný rozmysl
i péče ochranná, zde mladá síla, jará odvaha i výboj věhlasný.
Když nevěděli na jisto, bylili oba přátelé či nepřátelé, a nebylo
srdečnosti ani důvěry, uprostraněno tím valněji lichotám i tůčkám
sobeckým. Bohužel že o celém výjevu tomto, na místě obrazu ži

vého, zůstaveny nám sotva chatrné a kusé zprávy. Když král, ode
dvou rytířův přes most za podpaží vedený, poprvé blížil se k cí

saři, poklonil se mu, co vyššímu svému, až prý na kolena, i vzat
od něho do náručí; potom vstoupili oba do stanův skvostně pro
ně připravených. O nesnázech při rokování můžeme jen domý
šleti se z délky času, kterého se potřebovalo, i z výsledkův, kterých
dosaženo neb nedosaženo. Již nebylo paměti, žeby který král

český byl se staral o přijímaní léna od císařův: Jiří ale v novém

postavení svém uznával jeho potřebu, zvláště za příčinou Slezákův
a Lužičanův. Jisté však jest, že jakkoli pilně stál o propůjčení
sobě léna hned na ostrovu, neobdržel přece tenkrát ani plného a

přímého uznání titulu svého královského.84 Proto není se čemu

diviti, že neukázal ani on ve všech věcech povolnosti žádané. Přijal
nicméně císaře, nečinícího pro sebe nároku na korunu českou, za

rozsudího ve při, kterouž měl s arciknížetem Albrechtem. Císař

přikázal tedy bratru Albrechtovi a strýci Sigmundovi odříci se
všeho ku koruně české práva; Oldřich Eicinger měl bez dalšího
útisku propuštěn býti na svobodu; k žádané od arciknížete Al

brechta pro Jihlavany amnestii svolil král jen pod výminkou jejich
neprodleného podrobení; Rakušané zavázali se k náhradě 16 tisíc

zlatých za Kunrata Holzlera před rokem vydaných a na zemi jejich
od té doby postihovaných; množství jiných věci sporných, a však
méně důležitých, odloženo k budoucímu dalšímu rozeznání; výnosem



však císařovým dne 2 října vydaným uzavřen s bedlivostí pokoj
dokonalý a co k němu náleželo; načež vojsko české vrátilo se

čtyřmi proudy, pro snadnější krajin ušetření, do země své.88

Město Jihlava stalo se bylo posledním útočištěm všech fana

tických odpůrcův krále Jiřího v Moravě; arcikníže Albrecht byl
tam na počátku měsíce srpna vypravil za nejvyššího velitele svého

pana Hynka Bítovského z Lichtenburka, jehož osobní proti no

vému králi nenávist byla ode dávna neukrotitelna. Povážímeli, že

asi dvadcatero vzácnějších rodin toho města, ježto byli radili ku

pokoji, vystěhovali se odtud pro bouře domácí a poddali se králi,
nabudeme představení, jaký asi duch panoval té doby v městě,
aniž se diviti budeme, že rozjitřený lid obecný ani nepřijal milosti,
jim od císaře pod výminkou podrobení se zjednané. Boj nad míru
vzteklý a krvavý veden až do polovice měsíce listopadu; město
sevřeno bylo vojskem královým se všech stran, předměstí všecka
vypálena, rybníky skopány, a cokoli kázalo tehdejší umění dobý
vací, děláním průkopův, opletáním košův a plotův, to v skutek
vedeno. Obležení dokazovali neobyčejné srdnatosti častými výpady,
a nejednou provedeny prý kusy hrdinské, kteréž hodny byly i lepší
pře i delší paměti. Posléze ale, když i nejzarytější vztek nemohl
neuhlédati konečného nezbytí, dáno se do vyjednávaní, a dne
15 listopadu uzavřena smlouva obsahu nám neznámého, kterouž ale

vystěhovale! dostali se ke zprávě města svého zase a byli napotom
věrnými poddanými krále svého. Zpráva ta, že někteří z nejudat
nějších hájitelův města zjímáni a stínáni jsou, dává srozuměti, že
vzdání ono nestalo se bez odporu a bez bouře. 36

Rány a škody
událostmi takovými městu někdy květoucímu zasazené nedaly se

po mnohá léta zaceliti a nahraditi.
Nelze zamlčeti okolnosti jiné při uzavření míru Vídenského,

která pro domácí blahobyt lidu obecného v Cechách a v Moravě

brzy velmi trpké měla následky. Arcikníže Albrecht počal byl
v posledních létech zbědovanému vždy stavu financí svých pomá
hat! prostředkem oblibovaným bohužel ne v Rakousích a ve středo
věkosti toliko, ražením totižto špatné mince, a císař Fridrich jal se
následovali příkladu jeho již proto, aby jím neutrpěl škody; neřest
ta, čitelná již r. 1458, dostoupila však vrcholu svého teprv r. 1460;
jména »habranky« a »Schinderlinge«, kterým nazývány toho věku

peníze Rakouské, nevyšla lidu ani podnes cele z paměti. Král Jiří
byl ještě za svého zprávcovství, v měsíci lednu 1458, dal přibiti
takové peníze veřejně na pranéř v Praze, a zapovídal je tak přísně,



že i všecky kupce cizozemské, ježto je v obchod uvodili, vypověděl
ze země s tím doložením, že budeli kdo postižen s nimi po čtrnácti
dnech, má ztratiti netoliko zboží své všecko, ale i svobodu osobní.
Nyní ale, když vojsko české přes devět neděl bavilo se v Ra

kousích, a král sám dal sobě splatit! dluh Holzlerův mincí ra
kouskou, nedopustil toliko, ale kázal prý ji bráti v Čechách, ne

pomysliv tuším na zhoubné toho následky. Netrvalo dlouho, a Spe
kulanti zaplavili zemi českou i moravskou černými penězi rakou
skými, kupujíce za ně a ven z země vozíce staré pěkné groše
české. O bídě a neřestech, které z neopatrnosti takové povstaly,
jakož i o znamenitých obětech, kterýmiž konečně vymezeny býti
musely, budeme časem svým vypravovat! místněji.

Působení královo v poměru k dějinám věku. Stav říše Německé a poměry
její státní, politika territorialní, opposice proti císaři a papeži, zjevy ducha
vlastenského. Pius II, císař Fridrich III, markrabě Albrecht Achilles, Fridrich
falckrabě a Ludvík Bavorský. Sjezd v Bamberce a roztrk mezi knížaty.
Poměry uherské a osobní povaha krále Matiáše. Král Jiří a království uher
ské. Pius II a král Jiří. Rok Wunsidelský. Důležité smlouvy Chebské. Zá

vazky královy s císařem; císař v Brně. Uvázaní se v Slezy a zpoura Vrati
slavská. Smlouvy Domažlické. Sjezd Plzeňský. Svatby Chebské. Úmluvy

Naděje krále Jiřího, že službou císaři Fridrichovi prokázanou
dojde uznání důstojenství svého mezi souvěkými panovníky, byla
smlouvami pod Vídní uzavřenými ještě zmařena: brzy ale za hra
nicemi na východu i na západu vyvinuly se nové řady událostí,
které donutily knížata okolní hledati přízně u mohutného krále
českého, a podávati mu samoděk netoliko tituly žádané, ale i vy
hlídku na hodnosti ještě vyšší a potud ani nepomyšlené. Příznivé

náhody přispěly k tomu neméně nežli osobní zásluhy, že skrze
celou řadu let (1459—1464) všecky politické záležitosti středo
europské čekaly více méně rozhodnutí svého z Prahy, že zbouřené
vlny dějin světových přicházely obrážet! se jakoby o skálu pevnou,
je dělící a mírnící, o energii rozumu a vůle Poděbradovy. Jest nám
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s Vratislaví a s králem Polským. Sjezd Mantuanský.

Článek 2. Všeobecné uznání.

(Rok 1458—1460.)



proto vystoupili na chvíli z mezí vlastenských a obrátiti pozor svůj
jak vůbec na valný proud souvěkého dějinstva, tak i na vyvinutí
věcí německých a uherských obzvláště.

Hlavní momenty v dějinách povšechných věku Poděbra
dova byly : nejprv násilné šíření panství mohamedanského do zá

padu a proti němu tichý ale znamenitý pokrok osvěty křesťansko-

europejské; pak dočasná restaurace papežská vedle ouplného po
klesku císařské moci, a proti ní zmáhání se moci knížecí, co země
panské, jak vůbec v Europě, tak v německé říši zvláště. Veřejné
události nabývaly jen potud důležitosti historické, pokud napo
máhaly aneb překážely hlavnímu takovému proudění dějin; a co
koli nevztahovalo se k němu v žádné míře, upadlo v nevšímaní a

zapomenutí. Dolíčíme toho brzy v dalším vypravování svém, jak
důležité bylo postavení a působení dvoru českého v otázce Tu

recké, kterážto panovala s počátku všem ostatním. Co do po
krokův osvěty král Jiří nenapomáhal arci ani studiem humanisti

ckým čili staroklassickým, ani umění knihtiskařskému, ani velikým
podnikům námořským, ježto tehdáž jaly se obnovovat! celý svět

myšlének v Europě; ale pro vymanění myslí křesťanských vůbec
nikdo nepůsobil a netrpěl více nežli on, slovem i skutkem, po
středně i bezpostředně. Proto také co hlavní, jestli ne jediná, pře
kážka restaurace papežské zbouřil posléze všecky vzteky proti sobě,
kterými vládnul ještě fanatismus církevní. Poměry tyto vystoupí
časem svým samy světlem dostatečným na jevo; my nyní obrátíme
zřetel svůj především ku proměnám moci panovnické, kteréž arci
také více vedle něho, nežli skrze něho se dály. Pro snadnější po
rozumění jest nám je uvažovati nejprv v říši německé, potom
v uherské, a oznámiti se spolu s osobními poměry a povahami
panovníkův, od kterýchž události mezinárodní braly hlavní směr
a postrk svůj.

Státní a právní poměry říše německé měnily se od lidské

paměti každým věkem. Původně byl Karel Veliký, po zničení všech
starých svéprávných knížat kmenových, zcentralisoval vládu ohromné
říše své spůsobem podivu hodným; pod ním a po něm jména vé

voda, kníže, hrabě, markrabě atd. značila všude pouhé ©úředníky
císařské, nikoli pak pány svéprávné a dědičné; každá moc veřejná
ve státu provozovala se netoliko jménem, ale i volí císařovou.
A však volením císařův od oněch ©úředníkův a srozuměním těchto
s papeži počalo záhy v říši dílo decentralisace a rostlo skrze
mnohá století, až konečně stát někdy německý proměnil se v sou-



s t á t í, kterémuž podobného svět neviděl za věkův ani starých ani

nových. Za Poděbrada byla to již hromada mocnářských sousedův
druhu nej rozmanitějšího, velikých, malých i nejmenších, vévod a

knížat, arcibiskupův a biskupův, markrabí, falckrabí a lantkrabí,
opatův i abatyší, hrabat, pánův, rytířův i svobodníkův, ba i obcí
městských a selských bez počtu, ježto přijímali statky své od Sa

mého pána boha v léno, jelikož obraceli zření své k císaři jen
pokud sami chtěli. Císař byv ještě potřebným v říši, jakož jsme
již podotkli, pro udělování sankce proměnám, ačkoli nevisícím od

jeho vůle, a povinen jsa před národem oblékati se ještě v majestát,
ačkoli neměl z říše důchodův, leda taxy kancelářské, komorní platy
několika měst, daně z židův a cla některá, musel proto vybírán
býti mezi panovníky pomezními, nejvíce českými a rakouskými,
kteřížto majíce dostatek moci domovní, přijímali důstojenství cí
sařské takořka jen na ozdobu a blesk. Následovně císařové vůbec

již neobraceli k záležitostem říšským tolik péče a činnosti, kolik
bylo potřebí k uvedení žádaných oprav do veřejných poměrův ně
meckých. Ba nejednou zdálo se, jakoby považovali titul císařský
jen za prostředek k bezpečnějšímu těžení a množení moci své do

movní, a bohatili sebe i přátely své sami chudými zbytky práva
někdy velebného, ale již jakoby daného na drancování.

Po tak nekonečném a k víře nepodobném rozkouskování ne
mohlo minouti, aby záhy nedělala se v říši zase centralisace spů
sobu jiného, ježto pode jménem politiky territorialní v dějinách
německých známa jest. Ti rodové knížecí, kterýmžto při rozchvatu
moci císařské bylo podařilo se osobiti sobě kusy větší v dědictví,
usilovali již dávno státi se panovníky samoprávnými v těch kra

jinách, kde jim původně propůjčena byla jen moc ouřední. Tak
ku př. v Bavořích, Francích, Falcech i jinde, kromě knížecích dě
dičných poddaných, počítalo se množství měst i rodin svobodných,
patřících povinností svou jen upřímo k císaři, arciže v míře od nás

již naznačené. Knížata usilovali všude tyto svobodníky říšské pro
měniti ve své poddané, tak aby stali se pomalu stavy bavorskými,
falckými, saskými, atd. Jest se domysliti, že snažení takové dávalo

příčiny k nekonečným sporům a půtkám, jak s císaři, tak i s pod
danými samými; a skutečně obsah dějin německých záležel s větší

částky z výjevův takového druhu. Památná jest při tom ta zvláštnost
ducha německého, že rodiny a obce, stavíce se knížatům na odpor,
hledali pomoci ne tak u císaře, v posílení jeho moci oustřední,
jako raději ve spolčení se s sobě rovnými a v zakládaní zvláštních



jednot branných. První větší toho spůsobu příklad daly byly obce
Švejcarské, pak města porýnská, spolky rytířské a t. d.

Přední mezi knížaty, kurfirstové, počali byli již dávno, zvláště
v nepřítomnosti císařův, osobovati sobě také vládu v říši. Vypra
vovali sme na svém místě, kterak již 17 ledna 1424 v Bingen
učinili byli mezi sebou námluvu, dle které mohli obejiti se i bez

císaře, ana moc nejvyšší měla střídati se ročně mezi nimi. Ještě
důležitější byly zápisy jednoty kuríirstské veFranfurtu 21 března 1446
učiněné k obraně naproti počínavší již tehdáž allianci mezi císařem
a papežem. Na základě zapisův těch počala již v měsíci listop. 1456
na sjezdu Normberském opravdovější vlastenská opposice knížat

proti císaři i proti papeži pospolu; císaři zejména hrozilo se, ne
že ssazen bude za příčinou nečinnosti své jako někdy král Václav,
ale že mu přidán bude jiný panovník, co král Římský, aby lepší
péči vedl o dobré obecné. Ale jakkoli mnoho dálo se ku prove
dení pokusu takového, on konečně předce nepodařil se, když ně
kteří kurfirstové dary a sliby dali se získati opět.

Však opposice ona byla nezrodila, ba ani neujala se mezi kur

firsty. Arciže stav tak neutěšený, který chromil a ničil moc i poli
tiku německou mezi národy europejskými, neušel ovšem pozoru
obecného: vždyť Němci již dříve jen k hanbě a škodě své potýkali
se byli s Cechy husitskými, nyní pak blížilo se nebezpečí ješté
mnohem opravdovější od Turkův. Jakkoli spravedlivé byly žaloby
na utuchnutí v národu všeho ducha vlastenského, na bez
uzdné sobectví a zdivočelost všech stavův i osob, našli se vždy
také lidé šlechetní, kterýmžto líto bylo neřesti takové a kteří proto
zasazovali se tím horlivěji o uvedení čáky nadějnější do veřejných
poměrův vlasti své. Vynikali mezi nimi dva státní řečníci, dokto
rové práv Řehoř z Heimburka i Martin Mayr,

37 co buditelé vlaste
nectví německého a hájitelé práv národu svého; neboť působení
jejich, co rad knížecích a předních ba téměř jediných znatelův
nauky politické, převyšovalo i moc provozovanou od diplomatův
věku našeho. Zalíbení ve studiech humanistických, tehdáž vůbec

ještě nových, poutalo je přátelsky netoliko k sobě vespolek, ale
také ku přednímu jejich zástupci v Němcích, Eneášovi Sylviovi:
avšak přátelství to utonulo zase ve sporu interessův, ježto zastávali.
Takéť postupem času Řehoř z Heimburka dokázal se býti jestli
ne moudřejším a opatrnějším, aspoň ráznějším, věrnějším a bez

ouhonnějším nežli mladší jeho přítel Mayr. Není pochyby, že onino

pokusové opposice německé proti Římu, oni neobyčejní ohlasové



ducha vlasteneckého, ježto v říšských aktách sněmovních a veřej
ných r. 1454—1461 překvapují zpytatele, brali původ svůj jestli
ne z péra, aspoň z ducha i ze vlivu dotčených mužův; neboť až

příliš rychle ukázalo se, zvláště po smrti Treverského kurfirsta Ja
kuba ze Sirk (f 1456), že knížata, kteří dávali k nim jméno své,
neměli pro ně vlastně ani citu ani vůle opravdové. A proto také
krvavé ty rozbroje, kterými r. 1458 počala zmítati se říše německá
i klestiti spolu králi Jiřímu cestu ku povýšení jeho, nezrodily se

upřímo z opposice proti papeži a císaři, ačkoli zůstávaly vždy
v ouzkém s ní spojení, ale z dotčené již politiky territorialní čili

centralisace zeměpanské.

Na stolici papežské, po smrti Kalixta III, seděl nyní (volen
byv 19 srpna 1458 i korunován 3 září) týž Aeneas Sylvius
Piccolomini, kteréhož již poznali sme i co výtečného spisovatele
i co moudrého a srdnatého někdy jednatele na dvoře císařově. Po

výšení jeho pode jménem Pius II bylo skutek v historii důleži
tější, nežli obecně se uznává. V něm zajisté papežoval muž stojící
skutečně na výši věku svého, co znatel nevyrovnaný světa minulého
i souvěkého. Umělť lépe než kdo jiný vážiti a ceniti všecky na

dějišti světovém činné síly a energie fysické i mravní; znal poměry
a smýšlení přátel i nepřátel ze vlastního spatření a zkušení, ano

nebylo téměř strany a táboru, kdežby sám byl nepřebýval některý
čas. Byloť sice znamenati, že zastávaje ode mládi zásady a strany
rozdílné, časem sice rozdílným, ale horlivostí a výmluvností vždy
stejně živou, nepřilnul byl srdcem k nižádné z nich, a přijímal
i nosil barvy pokaždé od vyhlídky, která se mu právě naskytovala:
však sama ta praktická zběhlost a spůsobilost, uvázavši se posléze
v moc a působnost nejvyšší na zemi, slibovala účinky veliké, aniž
obávati se bylo, žeby ctižádostí svésti se dal na dráhu ještě skvě
lejší. Neb jakkoli bystrý byl rozum jeho, jakkoli vysoká vzdělanost,
jakkoli rázná vůle i odvaha, nerovnal se předce oněm předchůdcům
svým, kteří jako Řehoř VII a Innocentius III vtiskli byli do pa
pežství takořka pečet vlastního ducha svého, ale na opak duch
jeho přijal na se ráz a pečet od ústavu a důstojenství, ku kterémuž
povolán byl. Protož nezamýšlel sice cest nových, aniž uměl opraviti
ústrojí stolice papežské dle okolností věku: ale nikdo nebyl spů
sobilejším k obnovení a vztýčení zase dávné papežské právomocnosti
a slávy. Ta již od potlačení sboru Basilejského, zvláště opatrností
posledních jeho předchůdcův, znamenitě opět se zotavovala; jemu



dáno bylo povznést! ji ještě mnohem výše a navrátit! na chvíli ja
koby časy a hlasy Bonifacia VIII.

Již sme připomenuli, že Pius II dávno před svým povýšením
uznával a cítil lépe nežli kdo jiný i velikost nebezpečí, hrozivšího
křesťanstvu od Turkův, i pilnou potřebu zastavit! moc jejich, ana
rostla ještě každým věkem. Vida mohamedánství, ano se dvou
stran vtíralo se násilím do zemí křesťanských, z Afriky skrze Gra
nadu do Španiel, z Asie skrze říši někdy Byzantskou do krajin
podunajských, uznal, že k odvrácení takového nebezpečí nepostačil
nižádný národ sám o sobě, ale že bylo potřebí spojeného úsilí
veškerého křesťanstva. Takéť stala se to i zůstala vždy první a
přední péčí jeho pontifikátu, kteréž obětoval se, bez ohledu na
chorobu těla svého, rázností a stálostí obdivem' hodnou. Vědělť
bez pochyby, že k opanování světa křesťanského cesta nejbližší a

nejjistější byla zachování jeho. Bylby sice měl k tomu cíli, jak
podle ustanovení dávného, tak i podle novějších závazkův, postarati
se především o svolání všeobecného koncilium, ano desítiletí od
posledního sboru bylo již dávno uplynulo: ale koncilia nehodila
se do směru monarchického v církvi, kterým brala se nyní kurie
Římská. Oblíben proto jakýsi surrogat za ně, svolání totiž moc
nářův křesťanských ke sjezdu do Mantuy, o kterémž brzy šíře
jednati budeme.

Poměr a chování Pia II k císaři Fridrichovi III bylo
něco zvláštního a podivného. Jakkoli papež nepřestával jeviti tu

nejsrdečnéjší oddanost bývalému dobrodinci svému, a jakkoli
upřímná byla Fridrichova úcta ke stolici Římské, nemohl přece
císař ubrániti se jakési neochotnosti, a nelibosti, když mu bylo
klonit! se před bývalým služebníkem svým. A nicméně neužíval
osobní doby příznivé k nabývání zase aspoň částky toho, co byli
císařové ztratili naproti papežům za posledních století, ale chtěl
užívat! povolnosti papežovy jen k rozšíření a upevnění zeměpanské
moci své, a když papež nemohl býti mu ve všech jeho žádostech
po vůli, ukazoval se citlivým a téměř uraženým. Památka Fridricha III
bylaby vůbec ve větší úctě u potomstva, kdyby se byl nestal cí
sařem a byl nestoupil na veliké světa dějiště. Postava sice jeho
ušlechtilá hodna byla císaře, i měl co člověk mnohé cnosti do sebe:
byl pobožný, pokojný a spravedlivý, dobrý manžel a otec, měl
ducha bystrého, pamět neobyčejně silnou, a lásku knaukám i umám;
liboval sobě zvláště v zahradnictví a stavitelství, též ve vzácno
stech přírodních i uměleckých. Ale při libůstkách takových zapo-



mínal rád na panovnicí povolání své a vyhýbal se co možná jeho
práčem i povinnostem; nemenší vada byla jeho známá skrbnost a
houževnost, ana dávala příčinu ke množení poplatkův a zádav roz

ličných ; nejvíce ale bylo litovali ouplné u něho netečnosti a ne

schopnosti k ideám vůbec, a politickým zvláště. Jaký budu já míti
z toho užitek ? ptával se obyčejně, když přemítány v jeho radě
návrhy k opravám státu neb církve; a kde neviděl zisku hmotného
i jistého, vždy odkládal věci třebas sebe pilnější a potřebnější.
Také když předsedával na sněmích říšských, což arci velmi po
řádku se dálo, nemilosrdným dřímáním i při sebe vřelejších vý
levech výmluvnosti uvodil sněmovní řečníky v zoufalství. Při tom

pak při všem byl žárlivý a citlivý na důstojenství své císařské, ba
i svéhlavý, a nerad odpouštěl těm, kdo proti němu se provinili.

Císař Fridrich III bylby sotva oseděl skrze více než půl sto
letí na trůnu říšském, kdyby se mu byl nestavil dobrovolně po
boku muž, jako nějaký jeho doplněk, jenž nahražovati se snažil

poněkud osobní jeho nedostatky. Byl to markrabě Albrecht
Braniborský, třetí syn onoho Fridricha purkrabě Normberského,
kterýžto za sboru Konstantského povýšen byv od císaře Sigmunda
na markrabství Braniborské, býval potom nejvyšším velitelem výprav
říšských proti Husitům a umřel 1440. Albrecht rodiv se r. 1414,
v rozdílu s bratřími Janem, Fridrichem II kurfirstem a Fridrichem
mladším, stal se pánem knížetství Anspachu, a později také Baraitu
ve Francích; pročež usiloval některý čas obnovit! v sobě titul
i práva někdy vévody Franckého. Již od r. 1439, kdežto král
Albrecht užíval jeho pomoci ve Šlezích proti Polákům, činili sme
ve vypravování svém časté o něm zmínky; nedálo se zajisté nic
důležitého v říši, jehožby on neoučastnil se mezi předními, nejvíce
za císaře odbývaje. Byl to muž neobyčejné síly tělesné i duchovní :

nejen v kolbách rytířských nerovnal se mu nikdo, ale i v bitvách

krvavých těžko říci, předčil-li v něm vůdce věhlasný, čili bojovník
silný a neohrožený, ano pravilo se, že nejednu porážku, kterouž

utrpěl co vůdce, obrátil co vojín zase u vítězství; tělo jeho plno
bylo šrámův nabytých ve půtkách bez počtu; v něm jevil se tuším

poslední skvělý vzor hrdiny středověkého. Podnikavost a činnost

jeho neměla míry ani konce, a každý požíval rád důkladné jeho
rady i pomoci, Jarobujnost jeho ale zračila se také vášněmi a ná

ruživostmi; divokým klopotem oboříval se na každého, kdo činil

mu jaké příkoří, ačkoli uměl také nejen rozumně a moudře, ale
i srdečně chovat! se k těm, kdo požívali jeho lásky aneb úcty.



Lidí neurozených málo sobě vážil, měšťáky a kramáře měl v opo
vržení, aniž uznával a šetřil práv jejich proti sobě: naproti tomu
císařům a papežům prokazoval vždy úctu a oddanost neobmezenou.
«Poslušenství vrchnosti světské i duchovní jest nevyhnutelně po

třebné,* tak mluvíval; »my umíráme a zdravíme se (sterben und

genesen) při Císařově Milosti, a v jeho blahu opatrujeme spolu
své vlastní.* Jeho snažností zvláště r. 1461 odvrácen obrat v říši,
kterýž byl císařství a papežství měl zasadit ránu tuším smrtelnou.
Proto také chválil jej Aeneas Sylvius nade všecky knížata věku

svého, a nazval ho »Achillesem německým*, kteréžto příjmí jemu
i zůstalo, ačkoli mnozí ze souvěkých dávali mu raději titul »lišky
německé* (»vulpes Germaniae*). Nedáť se zajisté zapírati, že hle

dávaje prospěchu svého všemi spůsoby, nestaral se vždy o dů
slednost, a při vší své síle a čestnosti neštítil se ani cest ukrytých
a klikatých, kdykoli vésti mohly k cíli. S první manželkou Mar
kétou Badenskou zplodil šestero, s druhou Annou Saskou třináctero
dítek, a umřel teprv 1486; nynější královská rodina Pruská počítá
jej upřímo mezi praotci svými.

Od Albrechta Braniborského lišil se Fridrich falckrabě
Rýnský nejvíce svou láskou k naukám a k literatuře. Chválilo
se o něm, že liboval sobě prý ve čtení starých klassikův i v nau
kách přírodních; a jisté jest, že lidé učení a básníci nacházeli na
dvoře jeho v Heidelberku, tehdáž nad jiné skvostnějším, čestný
přítulek. Uměl však se také ve zbrani a ve vojenských tak dobře

jako ve státních věcech; takéť uměním a péčí rozumnou dobyl
více znamenitých vítězství, nežli markrabě Albrecht svou klopot
ností, tak že i příjmí Vítězného* dává se mu až podnes,
ačkoli proslul také pode jmenem »der bose Fritz*. Chování zajisté
jeho bývalo hrdé a spíše velikomyslné nežli dobrotivé, i mstíval

křivdy své na nepřátelích a neposlušných často velmi ukrutně.
Byltě vnuk někdy Ruprechta Klema krále Římského a syn kur
firsta Ludvíka III, rodilý 1425 z Mathildy Savojské; důstojenství
kurfirstské náleželo vlastně staršímu jeho bratru Ludvíkovi IV, jenž
umřev 1449, pozůstavil po sobě jednoletého synáčka Filipa. Fridrich
stav se tomuto nejprvé poručníkem, brzy k žádosti poddaných svých
uvázal se v moc a důstojenství kurfirstské osobně, pod výminkou
však, že neožení se nikdy, přijme synovce za syna i učiní ho tudíž
dědicem a nástupcem svým. Ku proměně takové dali své svolení
všickni přední knížata říšští a papež také: jen císař odpíral stále
a svéhlavě. Proto falckrabě hned od počátku octnul se v opposicí



proti němu, a jako markrabě Albrecht býval císaři ve všem po
močen, tak naopak falckrabě podporoval vše, co směřovalo k jeho
ponížení a zemdlení. Potomkové jeho z manželství morganatického
jsou nynější knížata z Lowenšteina.

Vedle dotčených markrabě i falckrabě byl Ludvík kníže
Bavorský, na Landshutě a Ingolstadtu, méně sice skvělý co do

povahy osobní, ale neméně důležitý podstatou moci a vůle své.
Dávalo se mu, jako i jeho někdy otci Jindřichovi, příjmí »Boha
tého« ; což ukazujeli na kvetoucí stav finanční, svědčí spolu o moudré
a rozumné jejich vládě. Předčil také Ludvík svou ctižádostí, od
hodlaností a podnikavostí aspoň nad strýce svého Albrechta Mni
chovského a Strubinského, kteréhož Cechové byli r. 1440 volili
sobě za krále, a jenž vyznamenával se již jen svou tichostí, pobož
ností a láskou k hudbě (f 1460). Ludvík pojal byl r. 1451 k man
želství Amalii dceru kurfirsta Saského, i stal se tudíž r. 1458
svakem markrabě Albrechta: smýšlení však jeho bylo i zůstalo
Cechům přátelské.

Když císař Fridrich, ze vděčnosti k markrabi Albrechtovi, byl
obnovil a rozšířil práva zemského soudu Normberského, počali se

zápletkové uzavřením dne 6 února 1458 smlouvy přátelské mezi
falckrabím Fridrichem a knížetem Ludvíkem, jejížto pravý smysl
tajným přídavkem ode dne 24 února určil se v tom směru, že

spojenci oba zavázali se ke společné radě a pomoci proti markrabi
Albrechtovi, kdyžby prý usiloval opět raýliti a tisknout! je i pod
dané jejich dotčeným soudem svým Normberským; an markrabě,
jakož vůbec bylo známo, užíval svého právomocí k zakládaní a ší
ření moci své zeměpanské ve Francích. Příběh takový udál se brzy
v půtkách o hrad a panství Widdern. Bylo to jmění několika
hromadníkův (Ganerben), jichžto tři čtvrtiny patřily povinností
manskou k biskupu Wircburskému, jedna čtvrt k Rýnskému falc
krabi. Jeden ze hromadníkův, jmenem Hornek, pohnán byv k mar-

Knížata zde uvedení byli hlavní osoby ve dramé bouřlivé a

plné katastrof rozličných, ježto počavši r. 1458 ukončila se teprv
mírem Pražským r. 1463. Vedlejší úlohy hrály v ní arciknížata
Albrecht Rakouský a Sigmund Tyrolský, knížata Saští Fridrich
i Vilém, Braniborský kurfirst Fridrich II, Karel markrabě Badenský,
Oldřich hrabě Wirtenberský, a mezi duchovními zvláště Mohucký
arcibiskup Diether z Isenburka. My uvedeme o ní jen tolik, co

postačí k lepšímu dorozumění dějinám českým a osobnímu krále
Jiřího působení.



krabovu zemskému soudu pro loupež a jiné výtržnosti, když nestál,
uvalil na sebe i na hromadníky své velikou pohromu. Markrabě
zajisté sebrav silné vojsko, překotem dobyl a obořil (29 června)
hrad Widdern, na podávané sobě od biskupa i od falckrabě právo,
ani na pomoc, kterou falckrabě svým přispěti se chystal, ohledu
nebera.

Nezadlouho následoval podnět ještě důležitější. Kníže Ludvík
nemohl oželeti města Donauwerth, kteréžto byvši někdy poddané
předkům jeho, vymanilo se bylo na svobodu a stalo se městem
říšským. Proto po dlouhých a velikých přípravách, u prostřed mě
síce září 1458 obehnal je náhle vojskem valným a přinutil vzdáti
se 19 října. Požíval při tom pomoci jak falckrabovy a biskupa
Wircburského, tak i jiných knížat a biskupův více, i samého také
markrabě Albrechta, svého přítele od mládi. Ale císař Fridrich,
popuzován jsa od maršalka svého v říši, Jindřicha z Pappenheimu,
i od jednoty měst říšských, prohlásil dobytí Donauwerthu za pych,
i svolával o to sněm do Esslingu.

Knížata předvídajíce bouři, o novém roce 1459 sjeli se u ve

likém počtu a nemenší nádheře v Bamberce ku poradě, zdaliby
nebylo lze ji předejiti; kromě markrabě Albrechta, falckrabě Fri
dricha, knížete Ludvíka Bavorského, Sigmunda Tyrolského i jiných,
byl tam také Vilém kníže Saský, hledaje pomoci proti Cechům,
a král Jiří poslal byl jednoho ze svých zemanův kraje Loketského,
Hanuše Stampacha, tuším jen na zvědy. Sjezd vydařil se ale na

opak, a v bouřlivém jednání uvedl konečný roztrk mezi knížaty.
Když zajisté v hádce o hrad Widdern markrabě Albrecht oby
čejnou svou klopotností prohodil, zaměřuje na falckrabě: »Hornek
že jest »ein Schalk* (špatný chlap) a »Schalk« že jest také, kdo
koli ho zastává*; tu falckrabě tasiv meč: »Ty lžeš, jako prodavač
masa, já kníže čestný!* volal, a by libý se vraždili na místě, by kní
žata jich byli nerozvedli násilím. Od té doby zmizela všecka čáka
trvalého pokoje v říši, a strany obě počaly se zbrojiti znovu i obra
cet! zřetel svůj k Čechám, kdežto byl již od dávna takořka hlavní
sklad umění a sil válečných. Albrecht vyznal knížeti Vilémovi

upřímně, že pretense jeho ku koruně české nedala se již provesti,
ale že bylo žádoucí, aby hleděl smířiti se s voleným králem a zí
skati jeho na svou stranu ; i podával se za prostředníka, byv od
krále samého již dávno žádán, aby tak učinil. Počato tudíž vy

jednávat! skrze Stampacha o sjezd nějaký k tomu cíli, a následo-



válo rokování ve Wunsidlu i sjezd Chebský, o kterýchžto brzy vy

pravovat! budeme místněji.
38

Jiného rázu, ale neméně vážné, byly zmatky a bouře, které
stejnou dobou připravovaly se také na východu, zejména ve krá
lovství Uherském. Páni země té, a zvláště Michal Szilágyi
gubernator, volivše sobě za krále mladíka osmnáctiletého, nemají
cího ještě zkušenosti ani zásluh, nadáli se byli sami dlouhého pa
nování ve jménu jeho. S druhé strany vojenské roty české, ježto
byly také podstatně napomohly k Matiášovu volení, doufaly ne
toliko v odměny, ale i v ochranu proti stavům uherským, kteříž od
dávna nepřestávali doléhati na vybytí a vyhlazení cizí moci branné
ze vlasti. Osobní povaha krále Matiáše zmýlila brzy všecky
do věku jeho kladené liché naděje. Byl to mladík ducha mužného,
neobyčejnými od boha dary nadaný, rozumu nad míru bystrého,
vůle neoblomné, činnosti neunavitelné, postavy nevysoké a složité,
kadeřávek plavý, lvu podobný tělem i duší. Panovati netoliko chtěl
ale i uměl hned od počátku, a netrpěl nikoho neřkuli nad sebou,
ale ani vedle sebe. Cítě pak se pánem, neznal do sebe povinností,
alebrž jen práva; cokoli zachtěl, mělo světu býti zákonem; srdce
měl jen pro sebe sám a pro slávu svou, a egoismus jeho byl tím

strašnější, čím lépe uměl odívati se v roucho ušlechtilosti. Byltě
zajisté vzdálen vší podlosti a malichernosti, vždy jsa veselý, měl
mnoho vtipu a liboval sobě v literatuře i v krásoumě; ukazoval
se rád štědrým, skvostným a velikolepým; spravedlivosti hájil rychle
a rázně, kdekoli pře nedotýkala osoby jeho, ale ze cti ani ze mrav
nosti nebral sobě rozpakův, kdykoli zisk větší stavil se jim na odpor,
a vděčnost i něžnost, laskavost i slitování byly cnosti jemu ne
známé, Kromě matky jeho neví se o příteli a dobrodinci, kterémuž
by se byl nestal konečně ouhlavním nepřítelem. Také hrdý ten
duch v čas nouze nezamítal ani přetvářené pokory, ani klamu a

lichoty. Nelze udati určitě a podrobně, co vše přihodilo se na po
čátku kralování jeho: jisté však jest, že již v měsíci máji 1458

odjal ujci gubernatorství, a ještě dříve pohodl se s jinými pány,
i s rotami českými. Máme jen neurčité zprávy o bouřech a bojích
domácích, vypuklých již v měsíci březnu i dubnu, a pro mladého
krále nevždy šťastných.

30 Nesnáze jeho množily se sočením naň ne

spokojencův i nepřátel, že byl prý rodu nenárodního a nízkého,
valaský výstřelek bez zásluhy a cnosti, jehožto povýšení stalo se

bylo jen podvodem a násilím.40 On nicméně uměl se chovati tak,
že lid obecný, nižší šlechta i duchovenstvo přilnuli k němu valně,



a tak monarchie i zde počala tvrdili se na základu demokratickém.

Populárnosti jeho napomáhal také boj, kterýž strojil proti rotám
českým v zemi nejprv vedením Šebestiána Rozgonyiho, potom po
vypršení příměří (29 Sept.) vedením jiných vůdcův domácích;
Petr Aksamit padl byl v bitvě u Sárošpataku již na konci měsíce

máje, a Jiskra hledal několikrát útočiště v Polště: moc však rot
těch byla teprv po několika létech tu zrušena mocí, tu vybyta
úmluvami.41 Michal Szilagyi, Ladislav Gara i Mikuláš Ujlaki v mě
stečku Simontorně již 26 července [1458] vstoupili v závazek ke

společné obraně proti všem a každému bez výminky, kdoby je koli
a kteréhožkoli z nich chtěl tisknout! bezprávně; i byloť netajné,
že spolek jejich čelil proti králi Matiášovi.43 Protož tento aby uva
roval se škody od nich, dal ujce svého již na podzim zatknout!
a drahně času držeti u vězení.43

Ujlakimu pak a Garovi odjal jejich
ouřady. Páni poznavše z té přísnosti nebezpečí své, počali mysliti
nejen na posílení uvnitř, ale i na ochranu a pomoc zahraničnou.
Brzy připojili se k nim uherští hrabata ze S. Jiří aPezínku; Martin
hrabě Frangipan, Jan Szécsi, Pavel Bánfi, Ladislav a Mikuláš Kani

žaiové, Pertolt Ellerbach, Jan Vítovec bán Slavonský, Rakušané
Ondřej Baumkircher a Oldřich z Grafeneku i jiných pánův drahně;
také získány jim bratrské roty české.

V nenadálých těchto převratech není divu, že utrpělo také
přátelství mezi královskými dvory českým a uherským, že za

staveno na čas všecko laskavější mezi nimi dopisování a posel
stvování, a stoupily na místo jejich ne sice nenávist, ale od
cizení a netečnost. Skutek ten jest nepochybný, ačkoli podrobné
jeho příčiny upadly v zapomenutí.

44 I jakžby mohlo býti jináče,
když největší přívrženci krále Jiřího v Uhřích, Ujlaki, Jiskra i roty
bratrské, byli právě nejouhlavnější Matiášovi nepřátelé? Nepřízeň
musila již státi na stupni dosti vysokém, když nespokojenci uherští
mohli netoliko hledati v Cechách pomoci, ale i volatí na trůn vlasti
své buďco krále českého samého, aneb některého ze synův jeho.
Věc nabývala takové opravdovosti a váhy, že dne 23 ledna 1459
král Jiří poručiv manželce své vládu v Cechách, jel osobně do
Moravy k dorozumění sobě s nimi. V Olomouci byl přítomen na
sněmu držaném na počátku měsíce února; také řeč jest o pobytu
jeho ve Znojmě, kdežto měl prý tajná s císařem skrze posly vy

jednávaní, pak ve Hradišti a v Brně, odkudž na konci měsíce
obrátil se do Kladska.45

Ujlaki namlouval krále, aby uchopil se

vlády uherské k ruce mladšího syna svého Jindřicha, kterémuž



zasnoubena byla Jeronýma dcera jeho, a kterýž již byl ztrávil ně
který čas v Uhřích u budoucího tchána svého.46 Kromě holého
však skutku toho nevíme nic více, nežli že král odpíral se tako
vého návrhu, a že nespokojenci potom, snad jeho návodem, obrá
tili se k císaři Fridrichovi.

Císař Fridrich té doby, když král český r. 1458 vtrhl byl do
Rakous, hotov byl smluvit! se s králem Matiášem euplně a vydati
jemu obě koruny uherské i jiné svátosti, ježto měl v zástavě, pod
výminkami dosti slušnými.

47
Příčina, proč narovnání tehdejší ne

přijato na sněmu Segedinském (5 ledna 1459), není nám známa;
tajno nás také zůstává, co vše přihodilo se mezi stavy uherskými,
nežli na sněmu Budínském dne 10 února přikázali se Matiášovi
znova, i přijali také od něho přísahu, že zachová vždy práva a svo

body jejich neporušené. Strana Szilágyiho, tehdáž ještě vězně, pak
Ujlakiho a Garova, nezískavši sobě krále Jiřího, sjela se 17 února
v městečku Gisinku (Német-Ujvár), a volila tam císaře Fridricha
na království Uherské; i viděti jest ze všeho, že všecky ty věci

připravovány a jednány ne podtají, ale v dostatečné veřejnosti.
Císař přijav to volení 4 března slavně, počal od té doby psáti se
králem Uherským. Přišloť brzy k válce otevřené, a porážka, kterouž
lid Matiášův utrpěl u Kermendu dne 7 dubna, uvedla mladého
krále do skutečného nebezpečí. On však zachoval se ve kritické
té době opatrností a chytrostí podivnou i štěstím nenadálým.
Opraviv pole zase, získal přední protivníky své prosbami, dary a

sliby velikými, jednoho po druhém: jeden z největších, Ladislav

Gara, umřel právě v těch dnech a Matiáš přijal ve svou ochranu
vdovu i děti jeho; Szilágyiho propustil z vězení a smířil se s ním;
Ujlaky dal se navnaditi vyhlídkou na království Bosenské; jiní také
mnozí podrobili se a opustili císaře nedosti přívětivého ani ště
drého.48 Tím se stalo, že tento, ačkoli vítěz, brzy zase viděl se
zemdlena i přemožena bez boje,

49 a musil ohlédati se po nové po
moci — u krále Českého.

Ještě však, nežli dáme se do dalšího vypravování, zbývá nám

povyjasniti třetí důležitou stránku dějin následujících: poměr totiž,
ve kterémž papež Pius II stál zvláště ku králi Českému. Když kurie
Římská již pod Kalixtem III uznala byla Jiřího za krále, nemohl
Pius odepřít! mu toho titulu, léčby prvé byl zavedl proti němu
process řádný. S jakým asi citem týž král přijal zprávu o pový
šení Piovu, nelze nám říci, ani předvídali! nebezpečí sobě a Če
chám tudíž nastalé: ale již první toho papeže ve věcech českých



nařízení mohlo mu dáti s pomysl. Děkan kapituly Pražské Václav
z Krumlova, novému papeži osobně dávno známý, byl přítomen
při jeho korunování, přišed do Říma pro naučení, kterakby ku
králi po jeho korunování a přísaze chovati se měl. Pius již 10 září
1458 ustanovil jej znovu administrátorem arcibiskupství Pražského
s mocí poněkud širší: tak že tento, vrátiv se domův, počal pota
hovat! k sobě jurisdikci také nad kališnickým duchovenstvem. Po

vstaly z toho mezi přívrženci jeho a Rokycanovými třenice mnohé,
kteréžto v Praze v měsíci březnu, když král meškal ještě na Kladsku,
vzrostly v bouři tak nebezpečnou, že král nucena se viděl nechat!

příprav proti Vratislavským a pospíšit! sobě do Prahy k udušení
jejímu. V hádkách o to vedených nejvyšší purkrabě Zdeněk ze

Šternberka, co hlava strany katolické, upomínal krále poprvé na

přísahu složenou před korunováním. Jiří odpověděl, že maje i znaje
povinnosti své ke stranám oběma, katolické i kališnické, chtěl
i musel plniti je oběma zároveň.50

Pius II mluvil a jednal veřejně hned od počátku tak, jakoby
se rozumělo samo sebou, že král Jiří přísahou svou odřekl se byl
kalicha i kompaktát. Proto také v dekretu svolávacím ke sjezdu
Mantuánskému ode dne 1 října 1458 nedal vymazati k němu chvály
králům křesťanským všem vůbec podávané v ta slova; »vždy jmín
jsi byl, nejmilejší synu! za knížete nejpobožnějšího, za jednoho
z předních ctitelův víry a náboženství* atd. Ale soukromí naský
talo se znamení dosti, že důvěra jeho nebyla bez pochybnosti
Král ještě před vánocemi vypravil byl poselství do Říma v desíti
koních dosti oupravné, jehož přední oudové byli Vyšehradský
probošt Jan z Rabšteina, kancléře Prokopa bratr mladší, a doktor
práv Fantinus de Valle, rodilý z Trogiru v Dalmácii Slovan. Ti
když papež, bera se ke sjezdu Mantuanskému, ku konci měsíce
února stihl byl do Sieny, byli již u něho a zůstali až do polovice
měsíce dubna. Král skrze ně osvědčoval se v poslušenství k no
vému papeži a v ochotě, vypleti bludy kacířské v zemích svých,
ale omlouval se také, že pro zpouru některých svých poddaných
nemohl osobně jeti do Mantuy. Za nimi dne 1 dubna přijeli také
poslové jednoty Slezské, kanovník Petr Wartenberk a jiní, kteří
prosili papeže snažně, aby arcikacíře Jiřího neuznával za krále, a

Slezáky vůbec aby zprostil každé k němu povinnosti. Ve zporu
těchto žádostí Pius II choval se pozoru hodnou opatrností, aby
nepodal a nezavázal se ani králi cele, ani nepřátelům jeho. Přijal
sice Jana Rabšteina co bratra přítelova, též co někdy schovance a



protonotára svého, velmi laskavě: ale s poselstvím jeho neukazoval
se býti spokojen, protože co do vyplení kacířství v Cechách po
dávalo jen naději a ne skutek, a neslo poslušenství od krále toliko
a ne od celého národu; to vzato za příčinu k omluvě, proč jemu
na dvoře papežově nedála se čest při vyslancích královských oby
čejná.

81 Psal potom 19 dubna pánům Janovi z Rosenberka, Zdeň
kovi ze Šternberka, Jindřichovi z Michalovic, Zbyňkovi z Hasen
burka »i ostatním šlechticům království Českého* v ta slova: »Přišli
k nám řečníci Jiřího, kteréhož za pána svého uznáváte, a později
řečníci ze zemí Slezských, kteréž rádi viděli a milostivě slyšeli sme,
cokoli nám od řečeného Jiřího a jiných pánův přednášeli, činíce
v pokoře povinné poslušenství nám a Stolici apoštolské, a vyklá
dajíce mezi jiným nejedny nedostatky a bludy v tom království

vzešlé, ježto zdají se směřovati ke zlehčení služeb božích a ku

pohrdání věrou katolickou ne mimo škodu a zatracení duší; a žá
dali o nich dotčení řečníci rady naší. I ačkoli jim na vše ouplně
odpověděli sme, chceme však také Šlechtictví Vašemu toto málo

psáti, prosíce a žádajíce, abyste podle své nábožnosti a úcty k nám
i ke Stolici apoštolské napomenuli řečeného Jiřího, by v tom, co

jednoty víry katolické, prospěchu náboženství a pokoje i svornosti
téhož království se dotýče, tiše a pokojně se choval, až neshoda
i rozepře tam povstalá od nás bohdá na sjezdu Mantuánském
usouzena i rozhodnuta bude. Mezitím vy přilněte skutkem i volí
k tomu, co žádá počestnost, spravedlivost i slušnost, aniž jaké pře
kážky, nesnáze a bouře v tom království a v krajinách Slezských
čiňte aneb činiti dopusťte, pokud vám milost naše, požehnání a

chvála vzácná jest. I důvěříme se, že Šlechtictví Vaše tak po
božně, uctivě a opatrně o pokoj království pečovati budete, abyste
z poslušenství k nám a k dotčené svaté Stolici právem chváleni

býti mohli.* 82 Psaní v táž slova dáno bylo také Slezákům vůbec,
pak Svídnickým zvláštní a pochvalné, že chtěli prý poslouchati
toho, kdo ku poslušenství jejich měl právo, jednotě zase a Vrati

slavským napomínavé, aby setrvali ve své oddanosti a horlivosti
u víře; ale králi Jiřímu nedáno upřímo psané odpovědi žádné. Již
z opatrností těchto poznati bylo papežovu péči, vyhnouti se krokům

rozhodným; ovšem pak svědčily o ní zprávy, kteréž řečníci strany
obojí dávali o pořízení svém, doktor Fantin, jenž po Rabšteinově

odjezdu zůstal co prokurátor královský na dvoře papežově, králi

Jiřímu z Florencie 30 dubna, Wartenberk pak ze Sieny 11 dubna
Vratislavanům. Tento vítězně hlásal, kterak spatřil na své oči, že



papež vlastní rukou titul vyslancův českých »oratores re gis Bo

hemiae« opravil byl v oratores regni Bohemiae, a protož prý ne
uznával ještě Jiříka za krále; onen ujišťoval zase, že Slezáci nepo
řídili nic, an prý papež dokonale věřil ve královu moudrost a
stálost ve slibech, ba že s jakousi libostí míval obyčej, vychvalo
vat! před kardinály velikou mysl a hojné ctnosti krále českého.03

Neurčitý tento věcí stav trval až do měsíce máje; příznivější potom
obrat ve smýšlení papežovu zdařil se následkem událostí, kteréž
teprv vypravovat! budeme.

Rokování Wunsidelské mělo počíti 18 ledna 1459, ale
odročeno jest ke dni 2 února; král Jiří psal dne 21 ledna mar
krabí Albrechtovi, že jmenoval k němu plnomocníky své Zbyňka
Zajíce z Hasenburka, Jindřicha z Plavna, Viléma z Risenberka
i Jana Caltu z Kamennéhory. Počalo pak skutečně 3 února, a
13 února rozešlo se opět bez konce. Dle uznání markrabě Al

brechta radové obou stran neměli ani dostatečného plnomocenství.
Protož žádáno jest o sjezd nový do Chebu, a o přítomnost tam
osobní krále Jiřího co strany; také vymínil sobě markrabě, aby ne

všecky věci stížné, které vůbec Cechy a Sasy mezi sebou měly
ode dávna, brány byly do jednání, ale jen přední a takové, bez

kterýchžby pokoj mezi nimi státi nemohl, sice žeby co prostředník
jim neodolal. Mezitím vypravil kníže Vilém dvoje poselství, jedno
do Francie, druhé k císaři; první ono 3 března žalovalo Karlovi VII
na krále Jiřího co usurpatora, hájilo práv kněžny Anny co dědičky
české, a smluvou dne 20 března uzavřenou prodalo její právo ku
knížectví Lucemburskému za 50 tisíc zlatých štítův. Druhé po
selství šlo z Wunsidlu dále do Rakous, aby ještě jednou pokusilo
se o přízeň a pomoc císařovu k nabytí aspoň koruny české i uher
ské; neb již odřekl se byl Vilém, dle rady markrabovy, všeho
práva k zemi rakouské, aby císaře nepopouzel proti sobě. Ale

zpráva poslův těch o neprospěchu jednání svého jak u císaře v No
vém Městě, tak u arciknížete Albrechta ve Vídni, nemohla po
lepšit! jeho čáky; a ještě více sklonilo jej ku pokoji osobní jeho
v Chotěbuzi dne 18 února rokování se Slezáky a Lužičany, když
porozuměl, že chtěli ho míti více za obránce proti Čechům, nežli
za pána.

84

Za roku Wunsidelského usilováno s jiné strany také neméně
o sjezd osobní krále Jiřího s falckrabím Fridrichem; a jakkoli
temné zůstává to jednání z nedostatku zpráv, jisté jest aspoň, že
hlavním jednatelem a prostředníkem byl biskup Wircburský, dávný



falckrabův a první mezi knížaty německými krále Jiřího přítel.
55

Ze slov, kterýmiž král vyzýval pány české ku průvodu svému do
Chebu, dá se souditi, že sjetí se s falckrabím pokládal za příčinu
jízdy své ještě pilnější a důležitější, nežli rokování s markrabím
Braniborským. Takéť průvod, s kterýmž přijel dne 4 dubna do
Plzně a 7 dubna držel první vjezd svůj královský do města Chebu,
byl neobyčejně slavný a nádherný. Kromě syna Viktorina byli
s ním přední páni čeští i moravští: Jan z Rosenberka, Zdeněk ze

Šternberka, Zbyněk Zajíc, Jindřich ze Stráže, Jindřich z Lipého,
Jan Zajíc, Lev z Rožmitála, Vilém mladší z Risenberka a z Rabí,
Dětřich z Janovic, Jan s Wartenberka, Jindřich z Plavna, Jindřich
z Gerova, Bohuslav ze Švamberka, Bohuslav z Zeberka, Jan z Cim

burka, Jan, Jindřich i Albrecht z Kolovrat, Ješek z Boskovic, Jan
z Waldšteina, Jindřich z Roztok, a rytíři Jan Calta, Albrecht
Kostka, Vilém z Krásného Dvora, Hynek z Roupova, Purkart
Kamaret z Zirovnice a Beneš z Weitmile, každý s hojným ko
monstvem.

O dlouhém pobytu a jednání královu v Chebu máme
sice zprávy jen chudé a zlomkovité, ale dosti zajímavé. Přijeli tam
osobně oba soupeřové němečtí, falckrabě i markrabě, tuším 9 dubna;
neb již nazejtří, v outerý dne 10 dubna, přišli náhodou oba stejným
časem ku králi do bytu jeho, jejž měl u Kašpara Jungherra v městě
však tak, že nesešli se, ale jeden zůstal v jednom, a druhý v druhém
pokoji; kníže Vilém na blízkém zámku v Thieršteině, bratr jeho
Fridrich trochu dále, čekali na výpadek jednání. Falckrabě mluvil
všude nahlas a s jakousi ostentací, že přijel nejen proto, aby uznal

Jiřího za krále a za kurfirsta, ale také aby vstoupil ve přátelskou
s ním smlouvu. Chtěl pojmouti do ní hned také přítele svého
knížete Ludvíka: v tom však naskytly se nesnáze nenadálé. Jiří
stěžoval si do Ludvíka, že na předešlých sjezdech v Normberce
i Bamberce nešetrné vedl o něm řeči, a požadoval od něho uznání
netoliko svého důstojenství, ale také práv koruny české k jistým
zámkům v jeho zemi, k čemuž falckrabě neměl plné moci. Umluven

tedy rok zvláštní do Prahy k urovnání toho sporu prostředkem
falckrabovým, a dne 15 dubna král i falckrabě zavázali se sobě

vespolek k věčnému přátelství s tím doložením, že jakékoli napotom
ještě který z nich uzavře smlouvy, žádná nikdy nebude zápisu
tomu na ujmu; čímž dosti patrně ukazovalo se na porovnání,
kteréž následovat! mělo s domem Saským a Braniborským. O knížeti
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Ludvíkovi vyhrazeno zápisem zvláštním jen to, že smlouva Chebská
neměla ničím vaditi přízni mezi ním a falckrabím.56

Co do jednání s markrabím, známe aspoň řeči, které vedeny
s obou stran hned na počátku, dne 10 dubna. Nej prvé zůstáno
na tom, že mělo tu v Chebu pracováno býti o konečné uklizení
všech důležitějších rozepří mezi Cechy a Sasy, protože kdyby ta
věc viseti měla od rozeznání císařova neb kurfirstův, nebyloby prý
nikdy naděje k ukončení jejímu. Král žádal především, aby koruně
české postoupeno bylo zase, nejen Mostského hradu i města, ježto
již měl v moci své, ale také hradův Oseká či Risenburka s Duch
covem, Konigsteina, Lauensteina, Senftenberka i Hohensteina: staneli
se tak, že ochoten bude ke všelikým smluvám a závazkům dalším.
Markrabě Albrecht vykládal na to široce, kterak Saští knížata drželi

ty a jiné hrady čtverým titulem: zástavou totiž aneb koupí, pak
manstvím od koruny české, dále náhradou za válečné služby
králům činěné, a konečně právem výboje z takové doby, kdežto
výboj netoliko dovolen, ale i přikázán byl (ve válce husitské);
doložil pak, že jsa prostředníkem, nemluvil toho k zemdlení snad

práv koruny české, ale jen k lepší zprávě a naučení mezi stranami.
Potom dotýkáno náhrady aneb dostiučinění, kterýchž postihovali
na Saších dědicové Fridricha z Donína, páni z Plavna, Jan Calta
i páni Fictumové. Konečně přišla řeč na dědičné právo, které
kníže Vilém po manželce své vedl ku koruně české. Král Jiří
dovodil obšírně, že podle práva dcera nedědí, pokud dědicové
mužského pohlaví jsou na živě; a poněvadž takoví byli v Rakousích,
tedy že pretensie její neměly již proto žádného základu ani žádné

platnosti. Takéť že manželka Vilémova odbyta byla od koruny
věnem sto tisíci zlatých; pročež že tím méně mohla připovídati se
k dalšímu dědictví jakémukoli. Však že ani Rakouští knížata sami
nemohli děditi koruny české, když národ měl prý právo, voliti
sobě krále svobodně, a již i Sigmund, i Albrecht, i Ladislav sám
dosedli na trůn český ne právem dědičným, ale svobodnou volí
národu. Potom dělal si král o tom žerty, ač ne bez uštipavosti, že
knížata Saští nepřestávali ještě nazývati ho »den Ufgerůckten«;
markrabě sice že trochu zdvořileji jmenoval ho »den Erwáhlten«,
ale že bylo přece viděti, kterak vyhýbal se vždy psáti jemu přímo,
jen aby ho nemusel jmenovati králem: on však že jest již netoliko
voleným a korunovaným, ale ovšem plnoprávým i jediným možným
králem českým před bohem i před lidmi.



O dalších vyjednáváních nelze soudili, leda z výsledkův. Dne
17 dubna vyjel markrabě Albrecht do Thiersteina, volaje knížete
Viléma pilně do Chebu, any smlouvy byly prý již blízky žádoucího
konce. Psal tedy Vilém bratrovi svému, že nazejtří pojede ku »králi«
a prosil o propůjčení asi 150 jezdcův ke svému průvodu. Potom
druhým psaním oznámil bratrovi, kterak prý čestně v Chebu přijat
byl; král že poslal jemu vstříc nejprv hofmistra svého Jindřicha
ze Stráže, potom Zdeňka ze Šternberka s komonstvem, a posléze
že vyjel proti němu také sám u valném a skvostném průvodu;
jak mile uhlédali sebe, že ssedli s koně král, Vilém i Albrecht a
vítali se vespolek velmi uctivě. Pak hned po vjezdu do města že

byly u přítomnosti jejich slavné kolby, po jichžto skončení Vilém
že doprovodil nejprv krále do jeho bytu, a pak teprv bral se do

bytu svého. K uzavření námluv svatebních mezi synem královým
a dcerou Vilémovou že dobrá byla naděje: protož že prosí, aby
Fridrich také přičinil se při synu Albrechtovi, aťby nebyl spojení
svému snad na odpor. On Vilém i markrabě Albrecht že umínili

přijeti pro Fridricha, i uvesti jej příští neděli, 22 dubna, do Chebu;
však že bude o to postaráno, aby vjezd jeho stal se ve vší cti
a slávě. 57

Když přibyli takto do Chebu nejen všickni knížata Saští, ale
i markrabě Albrechta starší bratr Fridrich Braniborský kuríirst se

skvělým komonstvem, přikročeno konečně ve středu dne 25 dubna
[1459J k uzavření dlouhožádaných smluv přátelských a jak se

pravilo věčných, mezi panujícími rody Českým, Saským a Brani

borským. Nejprv vynesl markrabě Albrecht důležitý rozsudek
svůj v dávné při mezi Čechami a Sasy v ten smysl, že k utvrzení
a zachování pokoje a přátelství mezi nimi především umluvena

byla dvojí svatba, jedna Fridrichova syna mladšího Albrechta se
dcerou královou Zdenou, druhá králova syna Hynka s Kateřinou
dcerou knížete Viléma. Potom že králi Českému a koruně jeho
měly do 27 máje postoupeny a odevzdány býti zámky ležící s té

strany lesa: město Most se hradem řečeným Landeswart,
58 a hrad

Osek (Risenburg) s městečkem Duchcovem i se vším příslušenstvím.
Dále také za lesem že mají patřiti ku koruně české manstvím, jako
prvé: páni Plavenští a zámky jejich Plavno, Johannsgrůn a Terwil;
páni z Šumburka i zboží Glauchovské, městečko Meher a zámek
Waldenburk; hrabata ze Šwarcpurka i statky Rudolfstadt, Kuenz,
Brochenstein a Leutenberk; páni Gerovští s hradem Lobenšteinem;



páni Rousové z Plavna i zámky jejich Stein u Altenburka, Blanken

burg, Schonbach, Walde i Barut; a knížata Saští že mají do těch
do všech nevkládati se více. Naproti tomu vymíněno, že zámkové
i statky ležící za lesem v Durinsku, Voigtlandu a Míšni, zejména
půl hradu Donína, Laubenstein, Leisnek, Ilenburg, Koldice, Finster
walde, Senftenberg, Hohenstein, Wildenstein, Perno, Dippoldswalde,
Konigstein, Voigtsberg, Olešnice (Olsnitz), Salfeld, Kotlava (Gott
leube), clo u Drážďan, Tarant a Radeberg, Stalberg, Schwarzenberg,
Milan, Reichenbach, Falkenstein, Schoneck, Gattendorf, Sparnberg,
Karlswalde, Reizenstein, Frauenhain, Satan, Elstenverd, Strehel,
Gluzk, Tiefenau, Zabaltitz, Doln, Grube, Werdenhain, Weisenstein,
Bernstein, Welen, Můckenberg, Schonfeld, Herstein, Rathen, Můhlen
dorf, Plone, Remde, Můhlberg, Liebenthal, Lichtenwald, Sachsenberg,
Zavidov, Fridmannswalde, Dolen, Elsterberg, Auerbach, Rechenberg
a Rabenau, mají zůstati knížatům Saským dědičně na ten spůsob,
že nyní mladý kníže Albrecht, později pak z potomkův jeho vždy
ten, kohož kurfirst ustanoví, má je od králův českých brávati
v léno vesměs a ouhrnkem, potomní pak léna z nich že mají po
dávati Saští knížata sami; a kdyby se nalezlo, že by někteří ze
zámkův těch byli vlastně léna říšská, právo k nim říšské že se

vyhrazuje. O tom, čeho postihovali na knížatech Saských páni
z Donína, Jindřich z Plavna, Mikuláš Pflug, Koldicové a Ilburkové,
že má později rozeznáno býti. Na to zápisem zvláštním, téhož dne
daným, knížata Fridrich a Vilém, a synové Fridrichovi Arnošt
i Albrecht, zavázali se králi Jiřímu a koruně české smlouvou
věčnou k obapolné přízni a lásce i k obraně a ku pomoci proti
každému člověku; odřekli se všech nárokův a práv, kteréž měli
aneb míti mohli ku koruně české a zemím i statkům jejím v Cechách,
Moravě, Slezsku, Budišinsku a Zhořelsku i v dolní Lužici, též ke
všem lénům ve Francích, Bavořích a jiných zemích německých;
i ustanovili, jakový spůsob zachovávat! se měl budoucně při rozepřech
obapolných jejich poddaných. Proti tomu král Jiří dal jim také
zápis na podobné závazky a pojistil spolu všecky jejich země
i statky zejména vyčtené. V dalších listinách určeny smlouvy
svatební podrobněji a ustanoveno, že obě nevěsty, byvše u věku
ještě dětinském, měly o sv. Martině nejprvé příštím do Chebu
přivedeny a zde budoucím jejich rodinám k dalšímu chování a

vychování odevzdány býti. Mluvilo se již tehdáž, že rodičové jejich
dávali jim u věno práva svá, kteráž měli, Jiří k zámkům nahoře
vyčteným, Vilém ku koruně české vůbec, a však to nebyly než



pouhé řeči; nad to ale zavázali se knížata Saští zaplatiti králi Jiřímu
za hrad a město Perno 20 tisíc zlatých rýnských.

59

Téhož dne 25 dubna vyšli také zápisové obapolní na přátelství
mezi králem Jiřím a celým domem markrabí Braniborských, to jest
bratřími Janem nejstarším, Fridrichem II kurfirstem, Albrechtem
Achillesem a Fridrichem nejmladším. Sporův dávných o zemi Lu
žickou a o manství česká ve Francích nedotknuto ani slovem, ale
slibována pomoc obapolná, kdyby která strana od kohokoli bez

právně tištěna byla, i vyměřeno, kterak napotom všecky nesnáze,
kteréžby vznikly buďto mezi panovníky aneb mezi poddanými jejich,
měly ne mečem, ale přátelskými výnosy aneb soudem řádným
rovnány býti. Vymíněni s obou stran jen papež a císař, pokudby
zdržel se zjevného násilí; pak vyhradili bratří Braniborští zejména
knížata Saská i lantkrabě Heského, král pak falckrabé Fridricha,
že smlouva neměla jim býti na škodu. 60

Smlouvy tyto Chebské byly skutek veliký a rozhodný, jak
v dějinách českých vůbec, tak i v životě a v panování krále Jiřího
zvláště. Od té doby svahování sobě mezi ním a předními dvory
německými, i císařem také,

61 dávalo svědectví zjevné, že přijat byl
bez odporu do hierarchie panovničí věku svého. Odřeknutím se

práva k tolikerým zámkům utrpělať arci koruna česká ujmu zna
menitou: ale byla to ztráta jen diplomatická, nikoli skutečná, ježto
zámkové sami již dávno byli octli se v moci Saské právem tu více
tu méně jasným a držebným. Skutečné jejich zase dobytí byloby
stálo právě tolik úsilí a krve, jako kterýkoli jiný výboj; a lenní

svazek, kterýmž nepřestávali ještě viseti od koruny české, jakkoli
byl volný, udržoval vždy přece aspoň tvárnost vrchnosti. Takéť
ještě před rozjezdem z Chebu přijal je skutečně v léno mladý
kníže Albrecht od budoucího tchána svého s obyčejnými slavnostmi;
aniž dalo se předvídati, že potomstvo Albrechtovo i Zdenino po
kvete v Saších po vše věky, kdežto trůn český v potomních sto
letích změnil několikrát panovničí rody své. Protož nelze haniti,
že král Jiří obětí více zdánlivou nežli skutečnou proměnil sousedy
někdy nebezpečné ve přátely věrné a stálé; zasluhovali’ bezpochyby
chválu, kteráž mu právě té doby a v té příčině dávána, že byl
prý pán, jenž vysokého rozumu svého neužíval malicherně (ein
Fůrst, der seine hohe Vernunft nicht klein gebrauchte). A skutečně,
když po létech nastali mu dnové zlí, kdežto celý svět zdál se

spiklým býti k jeho záhubě, knížata Saští téměř samojediní neza

převše ho nikdy, odměnili se mu věrností stálou až do smrti. Ale



v lidu obecném potkaly se smlouvy Chebské jak v Němcích tak
i v Čechách s nemalou nelibostí a nespokojeností. Nejen Slezáci
a Lužičané reptali, že kníže Vilém kázal jim podrobit! se protiv
níku, proti kterémuž byl se jim zavázal k obraně, ale i Sasové
sami mrzeli se, že knížata jejich se příznili s kacíři a uvodili prý
rod svůj v nebezpečí, poskvrněnu býti nákazou nevěry. Nápodobně
také Čechové netoliko želeli domnělé ztráty zámkův pomezních,
ale naříkali ještě více na nevyhnutelné prý svedení rodiny královy
od víry a kalicha.

Sjezd Chebský rozešel se teprv na počátku měsíce máje, a
měl také ten dobrý následek, že ve krajinách německých držitelé
zámkův hojných, kteří od časův Karla IV manstvím náleželi ku
koruně české, neváhali déle uznati krále Jiřího za pána i přijmouti
od něho statky své v léna. První učinili to měšťané Normberští,
kteří ještě v témže měsíci vypravili do Prahy poselství, a slibovali

veřejně věrnost a poslušenství. Později, ač nelze určití kdy a kterak,
následovali příkladu toho i hrabata z Wirtenberka, ze Swarcpurka,
z Wertheimu, z Barby, a jiných šlechticův německých množství,
tak že počala obnovovali se všude v paměti lidské dávná práva
i sláva koruny české. Jen o knížeti Ludvíkovi Bavorském dával
král Jiří 29 máje 1459 zprávu, že »radda jeho podlé námluvy s falc
krabím ve Chbě učiněné byla jest nyní (25 máje) u nás v Praze,
a radda falckrabova také, a ta jest byla prostředkem mezi námi.
Ale bez konce sme se rozešli, tak že o spravedlnosti koruny naší
české s knězem Ludvíkem žádného místa nemáme.* 82

Plnomocníci královi a císařovi byli ještě 20 dubna ve Znojmě
obnovili pokoj mezi Čechami, Moravou a Rakousy na celý rok,
a dle řeči od nich vedené dá se souditi, že poměry obou mocnářův
mezi sebou nebyly ještě velmi laskavé: ale již 14 máje dával pan
Jan z Rosenberka bratrovi svému biskupu Joštovi do Itálie zprávu,
že císař nabízel se králi Jiřímu netoliko uznati jej za krále českého
a propůjčit! jemu léno říšské, ale i vstoupiti s ním v nejužší svazek

přátelský, budeli chtíti jemu pomočen býti proti králi Matiášovi
v Uhřích. 83

Tedy brzy po sjezdu Chebském počala se nová ona
řada poměrův a jednání, ježto činila krále Jiřího po několik let
rozsudím netoliko království Uherského ale veliké částky Europy
vůbec.

Císař Fridrich byl hned po zvolení svém na království Uherské
poslal ku papeži o radu, naděje se, že Pius II podle dávné své

přízně bez rozpakův bude stranit! a nakládati jemu. Papež ale od-



pověděl, že neuměl radili, any okolnosti věcí nebyly jemu dosti
známy, že císař jen sám jediný mohl rozumně o té věci souditi,
ale že zdálo se, jakoby páni uherští, volivše jeho, více byli pečovali
o své nežli o jeho dobré. Potom pak v běhu měsíce dubna ně
kolika psaními napomínal a radil, aby císař bažením po koruně
uherské neuvodil i sebe i křesťanstva celého v nebezpečí: nebo
kdyby v Uhřích povstaly bouře domácí a Fridrich i Matiáš válčiti
měli proti sobě, kterak země ta, ježto byla potud jako štítem kře
sťanstva, mohlaby ubránili se dále návalu tureckého? Takéť celé
tehdáž papežovo snažení obráceno bylo k výpravě valného ze všech
zemí křesťanských vojska proti Turkům, ježto nemělo po zemi

jiného přístupu k nim, nežli skrze Uhry; proto také přijel sám
osobně 27 máje do Mantuy na sjezd. Nemohlo jemu tedy nic býti
protivnějšího, nežli nová tato překážka velikých jeho záměrův, aniž
měl pilnější péče, nežli aby záhy odstraněna byla. I ačkoli nepře
stával ujišťovali, že neměl na světě nikoho, komužby přál více moci
a slávy, nežli císaři, svému někdy osobnímu dobrodinci; legat však

jeho v Uhřích, kardinál Karvajal, stranil Matiášovi vždy zřejmě a
otevřeně. Vším tím císař, jako nějakou nevděčností, uražena se

cítě, a nevida lepší pomoci, umínil konečně s králem českým tím

oužeji spojití se, čím lépe věděl, že skutkem takovým, papeži i lega
tovi nad míru nemilým, nad oběma se takořka vymstí. Poněvadž
král Jiří nepřijal byl koruny uherské ani pro sebe, ani pro syna
svého, nadál se bez pochyby, že bude v něm míti spojence upřím
ného i oddaného.

První v té věci kroky a jednání tají se ve tmách a pochyb
nostech. Kardinál Karvajal, jenž celý měsíc máj strávil byl u císaře
v Novém Městě, když nemohl svésti ho, aby nevrhal se králi Jiřímu
do náručí, na počátku června přijel i sám do Cech na místo nám

neznámé;
04 aniž o jeho tam jednání umíme oznámiti, leda čeho z ná

sledkův domyslili se můžeme. Mezitím když poslové královi Zdeněk
ze Šternberka, Prokop z Rabšteina i Vilém z Rabí byli přijeli
k císaři do rakouské Teplice na počátku téhož měsíce června,

05

císař žádal od nich, aby král jejich, »vsadil se v jeho věci a byl
mu postaten v jeho potřebách, zvláště uherských, i držel mu hřbet:
učinili tak, že císař povede své věci s jeho radou, a že má král
míti z toho čest i užitek.® Král dal na to dne 15 června vlastno

ručným tajným zápisem takovou odpověd: »My vidouce od JMti
takové k sobě doufání a svěření, svěřili jsme se také JMti a v to
podvolili jsme se i podvolujem, a slovem naším královským sli-



bujem JMti věrně a se vší pilností postátni býti a věci jeho jed
nati a působiti, budťo v říši aneb jinde, tak jakoby naše vlastni

byly; a zvláště pomocni chcem JMti býti a jednati v království
uherském, ku korunování a ku panování v něm, buďco smluvami
nebo mocí, a nechcem JMti v tom i v jiném opustili, ale podle
něho státi věrně a beze lsti všelikteraké.* Pomocí takto podávanou
zdá se že král český bylby musel brzy státi se jako poručníkem,,
bez jehož rady a vůle císař nemohl nic důležitého předsebráti,
ačkoli jisté jest, že nehledal sobě poručníka, nýbrž jen služebníka.
Protož ačkoli zápisem daným 14 července sliboval vždy, že chtěl

jednati věci své v říši, v Uhřích i v jiných zemích svých s jeho
radou, a vše vésti tak, aby pomoc jemu činěná posloužila králi ke
cti a k užitku: však zápisové oba, i králův od 15 června, i císařův
od 14 července, zrušeni jsou zase a umořeni výslovně tak, jakoby
ani byli nevyšli.

6" Umluveno naproti tomu, že císař i král měli

sjeti se v Brně osobně, a vstoupiti tam v závazky jednoty a přá
telství.

Něco světla k objasnění temných těchto poměrův a událostí
poskytuje psaní, kteréžto císař dne 20 července dal z Nového
Města králi Jiřímu v tato slova: Nejjasnější kníže, svaku nejmilejší
Majíce za několik dní přijeti do Brna k dokonání umluv nedávno
počatých, dověděli jsme se včera, že Matiáš z Hunyadu dává sbírati
vojsko, chtěje v naší nepřítomnosti nám a lidem našim činiti škody.
My jsme dávno mohli přičiniti se o záhubu těchto lidí, a podnes
postačilaby moc naše uškoditi jim: ale ušetřovali jsme zemi, jejímžto
králem jsme, chtějíce s boží a Vaší pomocí uvázati se v ni k vy
jasnění tváří obyvatelův jejích, a ještě jest úmysl náš, činiti jim
raiěji dobré nežli zlé. Jestližeby ale od Matiáše a lidí jeho potkati
nás měly škody ohněm, loupeží aneb jinými cestami, zvláště v ne

přítomnosti naší a za Vašeho mírného vyjednávaní; toťby patrné
bylo, žebychom jakkoli neřádi museli hleděli pomsty a obrany zemí

svých, a věc ta, jakož víte, špatněby napomáhala přátelskému jed
nání Vašemu, anižby sjezdu našemu příhodná byla. Protož žádáme,
aby Láska Vaše s posly Matiášovými, kteříž u Vás jsou, i také
jinde, kdež potřeba káže, tak to spůsobila, aby svátý pokoj a přá
telské jednání válčením rušeno nebylo. Neboť toho nemohlibychom
trpělivě nésti, kdyby od války proti nám a našim v okolnostech ta
kových puštěno býti nemělo.* 67

Viděti z toho, že král Jiří, snad Karvajalovým návodem, po
dával se vlastně ku prostředkování mezi Fridrichem a Matiášem



a že poslové uherští, Jan biskup Varadínský a Oswald Rozgonyi
vypraveni byvše původně k císaři, již před 20 červencem byli u krále
českého v Brně, kamž jim král jejich Matiáš dne 29 července
z Budína teprv nové poslal plnomocenství.

68 I pobyvše oni na dvoře
králově až do 12 srpna, neb snad i déle, mohli pozorovali všecko,
co tam mezi císařem a králem se dálo.

Císař se skvostným komonstvem přijel do Brna v pondělí
dne 30 července, a přijat tam se všemožnou slávou. Šlechta česká
i moravská byla u velikém počtu pohromadě, a cokoli věk ten
měl nádhery a blesku, cokoli slavností a kratochvílí, provozováno
k úctě a zábavě hosta výtečného.

69 Hned nazejtří, 31 července [1459],
císař potvrdil dle obyčeje všecky svobody a privilegia království
českého v říši, (jakož Pražanům psal král ještě téhož dne,) »pro
půjčil a dal jest nám naše regalia s velikou slavností a v přítom
nosti knížat duchovních i světských, hrábí i pánův z rozličných
zemí říše svaté, a v přípravě i majestátu císařském zjevně na rynku
s velikou milostí a ochotností; a všecky věci právě dokonav, nás
jakožto krále českého pravého a nepochybného a korfersta nej
důstojnějšího na své pravici všemu množství oznámil a okázal.
A tak sme se s JCMtí spojili, že to spojení do naší smrti bohdá
nebude zrušeno.* Také přijat jest tu syn králův, Viktorin, kníže

Můnsterberský a Opavský, do počtu knížat svaté Římské říše.

O dalším politickém jednání v Brně nepoučují nás nižádné

zprávy souvěké, nýbrž jen jednotlivé listiny náhodou zachované.
Dne 2 srpna zapsali se sobě císař i král k jednotě, lásce a ku po
moci obapolné ve všech potřebách svých; 4 srpna zavázal se císař
zaplatiti králi 8000 dukátův, pomůželi mu smlouvami přátelskými
ku panování v Uhřích, a 31000 dukátův, budeli k tomu, po marném
smlouvání, potřebí pomoci válečné; o den později, 5 srpna, zvýšena
taková odplata na tříleté požívaní polovice všech důchodův krá
lovství uherského, a po těch třech létech ještě na odbytí summou
60 tisíc dukátův; i slíbili oba mocnáři, nepovedeli vyjednávaní k cíli,
že r. 1460 o sv. Jakubě ve žni oba osobně se vší svou mocí vá
lečnou postaví se u Prešpurka do pole; dne 6 srpna vydal o tom
král Jiří zvláštní listiny na osvědčení, že tak umluveno bylo; a
8 srpna psal císař Vratislavským, aby krále Jiřího co pána svého

poslušní byli. Na slib císařův, že zřídí dvůr svůj a povede říšské
věci dle rady královy, pohřešuje se nyní zápis, ačkoli jisté jest, že

vydán byl také v Brně, vlastní rukou císařovou psaný.
70



Teprv po císařově z Brna odjezdu vydal král dne 12 srpna
první výnos svůj ve věcech uherských, mezi plnomocníky Fridricha
císaře, »jmenovaného krále Uherského*, Jiřím Kainacherem a Ol

dřichem z Grafenecku, a Matiáše též jmenovaného krále Uher

ského*, Janem biskupem Varadínským a Oswaldem z Rozgoně,
s jich obojích vědomím a volí, v tento smysl: poněvadž nejisté
bývá ve válkách vítězství, ale jistá vždy z nich škoda i zemí zá

huba, že uložil stranám oběma především prodloužení příměří až

do 24 června 1460, tak aby skutkové váleční s žádné strany před
se bráni nebyli, vězňové mezitím svobodu měli a holdové vůbec

přestali, ku příměří tomu že mají strany obě položití přiznávací své

listy na hradě Spilberku až do 14 září; pak uložen do města
Olomouce rok ke dni 20 ledna 1460, kdež o přátelské narovnání
stran obou král dále přičiniti se sliboval. K výnosu tomu přivěsili,
kromě krále, také Dionysius kardinál arcibiskup Ostřihomský a

Štěpán arcibiskup Kolocký své pečeti, ačkoli nebylo řeči o pří
tomnosti jejich v Brně.71

Jednáním Brněnským král Jiří bezpochyby znamenitě upevnil
postavení své, ano všeobecné bylo podivení, že císař, přísný co do

etikety, sám jel za ním do zemí jeho: ale octnul se spolu na stezce

kluzké, a přílišnost požadavkův dotčených nebyla jediným zna

mením jeho snažení, vyplésti se zase ze závazkův, do kterých tam
vešel.7

'2

Z Brna obrátil se král ku konečnému rovnání záležitostí
Slezských, a byl ve Kladsku již 23 srpna, následující pak měsíc
září téměř celý ztrávil v městech Svídnici a Javoru. Nebudeme
zde opětovati, co vše potud mezi Cechy a Slezáky bylo se stalo,
jaková napomínaní, jakové pohrůžky vycházely byly čas po čase
a jakové dávány na ně odpovědi; dosti bude poznamenati, že sněm

český považoval a vyhlašoval to za výtržnost i odboj, když o ro
zeznání práva koruny české odvolání činiti se chtělo ku papeži a

k císaři; byl tu prý trestu hodný pokus, vyvěsti korunu českou
ze svobod jejích. Však jakož již nahoře sme podotkli, ubývalo
zpoury každým takořka dnem. Mezi knížaty první přísahali věr
nost již ve březnu 1459 Bolek Opolský a Kunrat Černý Olešnický;
šlechta knížetství Svídnického a Javorského poddávala se také mezi
prvními, a potáhla za sebou i města, jichž odpor však byl poněkud
živější; jinde po krajích i rodinách rodil se rozbroj, když jedni
obraceli se k Čechům, druzí zůstávali ještě dále věrni jednotě
Vratislavské. Tato sama, po mnohých neprospěšných pokusích



0 posílení sebe, sjela se posledníkráte
73 v Libni 20 máje 1459:

kníže Jindřich Hlohovský odřekl se náčelnictví, a skrze pana Jana
z Rosenberka, svého zetě, vešel u krále v milost; Kunrat Bílý
Olešnický a Fridrich Lehnický přihlásili se také ku poslušenství,
a nezůstali ve zpouře konečně nežli Baltazar kníže Zahaňský a
města Vratislav i Namyslov. Těm pak poslali byli odpovědné listy
své ve jménu královu již v měsíci červnu netoliko Vladek, ale
1 Jindřich, knížata Hlohovští.

Zpoura Vratislavská náleží jistě mezi nejpamátnější úkazy
svého věku, a zasluhuje tím bedlivějšího pozoru, čím větší zachoval
se o ní dostatek zpráv zajímavých.

74
Již sme řekli, že odvolání se

Vratislavanův ku papeži a k císaři stalo se bylo jen na oko, ježto
uzavřeli a přísahali byli slavně, staň se co staň, neuznat! Podě
brada nikdy za krále svého, třebasby jim to i papežem i císařem
poroučeno bylo. Co někdy Kapistran byl do nich vštípil, neslo

nyní trpké ovoce. Náboženství však a víra, jakkoli ohnivě vzývané,
byly jen zástěrou; hlavním podnětem byla vždy národní nenávist

proti Cechům a osten pomsty za utrpěná příkoří ve válkách hu

sitských.
70 Konšelé mluvili nahlas, že nežliby poddali se Jiříkovi,

raději opustí statky své, a vezmouce ženy i děti na ramena, vystě
hují se do zemí cizích. Nebyli však to konšelé, co vládli městem
a úmysly obyvatelstva, nýbrž kazatelé a kněží; a však neposlou
cháno také ani biskupa, ani kapituly a prelátův, ale jen farářův
několik a mnichův obecných, mezi nimiž čím který vztekleji uměl
na kázáních svých bouřiti proti kacířům a Jiříkovi, tím větší do
cházel obliby u chátry městské. Jiřík, tak hlásáno, nemodlil se

bohu, ale svému arcikacíři Rokycanovi, a nemyslil než jakby vy
kořenil ze světa víru křesťanskou a vyhubil vyznavače její; bylť on

prý ukrutnější než Nero, byl veliký onen drak, jenž pokálel církev
jedem svým, byl dravý vlk, zloděj a vrah, vedravší se do ovčince
páně, byl lev hrozný, jenž drápy svými, zuřivěji nežli Turci sami,
roztrhat! hledal nesšívanou sukni Kristovu.76

Takovým kázáním
rozdrážděný lid obecný v městě nemohl se ani dočkati boje s ka

cíři, a v šílenství svém bylby prý chtěl i hlavou prorážeti zdi.
Neb ačkoli Vratislav měla dostatek lidí vzdělaných a rozumných
nesměl však nikdo napomínati k opatrnosti a mírnosti: ale kdo po
krčmách a ve sklepě Svídnickém nejlépe uměl piti a láti, ten býval
prý nejhodnější, nej rozumnější, nej pobožnější. Lidnaté to město
mělo již tolik pánův, kolik počítalo po veřejných hospodách kar

baníkův, ležákův a zlolajcův: co ti chtěli, musilo se státi, jejich



vůle byla obecným zákonem.' 7 Běda tomu, kdo netoliko řečí, ale
třebas jen tváří a posuňkem dal na sobě znáti, že nehorlil proti
kacířům a králi jejich. Konšelé sami, jakkoli horliví všichni, octli
se nejednou v nebezpečí života, protože napomínali ne ku pokoji,
ale jen k opatrnosti. Kněží kázali, aby lid nespoléhal se na nikoho
a nedůvěřoval nežli sobě sám; proto číháno všude a ve všem na
domnělé zrady a zrádce. Přední strůjce bouřlivé této kněževlády,
Bartoloměj, kazatel u sv. Alžběty, vynikal jen výmluvností, nikoli
také čistotou života.78 I jakkoli nevážná byla mravní povaha ducha
takového: materiální však síla zpoury nemohla lehce vážena býti.
Město mohlo postaviti v čas největší potřeby do 20.000 lidí bran

ných a bojechtivých, ne sice do pole, ale na zdi a vály své; a

příklad Plzeňský r. 1434 sloužil k výstraze, jak málo prospívalo
vojsko sebe cvičenější a silnější proti ohradám městským, pokud
umění dělostřelčí trvalo ještě jakoby u kolébky své.

Proto král Jiří, ačkoli činil všeliké přípravy k ustrašení odboj
níkův, usiloval přece vždy raději podrobit! je sobě smlouvami nežli

mečem, a užíval v tom, jakkoli nerad, prostřednictví dvoru papež
ského, jakožto jediného, kteréž konečně vésti mohlo k cíli. Pius II
od té doby, co dověděl se o spříznění se krále českého s dvory
Saským a Braniborským, a o prostředkování jeho mezi Fridrichem
a Matiášem ve věcech uherských, ačkoli těžce nesl, že prostředko
vání takového nehledáno u kurie Římské, počal nicméně jeviti
k němu přízeň větší a otevřenější. Již nechválil ani neomlouval
více jednoty Slezské, ale napomínal lid ku poslušenství, krále pak
prosil, aby zdržel se skutkův válečných a nemařil proti křesťanům
sil svých, jichžto bylo prý potřebí proti Turkům. Přál jemu i sobě
štěstí k uzavření smluv Saských, bera z nich naději, že pokoj tudíž
nabytý dodá jemu i možnosti i chuti k výpravě turecké; i volal

jej velmi laskavě, aby osobně přijeti hleděl do Mantuy a skutkem
takovým i zahanbil utrhače své i obveselil a utvrdil v lásce ty,
kteří ho milovali. Neméně značná i důležitá byla psaní, kteráž dal
18 srpna k biskupovi, duchovenstvu a obci Vratislavským, a na

zejtří 19 srpna ku králi Jiřímu. V prvním jevil nelibost svou nad
rozbroji panujícími a chtěl, poněvadž král slíbil vypraviti posly
své ke sjezdu Mantuanskému, aby oni učinili tolikéž, pak že bude
o smíření jejich i o pomoc proti Turkům pospolu moci jednáno
býti. Mezitím přikazoval přísně, aby přestalo v městě všecko hanění
a pomlouvání osoby královy, ale aby raději plnili to, čím jemu
povinni byli; neb král že osvědčoval se každodenně v poslušenství



a věrnosti ke stolici apoštolské. Ve psaní k Jiřímu vděčen byl
slibu o poslech ke sjezdu Mantuanskému, a sliboval zase, že budou
přijati čestně, jakož slušelo na posly královské. Omlouval se, že

Slezákův nikdy ani slovem ani psaním nepopouzel k odboji; cokoli

jim psal, nebývaly prý než útěchy v jejich zármutcích, jakovýchž
otec dítkám svým nikdy neodpírá. Také když žádal na králi, aby
války proti nim nepočínal, nečinil se proto soudcem mezi ním a

jimi, aniž práv králových, jakákoli byla, uvoditi chtěl v pochybnost,
ale že chtěl i chce ještě přičinit! se o přátelské jich srovnání.
Ostatně navoditi Vratislavany v jeho poddanství že byla věc císařova,
nikoli papežova, papež že nemívá na péči nežli pokoj mezi křesťany.

Již před svým do Slezska příjezdem byl král, jakož sme po
dotkli, dal činiti všeliké přípravy k ustrašení zpoury a odboje:
listův odpovědních dodány Vratislavanům veliké hromady, nejen
ze Slez, ale i z Cech a z Moravy, a šarvátky hojné počínaly se
na všelikých místech : ale valné a řádné výpravy vojenské neohlášeno,
buďto že král předvídal neprospěch její, aneb že nechtěl jednati
proti papežově žádosti. Nejprvé počato škoditi na statcích kapituly
Vratislavské: čímž ona tím rychleji uvedena v poslušenství, an

biskup Jošt, nedávno vrátivší se od papeže z Itálie, osvědčoval již
veřejně králi věrnost svou. Vidouce tak čím dále tím větší své

osamocení, poslali Vratislavští ku králi Kazimírovi Polskému přední
své měšťany s prosbou o ochranu; ale kromě slov pěkných ne
dosáhli ničeho. Mezitím přísahali ve Svídnici dne 1 září téměř
všickni Slezáci, knížata, páni a města, věrnost a poslušenství s obyčej
nými slavnostmi. Potom 21 září dálo se totéž v Javoru od Šesti
měst, kromě Zhořelských, kteříž ale o několik dní později usmyslili
sobě též a poddali se. V Javoru stalo sa také 20 září narovnání
o knížetství Lehnické mezi králem a kněžnou Hedvikou i synem
jejím Fridrichem. U Vratislavských nicméně nevedly k cíli ani
mírné pokusy knížat a prelátův, ani potržky dosti krvavé zvláště
8 září a 1 října, ježto zdařily se nad to více ku prospěchu jejich.
Dne 3 října přijel biskup Jošt sám pod glejtem do města, ukazoval
lidu bully papežské, napomínal ve jménu císařovu i papežovu ku

poslušenství, užíval všech prostředkův ku přesvědčení a přemlouvání,
horlil a přikazoval co duchovní otec města, káral kazatele a mnichy,
kteří zavodili lid ke svévoli a výtržnosti, a hrozil konečně i klatbou
církevní: ale vše nadarmo. Kněží umlkli sice před ním, neuměvše

prý nic namítat! podstatného proti důvodům a výmluvnosti jeho:
ale když rozešla se hromada, rozbouřily se hněvy zase, voláno že



i biskup byl Čech, tudíž jestli ne kacíř, aspoň přítel kacířův, že

papež byl od něho podveden, a protož poselstvím zvláštním že

musel lépe poučen býti o nešlechetnosti české; neb to s rozumem
že se nesrovnávalo, aby papež sám hověti měl kacířům. Tudíž
musel i biskup vrátiti se s nepořízenou.

79

Zatím spokojen jsa král, že obmezil odboj aspoň na ouzký
obor a odjal mu mravní sílu i nákazu, opustil Slezy na konci
měsíce září a do Prahy vrátil se dne 6 října zase. Nastávaloť mu

zajisté jednání neméně důležité a pilné ve věcech západních. Veliké
bouře německé, ututlány sice v běhu tohoto léta poněkud, ale

hrozily co den výbuchem novým a krutějším. Za příčinou vzetí
města Donauwerth byl císař podle nálezu sněmu Esslinského vynesl
dne 4 června klatbu na knížete Ludvíka Bavorského, i poručil
provedení její markrabí Albrechtovi Braniborskému a knížeti Vi

lémovi Saskému. Valné přípravy válečné, jež tudíž činily obě strany,
zastaveny vkročením legatův papežových, a na sjezdu Normberském
o S. Kilianě (Jul. 1 —9) podvolil se Ludvík vydati město Donau
werth biskupovi Eichstatskému k věrné ruce, ažby nový sjezd,
uložený ke dni 14 září opět do Normberka, ustanovil, co dále
s ním činiti se mělo. Stalo se i jiných nálezův více, ježto dotýkali
také falckrabě Eridricha i markrabě Albrechta, proti kterýmž ale

protestovali potom oba. Když pak pokračovalo se i dále naříze
ními a skutky, jichžto strannosti proti knížatům domu Bavorského
nelze bylo upříti, a biskup Eichstatský 29 září odevzdal Donau
werth maršálku Pappenheimovi zase, falckrabě odvolav se ku papeži,
ohlásil že, staň se co staň, nesvolí nikdy ku přijmutí rozsudkův
nespravedlivých, a hledal posily v nových proti císaři a markrabí
alliancech.

Král Jiří po nezdařilém rokování Pražském (25 máje) učinil

byl knížeti Ludvíkovi to příkoří, že podlo starého zákona zemského,
zapovídajícího pod ztrátou hrdla i statku sloužiti mocnářům cizím,
kteřížby nebyli v pokoji s královstvím, povolal byl všecky branné
lidi nazpět, co v měsíci máji a červnu byli u dosti hojném počtu
vstoupili do vojenské u něho služby.

80 Rána ta učinila byla knížete
povolnějším na dotčeném sjezdu o S. Kiliáně, a protož když mířil
se s markrabím Albrechtem, vymínil sobě, aby Albrecht zprostřed
koval dobrotivé stání mezi ním a králem až do S. Martina. Albrecht
oznámil to sice králi, ale nabízel se mu spolu ku pomoci, kdyby
proti Ludvíkovi válku počíti chtěl. Přičiněním zvláště pana Jana
Calty z Kamennéhory, pána na Rabšteině, přišlo zase k jednání



mírnému, a uložen rok do Domažlic k narovnání sporu mezi
Cechy a Bavory. Král totiž vlastnil sobě a koruně své vrchní právo
na zámcích Parkstein, Weiden, Hersbruk, Lauf, Floss, Vohendrás,
Hohenstein a Neidstein, čehož Ludvík uznati se zdráhal, a nastu

poval naproti tomu na zaplacení dluhu stotisíci zlatých, ku kte
rémuž Karel IV byl prý předkům jeho se zapsal. Plnomocníci
v Domažlicích byli se strany české dotčený pan Jan Calta, pan
Racek z Janovic na Risenberce a Bernart P'ictum, se strany ba
vorské Jiří Klosner, Jan z Degenberka, Sebastian Pflug a kancléř
Krištof Dorner. Důležité jejich uzavření dne 18 září neslo to, že

1) panovníci obou stran o S. Havle měli sjeti se osobně v Plzni
a vstoupiti tam v jednotu, jaková byla již mezi králem a falckrabím
uzavřena v Chebu; pak 2) že všecky pře, kteréž byly mezi nimi,
měly v dobrém míru státi bez naříkaní do jich obou živnosti, než
že po jich smrti každá strana měla užiti své spravedlnosti; 3) kníže
Ludvík měl »půjčiti« králi Jiřímu 30 tisíc zlatých rýnských, kte
réžto pak král měl mu zapsati a pojistiti na zámcích dotčených
Parksteinu, Weiden atd. 4) Pro větší jistotu měli do zápisův o to
budoucích postaviti oba mocnáři přední rady své.61

Sjezd Plzeňský, kterýž následoval, stal se tudíž nádher
ným i důležitým. Přijeli k němu nejprv král (tuším 11 října) s Janem
z Rosenberka, Zdeňkem ze Šternberka, Jindřichem ze Stráže, Zbyňkem
Zajícem, Prokopem kancléřem a jinými drahně pány a rytíři; potom
(14 října) při knížeti Ludvíkovi hrabě Wolfgang ze Schaunberka,
hrabě Ludvík z Ottinku, Jan della Scala atd. a při falckrabi Fri
drichovi biskup Wurmuský, hrabě Hes z Leiningen, lantkrabě
z Leuchtenberka, Schenk Filip z Erbachu atd. O tom, co mezi

panovníky osobně se jednalo, víme jen tolik, že knížata oba žalo
vali králi na křivdy, kteřé v říši jim se činily, a usilovali jeho zí
skati na svou stranu, kdežto zase on uměl potřebným se činiti

každému, nezkaziti sobě nikoho a nedati se nikomu celý. Úmluvy
však Domažlické tvrzeny a dokonány, počalo se také mluviti o za
snoubení některé dcery královy buďto s Filipem mladým falckrabím
aneb s některým synem Ludvíkovým, a 18 října dal král od sebe
zápis kurfirstský na potvrzení arrogace domu Falckého atd. Ne

méně důležité bylo posezení spojených rad českých, bavorských
a falckých dne 17 října, kdežto král jednati dal zvláště o napra
vení a ustálení mince v říší, a uzavřeno, že na sjezdu Chebském
o S. Martině měli jak od knížat tak od císaře dožádáni byti plno
mocníci k tomu cíli; dále jednáno o ubezpečení silnic pro kupce



vůbec, o zastavení škod veřejných a postihování jich cestou právní
a t. d.8a

)

Ještě hlučnější a nádhernější, nežli sjezd Plzeňský, byly svatby
Chebské, ježto podle umluv počaly slaviti se o Sv. Martině

[11 listopadu 1459]. Byli tam král i královna s dítkami svými ve
3000 koních, přední páni čeští, paní a panny ušlechtilé v hojném
komonstvu; s druhé strany přijeli Saští knížata Vilém i Albrecht,
markrabě Braniborští Fridrich i Albrecht, Ota kníže Bavorský, též

Magdeburský arcibiskup, hrabat, panstva i šlechtičen množství, také
do 3000 koní; nechyběli také radové a vyslanci knížat okolních.83

Kněžna Zdena, ačkoli teprv desítiletá, oddána tudíž knížeti Albrech
tovi skrze arcibiskupa, i odvezena do Sas, kdežto potom stala se

pramátí celého rodu nyní královského, i chválena zvláště pobožnost
její; také přijata jest Vilémova dcera Kateřina šestiletá do rodiny
královské, co nevěsta nejmladšího králova syna Hynka, tehdáž
sedmiletého, a vezena do Prahy, kdežto brzy počeštila se tak, že
r. 1464 již německy ani neuměla. Slavnosti však rodinné u přítom
nosti tolika panovníkův a rad jejich nevylučovaly ovšem vyjedná
vaní politických. O minci sice zdá se že ani nejednáno, když od
císaře nebyl nikdo přítomen s plnou mocí: naproti tomu ztráven
téměř celý den 16 listopadu v hádkách obšírných o stížnostech
obou stran v říši; za knížete Ludvíka i za falckrabě vedl slovo
Vilém Truchtlinger, markrabě Albrecht za sebe sám, až král Jiří
uprosil řečníky, aby přestali, ježto řeči jejich nevedly prý ku po
koji, ale k větší nevoli, a král nebyl ani chtěl býti mocným roz
sudím mezi nimi. Také nadarmo snažil se král smířiti bratří Fictumy
s knížetem Vilémem Saským; ale 20 listopadu stala se obyčejná
smlouva přátelská mezi Čechami a knížaty Bavorskými linie Mni

chovské, starým Albrechtem a jeho syny Janem i Sigmundem.
84

Také počato jednati podtají aspoň mezi králem a markrabím Al

brechtem o velikém návrhu, kterým doktor Martin Mayr zde
v Chebu se zjevil, o němž ve článku následujícím mluviti budeme
obšírněji.

K urovnání a uklizení sporu Vratislavského papež
Pius II již v měsíci září byl vypravil legaty své zvláštní. 85 I při
jeli do Prahy 25 října Hieronymus Landus arcibiskup Kretenský,
rodilý Benátčan, a doktor František z Toleda, arcijahen Sevilský,
aby uvedením smíření a pokoje dodali králi i ochoty i možnosti
k výpravě proti Turkům. Přijav je on čestně a slyšev řeči jejich
ve slavném shromáždění dne 28 října, svěřil jim své plnomocenství,



a poslal je mnohonásobně ctěné i darované pod ochranou lidí svých
do Slezska. Ve Vratislavi však oba preláti, ačkoli 11 listopadu přijati
byli s velikou slávou, potkali se s nesnázemi mnohem většími, nežli
se nadáli. Reč, kterouž 13 listopadu přemlouvali město, aby pod
dalo se králi, byla ve mnohém ohledu památná. Hleděli především
přesvědčiti Vratislavany o nenadějnosti odporu jejich. » Považte,*
tak mluvili, »jaková změna stala se s vámi. S počátku, když král
volen byl, měli ste po své straně Slezsko celé, knížata, města i lid,
a panovníci němečtí chválili vás i podporovali, měšťané vaši požívali
obchodu svobodného po celém světě, král pak neměv přítele, po
tkával se s odporem až i ve vlastní zemi své: nyní ale opuštěni
jste ode všech, kupectví vaše zahynulo, bez nebezpečí života ne
můžete vykročiti ani ze brány městské, a král netoliko vládne ce

lými Čechami pokojně, ale uvázal se i v Moravu, přivedl i jiné
země ku poslušenství svému, zkrotil nepřátely a udělal si z nich

přátely, získal korunu, spříznil se s knížaty okolními, vše koří se

jemu, a v zemích jeho všude ouplná panuje bezpečnost i svoboda.
Nebudeme vám mluviti o jeho moudrosti a skušenosti ve věcech

válečných; víte sami, že umí mysliti věci veliké i uvoditi ve skutek,
co zamyslil, ano štěstí jemu ve všem jest příznivo. Vy již kromě
zdí vašich nemáte přítele, nežli Otce svátého, a i ten žádá vašeho
smíření s králem, aby spor váš nesloužil ku prospěchu Turkům,
společným vrahům našim. Vědomo jest vám, kterak nebezpečně
se zmáhá moc jejich; kteréž aby odoláno bylo, přijel svátý Otec
sám do Mantuy a svolal tam ku poradě a pomoci krále i knížata
u valném počtu. Jen čeští a vaši poslové nepřišli, ježto válku máte
mezi sebou. Proto žádost jest a vůle Otce svátého, abyste obrátili
se ku pokoji, a věci vaše aby přestaly býti obecnému dobrému na

překážku.* Vratislavané podivili se řeči takové a dávali jí výklady
všeliké; někteří pravili, že Jiřík podplatil legaty, jiní, že jsou Vla
chové (Walen), ježto zřídka prý bývají dobří křesťané; lid obecný,
nedávno blahoslaviv příchod jejich, počal již zlořečiti jemu; slovo

pokoj bylo kazatelům i chátře slyšeti jako jed, a legatové papežovi
vyhlašováni sami za kacíře. S odpovědí prodlilo se až do dne
1 prosince, proto že nikdo netroufal si ji napsati, a kněží žádáni

byvše všickni vyhýbali se, až legatové ptali se, bylili Vratislavští
tak hloupí, že neuměli mluviti, aneb svéhlaví a neposlušní, že dělali
sobě posměch z legatův? Posléze nařídil ouřad písařům městským,
a zvláště Petrovi Eschenloerovi, sepsati odpověd, kteráž i přijata
jest a podána legatům. V té dosti spůsobně vyloženy příčiny ne-
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návisti i záští mezi stranami, vina všecka na krále i na Čechy sčí
tána, žalováno na jejich bezbožnost i ukrutnost, a prošeno papeže
i legatův, aby neuvodili města pod poslušenství lidí kacířských; ať

prý Jeho Svatost nedá se podvesti sliby a přísahami toho krále, kterýž
sliboval a přísahal netoliko jemu, ale i kacířům také, a znal se k těmto
sám po všecky dny života svého, Legatové složili proti tomu re

pliku přísnou, v níž stálo, že o kacířství soudit! byla věc papežova,
nikoli obce Vratislavské, jíž náleželo prý poslušnu býti hlasu Otce

svátého, ač nechtěla-li upadnouti v klatbu a v kacířství sama. Když
ale 8 prosince žádali na písaři Petrovi, aby ji četl a vyložil lidu

po němečku, odpověděl tento: »kdybych měl dvě hlavy, jednu
v Římě, druhou zde, učinilbych tak.« Radní páni doložili, nemělili

legatové lepšího poručení k městu, že bylo lépe, aby odstraníce
se rychle, ušli nebezpečí života svého. Toho ulekli se duchovní ti

páni a zmírnili řeč svou tak, že hrozba obrátila se v prosbu. Spisem
novým a velmi obšírným jali se vésti důkazy, že »i s kacíři nejen
možné, ale i slušné jest míti pokoj, když jich ani přesvědčiti ani

přemoci nelze. Král že nepřísahal pomáhat! kacířům, ale jen ne
chat! je při jich obyčejích, a to že netoliko není hřích, ale že jest
i chvalitebné. Však víte dobře, kolik jich jest v zemi české a
malá-li jest moc jejich, i možnáli vyhladiti je bez krveprolití; uznáte
sami, že ne přísností ale laskavostí, a ne rázem, ale jen pomalu lze

jest jich získati zase. Když král rád obcuje s kterými z nich, ja
kožto s přátely aneb služebníky, miluje osoby, a ne kacířství jejich,
proto nemá nazýván býti ani kacířem, ani přítelem kacířův, an
i Kristus pán sám obcoval se zjevnými hříšníky. Také v Bosně že
více jest manicheův, nežli pravověrných křesťanův, a král že bývá
někdy manichejský, někdy pravověrný, a přece strany obě že žijí
mezi sebou v pokoji; podobný obyčej že panuje také ve Spanielích,
mezi křesťany a saraceny, aby nevraždili se vespolek. Krále nového,
kterýžto všude staral se o vzkvétání, ne o zkažení měst svých, že
neměli naprosto báti se; chtělliby vždy mimo nadání ukřivdit! jim,
že papež bude mocen jeho jako jiných králův« atd. Proti těm a

takovým důvodům neuměl již dokonce nikdo namítati ničeho:
a přece ještě 14 prosince povstala nová v lidu bouře a bylo obá
vat! se, aby legatové neutrpěli. V raddě městské téhož dne u pří
tomnosti těchto projeveno přání, aby zjednána byla městu aspoň
jednoletá lhůta ke složení skutečnému přísahy věrnosti a poslu
šenství : a legatové slyšíce to, hned uchopili se prostředku tako
vého k vyváznutí z nesnází, i slíbili nejen přimluviti se o to u krále,



ale položití to i za výminku všeho narovnání. Sepsána tudíž for
mule takového smíření, a žádána v ní lhůta tříletá, s tím však na
učením ústním, že volno bude legatům, kdyby jí u krále provesti
nemohli, zmírniti ji až na jeden rok. I vypraveni jsou tři měšťané,
jeden z rady, jeden z kupcův a jeden z obce i přidán k nim písař
Petr Eschenloer, aby spolu s legaty nesli umluvu takovou před
krále. Radové knížete Baltazara Zahanského v městě přítomní usly
ševše o tom, prosili aby pán jejich také pojat byl do narovnání,
což jim i slíbeno.

Smluvcové dotčení stihše dne 20 prosince [1459] do Prahy,
nalezli takovou povolnost u krále, že se jí až sami podivili. Král
nejen beze vší nesnáze svolil ke lhůtě tříleté, ale jako z žertu přidal
k ní ještě o jeden měsíc více. Větší a jediná těžkost byla o při
jmutí do téže smlouvy knížete Zahanského; stalo se nicméně i to,
a vzkázáno rychle jak Vratislavanům, tak i knížeti, aby poslali bez
meškání plnomocníky své ke stvrzení smluv. Kníže Baltazar potom,
buďto že prostřednictví Vratislavské nezdálo se mu dosti čestné
ani vzácné, aneb že ovšem smířiti se nechtěl, nevypravil od sebe
nikoho, a protož konečně vyloučen jest ze smluv, k nemalému prý
královu potěšení: z Vratislavi ale přišlo poselství dosti znamenité,
a dne 13 ledna [1460] dokonáno s nimi dílo smíření. Vratislavští
poklekli před králem, prosíce aby ráčil pustiti ze srdce všecken
hněv, a buda jim napotom pánem milostivým, aby ráčil je světské
i duchovní zachovati při právích, svobodách a smluvách jejich sta
rých i nových, i poshovčti na jich přísahu, ažby ochotností služby
získali sobě opět jeho lásku, a vžiti je pod ochranu svou, kdyby
kdokoli zamýšlel činiti jim násilí. Král podávaje všem i každému
ruky své pravil: »všecko budiž odpuštěno a slibuji zdržeti, cokoli
skrze legaty sem slíbil, i býti vám pánem milostivým.« Trubači ve
dvoře králově troubením po celou hodinu oslavovali příběh ten,
a zvonové po všech kostelích Pražských kázáním Rokycanovým
jali se činiti tolikéž. Vzešlé potom pověsti, jakoby Vratislavští již
byli holdovali se králi, odpíráno jest od nich: ale zdá se, že jak
obecné domnění toho času, tak i král sám nepokládali obřadu pří
sahání za tak podstatného a vážného, jakmile jen přiznáno se ku
poslušenství vůbec. Noví poddaní ctili krále dary všelikými, a po
slové jejich darováni také od něho vedle legatův, kteřížto vrá
tivše se s nimi do Vratislavi, táhli odtud potom dále do Polska.86

Toho času také prostřednictvím Přemyslava Těšínského kní
žete umluven a držán byl v Bytomi ke dni 6 ledna 1460 sjezd
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plnomocníkův krále Českého i Polského, a mluveno jest o přátel
skou mezi oběma zeměmi smlouvu: když ale polští jednatelé ne

přestávali ještě volati se ku právu jakémus dědickému krále svého
v Čechách, nevykonáno více, nežli že měl o S. Janě nejprvé příštím
sjezd nový držán býti k tomu cíli.

Za všech těchto vyjednávaní byl to sjezd Mantuanský
často dotčený, ježto panovati chtěl dějinám vůbec a uvesti takořka
nevědomě nové poměry právní do křesťanstva. Zdařilli se Piův

úmysl, stalo se skutkem, co představovali sobě již od dávna náro
dové Asiatští, že papež panoval Europě celé co král nad králi, an
rozdíl mezi poslušenstvím církevním a světským, v Asii neznámý,
zmizel i v Europě více a více. Když papež sám ze své moci uklá
dati mohl králům i národům sjezdy, určiti programmy a říditi po
rady jejich, mnoholi scházelo ještě ku panství skutečnému? Ale

králové, ačkoli nepoznávali tuším nebezpečí jim všem nastávajícího,
našli však každý své zvláštní příčiny, že nepřijeli do Mantuy. Císař

vypravil místo sebe tři posly tak málo znamenité, že Pius II jich
ani přijmouti nechtěl; v čele jejich stál Antonín biskup Terstský,
jakoby pro upomínaní papeže, kudy vzešel někdy sám. Nemnohém
slavnější byli řídcí poslové knížat jiných, a král Franskýteprv pozdě,
i to jen z řevnivosti proti Burgundskému vévodovi, vypravil své

raddy. Jen z Itálie přicházeli v hojnějším počtu netoliko radové,
ale i knížata sami, vyjímajíce Benátčany, kteří báli se sultana, kdyby
oučastnili se v poradách proti němu. Když 21 června 1459 zahá
jeno první sezení sjezdu, naříkal Pius II hořce a hlasitě na ne
tečnost křesťanův. »Nadáli sme se, (tak pravil,) nalezti zde hlučný
sbor plnomocníkův ze všelikých krajin, i vidíme, že sklamala nás
naděje; až hanba jest patřiti na nedbalost a chladnost knížat i ná
rodův. Turci bez rozmyslu vydávají se na smrt pro zatracenou ne
věru : křesťané pro víry své obranu nechtějí podnikati ani malé
práce a starosti. Půjdeli to tak dále, brzy veta bude po křesťanství.
My setrváme zde vždy přece, až seznáme ouplně oumysiy knížat.
Přijdouli, poradíme se s nimi o dobré obecné: nepřijdou-li, podro
bíme se osudu, jehož zniknouti lze nebylo.« Nebudeme vykládati
podrobně, kterak potom umlouváno s jednotlivými plnomocníky,
kolik mělo z každé krajiny svoliti se pomoci v penězích aneb lidech
branných ke všeobecné výpravě, zvláště ano vše, i co svoleno sku
tečně, obrátilo se později v dým a páru. Jednání sjezdu trvala až
ku konci měsíce ledna 1460. Ve věcech říšských ale počalo se

jednati opravdověji teprv po příjezdu nových plnomocníkův císař-



ských, biskupův Jana Eichstatského a Jiřího Trientského a mar
krabě Karla Badenského, císařova svaka, v měsících říjnu, listopadu
a prosinci 1459. Mezi vyslanci knížat přítomen byl také Řehoř
z Heimburka, co plnomocník arciknížat Albrechta i Sigmunda.
I nebylo se diviti sporům, kteří vypukli mezi posly císařovými a

knížecími, ježto poslední žádali, aby především uklizeny byly ne
snáze o zemi uherskou, skrze kterouž výprava proti Turkům bráti
se měla, i aby císař, vejda v mír s králem Matiášem, odřekl se

koruny uherské. V konečné však umluvě dne 19 prosince svítězila
co do formy strana císařova, Matiáš z Hunyadu nazýván jen hra
bětem Bystřickým: ale co do věci samé mělo v Němcích teprv
rokovati a rozhodnout! se na dvou sněmích, jednom v Normberku,
druhém na dvoře císařově. Za nejvyššího velitele celé výpravy
jmenován jest napřed císař sám, ale dovoleno mu, obrati na své
místo knížete zběhlého ve věcech válečných, a chváleni co takoví
brzy Braniborský markrabě Albrecht, jenž ku konci také sám přijel
do Mantuy, brzy ouhlavní jeho nepřítel, falckrabě Fridrich; skutek
ten již byl důkazem dosti o nepraktičnosti celého návrhu. Takto
oučel hlavní, sám v sobě chvalný a potřebný, spojení totiž kře
sťanstva proti Turkům, zmařen přimíšením do něho živlův jino
rodých, a sjezd Mantuanský, jenž měl proměniti tvář světa politi
ckého, nepozůstavil po sobě posléze ani sledu. Jediné co po něm
trvati mělo delší čas, byl dekret papežův, prohlášený 23 ledna 1460,
kterýmž odsouzen již napřed za kacíře každý, kdožby směl na

potom od papežova úsudku a rozkazu odvolávat! se k budoucímu
koncilium. Podobné dekrety o víře a kacířství vynášeli byli potud
papež a koncilium pospolu: ale již blížil se věk, kdežto po pře
stání koncilií vůbec nehledáno více ani ochrany proti hromům Vati
kánským, ježto počali uznáváni býti vůbec za neškodné.87



Národní ráz vlády Poděbradovy. Rada královská, Antonín Marini a Martin
Mayr, Návrh o povýšení na království Římské. Neřest mincová v Čechách
i v Rakousích. Rozbroje rakouské kalí poměr mezi císařem a králem. Rok
Olomucký jalový. Král požívá přízně dvoru Římského; kardinál Bessarion.
Král blíží se k straně bavorské. Sněm říšský ve Vídni. Nevole mezi císařem
a králem. Tajné umluvy s Ludvíkem Bavorským. Obnovení přízně s Mati
ášem i Kazimírem; nedorozumění s domem Braniborským. Rok Olomucký.
Obživnutí strany konciliární a patriotické v Němcích. Sjezd Chebský. Oppo
siční sněm Normberský. Markrabě Albrecht a císař. Spojení císařovo s pa
pežem. Obrat na sněmu Mohuckém. Nepokoj v Čechách; král odříká se
nadějí německých. Škodné následky návrhu; války s Braniborskými. Roko
vání v Praze a oblouzení královo; rok Budějovský. Válka Lužická i roko
vání v Mostě. Sjezd Hlohovský. Pokoj v Lužici. Vítězství strany Bavorské.

Král Jiří, ačkoli jako jiní před ním i po něm psával se »králem
z boží milosti,« byl však ne rodem, ale jen zásluhami osobními
a volí národu dosáhl koruny královské. í jakkoli rychle přijali jej
byli panovníci do spolku svého, a jakkoli valně počali přízniti se
s ním; on nicméně nesměl zapomínali na rozdílné u nich a u něho
základy moci, a bylo mu nejen obraceli zření své k jiným potřebám
a oučelům, ale také jiných drželi se pravidel ve svém jednání,
nežli činili knížata dědiční. Jeho jakož byly původ i moc, tak musela
i politika býti národní a nikoli dynastická; mělť panovati a po
roučet), ale jen čeho potřeboval i žádal národ; nebylo mu starati
se o interessy jiné, nežli o bezpečí a blahobyt svých poddaných.
Slasti a strasti obecného lidu musely tudíž doléhati mnohem větší
váhou na jeho city a úmysly, nežli se dálo u panovníkův okolních,
a moc i vláda jeho nesměla se vzdalovat! svého kořene, aby vy
tržená z půdy domácí neusechla snad naprosto. Byloť i to znamením

jeho moudrosti, že uznav záhy poměr takový, choval se dle něho.
Však obmezovaloli to s jedné strany jeho vůli, dodávalo jí na
druhé straně více důrazu a síly, a činilo ji téměř neodolatelnou.

Památný jest při tom úkaz, že ačkoli považován byl za nej
důmyslnějšího a nejzprávnějšího panovníka věku svého, kterýžto
lépe nežli kdo uměl raditi sobě sám, předce nad jiné mocnáře
pilněji hledával i užíval rady ve všech otázkách vládních. Nikdy
nerozhodoval se o věci jakékoli, aby nepodal jí dříve na zdání

Článek 3. Marné pokusy vyšší.
(Rok 1460—1462.)



rad svých;
řs ale slyšev prvé hlasy rozdílné, potom teprv ustano

voval se sám dle zdání svého, a věc jednou usouzená provozována
důrazem neoblomným. Raddu svou sestavoval sobě arci sám
z lidí stavův všelikých, netoliko domácích ale i cizích, a to v každé
věci jiných a jiných; duchovní nepanovali tu, a přední pánové
čeští, ačkoli také bývali v raddě, stávali se více vykonavatelé nežli
určitelé úmyslův královských. Nejdůvěrnější rádcové bývali tuším
královna Johanna sama i pan Zdeněk Kostka z Postupic na Lito
myšli, kteréhož král v těchto létech i s bratrem jeho Albrechtem
do stavu panského v Cechách povýšiti nemeškal; počet ostatních
byl velmi hojný. O památném rozdílu mezi radami zemskými a

dvorskými promluvíme časem svým obšírněji. Mezi cizokrajnými
vynikali svou působností, v prvních létech Francous Antonín Marini
z Grenoble a Němec Martin Mayr, v posledních Řehoř z Heim

burka, také Němec. Důležitost té věci nutí nás pozastavili se při
ní na chvíli.89

Obyčej diplomatie XV století nesl to, že mužové zběhlí
v naukách politických a znatelé práva mezinárodního nesloužívali

vždy jednomu toliko mocnáři, ale najímali se k několika dvorům
co radové a řečníci za stálý roční plat, někdy dosti skrovný.
Povinnost jejich byla přispívali známostmi a radou ve všelikých
státních potřebách, podávati písemná zdání na všeliké otázky, od

bývati poselství a vyjednávání často důležitá, i pomáhati vůbec
k dorozumění a přízni mezi mocnáři. Přísahou byli zavázáni jen
nesloužili pospolu nežli dvorům, kteří byli mezi sebou v pokoji a

přízni; povstaloli kde nepřátelství mezi pány jejich, museli opustiti
službu jedné nebo druhé strany. Mužové takoví, tvořící jakoby
zvláštní stav neboli korporaci, v jejichžto rukou spočívala téměř
výhradně celá diplomatie onoho věku, známi byli všickni osobně
netoliko mezi sebou, ale i na všech dvořích královských a knížecích.
Mocnáři užívali prostřednictví jejich ve všech potřebách zahranič
ných, i také k nabývaní známosti o stavu věcí v cizích krajinách.
Často však titul rady již také nebýval více, nežli čestné osobní
vyznamenání: tak ku př. král Franský Ludvík XI pojal pana
Albrechta Kostku do své tajné rady jen aby tím osvědčil své

přátelství ku králi Jiřímu.

Nelze udati, kdy a kterak Antonín Marini dostal se do

služby královy, byv spolu radou krále Franského. Jisté jest, že
co poslanec český r. 1460—64 zjezdil všecky dvory královské



v Europě, ztrávil několik měsícův i u papeže v záležitostech krále

Jiřího, konal také poselství od krále Ludvíka XI k Benátčanům
a ku králi Polskému i Uherskému — člověk nad míru obratný a

marnomluvný, mnohověda všetečný, pedant s geniálními ducha
blesky, znalý tuším zvláště ve věcech národní ekonomie. Aby
s králem Jiřím, neumějícím nic latině a jen velmi málo německy,
důvěrněji obcovati mohl, přiučil se byl českému jazyku v té míře,
že i psaní svá králi po česku sám podával. Král jakož vůbec rád
rozmlouval s lidmi učenými, tak i s ním hojné míval řeči, známosti
své všelijak šířiti hledaje. Vímeť aspoň, že jednoho dne večer,
mnoho vyjednávav s ním ústně o prostředcích, kterýmižby království
svému zjednat! a pojistit! mohl pokoj a svornost, bezpečnost a

pohodlí i hojnost všech věcí k životu potřebných, konečně uložil

mu, aby na sedm otázek následujících podal jemu zdání své písemně:
1) Kterak možné bylo Cechy, v kompaktátech stojící, bez rušení
těchto, smířiti opět s církví Římskou ? 2) Kterakby možné bylo
uvesti všecky krále a knížata křesťanská ke všeobecné smlouvě,
tak aby nejen mezi sebou všickni měli pokoj, ale zavázali se také
k zachování papeže i císaře v jejich moci a míře, a ke bránění
křesťanstva proti Turkům? 3) Kterak jest možno ustanoviti v krá
lovství českém minci tak stálou, aby platnost její a míra nikdy se

neměnily? 4) Kterak hornictví v Cechách a v zemích k nim pří
slušných opraveno býti může ? 5) Kterakby regalie v Cechách
zřízeny býti měly? 6) Kterakby možné bylo poznat! množství
importův a expertův ve kupectví českém, a jmenovitě kam se

chýlila většina i zisk v obchodu zahraničném, k dobrémuli Čechův
či cizozemcův ? a konečně 7) kterakby možné bylo dovesti kupectví
v Čechách opět do kvetoucího stavu ? Viděti, že otázek těchto
byloby příliš i pro sebe znalejšího skoumatele věku našeho; pan
Antonín měl však odpověd na snadě pro všecko. Bohužel že spisy
jeho téměř všecky ztraceny jsou: neb k otázce třetí svědčil o sobě
sám, že »psal při té straně velmi široce tak, jestliže jen král ty
věci skutkem provede, nikdy nezapomene, ani synové jeho, ani lid

český«; ke čtvrté nalezl prý takové mistrovství, že doufal Bohu a

panně Marii, že dostane se peněžité pomoci dosti ke vzdělání
všech dolův zlatých, stříbrných i jiných kovův ve koruně české ;

také o páté psal přeširoce, »jakož Vaše Velebnost může posvědčiti« ;

a k šesté konečně zhotovil »knihy tak výborné a ušlechtilé i užitečné,
jakož v běžnostech světa psáno může býti, jenž šlovou o deskách
království, a jejich vlastní jméno jest květ květův a klíč klíčův.«



Jen k sedmé a poslední otázce, o zlepšení kupectví, zachoval se

spis, z jehož obsahu dá se poněkud souditi také o ceně ztracených.
80

Poznati jest tu, že králi šlo zvláště o to, aby Cechové kupčili sami
a neponechávali kupčení u sebe vždy jen cizozemcům, Němcům
a Vlachům. Antonín neuměl raditi vtipněji, nežli zprosta říkaje:
»králi, dejte Cechům peněz s potřebu, nežádajíce ourokňv, zjednejte
jim ouvěrek, stůjte za škody a propusťte jim všechen zisk,« —

po čemž arci kupčení byloby snadné. 91 O idei parlamentu všech
králův a knížat světských, co nějakého areopagu ve křesťanstvu,
ježto sloužila za odpověď k otázce první a druhé, budeme časem
svým jednati obšírněji. Marini byl, jestli ne původem, aspoň hlavním

zástupcem idey té; takéť již 1461 domlouval papeži Piovi II sám
od sebe, aby hleděl získati krále Jiřího za vrchního velitele výpravy
křesťanské proti Turkům, i aby pojistil mu již napřed titul císaře
Konstantinopolského, — neboť o snadném jeho vítězství nad sultánem
Mohamedem nepochybovalo se.

Jiného rázu a jiné povahy byl doktor Martin Mayr, jehožto
také nacházíme ve službě krále Jiřího v létech 1459—1461. Pravili
sme již, že byl jeden z předních vlastencův německých věku svého,
a znám jest posavad nejvíce jen skrze Eneáše Sylvia, svého někdy
přítele i nepřítele, kterýžto co kardinál psal proti němu pověstnou
knihu de moribus Germanorum, k vyvrácení jeho patriotických
stížností a tužeb. Však netoliko proti Římu hájil Mayr práv národu
svého, i uvnitř říše staral se o potřebné reformy více, nežli kdo
z lidí souvěkých. Hořekování jeho nad obecným stavem záležitostí

německých bylo dosti tklivé. »Marné jest,« tak mluvil, »pohádaní
Němcův, aby nesli braň svou proti Turkům, pokud jí potřebují
doma sami, bojíce se jedni druhých. Bohužel celá říše tak jest
odevšad zmítána i roztroskotána, že nikde již dohromady nedrží.
Tu i města s knížaty, i knížata zase a města mezi sebou nekonečné
vedou boje, aniž jest kdo tak nízkého stavu, aby sousedovi svou
volí nesměl opovídati války. Proto není v celých Němcích ani

pokojného kouta; kamkoli se obrátíš, jest se obávati osidel, loupeží
a vražd; ani duchovenstvo nepožívá míru, ani šlechta cti. A jakkoli
toužíme všickni po uklidu, nenávidíme války a naříkáme na loupeže,
nehledáme předce spůsobu k upokojení vlasti. Nikdy zajisté nedo
sáhneme pokoje bez spravedlivosti; království upokojují se soudem;
ale nadarmo ukládáme zákony, držíme soudy a vynášíme nálezy,
když není ruky branné, ježtoby na uzdě držela svévoli poddaných.
Nevidíce jí, posloucháme jen, pokud sami chceme; každý jest sobě



králem sám.« 92 Proto neměv čáky do císaře Fridricha, již někdy
co kancléř arcibiskupa Mohuckého staral se, kudyby nedostatek
rázné moci vykonávací v říši nahraditi se dal, ne tak ssazením

císaře, jako raději přidáním jemu spůsobilého koadjutora, třebas
pod titulem krále Římského. První jeho myšlénky obráceny byly
k Burgundskému knížeti Filipovi, když r. 1454 šel na sněm Ře
zenský; později (1456) oučastnil se návrhu známého, povýšiti arci
knížete Albrechta na království Římské; 93

nyní maje přístup ku
králi českému, a vida v zemích jeho tolik pokoje i bezpečí obecného,
tolik pořádku a spravedlivosti, při svatbách Chebských o sv. Martině
1459 roztoužil se opět ve vlasteneckých myšlénkách svých, a vy
líčiv králi živě veškeren žalostný stav záležitostí německých, doložil

pochlebně, že »jakkoli jest truchlivý sám v sobě, Vaší královské
Jasnosti však mohlby dáti příčinu k útěše: vždyť bylo prý, jakoby
bůh sám byl připravil věci takové, aby dal Vám příležitost k nabytí
zásluhy a slávy nesmrtelné. Nebo kdo jiný, než Jasnost Vaše, může
uvesti do věcí říšských pořádek a spravedlivost? Jste první mezi

kurfirsty, co do postavení a moci; nejste zapleten do dávných
sporův mezi knížaty, proto všichni zároveň hledí k Vám o radu
a pomoc, a císař sám potřebuje a hledá jí u Vás; Vy jediný
můžete nejen zachovati, ale i přikázati pokoj v říši. Protož račiž

Jasnost Vaše ujmouti se věci veliké, a stana se obnovitelem svaté
říše Římské, získati sobě památku na věky požehnanou. Račtež
především pokusiti se u císaře i u knížat, zdaliby nechtěli sami
svěřiti Vám administrací říše? Za to mám, že se tak stane, a jistě
ze skutku takového poplyne Vám nejen užitek, ale i moc a sláva
veliká.« 94

Odvolání se ku králově ctižádosti nechybilo se s žádaným
účinkem. Myšlénka vlády v říši měla pro ducha činného a pod
nikavého tím více vnady, čím hoinější chovala v sobě nesnáze;
tuším také, že král spatřoval v ní prostředek výborný, nejen pojistiti
zemím svým pokoj, ale i udržeti se v dobré míře se stolicí

Jisté jest, že neodvracel se od řečí rady svého, ale kázal mu pře
mýšlet! o věci té dále, a vyskoumati také předběžně, které a jaké
byly ještě důchody říšské. Sám také svěřil se hned o ní přítom
nému v Chebu markrabí Albrechtovi Braniborskému, jeho zdání
a rady žádaje. Markrabě chválil návrh, zvláště kdyby provesti se
dal s císařovou a kurfirstův dobrou volí: neboť on sám, pravil, že

nejsa kurfirstem, nemohl upřímo nic činiti. Král odpověděl, že

naděje se svolení císařova, i přičiní se o ně. Mezitím uzavřeno



zachovali návrh v tajnosti a nezjeviti nikomu. Martin Mayr vypraven
od krále v poselství k vévodovi Milánskému Františkovi Sforziovi,
pro uzavření svazku přátelského mezi dvory oběma. Vraceje se
odtud v měsíci únoru 1460, když pro nemoc nemohl dojeti krále
osobně, psal mu o návrhu svém opět obšírně a naléhal zvláště,
aby na příštím sněmu říšském, kterýž dle uzavření sjezdu Mantuan
ského měl 2 března sejiti se v Normberce, král ustanoven byl
»conservator pacis per totum impérium,* a to s volí císařovou, po
čemž že připadne mu administrace v říši sama sebou. Také žeby
dobré bylo, aby král dal se jmenovali nejvyšším vůdcem výpravy
proti Turkům na místě císařově, a z poplatkův, kteří k tomu cíli
v říši zavěsti se měli, aby záhy pamatováno bylo na část jemu co

nejvyššímu veliteli povinnou. »Račiž jenom Vaše Jasnost dáti k tomu
královské své svolení: pak já povedu vše jako sám od sebe, i naději
se šťastného zdaru.* 95

Návrh Mayrův neměl do sebe z počátku nic urážlivého pro
císaře, a král i rada jeho mohli nadíti se k němu dobré jeho vůle.
Nevíme arci, jakové byly mezi panovníky oběma umluvy důvěrné;
ale když již vloni císař podával byl sám, že věci své jak vůbec,
tak i zvláště v říši, povede dle královy rady, a sliboval starati se
o jeho čest a užitek, pročby nebylo nadíti se, že ochoten bude
postoupiti jemu větší částky péčí, kterýmiž, jakož bylo vědomo,
sám nerad se zaměstnával? Nebylo činili nežli o krok dále na

dráze, která již nastoupena byla s volí obapolnou. A králi naskyto
valo se prostředkův hojně, kterýmiž císaře sobě ke vděčnosti za
vázali mohl. Kromě věcí uherských a říšských, jichžto rozhodnutí
dáno bylo více méně do rukou jeho, připravovaly se i v Rakou
sích nové spletky tak vážné, že i tam nastati musela větší nežli
kde jinde potřeba jeho rady a pomoci. Vyjednávaní o povýšení
jeho, kteréž tudíž zavedeno na dvoře císařově, zůstalo v tajnosti,
aniž zachovaly se o něm zprávy jakékoli. Tuším ale, že největší
závada králových nadějí ležela právě ve přílišné již jeho moci a
neodolatelnosti.

Dotčené nové spletky pocházely hlavně od neřádu minco
vého, kterýžto v posledních létech počal byl zmáhali se jak v Ra

kousích, tak i v jiných krajinách okolních. Podotkli sme již na
místě svém, kterak na podzim r. 1458 uvedena i do Cech černá
mince rakouská. Tehdáž ale bylo zlé to poněkud ještě snesitelné,
ježto teprv o rok později, o sv. Michale 1459, dostupovalo vrcholu
svého. Povídalo se, že císařovi komorníci, a zvláště Jan z Rohrbachu,



přední jeho milostník, představovali pánu svému náramný užitek,
jejž měli bratr jeho Albrecht, kníže Ludvík Bavorský, arcibiskup
Salcpurský, biskup Pasovský a jiní z dělání chatrnější mince, a do
mlouvali mu dlouho nadarmo, aby následoval příkladu jejich, an

lepší cit jeho zpouzel se proti tomu. Mincování ve Vídni od staro
dávna bylo v rukou zvláštní korporace, tak řečených Hausgenossen,
ježto byli odpovědni za spravedlivé zrno. Konečně ale dal se
sklonit! císař, že proti výsadě dotčených Hausgenossen propůjčil
komorníkům svým právo k ražení mince dle návrhu jejich, a když
počali tím bohatnouti, potáhl je sám k ruce své. Brzy však i jiným
pánům, zvláště kterým dlužen byl za bojování v Uhřích, jako hra
batům z Pezinku, Pertoltovi Ellerbachovi, Oldřichovi z Grafeneku
a Ondřeji Baumkircherovi, propůjčeno na místě zaplacení dluhu
právo k mincování; tak že zlopověstné habranky a Schinderlinky
množeny bez kontroly do nekonečnosti. Vše to dálo se zvláště ku
konci 1459 a s počátku 1460 léta. Následky toho líčí se nad míru
žalostné. Arciže mincíři a spekulanti měněním nové špatné za

starou dobrou minci, při nuceném běhu obojí, bohatli náramně a

rychle: ale lid obecný utrpěl v míře nenadálé. Nejen že nastala
drahota neslýchaná, tak že i zdesateronásobila se cena všech věcí

prodajných, ale ouřední výsada nových mincí potáhla i to za sebou,
že přestal konečně i veškeren obchod, netoliko zahraničný, ale
i domácí, ba i nádenničení za mzdu, ježto brzy nechtěl nikdo bráti
peněz černých, ano jiných nebylo v oběhu. Vrch neřesti této zjevil
se v Rakousích, tak že křiky zoufalé rozléhaly se všude a slyšeti
bylo nejen o valném umírání hladem, ale i o vraždění dětí od
matek atp. Však také v Cechách, Moravě a Uhřích rozmohlo se
to zlé tak záhubně, že bylo potřebí rychlé a důrazné pomoci.

Král Jiří vydal k tomu cíli hned po navrácení se ze svateb

Chebských do Prahy, dne 1 prosince 1459 následující rozkaz ke
všem předním pánům a městům českým; »Tajno vás není, kterak
převeliká škoda nám i vám děje se zlou cizí mincí černou i bílou,
a kdyžby opatřeno nebylo a staveno, konečné ochuzení země mu

siloby přijíti. My lítost toho jakož na milostivého krále a dobrého
hospodáře přísluší majíce, umyslili sme tu záhubu staviti, již toho
déle nechtíce trpěti, ačkoli i prvé s mnohými knížaty okolními
o ty věci pilně sme mluvili: i vzali sme cesty některé před se,
kteréž vás potom tajný nebudou, aby naše dobrá mince v zemi
šla a jiné všecky zlé aby vyraženy byly. Protož přikazujem co

nejpilněji můžeme, abyste po městech svých velmi pilně ihned ká-



žali provolali po několiko dní trhových, aby již žádný nevědomím
se vymlouvali nemohl, že nižádný domácí ani cizí nemá žádné mince
cizí černé ani bílé drobných peněz do země naší, ani také naši

mince, totiž českých peněz, ven ze země nositi, a to pod ztracením
hrdla i zboží; a učinili to kdo, aby to jistě věděl, že bez milosti
tu pokutu trpěti bude.« Cesty od krále zamýšlené předloženy pá
nům, rytířům, zemanům a městům, kteří o suchých dnech vánoč
ních dle obyčeje sjeli se do Prahy, a byvše schváleny i do desk
zemských vloženy, patentem královským ode dne 2 ledna 1460

rozhlášeny jsou po celé zemi. Jsouť ony památným znamením, jak
přísná a účinná zavedena byla již toho věku policie v Cechách.
Zapovídán s jedné strany vývoz jak zlata i stříbra vůbec, tak
i grošův a peněz českých zvláště, s druhé vnášení do země všech
mincí drobných nově začatých buďto bílých nebo černých; kup
cové tedy zahraniční zavázáni byli platiti buďto zlatém a stříbrem
podle váhy, aneb mincemi starými a většími. Ku provedení toho
zapovězeno kupčení po všech a městečkách vůbec, které neměly
výsad na trhy od starodávna; všecky tam vykonané koupě volno
bylo bráti v plen ku prospěchu těch popravcův aneb měst králov
ských, které se jich první uptaly. V městech pak ve všech k ohle
dování zboží a koupí ustanoveni ouředníci zvláštní, muži zachovali
a věrohodní, ježto přísahali věrně a právě činiti králi, zemi i těm,
s kterýmiž budou míti co činiti, po jednom na každém trhu, a po
jednom v každé bráně městské. I bylo jim prohledávati a zapiso
vat! do register všecka zboží i všecky koupě odkudkoli do města
přicházející, jaká i čí byla věc a kam měla dodána býti; při čemž
nalezenoli co »králi a zemi škodného, buďto falešné koupě neb za

pověděné peníze aneb jiná kterákoli věc«, zabavena i s tím, kdo
je vezl neb nesl, a oznamováno králi i ouřadům jeho, coby dále
s tím učiniti rozkázali. Nenaleznuli! pak ouředník u brány nic ta
kového, dada cích tomu, kohož ohledával, pustil ho teprv do města,
kdežto prodavač, odevzdav cích svůj ouředníkovi trhovému, teprv
směl věci své prodávat! svobodně. Však i kdo z města vezl neb
nesl zboží ven, musel u brány položit! cích od ©úředníka trhového
dožádaný. Při tak pilné a již cele novověké kontrole muselof arci
vyplení cizích mincí podařit! se v nedlouhém čase, zvláště když
král brzy po tom »zaraziv dobrý peníz český, rozeslal své ouřed
níky penízeměnce takměř po všech městech českých, aby dobré
peníze měnili české za rakouské černé.« Ale nežli to vše doko

náno, stala se jest škoda veliká, nýbrž nenabytá; tak že lidé moudří



pravili, by polovice české země bylo vypáleno, nestalaby se tak
veliká škoda, jako od těch peněz černých.* Také v Moravě byl
prý podobný v penězích zmatek, »až se lidem všude stýskalo* a

vymezen spůsoby podobnými.
011

Větší byly o to nesnáze v Rakousích, ačkoli také císař, když
mu líčena bída v lidu, sliboval a snažil se napraviti, v čem se byl
unáhlil. Tu ale k neřesti té připojovaly se také jiné mnohé stíž
nosti politické, spravedlivé i nespravedlivé. Již od podzimku 1459

počal se dělati nový spolek nespokojencův, jichž hlava, ač dlouho
nevidomá, byl opět Oldřich Eicinger; zakrývalť jej zajisté drzým
a ryčným počínáním svým Kamaret Fronauer, zeman rakouský,
člověk ke všemu odhodlaný. Císař byl ještě za živobytí krále Ladi
slava postoupil Gerhartovi Fronauerovi k věrné ruce zámek a panství
své Ort nade vtokem řeky Moravy do Dunaje, a rozhlášeno, že

mu je byl i prodal, aby Ladislav na ně co jmění soukromé sahati
nemohl; když ale dotčený Gerhart zahynul náhle v boji, bratr jeho
Kamaret bez meškání uvázal se v Ort, co v dědičný nápad, aniž
uznávati chtěl práva císařova k němu. Pohnán jsa o to k soudu,
nechtěl státi, léčby soud osazen byl po starorakousku, ne radou
císařovou, ale zemským maršálkem a pány rakouskými; a když
císař, najav proti němu do služby roty bratrské z Uher, dal obe
hnat! Ort 7 února i přinutil zámek vzdáti se 26 března, Fronauer
žalovav o násilí, stal se zjevným odpovědníkem a zemi rakouské
novým takořka Pankrácem i Mladvaňkem. Stavové rakouští nespo
kojení, ježto počali již veřejné sjezdy činiti, dělili sice věc svou
od Fronauerovy, ale přijali jej nicméně do spolku svého; volili

pak sobě čtyři hejtmany, mezi nimiž Oldřich Eicinger a Jindřich
z Lichtensteina byli nejčelnější. Ve programmu stížností jejich na
říkáno nejprvé na nedostatky míru zemského čili na nepořádek a

nebezpečí v zemi, tak že pro násilí, loupeže, vraždy a škody vše
liké nikdo již prý z domácích ani cizích přes pole pracovati ani
obchodu vésti nemohl; potom že soudové nešli tak, jakož od staro
dávna bývalo, čímž ukazováno nepřímo na Nerakušany soudce od
císaře ustanovené; dále o neřesti mincové od nás již vyložené; pak
o dani, kterouž císař byl s vína, soli a obilí vybírati kázal, ježto
byla věc dotud prý neslýchaná; o židech lichvářích a ochraně,
kteréž požívali u císaře, o podávaní lén a taxách při něm atd.
Páni přednesše prosby své císaři, když viděli neplniti se sliby,
kteréž na opravu byli obdrželi, obrátili se k arciknížatům Albrech
tovi a Sigmundovi o přímluvu a pomoc, an prý císař počínal ne-



milostivě nésti dotíravé žádosti jejich. Když pak král Jiří vracel se
od roku Olomuckého v měsíci únoru 1460,
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přišli také k němu

vyslaní Rakouští do Chrudimě s prosbou, aby ráčil ujmouti se

jich a býti jim přímluvcem i prostředníkem u císaře; čehož on
s počátku nepřijal sice, ale pro přízeň, kterouž měl s Oldřichem

Eicingerem ode dávna, i pro tajné své návrhy, ani nezavrhl na

prosto. Instrukce i jednání poslův, kteréž vypravil tudíž k císaři
v měsíci březnu, — a byliť to ti sami, Zdeněk ze Šternberka, Prokop
z Rabšteina i Vilém z Rabí, skrze kteréž byl císař vloni dožadoval
se jeho pomoci, — nejsou nám známy; víme jen, že žádali, aby
císař nezamítal žádostí poddaných svých, pokud zdály se býti
slušné, a že císař jen z ohledu na krále Českého sliboval odpustit!
stavům nespokojeným vinu tu, že scházeli a radili se pospolu proti
jeho zápovědi; kronikář jeden praví, že vyslanci čeští vrátili se ku
pánu svému bez náležité a dostatečné odpovědi, až přišedše prý
podruhé i potřetí, obdrželi to, že král měl prostředkovat! mezi

dotčenými stavy a císařem; načež od něho jmenován jest rok ke
dni 1 července 1460 ve Vídni k narovnání a uklizení té pře.
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K roku o věci uherské do Olomouce ke dni 25 ledna 1460
ustanovenému vyjeli byli osobně král i královna z Prahy dne
18 ledna, i vrátili se odtud ku konci měsíce února; plnomocníci
od krále Matiáše vyslaní, Albrecht biskup Vesprimský a Jan z Roz

goně, žádali z Trenčína teprv 2 února o bezpečný k němu průvod;
jména císařových jednatelův nejsou známa. O neprospěšném tom

jednání poslal král Jiří obšírnou zprávu papeži Piovi, kteráž ale
nás nedošla; jen to jest vědomo, že když po osmidenním usilo
vání strany nikterak srovnat! se nedaly, král nemoha v Olomouci
déle baviti se, uložil jim rok nový do Prahy ke dni 1 máje. Však
ani na novém tom sjezdu nedalo se potom nic poříditi, když proti
náramným požadavkům císařovým Uhři neméně náramné počítali
sobě škody, kteréž utrpěli prý za příměřím od lidí císařových.

90

Král Jiří, jakož chováním svým v uherské otázce vůbec hleděl

především zavděčit! se papeži, tak žádal tohoto také sám o pomoc,
aby pokojné stání mezi císařem a králem Matiášem přispěním
autority církevní prodlouženo i utvrzeno býti mohlo. Možná že
užíval prostředku toho jen z chytrosti, aby neklopotnost jeho k vál
čení s Matiášem pokryta byla u císaře štítem žádosti a vůle pa
pežovy.

Požíval pak skutečně král Český přízně dvoru Římského
během léta 1460 v míře ani dříve ani později nevídané; tak že



nadíti se bylo, že ani nové jeho povýšení nepotká se s odporem
nepřemožitelným. Povolnost a smířlivost, kterouž ukázal byl ke

Vratislavským, z šetrnosti, jak pravil, ke stolici apoštolské, vážena

jemu vysoce, a papež sám činil se prý hlasatelem velikých jeho
zásluh a ctností, jak v řečech svých ku konsistoři, tak i v do

pisech hojných ku knížatům všelikým. Zvláště pak těšil se z toho
Pius II, že poslův jeho v Praze nepotkalo bylo žádné příkoří, a že
s úctou náležitou i přijati i propuštěni byli jak od krále, tak od

obyvatelstva.
100 V tom a v uvedení toho léta, mocí královou, no

vých mnichův, františkánův Kapistranových, do opuštěného kláštera
S. Ambrože v Praze, svítala Římu naděje, že moudrým vedením

královým vrátí se konečně celý národ český ku poslušenství bez

výminečnému.
101 Také jednání královo ve věcech uherských dálo

se tak dokonale ve smyslu papežově, že konečně Pius II byl jemu
i rád, an mohl podíleti se s králem českým o nelibost císařovu, že
ani jeden ani druhý nechvátali posaditi jej na trůn uherský. Po
zoru hodné jest v tom ohledu psaní, kteréž poslal k němu ze Sieny
28 března: sme, tak pravil, psaní Jasnosti Tvé a sroz
uměli ouplně, co na roku Olomuckém s řečníky císařovými a krá

lovými Tobě vykonati lze bylo. Chválíme především spasitelné
úsilí Výsosti Tvé, kteréž přispívalo bohu a církvi křesťanské v po
třebné době té k uklizení sporův mezi věřícími; pak líto jest nám,
že nepodařilo se, čehos mezi nimi vyhledával, a čehož i my velice
i očekávali i žádostiví byli sme. Budiž pán Bůh pochválen ze všeho.
Nicméně Velebnosti Tvé jest usilovati, aby co nyní nešlo, budoucně
Tvým přičiněním šťastněji se provedlo; neb jestli kdo prostředko
váním svým pokoj neb příměří mezi stranami ustanoviti může,
můžeť to dle zdání našeho Jasnost Tvá, u níž k bystrotě ducha
i skušenosti hojné připojuje se největší od nich obou vážnost a

povolnost. Ze pak pro snadnější zjednání pokoje žádáš od nás
uvedení delšího příměří nařízením apoštolským, odpovídáme Tvé
Výsosti, že přejeme sice sobě co nejvíce můžeme, abychom pravým
úmyslům Tvým ve všem nápomocni byli; ale musíme při tom še
třiti spůsobův, kteřížto vedouce k témuž cíli, lépe slušejí na stolici
apoštolskou. Mámeť v národu Německém legata svého de láteře,
Bessariona kardinala Nicenského, Tvé Velebnosti blízkého, k obec
nému dobrému velmi přičinlivého a k jednání těchto věcí zplno
mocněného ; toho tedy, an bezpochyby ouplnou má známost, čeho
tu bude potřebí, mlčením pominouti nezdáloby se slušné. Protož
píšeme a oznamujeme jemu, čeho žádáš, i poroučíme, aby zajel



aneb poslal k Jasnosti Tvé a umluvil se s Tebou o všem ouplně;
nepochybujíce, když oba jste pokoje rnilovni, že dorozumíte sobě
dokonale a že následovat! bude z toho, čeho Velebnost Tvá sobě

pro uklizení sporu tak velice přeje.*
Kardinál Bessarion, rodilý Řek a známý spolubuditel

starořecké literatury v novější Europě, byl se sjezdu Mantuanského
v zimě neobyčejně kruté zabral se upřímo do Normberka, kdežto
2 března měl počíti se sněm říšský o výpravu vojska proti Tur
kům. Když ale sněm ten mimo vše očekávaní zůstal nehlučným,
protože na Rýně strany rozjitřené byly proti sobě již ke bráni
sáhly, odročil jej kardinál ke dni 23 března do Wurmusu. A však
ani tam nemoha poříditi ničeho, vydal se konečně na cestu k cí
saři do Rakous. V Normberce dne 20 dubna stihlo jej dotčené
papežovo poručení; pročež pospíchaje dále, 26 dubna z Řezná psal
králi, že míní především vyskoumati úmysl císařův ve věci uherské
a nakloniti jej ku pokoji, pokud nejvíce bude možné; potom pak
bez meškání že budťo přijde sám, aneb pošle ku králově Jasnosti.
»A poněvadž nastává již doba (1 máje), kdežto věc ta u Vaší Jas
nosti jednati se má, prosíme velice, můžeteli sám sebou přivesti ji
ke srovnání, abyste tak učiniti ráčili; nic zajisté bohu milejšího,
nic otci svátému a stolici apoštolské příjemnějšího, nic slavnějšího
pro památku jména svého nelze bude Vám vykonati. Jestliže ale,
čehož bůh ostřez, věc tak potřebná i svátá nedá se ukončit!: račiž

Jasnost Vaše pozdržeti a prodloužiti rok o několik dní, aniž roz

pustiti jeho, ažbychom my, poznajíce císařův úmysl, buď osobně

přispěti aneb poslati mohli. Mezitím pak prosíme poníženě, aby
Jasnost Vaše po tomto poslu, kteréhož schválně k ní vypravujeme,
ráčila nám psáti zdání své, co a jakbychom u císaře vyjednávat!
měli: i budemeť odpovědi Jasnosti Vaší očekávati s největší tužbou
ve Vídni. A že mluveno nám o úmyslu Vaší Jasnosti, býti osobně
přítomnu na roku Vídenském, kdež o ochraně víry jednati se má:
napomínáme Vás konečně a prosíme ve vší poníženosti, možnáli,
abyste tak učinili a propůjčili se tam osobní přítomností svou.
Zdáť se zajisté nepochybné, že u přítomnosti Vaší nemohou věci
nežli dobře a šťastně dařiti se; tak velice důvěřujeme se do nej
vyšší moudrosti a rozhodné soudnosti, do skušenosti a veliko

myslnosti, do věrnosti a oddanosti i všech jiných ctností Vašich*
atd. 102

Přijev Bessarion do Vídně dne 4 máje, a přijat jsa od císaře
s poctami neobyčejnými, poznal brzy úmysl jeho takový, že naděje
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do českého prostředkování počaly se mu kaliti. Císař nemohl
ubránit! se nelibosti nad tím, že král Jiří, kteréhož chtěl míti jen
za pomocníka i služebníka, dělal se všude rozsudím, a nepomáhaje
mu k uherskému trůnu, že učiti ho chtěl, kterakby panovati měl
i v říši i v zemi své vlastní; král zase počínal stěžovati sobě, že
císař nedbaje věrné jeho rady a žádosti, rušil sám závazky a sliby
v Brně před rokem učiněné. 103

Ještě sice zdržovaly se obě strany
stížnosti o tom hlasité a veřejné, zvláště že ještě potřebovali jeden
druhého: ale svazek důvěry a přátelství jejich již se byl uvolnil,
a Bessarionovi nebylo ani zvláštní bystrozrakosti potřebí, aby nabyl
0 tom jistoty. Proto také prostředkování české počalo chýliti se
ku konci svému ve věcech jak uherských tak i rakouských.
V Uhřích nestranil sice Jiří Matiášovi nikoli, anobrž za příčinou
útiskův, kterými Jiskra mimo všecko své i krále českého podávaní
stíhán byl, stal se mu v běhu léta 1460 i veřejným nepřítelem:
ale na uvedení císaře do země uherské nemyslil tuším již nikdo.
K dotčenému pak roku rakouskému dne 1 července přišli od krále
poslové noví: Tas biskup Olomucký, jeho strýc Beneš Černohorský
z Boskovic, Jindřich z Kolovrat a kancléř Prokop z Rabšteina,
1 snažili se o smíření stran téměř dva měsíce s malým prospěchem.
Císaři arci nemohlo nebýti proti mysli, že poddaní jeho utekli se

byli o pomoc k mocnáři jinému, zvláště když vychloubali se zjevně
ochranou jeho a podporovali ji důvody právními, ačkoli král a

jednatelé sami nesobili sobě moci jiné, nežli ke smíření přátel
skému.104

Když pak toto zdálo se již i dosaženo býti, konečně
žádost některých stavův, aby bez meškání svolán byl sněm zemský
jakoby k sankci učiněných umluv, zavedla k nenadálému přetrhnutí
celého jednání: neboť císař za nehodné pokládaje, aby poddaní
předpisovali jemu svolávaní sněmův, odepřel se vší povolnosti další,
a poslové českého krále opustili Vídeň se stavy nespokojenými
zároveň.

Čím více vzdaloval se takto císař od krále, tím více počal
tento blížiti se k nepřátelům jeho. Všecky země Německé byly
v první polovici roku 1460 více nežli kdy rozbouřeny; strany obě
v říši, císařova i falckrabova, měřily se všemi silami svými, a čím
dále tím patrněji ukazovalo se, že císařova byla slabší. Bojováno
ve dvojím takořka oddělení; v jednom, na Rýně, stáli falckrabě
Fridrich a Ludvík Heský lankrabě proti novému arcibiskupu Mo

huckému Dietherovi z Isenburka, proti knížeti Ludvíkovi z Veldenz,
hraběti Oldřichovi z Wirtenberka, hrabatům z Leiningen a jiným;



ve druhém válčil Ludvík Bavorský ve Francích s markrabím Al

brechtem Braniborským a jeho pomocníky Wirtenberčany, Sasy a

jinými, Falckrabě Fridrich po mnohých nepatrných potržkách dobyl
4 července u Pfeddersheimu znamenitého vítězství, takže Mohucký
arcibiskup a Wirtenberští přijali brzy pokoj od něho diktovaný.
Ludvík Bavorský, maje ve vojště svém přes 4000 Čechův, opanoval
13 dubna biskupství Eichstatské, a položil se ku konci dubna
polem u markrabova města Roth, jehož i dobyl, jako také hradův
několik; a když markrabě Albrecht lehnul také polem proti němu
a okopal se, vojska obě sedminedělním harcováním ©krvavila i una
vila se, valné bitvy ani nesvedše.

Mezitím co branná moc obou stran ležela takto proti sobě,
kníže Ludvík zajev podtají s několika důvěrníky ku králi českému
do Prahy, vstoupil s ním v nejužší svazek přátelský. Již od 23 března
trvala tam vyjednávaní k tomu cíli, zvláště skrze Jana Caltu a Mar
tina Mayra, a dne 8 máje zasnoubena dcera králova Lidmila s Jiřím
synem Ludvíkovým řádně, však tak, že teprv po 8 létech měla

jemu oddána býti; téhož dne dán také zápis na spolek obranný
obou panovníkův, do něhož po dvou dnech, 10 máje, přijat i arci
kníže Albrecht. Mocí té smlouvy zavázali se pomáhati sobě vší
svou možností proti všem svým nepřátelům. Král Jiří vyjal jen
papeže a císaře ve věcech církevních a říšských, pak biskupy Mo

huckého a Wircburského, potom knížata Saská i Braniborská
všecka: však tak, aby král i knížata jeden druhého k bezelstnému
právu vždy mocni bývali (dass einer des andern máchtig sei zu
redlichen Rechten), a pak teprv, kdyby strana protivná, opomítajíc
právní jejich podání, chtěla předce provoditi pych svévolný, měli

spojenci vždy pomáhati sobě vespolek.
105

Byloť to důležité zna
mení počavšího již tehdáž rozpřátelení mezi králem a císařem
i stranou jeho, a mělo bezpochyby posloužiti těmto k naučení, že

oni bez krále ještě méně mohli obejiti se, nežli on bez nich. Ná

sledkem té smlouvy zdá se, že stal se přechod i přilnutí branného
lidu biskupův Bamberského a Wircburského k Ludvíkovi. Jím a

jinými ještě nehodami markrabě Albrecht zemdlen tak velice, že

nemoha déle držeti pole, 23 června podvolil se ku příměří, zpro
středkovanému sice od jeho přítele, knížete Viléma Saského, ale
nicméně proň tak krutému, že při pečetění jeho polily se mu prý
oči slzami. Zrušena zajisté jím na věky všecka moc zemského
soudu Normberského nad poddanými knížete Ludvíka i přátel jeho,
zničen také loňský nález Normberský proti Ludvíkovi a Fridri-



chovi falckrabi atd. Ale tři další články, o dobytá města a zámky,
o náhradu za škody válečné a o dostiučinění knížeti Ludvíkovi za

pohanění, kteráž prý utrpěl byl od markrabě, zavěšeny jsou na úsudek
krále českého, aby je rozřešil mezi stranami. Smlouvy tyto po
čaté u města Roth, a potom dokonané v Normberku od 24 června
do 6 července, upokojily říši na některý čas, a přispěly nemálo
ku povýšení vážnosti a moci královy v národu německém. 108

Kardinálu Bessarionovi podařilo se sice po několikerém odročení
konečně, že dlouho žádaný sněm říšský o výpravu vojska proti
Turkům počal se 19 září [1460] ve Vídni: ale jakož neštěstí
tuším všude stíhalo kroky jeho; tak i sněm ten neposloužil mu
nežli ku poučení, že marné byly všecky naděje, kteréž kurie Římská
kladla sobě do branné moci německé. Řečníci jak knížat tak
i měst jali se dovoditi slovy obšírnými, že dekrety někdy sněmu
Frankfurtského (1454) po tolikerých proměnách v říši ztratily již
byly moc zavazující; jiný že byl nyní králem českým, jiní že byli
kurfirstové v Mohuči a Treverech, jiní také knížata mnozí, ježto
k dekretům těm svolení svého nikdy nedali; nynější král český, na

jehožto moci a umění záležela prý čáka největší, že nebyl na sněmu
ani osobně ani skrze posly přítomen; v říši že bouřily větší války,
nežli kdy, a k upokojení konečnému že nebylo naděje, kdežto
předce bez pokoje a bez ustanovení někoho, ježtoby bděl nad za
chováním jeho, že nemohlo ani mysliti se na výpravu zahraničnou;
také v Uhřích žeby muselo dříve státi se upokojení celé a na
rovnání mezi císařem a králem Matiášem atd. Takž i odtud na

pomáhalo se k veličení krále českého a připravovány mysli k uznání

potřeby a spasitelnosti návrhu Mayrova. O císařově působnosti
nebylo v poradách těchto téměř ani řeči, ačkoli sněmování samo
dálo se před očima jeho;

107 ba formální příčina konečné jalovosti
sněmu nalézána v jeho neochotnosti, opustit! země své a zajeti
osobně do říše ke sněmování. Kardinál Bessarion velice rozhorlil
se proti sněmovníkům, ze vlažnosti u víře, věrolomnosti a nepo
volnosti proti papeži je káraje; pravilo se, že levicí svou žehnal je,
když rozcházejíce se brali odpuštění od něho.

Král Jiří odvážil se ještě jednou pokusu, obnoviti minulou
mezi ním a císařem přízeň. Na podzim, měsíce a dne nám ne
známého přišedše od něho Zdeněk ze Šternberka i Prokop z Rab
šteina ke dvoru císařskému, omlouvali krále svého, že ujímal se

byl prý stavův rakouských ne proto, aby je odvedl od poslušenství
císařova, nýbrž aby je k němu navrátil zase, však na ten spůsob,



aby císař jim také učinil, coby slušně činiti měl. Pravili dále, že
král měl byl již úmysl, táhnouti proti Matiášovi do Uher válečně,
Jiskroví, ku pomoci, ale že Pptrmistr přišed od Matiáše do Prahy
umluvil rok nový ke dni 6 prosince do Olomouce; chtělliby tedy
císařova Milost poslati také k roku tomu, žeby tam ještě i o konečné
srovnání jeho se stavy rakouskými jednati se mohlo. Kdyby ale
to nelíbilo se, žádali o sjezd osobní obou panovníkův, a císař aby
jmenoval den i místo k němu. Byloť to znamením císařovy již
nemalé nevole, že dal obsah poselství toho předložití universitě Víden
ské ku posouzení; potom pak kázal radám svým odpovědíti zkrátka,
že doufá, že král český zbaví se ovšem stavův rakouských a propustí
mu je; on že chce chovati se k nim podle starodávných práv,
řádův a obyčejův země své, však aby oni k němu také věrně a

poslušně se měli, a budeli jim čím povinen, že učiní ve všem podle
rady svých pánův a rad vlastních, jakož již často prý osvědčoval
se; když pak tak se stane, budeli potom král český chtíti, aby
poslal k němu někoho, že to učiní, v té naději, že i král zachová
se v těch věcech tak, jak tím Císařově Milosti povinen byl.

108

Po tak nevrlé a pánovité odpovědi odvrátil se král v srdci
svém od císaře a přestal tím raději prostředkovati ve věcech

rakouských, že dávný jeho přítel Oldřich Eicinger brzy potom
smrtí se světa sešel; stavové pak, nenalezše polehčení ve stížnostech

svých, brali od té doby útočiště své k císařovu bratru arciknížeti
Albrechtovi. Jaké to mělo následky, vyjeví se později dostatečně;
král a císař již neuhlédali se osobně, než když po dvou létech
onen přichvátal vysvobodit tohoto z rukou zuřivých povstalcův.
Horlilo se arci naň s nejedné strany, jakoby císaři hledal byl
ulouditi poddané jeho; sám Pius II psal mu ještě 27 listopadu
napomínaje, aby spokojen jsa s královstvím svým, nebral v ochranu
poddaných toho panovníka, jehožto křivdy dvůr Římský muselby
prý vážiti jako své vlastní. 108 Však nejednalo se tu o panování
snad české v Rakousích, ale o spůsob, kterak mělo nakládati se
s poddanými. Zdání o tom krále Jiřího ukázalo se býti rozdílné
ode zdání císařova: tento mněl nebýti nikdy u křivdě a nečiniti

jim než milosti, onen přiznával jim i práva také; král panoval
duchem národním, císař dynastickým.

110

V takové proměně nemohlo již býti řeči o provedení Mayrova
návrhu s císařovou dobrou volí, ačkoli dává se zpráva, že císař ani
nesvoloval ani neodpíral. Myslilo se však, že čeho nepodařilo se králi,
mohlo ještě podařiti se knížatům říšským, jeho přátelům, kdyžby



o to žádali. Pracováno k tomu směru v běhu léta 1460 na několika

sjezdech knížecích, nejprvé v Normberce, potom v Bamberce, neví
se však, v jakých okolnostech a s jakým výsledkem.

111 Ale vy

hlídky v té míře, co množily se u knížat a měst říšských, kalily
se u císaře i u papeže zase.

Konečně dne 8 října [1460] odhodlal se král ku kroku dů
ležitému a rozhodnému. Trojím toho dne daným zápisem spojil se
s knížetem Ludvíkem ježtě oužeji: v prvním potvrzeny sice předešlé
smlouvy, Plzeňské od 16 října 1459 i Pražské od 8 máje 1460,
ale výminky k nim přidané zdviženy, tak že oba panovníci měli

napotom hájiti jeden druhého slovem i skutkem bez výminky,
kdykoliby který z nich stíhán byl netoliko brannou mocí, ale i pro
cessy buďto světskými nebo duchovními; takéť mělo jiným knížatům
říšským zůstaveno býti na vůli, budouli chtíti také přistoupiti k té
smlouvě, čili nic. Druhým zápisem stoupil král do spolku branného
s knížetem proti Matiáši králi uherskému, za příčinou nespravedli
vého prý utiskování Jiskry, a kníže dal hned vyhotoviti odpovědní
listy své vedle krále proti témuž Matiášovi, »jenž se psal králem

Uherským.* Třetího a nejdůležitějšího zápisu předmět a oučel bylo
povýšení krále Jiřího na království Římské. Při motivo
vání toho žalováno nejprv na neblahý stav říše, kterak prý vraždy,
loupeže, pálení a jiná násilí veřejně se dály, pokoj a spravedlivost
hynuly a nebylo bezpečí ani na obecných silnicích ani jinde;
v takových okolnostech že výprava křesťanská proti Turkům,
jakkoli pilně potřebná, stala se byla nemožnou, a bylo se obávati,
aby čest a důstojenství císařské, někdy tolikerými obětmi, tolikerým
krveprolitím nabyté, říši konečně odjato nebylo. Protož když císař,
jemuž o to nejvíce pečovati bylo, po hojném a důtklivém napo
mínaní zůstával vždy nedbalým, že on král, co první světský kurfirst,
a kníže Ludvík co znamenitý oud říše, pánu bohu ke chvále, ku

prospěchu obrany křesťanstva proti Turkům a ke cti svaté Římské
říše spojili se dohromady a slíbili sobě pode ctí a věrou na místě
přísahy, že přičiní se oba dle největší své možnosti co nejpilněji
u arcibiskupův Mohuckého a Kolínského, u falckrabě a jiných
kurfirstův i knížat, i kdekoli toho bude potřebí, aby on král při
puštěn, volen a přijat byl za krále Římského. Zavázali se při tom,
že v té věci nyní ani budoucně jeden od druhého děliti ani opouštěti
se nebudou; a kdyby kteréhokoli z nich proto jaké příkoří potkati
mělo, ba i kdyby která země jejich snad válkou sklíčena byla,
že přispějí jeden druhému vší svou podstatou ku pomoci a vážiti



budou jeho křivdy a nebezpečí jako své vlastní; i všecky tajnosti,
kterých se dovědí v té věci, že sobě vespolek věrně a pilně zje
vovat! chtějí atd. 112

Aby pak knížecí ochotnost odměněna i upevněna
byla, zavázal se mu král, že buda králem Římským potvrdí jemu,
domu a přátelům jeho všecka práva i výsady, kterýchžto požívali
v říši, že mu svěří ouřad nejvyššího hofmistra říšského s ročním
platem 8 tisíci zlatých, však tak, aby službu náležitou skrze náměstka
vykonávati mohl, město Donauwerd že mu zapíše do zástavy ve
40 tisících zlatých, náměstnictví své v říši, kdyžby sám nebyl pří
tomen, že svěří jen jemu a jeho příteli falckrabovi, však pod ně
kterými výminkami atd. Netřeba tuším dokládati, že umluva tato
mezi oběma mocnáři chována měla být v největší tajnosti. Martin
Mayr vypraven a zplnomocněn jest, aby zajda osobně k Rýnským
kurfirstům, vyjednával s nimi a hleděl získati je pro návrh.

Z posledního zápisu viděti jest, že král předvídal dobře, s jakými
nesnázemi potká se a jaký odpor zbudí zamýšlené jeho povýšení;
zmínka o tom jest nemenší důkaz jeho plné odhodlanosti, nežli

pilnost, kterou brzy vynakládal na vše strany, aby ze sousedův
dělal sobě přátely. Nejvíce záleželo mu na králích uherském a

polském, a na markrabí Albrechtovi Braniborském. Byv od Matiáše

požádán o nový rok a nové jednání, vypravil k němu nyní svého

nejdůvěrnějšího přítele, pana Zdeňka Kostku, a uložil tomuto na

jevo prostředkovat! sice mezi Matiášem a Jiskrou, podtají ale

obnoviti, budeli možné, dávnou přízeň s králem uherským a získati

jej také ku podporování Mayrova návrhu. Pan Zdeněk stihl jej
v Košicích, vedoucího již drahně času s chatrným prospěchem
válku proti hradům Sáryši a Rychnavě, jichžto hájili Jiskroví
hejtmané, Jan Talafous a Matěj ze Kněžic. Hradové postoupeni
do rukou 'páně Zdeňkových, a spor ten celý podán na mocný
rozsudek krále českého.113 Neméně podařil se i druhý záměr, ježto
Matiáš uznal rychle, jak důležitý a jemu příznivý připravoval se
tu obrat věcí. Přijaltě s patrnou radostí ujištění, že dcera králova
Kuňka Kateřina dána mu bude k manželství, jakož někdy ustano
veno bylo; žádal aby mu vydána byla ještě před časem svatebním,
že chce ji opatřiti co skutečnou královnu i přede vdáním. Umluveno
k tomu, že dne 21 prosince 1460 měl býti on v Trenčíně, král
Jiří v Olomouci, a že mělo určití se tam zespolka podrobně, čeho
bylo potřebí; Michal Szilagyi, Jan biskup Varadínský a jiní preláti
i páni obou království měli vyskoumati a rozhodnouti v dobrotě,
která strana vlastně vinna byla rušením umluv Strážnických, ostatně



měli oba králové i země jejich nejen míti pokoj mezi sebou, ale
i pomáhali sobě a hájili se obapolně proti všem svým protivníkům
a nepřátelům.

114
Vykročil tím tedy již král Jiří, aspoň mravně, ze

prostřednictví svého mezi císařem a Matiášem.
S králem Polským Kazimírem měl byl král, podle předešlých

umluv, sjeti se o S. Janě; ale nestalo se z příčiny neobyčejné
i nenadálé. Byloť toho léta, jakož vypravuje starý letopisec, »domnění
na Kazimíra, že zjednal jest i králová, sestra krále Ladislava, aby
zemi českou pálili, města, městečka i vsi. A protož král Jiří kázal
v městech volati, aby žádných Polákův do měst nepouštěli, a
z svého dvoru všecky vyhnati kázal. Neb sou mnoho škod činili
ohněm v kraji Zateckém i jinde v Cechách. A kteří sou v městech

byli řemeslníci aneb otroci, mnozí sou vyhnáni z země.« 115
Schytaní

paliči vyznávali skutečně na krále Polského: ale byla to prý lest

nastrojená od křižovníkův Pruských, kteří všemi prostředky hledali
zbuditi nepřátelství a válku mezi Cechy a Poláky, aby v boji
s těmito nalezli trochu oblevy. Věc nabývala takové opravdovosti,
že již v Praze myslilo se prý skutečně na válku s Poláky: pročež
Kazimír vypravil dva pány své ke dvoru českému, kteří nejen
očistili ho z podezření, dovodíce že král jejich, kdyby Cechům
škoditi chtěl, mělby té podstaty dosti, aby to činil brannou rukou
veřejně, ale nabízeli se také, dle obyčeje věku, k souboji s každým
člověkem, jenžby krále jejich viniti chtěl. Král Jiří vyznal, že

obvinění takové považoval vždy za lež od nepřátel kterýchkoli
snovanou, a smířil se s Poláky zase. Umluven tudíž nový sjezd
plnomocníkův českých i polských do města Bytomi ke dni 25 listo

padu, k urovnání předběžnému stížností obapolných. Cechové byli
Zdeněk ze Šternberka, Vilém mladší z Risenberka i z Rabí a Jan
Jičínský z Cimburka: mezi Poláky pozorujeme, vedle Jana z Ten
čína, Stanislava Ostroroha i jiných, také chvalně známého dějepisce
Jana Dlugoše, kanovníka Krakovského. Ti dne 29 listopadu snesli
se o článcích následujících; 1) že králové jejich oba měli nejdéle
do 1 máje 1462 sjeti se osobně ve Větším Hlohově; budoucně
pak, jestli podobného sjezdu bude potřebí, že má státi se v ně
kterém městě království Polského; 2) mezitím i potom že jak
panovníci tak i poddaní jejich mají žiti spolu v bratrském pokoji
a lásce, aniž pomáhati jeden na druhého kterékoli osobě světské
neb duchovní, papeže jediného vyjímaje; kdokoli z poddaných
zruší pokoj ten, že má od krále svého náležitě trestán býti; 3) staré
smlouvy mezi královstvími českým i polským buďte obnoveny: co



do země Mazovské ale, že Kazimír za ni ručiti povinen nebude;
4} silnice v obou zemích buďte kupcům všem svobodny, a králové
oba starejte se, aby v obchodu zamezeny byly všecky mince

špatné; 5) pře o hrady a tvrze, ku kterým král český osoboval
sobě právo v Polště, též o věno královny Elišky, měly státi
v dobrém míru až do sjezdu králův dotčeného. 116

Větší byly nesnáze o zachování přízně s domem Braniborským;
nejen že starých i nových úrazův bylo drahně, ale král nemohl
neviděti, že blížením se k Ludvíkovi Bavorskému vzdaloval se od
Albrechta Braniborského, na jehožto předce dobré vůli záleželo
tuším nejvíce, mělli býti konečně králem Římským. Markrabě
Albrecht byl pravá duše svého domu, on zastupoval všecky bratry
své slovem i skutkem ve všech jejich záležitostech; a i kde bratr
jeho kurfirst Fridrich jednal sám, řídil se obyčejně zdáním jeho.
O Chotěbuz, co manství koruny české, osazen byl soud v Praze
ke dni 18 máje 1460 mezi Zdeňkem ze Šternberka a Fridrichem
kurfirstem; Fridrich uznával s počátku krále českého za soudce,
a vypravil k němu své zástupce, ale když nález soudní chýlil se

proti němu, chtěl odvolávati se k císaři, co mu od Čechův po
kládáno za pych.

117 Potom oznámil král oumysl svůj, vyplatiti
foitství Lužické, ale psaním 22 září odročil toho zase; pak 15 října
vedl do Fridricha stížnost, že sáhl prý mocí na Jindřicha knížete
Hlohovského.118 Markrabě Albrecht smluvou u města Roth počatou
a třemi články na krále českého zavěšenými byl poněkud vázán,
že musel šetřiti sobě jeho dobré vůle. Takéť přijel ty dni po
S. Martinu osobně do Prahy, aby pokud možná příznil se s ním,
měv sobě uložený od něho rok k rovnání se o dotčené tři články
s knížetem Ludvíkem. O rovnání však tom jen tolik jest známo,
že nepodařilo se, a že král uložil proto stranám rok nový do
Chebu ke dni hromnic nejprvé příštích. Hlavní ale tajné jednání
točilo se vždy jen o povýšení královo na království Římské. Nevíme,
jaké výhody podávány bratřím Braniborským za hlas jejich, ani

jaké idey a sliby přednášel král o budoucí své činnosti v říši; to
ale v každém pádu bylo předvídati, že napotom jednati a působiti
mínil sám, a že tudíž markrabovo působení jakoby místocísařské
mělo vžiti konec. Protož cokoli podával král, nemohl se mu mar
krabě nikdy státi ochotným pomocníkem; také vyznal tento upřímně,
že jak tehdáž strany v říši stály, pomoc od jedné budila sama
sebou odpor od druhé. Saský kurfirst Fridrich od smíření se
s Cechy rád byl nabytému pokoji a vzdaloval se napotom všeho



přímého účastenství v běhu věcí politických: ale svaka svého,
Fridricha císaře, přidržel se až do své smrti (f 1464) vždy věrně,
aniž dal se v tom mýliti čímkoli. Treverský kurfirst Jan byl bratr
druhého svaka císařova, Karla markrabě Badenského, i nebylo také
naděje, získati jeho. To představoval Albrecht králi a dal mu
rozuměli, že netušil dobře návrhu. Mezitím aby neurazil jeho a
nevehnal nepřátelům svým ještě více do náručí, tvářil se všelijak
příznivě a sliboval přimlouvati se u obou kurfirstův, Saského
tchána i Braniborského bratra svého. Král žádal konečně, aby tak
učinil a nezjevoval návrhu dále nikomu. Zasnoubení dítek jejich,
syna králova, Jindřicha staršího se dcerou markrabovi nejmilejší,
Ursulou, kteréž stalo se dne 25 listopadu, na konci celého jednání
bylo důkazem, že oba rozešli se tenkráte v dobrém přátelství.

119

Mezitím zjednal to Martin Mayr u dvou kurfirstův Rýnských,
u falckrabě Fridricha i u Diethera z Isenburka, nového arcibiskupa
Mohuckého, že zavázali se oba určitě k volení Jiřího na království
Římské, onen zápisem daným ve Wircburku dne 16 listopadu, tento
dne 3 prosince, a však pod výminkami mnohými a obtížnými. Mezi
nimi nejdůležitější byla pro krále bezpochyby žádost arcibiskupova,
aby od té chvíle, co bude volen na království Římská, nepřijímal
svátosti večeře páně jinak, nežli jako všickni ostatní králové křesťanští.

Král již dříve, nežli došla zpráva o Mayrově pořízení, počal
rozpisovali do říše dotčený již rok Chebský, ku přátelskému prý
porovnání obou jeho milých svakův, Ludvíka Bavorského i Albrechta
Braniborského, a »k opatření též jiných věcí potřebných pro pokoj
v říši, jakož toho žádala povinnost jeho, co předního kurfirsta
světského*. Nemohl tedy nežli nechati věci počaté v běhu svém:
ale zdá se, že již i naděje ubývalo jemu, i chuti také. Dříve však
zabral se ještě (před vánocemi 1460)

120 s komonstvem valným do
Olomouce, k jednání s králem Matiášem, dle umluv Košických.

Rok Olomoucký [1461] sliboval hned s počátku prospěch
velmi chatrný. Král Matiáš, přijev do Trenčína, upadl tam ne
zadlouho v nemoc tak těžkou, že mu již netušili; museli zavezli ho
do Budína zase, kdež potřebí bylo drahně času nežli pozdravil se opět.
Král Jiří po delším vyjednávaní v Olomouci mezi stranami — neb
nejen uherští plnomocníci a rakouští stavové byli tam přišli, ale
i císař, nabádán byv od poddaných svých, poslal své rady, ne aby
co povolil, ale aby povolným zdál se býti — chystal se i sám

zajeti osobně k Matiášovi: ale na cestě v Kroměříži uslyšev o po
vaze nemoci jeho zastavil se, vypravil posly své do Trenčína,



i obrátil se sám do Brna. Nezjednáno mezi císařem a Matiášem
nic nežli prodloužení příměří; s výrokem krále českého mezi

Jiskrou a Matiášem byl tuším Jiskra tak málo spokojen, že ne
zadlouho (10 března 1461) vstoupil veřejně do služby císařovy,
co krále uherského, kdežto neshoda mezi císařem a králem českým
již byla vůbec známa. Jen co do svatby Matiášovy s dcerou krále
Jiřího stalo se ouplné a dokonalé narovnání v Trenčíně 25 a 26 ledna,
a kněžna mladá potom 25 máje [1461] opustila navždy Prahu
i rodinu svou, a vedena jsouc do Trenčína, odevzdána tam v moc
ženicha svého s velikými slavnostmi.

Nedlouho před sjezdem Chebským, ku konci roku právě mi
nulého [1460], přihodila se v Němcích proměna, která pro násle

dující běh věcí měla důležité následky. Strana konciliární a

patriotická, o kteréž již několik let nic nebylo slyšeti, obživla
nenadále opět a pozdvihla hlavy své, když přední kurřirst duchovní,
Diether arcibiskup Mohucký. postavil se aspoň na chvíli v čelo

její. Bylať věc přirozená, že zmáhající se všude svatovláda, i množící
se rok co rok požadavky kurie Římské, budily v národu Něme
ckém také odpor rostoucí, který přeskakoval v tisícerých úkazech
a příležitostech, často dosti surově, ale nikdy hromadně. Nejdojí
mavější toho spůsobu příběh byly půtky, kteréž od několika let
arcikníže Sigmund Tyrolský, papežův někdy schovanec, vedl se

známým kardinálem Mikulášem Kusou, biskupem Brixenským.
Kardinál byv od arciknížete jat a mocí donucen, sliboval mu slavně,
čehokoli na něm žádáno; potom ale když utekl se do Říma, přišly
od papeže netoliko rušení takových závazkův, ale i pohrůžky přísné.
Poslové arciknížecí, ježto papeže lépe zpraviti, a kdyby to nešlo,
také odvolání od něho činiti měli, zatčeni sou v Římě co kacíři,
nevěřivší v papežovu neomylnost, a nad Sigmundem samým vy
řčena klatba (8 srpna 1460). Arcikníže dal proti tomu od svého

rady, doktora Řehoře z Heimburka, sepsati appellací dosti ostrou
(13 srpna), pro kterouž pak i spisovatel její dán jest od papeže
do klatby (18 října 1460). Na to sepsal doktor Řehoř ještě smě
lejší a důtklivější odpor, kterýž ačkoli tiskem rozmnožen býti ne

mohl, předce po celých Němcích dychtivě čítán a šířen byl. V témže
času přihodilo se, že i arcibiskup dotčený upadl do klatby církevní,
ne sice od papeže, ale od podřízených soudcův komory apoštolské,
protože znamenitou summu peněz, kterouž k zaplacení annat byl
sobě u Římských bankéřův vypůjčiti musel, zmeškal byl zapraviti
v čas určitý. Tím rozdrážděn jsa Diether, postavil se ve zřejmou



opposici proti Římu, a nepovolali! hned, aspoň přijal do své spo
lečnosti a rady předního kurie Římské protivníka, doktora Řehoře.
Tohoto návodem učinil i on appellací od papeže k budoucímu
koncilium, a rozepsal, co arcikancléř říšský, nejprv sjezd do Bam

berka, potom do Normberka k vedení stížnosti před knížaty a

městy celé říše Německé.121 Obrat ten nebyl ovšem nepatrný:
myslilo se hned na spojení s králem Franským Karlem VII, kte

rýžto za příčinou jak známé své pragmatické sankce, tak i příkoří,
kteréž strana Francouská v Neapoli od papeže trpěla, nebyl tohoto
přítelem a horlil od dávna pro koncilia; 122 v dalším postupu byliby
se připojili také světští nepřátelé Pia II v Itálii, jichžto počet byl
hojný a moc dosti znamenitá.

Takto napnuly se byly s počátku roku 1461 všecky poměry
veřejné, státní i církevní, v národu německém, a opposice proti
císaři a papeži pospolu, ač nesplývala cele dohromady, proplétala
však a sílila se na vzájem mnohonásobně. Proti papeži nevedl jí
tenkráte kacíř, ale církevní kníže sám, a proti císaři ukládali radu
králové i knížata světští. Následkem mimořádného outku toho,
kdyby se byl provedl, bylaby nastala již tehdáž ne v samé toliko
říši německé nová věcí tvárnost. Ale ještě nesplnila se byla léta;
papež i císař, vidouce společné nebezpečí své, přiblížili se k sobě

ještě více, a povstali spojenou silou k odporu; císař poprvé v životě
svém stal se bedlivým a přičinlivým na delší čas, a brzy se ukázala
převaha výtečné organisace hierarchické nad silnými sice, ale ne

spojenými a neustrojenými živly opposičními. Aniž pak měl arci

biskup Diether tolik mravné povahy a síly do sebe, aby byl mangu
rovati mohl věk nový.

Ačkoli pak císař psaními do říše hojně rozesílanými vystříhal
byl před sjezdy, ježto se připravovaly bez jeho vědomí a vůle,
sešlo se předce do Chebu na počátku měsíce února [14611 shro
máždění veliké. Osobně byli přítomni, kromě krále, Fridrich kurfirst
a Albrecht markrabě Braniborští, arcikníže Albrecht, císařův bratr,
Ludvík, Jan i Ota knížata Bavorští, Vilém, Arnošt i Albrecht kní
žata Saští, Ludvík lantkrabě z Hes, biskupové Bamberský, Wirc
purský, Vratislavský, Lubuský a Frisinský, markrabě Badenský
jeden, hrabata Filip z Kazenelnbogen a Vilém z Henneberka i jiní;
plnomocníky své poslali arcibiskupové Mohucký, Kolínský, Tre
verský a Salcburský, kardinál biskup Augsburský, biskupové Kon

stantský a Eichstatský, falckrabě Fridrich, Filip vévoda Burgundský,
hrabě Eberhart z Wirtemberka i jiní; pak i města říšská Ulm,



Augsburk, Normberk, Řezno, Štrasburk, Nordlink, Špír, Wurmus atd.
Od dávna nebylo prý vídáno tolik znamenitých pánův pohromadě,
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a náčelníci strany vlastenské v Němcích, doktorové Řehoř z Heim
burka i Martin Mayr, připojili se arci také. Litovati jest, že o celém

jednání, ježto trvalo až do 20 února, nezachovaly se než chudé,
zlomkovitě a stranně zprávy. Víme toliko, že smíření knížete Lud
víka i markrabě Albrechta nepodařilo se opět. Co dále před se

bráno, popisoval Řehoř z Heimbrka ve psaní ku panu Janu Caltovi
z Kamennéhory dne 14 února v tato slova: »Zde nyní hlavně
o trojí věci dějí se porady: 1) o desátku, kterýž na duchovenstvu,
a třidcátku, jenž na laicích na tři léta ze všech přijmuv jejich na
sněmu Normberském nedávno požádáni jsou, majíli a kterak sbí
ráni, a jakým spůsobem na válku tureckou nakládáni býti ? Neb
jsou i takoví lidé, kteří se domnívají, že to všechno vymyšleno jest
leda k sehrabání peněz a k obrácení jich bůh ví kam. 2) Máli

proti Turkům se válčiti, kdo má býti nejvyšším hejtmanem celého

vojska říšského? Mnozí chýlí se ku králi Vašemu, že co vůdce
polní nad jiné vyniká, má dostatek zbraně a ducha i umění váleč
ného, a požívá také u všech největší vážnosti. Ten ale vymlouvá
se domácími péčemi, a že říše jeho není ještě se všech stran upo
kojena : kdyby ale byl doma dosti bezpečen, žeby neodpíral od
dati se boji tomu dalekému a vésti jej, pokudžby na něm záleželo,
srdnatě k obecnému dobrému křesťanstva. 3) Aby po uklizení všech
válek a domácích rozbrojův ustanoven byl žádoucí pokoj po celé

říši, a jeden z mocnějších knížat aby jmenován byl jeho konservá
torem a obráncem. Všech pak žádosti a mysli obrací se ku králi
Vašemu, a to právem; neb který jiný kníže říšský má tolik autority
a moci, aby pokoj ochrániti a čestný ten ouřad důstojně i chvalně
zastávati mohl? Máť on sílu i jmění a proti rušitelům pokoje vojsko
vždy hotové; známa jest všem moudrost i velikomyslnost jeho a

hojná skušenost věcí státních. Aniž zdráhá se on: ale žádá, aby
mu svěřena byla spolu administrace říše s mocí svrchovanou. I jsou
mnozí, a zvláště Ludvíkové dva, kníže Bavorský a lantkrabě Heský,
biskup Bamberský a poslové kurfirsta Mohuckého i falckrabovi,
též arcibiskupa Salcburského, hraběte Wirtemberského a měst

Normberka, Řezná i Augsburka, kteří svolují k tomu bez rozpakův,
když prý císař nemůže dosti činiti povinnosti své, domácími roz

broji vždy zaměstnán jsa i sotva jim odolávaje. Ale jináče soudí
kurfirst Braniborský a jiní nemnozí, kteříž za to mají, že nesluší

takový úkor činiti Velebnosti Císařově, aby jemu, jako nespůsobi-



lému, přidán byl společník vlády aneb dokonce poručník a zprávce.
Co dále se ustanoví, čas ukáže; zdá se mi ovšem, že sjezd bez

pořízení se rozejde, a že doutnající již prvé nevole mezi králem a

Braniborským vzroste v těžkou i krvavou válku«.’24 Viděti z toho,
že jednáno v Chebu nyní opět o návrhu, který Martin Mayr byl
činil hned od počátku, že aspoň veřejně o jmenování Jiřího králem
Římským nebylo řeči, ačkoli není pochyby, že v konferencech dů
věrných a tajných na ně také nastupováno. Ba pravilo se, že král
podával Fridrichovi Braniborskému, jakýkoli by ouřad v říši míti

chtěl, a že sliboval poříditi při bratra jeho Albrechta s Ludvíkem
Bavorským podle jeho žádosti, jen aby dal mu hlas svůj ku krá
lovství Římskému. Fridrich odpověděl prý, že dle zápisu jednoty
kurfirstské od r. 1446 nižádný z kurfirstův neměl v takových vě
cech rozhodovat! se sám, bez vědomí a vůle jiných, a protož že
ani jemu nebylo nic možné činiti v té věci. Proti královu pozna
menání, že Mohucký a Falcký již k tomu svolili, namítal, že ti oba

nebyli ještě do kurfirstské jednoty přijati, a protož že hlasové

jejich neměli ani dostatečné platnosti; teprv kdyžby Mohucký
prý učinil do jednoty kurfirstské přísahu, obdržel od císaře své

regalia i rozepsal sněm říšský k té věci řádně, žeby také on za
choval se v ní, jakožby se ctí učiniti mohl, aby králi povolným se
ukázal. 125

Byl to aspoň eufemický spůsob odepření. Uzavřeno ko

nečně, že na nastávajícím tehdáž sněmu Normberském o té věci
mělo dále jednáno býti, a Fridrich slíbil přičinit! se, aby tam jak
Mohucký tak i falckrabě přijati byli do jednoty kurfirstské. Dříve
pak, nežli knížata rozjeli se z Chebu, obnovil král přátelské své

smlouvy jak se knížaty Mnichovskými Janem i Sigmundem, syny
někdy Albrechtovými, tak i s arciknížetem Albrechtem; o poslední
promluvíme dole místněji.

Na sněmu Normberském, kterýž následoval, byli přítomni
osobně tři kurfirstové, Mohucký, falckrabě a Fridrich Braniborský,
též jiných knížat i stavův říšských drahně; král Jiří poslal pana
Zbyňka Zajíce, Mayra i jiné rady své; přišlo také poselství od
krále Matiáše. Mimořádná důležitost a památnost toho, co tu jed
náno, stála v opáčném poměru s jeho známostí u potomstva. Ža

loval nejprv arcibiskup Diether na papeže, že prý poslové, kteréž
vypravil byl k němu o potvrzení své, museli zavázati se k zapla
cení, jmenem annat, trojnásob tolik, co předkové jeho, a že museli

přísahat! do duše jeho, že před uplynutím jednoho léta představí
se osobně, aby přijal od papeže naučení, kterakby ve svém důsto-



jenství chovali se měl. Naučení ale to že neslo v sobě, aby nepro
tivil se desátku a třidcátku požádaným pro potřebu tureckou, aby
budoucně bez papežových vědomí a vůle nerozpisoval ani sněmův
v říši, ani synod ve své diecesi; aby zavázal se nesvolovati k usta
novení všeobecného koncilium atd. Potom vedeny na sněmu žaloby
na kardinala Bessariona, i jeho neslušné prý ve Vídni proti po
slancům říšským se chování. Váženo tudíž ve shromáždění s těž
kostí, kterak dvůr Římský libovolně prý ukládal a množil poplatky
v říši, kterak svou mocí doléhal na vybíraní desátku a třidcátku,
ačkoli sněmem říšským nebyli povoleni, kterak vlastnil sobě právo
dohledu nade vnitřní vládou v říši, kterak nešetrně nakládal s před
ními knížaty národu německého, překračuje prý ve všem i široké
meze Vídenského konkordatu, tak že všickni přítomní rozhorlivše
se ve vlastenských citech svých, počali přemítati o prostředcích,
jimižby ochránili postavenou v nebezpečí čest, svobodu a samo
statnost »jazyka německého* (teutschen Gezunges). Protož prote
stováno ze sněmu veřejně proti dotčenému desátku i třidcátku, a
od papeže žádáno, aby zrušil Mantuanský svůj dekret o konciliech;
Řehoř z Heimburka pak vypraven ku králi Franskému, aby vy
skoumal oumysly jeho co do koncilium. Kurfirstové zavázali se
mezi se bou, že nebudou se v té věci děliti; ale zastávati společně,
kdyby kterého z nich jaké příkoří potkati mělo. A poněvadž to
vše, i jiných neřestí více, přiházelo se prý nedbalostí a nečinností

císařovou, padaly také proti němu pohrůžky mnohé, a všickni tři
kurfirstové přítomní vydali pod datum 1 března psaní, kterýmž
volali jej hlasem důtklivým a přísným, aby osobně přijel na sněm,
jejž ukládali zespolka do Frankfurtu k neděli sv. Trojice (31 máje),
sice žeby nuceni byli opatřiti sami, co kázala potřeba křesťanstva
i svaté říše. Poslové čeští neoučastnili se demonstrací těchto, pro
tože král jejich nechtěl ani tehdáž ještě vystupovati veřejně proti
císaři, a tím méně proti papeži; takéť nejednalo se v Normberku
dále o volení jeho na království Římské, ačkoli falckrabě i Mo

hucký arcibiskup přijati byli již 6 března do kurfirstské jednoty:
ba mluveno spíše v tom smyslu, jakoby pokusy k tomu cíli činěné

byly přečiněním a neslušností. Slo to snad následkem dotčeného
horlení o »jazyk* německý, aneb že kurfirstové nechtěli před
sněmem Frankfurtským odvážiti se k rozhodnému kroku proti
císaři; falckrabě i Mohucký jednali tím ovšem proti tajným úmlu
vám, ježto učinili byli na konci minulého léta. Pokusy jejich o smí
ření stran v říši, Ludvíka i Albrechta, neměly opět prospěchu žá-



daného: a poselství uherské, ježto nebezpečím od Turkův (po
Szilagyiho porážce a zahynutí) nově nastalým mělo pobádati kní
žata k rychlému postavení krále Jiřího v čelo výpravy křesťanské,
stalo se jakoby hlasem volajícího na poušti. Sněmování trvalo
tuším do dne 15 března.126

Sněm sotva se rozešel, a již pospíchal markrabě Albrecht
oznámit císaři v největší tajnosti vše, co se na něm dálo. Nejprvé
blažil jeho i sebe, že pilnosti jeho i bratrově podařilo se prý skrotiti
bouři, hrozivší již od sjezdu Bamberského, tak znamenitě, že na
sněmu Normberském obrátila se v pouhý takořka dým a páru,
jakož prý Císařova Milost přesvědčí se ze zápisu sněmovního dosti
neškodného, ku kterémuž nad to ani prý knížata Saští, ani mar
krabové Braniborští nesvolili. Potom naříkav, že císař neposlal byl
nikoho ze svých ani do Chebu, ani do Normberka, odkryl mu
veškeré tam jednání, zvláště o povýšení krále českého, a kterak
přičiněním obou bratří markrabí návrh takový dosavad zmařen

byl. Připojil k tomu zdání své a prosby, kterakby císař i papež
zachovati se měli, aby řetěz ten, jako někdy neutralitu Frankfurt
skou, konečně přetrhli; radil zejména ku koncessím některým, jak
od císaře, tak i od papeže. Bratrovi jeho Fridrichovi kurfirstu, tak
prosil, aby císař dopřál povlastenčiti si trochu s jinými: neboť ne

zdálliby se býti vůbec nestranným, žeby nemaje přístupu a víry,
nemohl posloužit! jemu mezi kurfirsty tak jako on Albrecht mezi
ostatními knížaty. Doložil i výstrahy, že král český, arcikníže Al

brecht, kníže Ludvík Bavorský a biskup Wircburský učinili již mezi
sebou smlouvu, aby před letnicemi vytáhli proti císaři do pole a
donutili jej dáti králi Jiřímu hlas ku království Římskému; a s druhé
strany že měl stejnou dobou i Matiáš z Hunyadu povstati válečně
a žádati na něm koruny své.127 Podobné zprávy šly od něho také
ku papeži.

Císaře došly zprávy a výstrahy tyto jak od sněmu, tak i od
markrabě, na počátku měsíce dubna ve Štýrském Hradci. Ten
kráte probudil se u něho v míře neobyčejné cit, ne tak bázně,
jako urážky cti a hrdosti, a spojený s ním chtíč pomsty. Pobouření
myslí na dvoře jeho bylo veliké, a přemítány všeliké cesty, jimižby
oumysly nepřátelské netoliko zmařeny, ale i potrestány býti mohly.
Především obráceno zření ku papeži. »Považte, svátý Otče!« (tak
psal císař 7 dubna) »jak odvážné fakce povstávají v říši, a chtějí
nám oběma, vrchnosti své duchovní i světské, ukládati zákony py
chem svatozrádným (ausu sacrilego); potřebí jest, abychom i my



bez meškání spojili se a pomáhali sobě proti nešlechetným jejich
oukladům. Přispějte nám radou i pomocí, my je rádi přijmeme.
Na Dietherovi vidíte, kam to vede, když dává se duchovní po
tvrzení bez vědomí světského: aspoň postarejte se, aby svěcení

arcibiskupského, kteréhož ještě nemá, nedosáhl ani napotom atd.«
Přičinil se také císař rychle o zmaření zamýšleného sněmu Frank
furtského; věrný jeho maršálek Jindřich z Pappenheimu vypraven
do říše, aby odhrozil z cesty té knížata i města.128 Náruživost však

neopanovala mysli Fridrichovy tak, aby škodila rozmyslu a opatr
nosti. Uznával, že mezi všemi nepřátely král Jiří byl mu nejnebez
pečnějším, ačkoli zjevně byl se nepřítelem ani neukázal; proti němu
obrátil tedy hlavní úsilí své. Cítě pak nedostatečnost sil svých
branných, umínil užívati s pilností všech výhod, ježto mu naskyto
valo vysoké jeho postavení, k osamocení a zemdlení krále českého.
Podržel i dále tvárnost poloupřátelskou, ale pohádal i papeže proti
němu, i hledal nových alliancí jak v říši, tak i kromě ní. Kurie
Římská požadovala co den náruživěji poselství, ježtoby přišlo učinit

poslušenství jménem krále a národu českého; a to nedálo se prý
bez přičinění císařova. První pak kníže, kteréhož týž císař získati
se snažil na svou stranu, byl sám Ludvík Bavorský, jenž ale ode

přel se mu; podával i falckrabovi skrze knížata Saská, že svolí
k jeho žádostem o potvrzení tak řečené arrogace, ale ani to ne

došlo cíle svého. Blížil se také, skrze kardinály Bessariona i Kar

vajala, poprvé ku králi Matiášovi; ale ten, vešed nově (4 dubna)
ve smlouvu s bratrem jeho arciknížetem Albrechtem, nechtěl ani
rokovati s císařem bez něho. Trpělivost jeho nicméně nezdary ta
kovými nedala se odstrašit!; pokoušelť se i dále v rokováních jalo
vých, ažby mu naskytla se příhodná doba pomsty.

Ještě opatrněji a spolu také šťastněji počínal sobě Pius II.
Ve psaní sice, kteréž císaři dal za odpověd dne 14 máje,

129 zdálo
se, že lehce sobě vážil outoku, jímžto stíhán byl od sněmu Norm
berského; chlapecké byly to prý oštípy, házené s větší náruživostí
nežli silou. Císař že ve vlastní moudrosti své najde radu nejlepší,
co a jakby činiti měl; nicméně že uloženo legatům, kteříž půjdou
do Němec, aby o jeho dobré pečovali neméně, nežli o prospěch
církve. Chválil velice, že císař snažil se přivinouti k své straně kní
žata odporná, i že proměniti chtěl svou mocí místo sněmovní; radil
však a prosil, aby ke sněmu zabral se osobně sám; lidé že diví

se, proč toho neučinil dávno, ano bylo především potřebí, aby se

nemluvilo, že štítí se nákladu na cesty a zanedbává věci říšské;
Palacký, Dějiny české IV., vyd. 4. 24



přítomnost jeho že smělosti odejme odbojným a dodá věrným; že

to radí z pouhé čisté lásky, chtěje císaře viděti ve všem dokona
lého. Tvá nediv se řeči té upřímné; mýlímeli se, děje
se to z přílišné milosti, ne žebychom Tobě co předpisovat! chtěli.*
Omluva tato již sama postačuje za důkaz, jak nerad císař upomí
nati se dával na tuto svou povinnost. Psal nad to papež všem
knížatům vůbec i každému zvláště k ospravedlnění svému, a poslům
svým, Rudolfovi z Růdesheima, děkanu kapituly Wurmuské, i Fran
tiškovi z Toleda plnomocenství dal, aby na příštím sněmu říšském
koncessiemi některými ve jménu stolice Římské knížata získati
hleděli.

Měšťané Frankfurtští, dle rozkazu císařova, nedovolili u sete
sněmování: arcibiskup Diether převedl je tedy do svého města
Mohuče. I stalo se mnohem méně hlučným, nežli očekáváno
bylo, a podobalo se téměř soukromému sjezdu přátel Dietherových.
Řehoř z Heimburka byl netoliko přítomen, ale obdržel i první
mezi řečníky místo. Programm jednání sněmovního byl cele cír

kevní, o annatách, o klatbách papežových a odvolání se ku kon

cilium, o desátcích atd. a poslové papežovi bráni s počátku do
výslechu, jako strana provinilá: oni však vedli obranu papežovu
směle a šťastně. Provinění arciknížete Sigmunda i náhončího jeho
Řehoře pravili že bylo příliš patrné, a zvláště Řehořovo tak no

torní, že nebylo ani třeba volati ho k soudu; annaty že nebyly od
koncilií zrušeny a že vybíraly se nyní mnohem mírněji nežli dříve;
třidcátek že nežádán nežli v Itálii, kdežto knížata v Mantui byli
k němu svolili; chtějíli Němci v zemi své desátek aneb třeba
dvadcátek proti Turkům vybírati a jím nakládati sami, že papež
nebude proti tomu, an netoliko prý nebohatne daněmi na Turky
svolenými, ale ani stačiti nemůže všem pilným potřebám v Uhřích,
v Albánii, na Rhodu atd.130

Brzy povaha jejich na sněmu stala se
patrnou, když Diether tajným působením markrabě Albrechta
i jejich pohrůžkami a sliby přemožen, odřekl se nové cesty a od
volal vše, co proti papeži byl mluvil a psal. Řehoř Heimburk
opustil sněm s hanbou a hořem: avšak Diether ani povolností ne
odvrátil zlého, kteréž mu za provinění jeho souzeno bylo. Strana
konciliární obratem tím a spolu neštěstím, kteréž potkalo krále
Karla VII ve Francii (jenž brzy na to i umřel, 22 Jul. 1461), uve
dena opět na mizinu.

Také to, co stejnou dobou vyvinulo se v Čechách, nepo
sloužilo nadějem na znovurození Německa; neboť Mayrův návrh



potkal se v zemi té s odporem netoliko prudčejším nežli kde,
ale i konečně rozhodným. Jakmile myšlénka, povýšiti krále če
ského na království Římské, na sjezdu Chebském stala se byla
takořka veřejným tajemstvím, počaly mysli české valně nepokojili
se; dávné strany v zemi chopily se věci té, uvažujíce čáky příznivé
neb nepříznivé, ježto jim z ní plynouti měly. Biskup Jošt z Rosen
berka i katoličtí páni čeští podporovali ji vší svou možností hor

livě, spatřujíce v ní nejpříhodnější cestu, po kteréžby král i rodina

jeho čas po čase cele od kalicha i od Rokycany odvedeni býti
mohli. Ale co jim slibovalo zisk, od toho protivníci jejich obávali
se škody; a neblahé počínaní královo, hned po navrácení se z Chebu,
přispělo nemálo, že choulostivá otázka politická proměnila se v ná
božnou. Nastalo najednou kázáním královým v Praze kruté pro
následování všech těch podobojích, kteří od kališníkův samých za
bludaře a za kacíře vyhlašováni byli: totiž netoliko slabých po
zůstatkův sekty někdy Táborské, ale také oudův počínavší právě
v těchto letech nové jednoty církevní, kteráž později pode jménem
»Jednoty bratří českých* proslula. Nejprvé (15 března) zatčeno

jest od rektora university několik studentův, protože tajně prý
s jinými se scházejíce, psali a mluvili věci, ježto v podezření uvo

dily pravověrnost národu a dávaly pohoršení; potom šlo totéž i na
některé mistry a professory, jakožto M. Mikuláše z Hořepníka
i bakaláře Jana Morávka, protože nalezeni u nich traktátové a

psaní všeliká Mikuláše Biskupce někdy Táborského; Hořepník po
dlouhém vězení vypovědín z města, Morávek pak upadnuv do ne

moci a na mysli se pomátv, ku prosbám mnoha vzácných osob
stíží propuštěn jest zase. Obecného lidu také mnoho jest zjímáno,
a mezi nimi známý později Jednoty bratrské zakladatel, bratr Řehoř,
kterýž i útrpně tázán; jiní odvolávajíce bludy své v kostele u Týna
s velikými slavnostmi, dáváni zase na svobodu. Není pochyby že

král, jehožto bezprostředným velením vše to se dálo, a jenž za

mýšlel té doby vypraviti slavné poselství do Říma, chtěl míti skutky
takové za důkaz, že podle přísahy, před korunováním složené
snažil se skutečně o vyhlazení bludův a kacířství v zemi své: ale

národ počínal rozuměti tomu jinak, a vykládal horlivost tu za zna

mení chladnoucí lásky k učení husitskému a za chýlení se na stranu

pod jednou. Tvrdil se v podezření takovém i odvážností biskupa
Vratislavského Jošta z Rosenberka, kterýžto v zelený čtvrtek

(2 dubna) na hradě Pražském zjevně kázav proti kalichu, když
proto v městě povstala »veliká bouře proti tomu tlustému biskupu,*



vzal útočiště své ku králi, jenž tehdáž meškal byl na Kutné hoře.
V takových okolnostech není ovšem nepodobné k víře, co se pra
vilo, že i M. Rokycana jal se kázati veřejně proti králi svému.
Nejpatrnější ale znamení tehdejší rozdrážděnosti myslí byl zápis,
kterýž král Jiří dal dne 15 máje stavům na sněmě shromážděným
0 zachování všech jejich práv a svobod, a zvláště kompaktát.

131

Jak mimořádné muselo to býti podezření, jak divná nedůvěra, když
1 ten muž, kterým hlavně stála kompaktáta, musel před národem
zavazovat} se slibem slavným, že jich nezruší! Nemáme o celém
příběhu zpráv podrobných, ale i z té jedné lze jest dovtípiti se
celku. Král vida, že bažením po německé koruně mohlby ztratiti
Cechy a nezískati Němcův, odřekl se ho napotom, a od polovice
máje 1461 nenachází se v dějinách nižádné stopy více, žeby byl
měl na mysli další nějaké povýšení své. Původce nezdařilého ná

vrhu, Martin Mayr, vystoupil z jeho rady a sloužil napotom kní
žeti Ludvíkovi Bavorskému výhradně a věrně. 132 Tak upokojeni
jsou konečně i ti horlitelé, kteří byli již naříkati počali, že co

plátno bylo, míti krále Čecha, když on prý pospíchal němčiti sám ?

Vědomo jest, že jakož vůbec každé podniknutí bývá na škodu,
které neprovedené opustiti se musí, tak i zvláště v politice považuje
se za hřích, obírati se návrhy, jichžto uskutečnění nemožno. Protož
jakkoli šlechetné mohly býti úmysly královy při bažení po panování
v Němcích, nelze předce nežli litovati, že okamžitým omámením
zdravého smyslu svého byl se zapletl do neznází a osidel ne

bezpečných. Nejhorší zlé bylo, že octnul se v lichém postavení
proti císaři a papeži, a nemaje podpory v národu německém. Což

bylo plátno, že nepřipojil se ani ku protestacem sněmu Normber

ského, ani ku pohrůžkám kurfirstským, když věděl to svět celý,
že sloužiti měl za štít oběma? Císař nebál se knížat říšských, ale
na krále českého měl péči; papež věděl, že neposlušenství nemělo
nikde tak hlubokého kořene, jako v husitismu. Nejmocnější pro
tivníci byli podrážděni a nepřemoženi; také ani král sám neubránil
se vší citlivosti za zrušení vnadných nadějí. Nemoha na národu,
na císaři pak nechtěje aspoň veřejně mstíti se, obrátil konečně
hněv svůj proti markrabím Braniborským. Ve spletcích následujících
strany obě přelstívaly se, hledajíce uměním všelikým roztrhnouti
svazky protivníkův svých, císaře s Albrechtem a krále s Ludvíkem,
tak že těžko bylo rozeznati, kdo komu byl přítelem a kdo ne

přítelem; ale umělli král užívati chytrosti, ukázalo se brzy, že

nepřátelé jeho byli ještě větší v umění tom mistrové.



Odpůrcové Fridricha III jak v říši, tak i v zemi Rakouské
nepřestávali osvědčovati se, že nevedli boje proti císařovi, ale jen
proti zeměpánu Rakouskému; a když on rozdílu toho uznávati
nechtěl, ve všem sebe co císaře uražena cítě, stěžovali sobě, že
nadužíval postavení svého, a volal říši ku pomstě křivd svých
soukromých. Král Jiří dne 20 duna Ludvíkovi Bavorskému i Al
brechtovi Braniborskému vrátil byl při jejich bez pořízení: a když
Albrecht od Ludvíka stíhaný spůsobil to, že císař ujav se té věci,
18 července ohlásil válku říšskou proti Ludvíkovi a odevzdal
hejtmanům svým (Albrechtovi témuž, Oldřichovi Wirtemberskému
a Karlovi Badenskému) korouhve, pod něž volatí měli všecky
věrné, a zvláště města, Ludvík poslal jemu odpovědné jeho listy
nazpět, pravě že s císařem neválčil, aniž válčiti chtěl, ačkoli bylo
vědomé, že jeho bratru, arciknížeti Albrechtovi, půjčil byl vojsko
pomocné. Podobně i král Jiří byl netajným spojencem jak knížete

Ludvíka, tak i arciknížete Albrechta: to však nevadilo officialnímu
trvání pokoje a přátelství mezi dvory královským a císařským.

V takovýchto poměrech domácí rozbroje Rakouské mohly
snadno státi se příčinou k záští mnoha panovníkův. Když stavové

nedostávajíce od císaře nežli jalová tvárná slova, v rozhořčení
svém chtěli již pod kohokoli raději slušeti nežli pod něho, král
Jiří uprošen jsa od arciknížete Albrechta i přátel jeho, radil jim
obrátiti se k tomuto, aby prý země jejich aspoň nevyšla z poslu
šenství domu Rakouského, a již na sjezdu Chebském (18—20 února)
se s ním o výminkách, pod kterýmiž jemu přispěti měl k dobytí
vlády v Rakousích pod Enží; mezi nimi byla i ta, že zemi té
spravedlivě a podle práva i obyčeje starodávního panovati měl.
Albrecht získal potom ku pomoci své také krále Matiáše a knížete
Ludvíka. K válce pak, kterouž zdvihl proti bratrovi, král Jiří ne

poslal sice vojska svého, ale dovolil panu Albrechtovi Kostkovi,
opovědíti císaři záští z příčiny soukromé.183

Následovaly tak hojné a náhlé proměny, co do umluv a od

povědí, pohrůžek a pokusův o smíření, tak časté roky a odročení,
a to z příčin a v okolnostech tak málo známých, že nelze než

podati holý jejich registřík. Císař dne 6 června psal byl králi
důtklivě a pánovitě, aby nepomáhal nepřátelům jeho, ale mělli jaké
příčiny proti němu, aby dal je ohledati po přátelsku na roku
obapolném. Mělo tedy 2 července počíti rokování takové, a před
ním ustanoven byl ke dni 18 června také v Rábu rok mezi císařem
a králem Matiášem. Zdá se že formální opověd války dne 19 června



od arciknížete Albrechta i stavův rakouských dala příčinu, že oba
rokové nedošli k místu. Potom měli v Korneuburce o sv. Jakubě
(25 července) sjeti se císař, králové Jiří a Matiáš, arcikníže Albrecht
i kníže Ludvík osobně; ale když král Jiří již na cestě k němu byl
v Horách Kutných, odepsáno mu, že sjezdu toho nebude; a stejným
bezpochyby časem, 18 července, ohlášena od císaře dotčená již
válka říšská proti Ludvíkovi a přátelům jeho, mezi nimiž král Jiří
jmenován výslovně. Nicméně když císař od vojska bratrova i Ma

tiášova den co den více sklíčena se cítil, a polní jeho vůdce Jan
Jiskra nestačil proti rostoucí síle nepřátel, dal krále českého předce
zase poprositi skrze Prokopa z Rabšteina o prostředkování, a
zmocnil ho prý cele pře své s bratrem. Král nemohl státi o konečné
císařovo utlačení, když chtěl zachovati sobě v něm, pro budoucí
potřebu, dobrého přímluvce u papeže; protož když přišla žádost
císařova před jeho radu, vyslal Zdeňka ze Šternberka, Zbyňka
Zajíce, Prokopa kancléře, Viléma z Rabí, Buriana Trčku i Jošta
z Ensidle do Rakous, aby jednali o pokoj mezi bratřími. Dne 20

srpna psal císař markrabí Albrechtovi, kterak ze dvojího poselství
českého přesvědčil se prý, že král Jiří nebyl mu nepřítelem, a

skutečné stání, kteréž poslové čeští po dlouhém a obtížném jednání
konečně dne 6 září [1461] na poli u Lachsenburka smluvili, bylo
císaři dobrodiním. Mocí té smlouvy měly přestátí všecky války
v Rakousích, a jak vojska tak i jatí s obou stran propuštěni býti
až do 24 června 1462. Zahrnuti do ní také Uhři a Bavoři, však

jen co do Rakous, tak že chtělli Jiskra v Uhřích válčiti s králem
Matiášem o své zámky, měl toho míti vůli, a také arciknížeti ne

bráněno, činiti Bavorům pomoc v říši proti markrabí Albrechtovi,
Král český měl mezitím starati se o celé smíření císaře s arci
knížetem, a ukládati jim k tomu cíli roky potřebné. K narovnání
tomu velmi neřádi svolili Albrecht i Matiáš, měvše již naději, že

připraví císaře konečně ke své vůli. 134

Poslové čeští usilovali byli snažně, ale nadarmo, pojmouti do
námluv u Lachsenburka dokonaných také spor a boj vedený v říši;
protož obě strany použily stání Rakouského k násobení sil svých
ve Francích. Prápory císařské dokazovaly málo přítaživé moci,
tím více ale Ludvíkovy ještě vždy nevyčerpané kassy. České

vojsko pomocné, asi 8000 mužův branných, vedením králova
hofmistra Petra Kdulince z Ostromíře, překročivši dne 18 srpna
hranice bavorské, 27 srpna spojilo se s vojskem Ludvíkovým
u Altdorfu nedaleko Normberka. Biskupové Bamberský a Wirc-



burský poslali markrabí Albrechtovi odpovědné listy své dne
31 srpna, král Jiří 1 září a falckrabě Fridrich 4 září; válka vedena
s takovým prospěchem, že Albrecht, nemoha odolati polem, okopal
se u města Swabachu, ažby mu přispěla pomoc hojnější jak z říše
tak i od císaře. Král Jiří podkládal válčení svému příčinu dosti
důležitou, ačkoli sotva tu, která nejvíce do zbraně jej pudila.
Markrabě Albrecht rozesílal byl i do Slez a do Sestiměst listy
císařské, jimiž všickni poddaní říše Římské voláni byli do boje
proti knížeti Ludvíkovi; Gerličané poslavše je králi, ptali se, coby
činiti měli. Král vážil to za rušení netoliko svobod koruny své,
ale i smluv zvláštních, kteréž měl s Albrechtem; nevysílal však

jiného proti němu vojska, nežli které bylo při Ludvíkovi.136

Po uzavřeném stání u Lachsenburka poslal byl císař ku králi

probošta Jana Hinderbacha k umluvení roku, na kterémžby král

prostředkovat! měl mezi ním a bratrem jeho; ustanoven jest ke
dni S. Havla do Egenburka, i mělo tam také jednáno býti
0 pokoj v říši. Aby císaře sklonil k osobnímu příjezdu na rok,
kterýž prý jen ohledem na něho uložen byl do místa jemu nad
jiné příhodnějšího, vypravil král důvěrného svého sekretáře Jošta
z Ensidle ke dvoru jeho. Mezitím ale byl císař již zase rozhněval
se velice na krále, a psaním 29 září z Lubna stížnost vedl i u stavův

českých, že bezprávně mýlen prý hejtman jeho v říši, markrabě
Albrecht, v boji proti neposlušnému knížeti Ludvíkovi, a žádal
1 poroučel, aby král stížnosti své, mělli jaké proti němu, podal na
rozsudek císařský. Když tedy přišel k němu Jošt do Nového Města,
odepřel se roku v Egenburce naprosto, a opětoval důtklivě žádost
i poroučení své ohledem na markrabě. Takového počínaní jeho
ulekla se i sama císařovna Eleonora; protož povolavši Jošta sekre
táře k sobě, 5 října dala mu zajímavé psaní ku králi. Prosila, aby
král odpovědi císařovy nevykládal sobě ve zlém aniž horšil se nad
ní; že ona přičiní se, aby sjezd obou panovníkův došel předce
k místu a poměry jejich osobní aby se staly zase takové, ježtoby
sloužily jim oběma ke cti a poddaným jejich ku pokoji. Přimlouvala
se však i ona velmi snažně za markrabě Albrechta, kterýž ničím

prý neprovinil se, nežli že poslušen byl císaře svého; aby to král
učinil jí k libosti a odložil záští k němu aspoň do sjezdu dotče
ného atd.186

Ještě byl sekretář Jošt nevrátil se ku králi, když dna 13 října
vyšly v Praze listy odpovědné také proti Fridrichovi Braniborskému
markrabi, Albrechtovu bratru. Příčiny k válce pokládány hlavně



trojí: 1) že proti Chebské umluvě r. 1459 markrabě sáhl byl na
věrného knížete Jindřicha Hlohovského mocí a pálením, práva dříve

proti němu nehledav; 2) ve při o léno Chotěbuszké se Zdeňkem
ze Šternberka, když král nemohl jí smluviti v dobrotě a přišlo
k soudu, že markrabě nejen nedostál k němu, ale skrze M. Sig
munda i neslušně a utrhavě odpírat! kázal; 3) že ouhlavnímu
královu nenávistníku a odpovědníku Baltazarovi knížeti Zahaňskému,
propůjčil v Lužici pod sebou útočiště i ochrany. Zamlčeno, co bylo
ještě podstatnějšího, že totiž jal se byl pomáhati bratrovi proti
biskupům Bamberskému a Wircburskému, a že vůbec ukázal se

býti nepřítelem v otázce o království Římské. Zdeňkovi ze Štern
berka uložil král vedení války a vypravil jej s vojskem do země
Lužické. Pleněny krajiny, jak obyčejně, a Chotěbuze dobýváno ale

nedobyto.
137

Když 15 října došla krále psaní od císaře a císařovny a Jošt
sekretář zpravil jej ústně, že císař neodpíral se dalšího rokování
v Praze ve věcech svých i říšských, král odpověděl císařovně

laskavě, císařovi pak dosti hrdě a tvrdě; ale poselství to spůsobilo
nicméně tolik, že podal při svou s markrabím Albrechtem sám na
rozeznání císařovo, a ukládaje dne 17 října stranám všem rok
nový do Prahy ke dni Všech Svatých, povolal vojsko své z říše

nazpět a žádal na knížeti Ludvíkovi, aby až do skonání toho roku
vystoupil polem ze zemí markrabových. Kníže, až nerad, uposlechnul
předce hlasu králova, propustil vojsko české, a vypravil své rady,
mezi nimiž byl také Martin Mayr, do Prahy, v naději konečného
upokojení.

Rokování v Praze trvala od 5 listopadu do 7 prosince; od
posla však císařova předního, Jana Rohrbachera, přišlo teprv
7 listopadu na noc psaní, že pro nemoc opozdil se, ale že ne
zmešká roku; od markrabě Albrechta nepřicházel nikdo. Po
dlouhém čekání, když Rohrbacher byl konečně přítomen, císařova
opravdovost ku pokoji novými vždy znameními činila se pochybnou.
Mezi jednáním dověděl se král také, kterak strana protivná skrze
M. Petra Knorra popouzela i nového krále Franského Ludvíka XI ,

i Burgundského Filipa, jakoby prý král český a kníže Ludvík byli
spojili se, aby dobyli na Filipovi zase Lucemburska, Hollandu,
Seelandu a jiných zemí více. Činěny tedy podtají nové návrhy,
kterakby s císařem a stranou jeho nákladati se mělo, kdyby rok
rozešel se jalový; mezi nimi byl i ten, aby Jiskra, jenž pro neza

placení žoldu byl proti císaři již také zanevřel, najat byl do služby



arciknížete Albrechta. Tuším že Rohrbacher, přední císařův důvěrník
a plnomocník, jen aby odvrátil katastrofa takovou, svolil konečně
k námluvám, kteréž dne 7 prosince ohlášeny jsou, — však zase

jen odročivé a nekonečné. Mělo totiž přestati se v říši od boje a
s východem slunce 21 prosince měly strany všude vstoupit! ve
křesťanské příměří, propustit! jaté s obou stran, a ve čtyřech nedělích
podati všecky články své stížné králi českému písemně; o S. Dorotě
(6 února 1462) měl pak býti v městě Znojmě sjezd valný ku
konečnému smíření všech rozezlených. Jmenování místa císaři pří
hodného jest znamením, že byla naděje k osobnímu jeho tam
příjezdu; jeho radové, Rohrbacher a Múhlfelder, zmocnivše se
markrabě Albrechta jménem pána svého, ručili zaň, že ku příměří
státi bude. 138

Boj Lužický s markrabím Fridrichem nebyl dotýkán úmlu
vami těmi, ale vedeno jiné a zvláštní o něm vyjednávaní. Fridrich
vida neprospěch svůj, a boje se o dědičné země své, požádal byl
upřímo krále o pokoj. Král 15 listopadu přijal vyslance Saských
knížat, ježto přinášeli podávaní Braniborská. Mnohodenní jednání,
o kterýchž tito dávali pánům svým zprávy, dokazují, jak veliká

byla jeho ve všem převaha, i s jakým důrazem hájil čest koruny
české. Co za největší vinu pokládal markrabi Fridrichovi, bylo, že

prý k jeho potupě a ponížení volal se k císaři, a že v Lužici,
kdežto co foit jen určité důchody a požitky vybírati měl, rozpi
soval daně. Jestli ale prý markrabě svolí ku postoupení Lužice, že

nebude král proti příměří, aby ušetřeny byly dědičné markrabovy
země, a že svoluje také, aby v Mostu dne 10 ledna dále o pokoj
jednáno bylo. I přijato jest oboje.

139

O králově sklonnosti ku pokoji nebylo pochyby, vědělo se

všeobecně, že jakkoli válčiti uměl, nenáviděl předce válku a že upo

kojení krajin bývala jeho největší touha i chlouba. Kníže Ludvík
také ve psaní 17 prosince falckrabi Fridrichovi daném osvědčoval

spokojenost svou, že konečně boje ty zhoubné přestati měly.
110

Jiný ale panoval duch u strany odporné. Markrabě Albrecht ne

chtěl pokoje ani tehdáž, kd>ž inu nejhůře se vedlo; již 8 října
psal byl bratrovi svému Fridrichovi kurfirstu, že mu nelze bylo
ani do rokování dávati se, aby tím nemýlil měst říšských, od kte

rýchž očekával neméně podstatné pomoci, nežli od Oldřicha Wirtem

berského, i že nastávající zima podávala mu čáku mnohem větší
ku pokoření nepřátel, nežli čas letní. Papeži psal byl 30 září, aby
nemeškal s processy církevními proti nepřátelům jeho a císařovým



vůbec, a proti biskupu Bamberskému i Wircburskému zvláště;
císaře také nepřestával pobádati a těšiti výhlídkou vítězství rozhod
ného. Tím méně žádal tedy mířiti se, když v měsících listopadu
a prosinci štěstí válečné počalo skutečně jemu býti příznivo. Protož
když mu oznámeno bylo narovnání Pražské, ode dne 7 prosince,
ačkoli osvědčoval se, že jakoby z šetrnosti ku králi českému při
jímal je a dal za ně i zpívati Te Deum laudamus, nerozpouštěl
však vojska svého, ale obrátiv se na chvíli proti falckrabi Fridri
chovi, a obdržev zase od císaře poručení dané dne 20 prosince
[1461], aby »hledal nepřátely jeho i své«, hned počal knížeti Ludví
kovi škoditi a pleniti zase, a 10 ledna 1462 dal prohlásili jej za

nepřítele říše. O císaři pravilo se, že byl s námluvami Pražskými
nespokojen, ba že i zatknouti dal Rohrbachera, co přestupitele
svého plnomocenství, ačkoli vědomo bylo, že nepřestal míti jej za

předního důvěrníka i milostníka.141

Tolik ovšem vyšlo brzy skutkem na jevo, že námluvami těmi
hlavní jejich původce, král Jiří, oblouzen byl; strana císařova jak
v říši, tak i v Rakousích, počala v zimě válčiti zase; markrabě
Albrecht posílal císaři psaní plná veselých nadějí, plná vítězoslávy.

142

Král počínáním takovým nemohl nebýti uražen; a že císaře té
doby ušetřovati musel, pro příčiny, kteréž ukáží se dole místněji,
obrátil hněv svůj tím více proti markrabi, ano i psaní, kterýmž
domlouval byl jemu 27 ledna 1462, zůstalo jestli ne bez odpovědi,
aspoň bez účinku. Volal tedy přátely a spojence své, na místě

sjezdu Znojemského, ke společné poradě na konec masopusta do

Budějovic, a mezitím jal se sám činiti přípravy válečné větší nežli

kdy. Hrozily skutečně zmatky a bouře neobyčejné, když nabízeli
se markrabovi Albrechtovi podtají také někteří šlechtici a města
strany katolické ze Slez, z Moravy, ano i z Cech, na žold proti
králi svému! Politování hodný byl zvláště stav země Rakouské,
kdežto bratrské roty české, volány byvše od císaře i od arciknížete,
a nedostávajíce žoldu, sužovali obyvatelstvo s obou stran bez milo
srdenství.

K roku Bu děj o vskému 143
přijeli netoliko král Jiří, arci

kníže Albrecht, kníže Ludvík a radové všelikých knížat strany Ba

vorské, ale také nový legat papežský, Jeroným Landus, arcibiskup
Kretenský, jejž Pius II, kardinály Karvajala i Bessariona k sobě

nazpět povolav, 17 prosince minulého léta byl vypravil do zemí

podunajských, aby s lepším bohdá štěstím, nežli oba předkové



jeho, pokoušel se o upokojení vlastí a národův. Ten přicházeje od
císaře upřímo,

144 svědčil o hotovosti jeho, dáti se do rokování mír
ného se všemi nepřátely svými; totéž přinášeli poslové čeští, kteří
vrátili se té doby ze Hradce Štýrského. Složen tedy rok nový do

Prahy před krále ke dni 4 dubna, i ohlášen všem stranám v říši
válčivšírn: ale když kníže Ludvík již častěji byl naříkal sobě, že

prý císař králi dobrými slovy jen čas z ruky vydíral (sperret dem
Konige die Zeit aus der Rand mit guten Worten), ustanoveno, že
rok ten neměl býti překážkou důrazného proti markrabi Albrech
tovi zbrojení a válčení. Ludvík hned tu v Budějovicích počal na

jímat! drahně dobrovolníkův na žold; král zavázal se vypraviti
o středopostí, se synem svým Viktorinem, vojsko znamenité kjeho
pomoci, a již 5 března poslal markrabi a spojeným s ním městům
říšským odpovědné listy své. S arciknížetem Albrechtem potvrzeny
sice předešlé smlouvy, ale k dalším krokům nedal se král navěsti
proti císaři, leda že dovolil opět panu Albrechtovi Kostkovi, aby
jménem svým vlastním stal se jemu nepřítelem asi v 500 jezdcích.
Arcibiskup Jeroným sliboval, že od císaře, k němuž se zase vrátiti
měl, vymůže valné obeslání nového roku Pražského; nestalo se

však, a o roku tom nenachází se ani stopy ve všech dalších pa
mátkách dějinných.

O válce v Lužici stejným časem proti markrabi Fridrichovi
vedené zachovalo se vůbec málo zpráv; nenacházíme také, žeby
pohrůžky a listy odpovědné, ježto té doby posílal do Cech Chri

stian, král Dánský co markrabův spojenec, spůsobily byly více
nežli zvědavé úsměchy.

145 V Mostě 17 ledna knížata Saští Vilém
i Albrecht zprostředkovali byli příměří až do vypovězení tří neděl
napřed buď do Berlína nebo do Prahy, a určili, že Lužičané, kteříž

byli po straně králově, měli tak zůstati, též kteří drželi s Fridrichem
Braniborským; co pak přečiněno bylo lidem knížete Jindřicha Hlo

hovského, mělo radami knížat Saských o S. Dorotě (6 února)
v Senftenberku ohledáno a rozděleno býti. Kdy a kterak příměří
to zrušeno, nelze udati; víme jen, že když knížata Saští žádali
o nové jeho utvrzení, král Jiří psaním 25 března nové sčítal viny
na markrabě, svolil ale konečně, aby 10 dubna v Mostě obnoveno
bylo jednání o pokoj. V běhu jeho vyšlo na jevo, žeby král rád

byl získal Lužici pro některého ze synův svých, ale pokoje nedo
cíleno. Brzy nové proudy branného lidu českého, ježto hrnuly se

jak do Lužice tak i do Frank a Durink, budily v Němcích strachy



a ouzkosti, jakoby již obnovovaly se válečné nájezdy zuřivých někdy
husitův. 148

Zatím když docházel čas předešlými smlouvami určený ke
sjezdu krále Českého s Polským do Hlohova, král Jiří se zna

menitým komonstvem, kteréž téměř vojsku podobalo se, skrze Bu
dišín a Zhořelec táhna, domnín byl od mnohých, jakoby táhl svým
ku pomoci proti markrabi; an vedl s sebou u veliké nádheře ne
toliko dva syny své, několik knížat Slezských, biskupy Olomuckého
a Vratislavského, ale i přední pány z Cech a z Moravy, a mezi
nimi také Zdeňka ze Šternberka; také neobyčejná toho sjezdu
slavnost po krajinách okolních již napřed rozhlášena byla. Jak
koli ale sličně připravili se byli Čechové, podívaní však na roz
manitost bohatých krojův, drahého kamení a zbraní všelikých,
kterémiž skvěli se přišlí s Kazimírem Poláci, Litvané, Rusové a Ta

taři, v počtu až do 5000 koní, bylo ještě mnohem velikolepější a

zajímavější, o biskupech, knížatech a vojevodách ani nemluvě. Král
Jiří stih] 14 máje do Hlohova; Kazimír, ačkoli již také byl na

blízku, za příčinou otázek etiketních však nevjel tam nežli 18 máje,
na míli od města byv od krále Českého vítán i do zámku co host
uveden, kdež tento co hospodář ubytoval se sám na radnici městské.
Králové oba přáli si pokoje mezi sebou upřímně: proto jednání
nemělo nesnází opravdových, a panoval ve všem duch netoliko
smířlivý, ale přátelský, jakoby dvé rodin přízniti se chtělo. Není
také pochyby, že mluveno i o příbuzenství obou národův a jich
odvěké k sobě vespolek lásce, ano nebylo paměti o krutější kdy
mezi Čechy a Poláky válce; i jest se domýšleti, že city takové
nerozehřály se bez upomínky na společné jejich nepřátely, Němce
i Uhry. Umluveno tedy, že pře o zámky české v držení Polském,
zejména Osvětím, Zátor a jiné, též o věno královny Elišky, sestry
někdy krále Ladislava, měly do živnosti krále Jiřího zůstati jako
pohřbeny; potvrzeny předešlé smlouvy o zachování pokoje mezi
oběma královstvími, o bezpečení silnic kupeckých a dobrotě mincí
k obchodu, o rozsuzování pří soukromých mezi poddanými oba

polnými atd. a korunována listina závazkem zvláště slavným i ob

šírným ku pomáhaní sobě společnému proti — Turkům. Vyjeví
se z postupu dějin brzy určitěji, na jak důležitých i neobyčejných
příčinách a úmyslech zakládal se závazek takový. Mělo ve Hlo
hově také prostředkovat! se mezi králem Kazimírem a křížovníky
Pruskými: ale tito nepřišli k roku, nedůvěřujíce snad dosti do ne-



strannosti krále Jiřího. Sjezd rozešel se dne 30 máje v dokonalé
dobré vůli. 147

O několik dní později, 5 června, uzavřen ve městě Kubíně
také mír konečný s markrabím Fridrichem Braniborským.
Králova osobní přítomnost a markrabova patrná píle, udobřiti jeho
zase, usnadnily smíření, jakovéhož tuším ani přátelé ani nepřátelé
byli neočekávali. Král uvolil se vyplatit! zemi Lužickou 10,000 ko

pami gr. č. a spojil ji tudíž se svým královstvím zase, markrabí
Chotěbuz a jiné zámky v ní za léno propůjčiv.

148 Povolnost ta,
ježto podobala se velikomyslnosti, získala mu znova přízeň domu
netoliko Braniborského, ale i Saského, kteráž posledními událostmi
počala byla činiti se pochybnou. Zdá se že král, předvídaje novou
řadu těžkých zápletkův, zpomínal záhy na staročeské přísloví;
Nehraď se vály, ale hraď se přátely!

Jen s markrabím Albrechtem nebylo ještě možné spřáteliti
se; ten sloužil mocem a zásadám, ježto neznaly míru ani slitování,
leda nad poddanými. Ssazením bezcharakterného Diethera z Isen
burka i uvedením Adolfa Nasovského na jeho místo rozmnožily
a zapletly se spory německé ještě více, a nemenší pohromy, nežli
které potkaly stranu středověkou v památných bitvách u Seken
heimu (30 června) i Giengen (19 července), musely ubezděčiti ji,

aby konečně podala ruky také k smíření.



Král Jiří, kníže pokoje. Převaha jeho ve věcech politických podrývána sporem
náboženským. Veliké poselství v Římě; zrušení kompaktát od papeže Pia II.
Král zamýšlí spolek panovničí v Europě k obmezení moci papežské, Sjezd
Svatovavřínský v Praze; osvědčení se královo a uvěznění legata Fantina.

Za věku krále Jiřího české umění válečné již se bylo rozšířilo
do všech zemí okolních, a i v bitvách, kteréž Němci svodili sami
mezi sebou, bývá řeč o hradbách vozových a jiných přípravách
vojenských, kterýchž poprvé v táboru svém užíval byl Zižka. Nic
méně Čechy považováno vždy ještě za přední sklad moci branné
a umění válečného pro celou střední Europu, a netoliko vůdcové

polní, ale i prostí bojovníci voláni a najímáni odtud do služeb
cizích na vše strany, jakoby všude byli rukojemstvím vítězství.149

Protož není pochyby, že král ducha bojovného a podmanivého na
trůnu českém té doby bylby stal se opravdově nebezpečným samo
statnosti všech krajin okolních. Takový bylby mohl nejen zapo
vědíti poddaným svým, dle starého práva, každou službu polní
v cizině, ale povolat! také pod své prápory odevšad pověstné ony
roty bratrské, kteréžto ačkoli sestavením a duchem svým poněkud
kosmopolitické, nepřestávaly však obracet! zřetele svého hlavně
k Čechám, co původní vlasti své. U krále Jiřího ale, jakkoli znám

byl co válečník výtečný, nevyskytlo se ani pomyšlení na takové
návrhy, anobrž rád býval prý tomu, když lidé ducha bouřlivého
a bojechtivého hledali v cizině výživy své, nechávajíce vlasti u po
koji. Bývaltě vůbec již od souvěkých řečníkův vychvalován co
kníže pokoje, co nějaký prý Numa Pompilius, ježto nenáviděje
války, snažil se všude křísiti umy mírulibé a prospěchy průmyslové.
I sám také on v témže smyslu omlouval a značil povahu panování
svého, pravě, že od svého povýšení k důstojenství královskému
neznal pilnější touhy ani péče, nežli o pokoj. »Mnozí jiní,« tak
říkal, »stáli po válkách a vítězství, nám nešlo než o zachování

práva i spravedlnosti; mnozí hleděli množiti a šířiti panování své,
my nestarali se nežli o čest koruny a o blahobyt obyvatelův jejích;
jiní chtěli, aby lidé moci jejich báli se, my radili a sloužili národu
nejinak, než jako pilný otec čelední své rodině.* 160 Skutkové pa-

Článek 4. Vrchol moci a pokoje.
(Rok 1462.)

Duchovenstvo strany pod obojí před králem.



nování jeho, kteréž dosavad líčili sme, neviní slov těchto z klamu.
Poznali sme arci, že vedl i on války, ale jen kterým se ctí vy
hnout! se nemohl; a jestliže hojně vkládal se do záležitostí moc
nářův sousedních, že toho nečinil nežli k žádosti jejich vlastní a

vždy v úmyslu smíření i pokoje. Vznešený ouřad rozsudčí mezi
mocnáři středoeuropskými dostal se mu ne tak ohledem na jeho
moc brannou, jako raději na výtečnou ducha jeho vlastnost, kterouž
přátelé nazývali moudrostí a spravedlivostí, nepřátelé chytrostí;

151

neboť přátelé i nepřátelé uznávali v té věci přednost jeho nad jiné
panovníky věku svého. I slušíli porokovati ho, že užíval takové
doby k upevnění a povýšení také vlastní moci své, když moc ta
byla hlavní ochranitelkyní pokoje? bylli hřích, že mluvívaje slova

rozhodná, donutil tytýž i báti se ho ty, kteří od něho přízní získati
se nedali? 159 Není příkladu, žeby křivdou i bezprávím byl chtěl
bohatiti sebe; samo krátké jeho bažení po německé koruně dalo
se omluviti šlechetnou péčí o pořádek a pokoj v širším oboru.

Převaha krále českého v politické soustavě středoeuropské
bylaby trvala i rozvíjela se mnohem déle, kdyby jí byl nepřekážel
hned od počátku osudný spor náboženský. Rozepře na poli
církevním nebyly sice ve křesťanstvu nic nového; stolice Římská
vedla již od více než tisíciletí ustavičné a vesměs vítězné boje s tím,
co nazývala kacířstvím: ale husitské kacířství bylo první, ježto ne
davši se přemoci a vykořenit! ani slovem ani mečem, osáhlo již
bylo veškeren život národní a ustrojilo se v občanskou společnost
novou, s poměry právními potud nevídanými. Cechy byly již od
r. 1419 první stát laický ve křesťanstvu: první ony odřekly se

poručnictví hierarchického ve veřejném životě svém, a zákonové,
kterýmiž přednost kněze nad laikem jako ducha .nad tělem hájila
se, neměly v nich žádné platnosti. Povrchně sice zdálo se, jakoby
spor celý za krále Jiřího již jen o užívaní kalicha byl veden: ale
za jednoduchým symbolem tím ukrývala se celá právní soustava,
která Římu nezračila se jinak, nežli v oděvu převratu a odboje.
Byliť arci Cechové skrze kompaktáta roku 1436 vrátili se zase ku
poslušenství církve Římské: ale poslušenství to, nebyvší bezvými
nečné, jako v jiných zemích křesťanských, přede tváří hierarchie
podobalo se raději neposlušnosti. V první polovici XV století,
pokud papežové měli těžké zápasení netoliko s husity, ale i se
stranou konciliární, volající po reformách ve církvi, museli přehlídati
a snášeti všeliké úchylky a vyšinutí z dávného řádu hierarchického:
ale po ouplném přemožení snah a stran konciliárních zdálo se býti



na té době, aby pokusili se o zrušení a vymezení z lůna církve
také této protizákonnosti. Nebyloť jim arci bezpečno, dívati se na
vládu mezi křesťany, ve kteréž duchovenstvo nemělo ani zásluhy,
ani oučastenství; příklad tím škodlivější, čím zjevnější jej sprová
zelo prospívaní v umách pokoje a ve blahobytu občanském.

Obnoven tedy z Říma zápas se vtírajícími se do křesťanstva
úkazy a živly novověkými, a po uznané neoučinnosti zbraní k tomu
cíli potud užívaných, meče totiž i slova, nastoupeno na cestu novou
a pohodlnější. Dáván-tě slibu, kterýž učinil byl král Jiří při koru
nování svém, význam a obsah jiný, nežli který slibovatel sám byl
do něho kladl; nařizováno jemu, aby poslušenství české učinil do

konalým a uvedl ve skutek to, co nechtělo se někdy podařiti ani

vojskům křižáckým, ani dialektikům a missionářům výmluvným.
Mělť nejen sám osobně odříci se kalicha i kompaktát, ale autoritou
slova i příkladu svého navěsti k témuž také národ český, a chopiti
se initiativy ve zrušení dávných umluv i závazkův. Ze kurie Římská
domnívala se do něho moci dostatečné ku provedení proměny tak
zázračné, byloby sloužilo za největší kompliment, jenž osobě jeho
prokázán býti mohl, kdyby žalostné následky omylu toho byly ne

zamezovaly všecky takové úvahy. Opravdovost zajisté a neob

lomnost, kterou naléháno z Říma na prostředek ten, nemohla ne

věsti konečně k výjevům nad míru krvavým a zkázonosným.
Vypravovali sme již nahoře, kterak Pius II neměl dosti na

poslušenství, jímž král Jiří skrze posla svého Jana z Rabšteina
r. 1459 osvědčoval se k němu »na spůsob všech jiných králův
křesťanských*; pravil zajisté, že jakož poměr krále českého ke
stolici apoštolské rozdílný byl od poměru jiných králův, tak i po
slušenství jeho mělo býti okolnostem přiměřené a mělo pojímati
do sebe celý také národ český. Žádáno tedy poselství nové, širší
a slavnější, jak od krále tak i od království. Král neodpíral, ale
odkládal je rok co rok a den co den, jakoby předvídal byl ne

štěstí, které z něho následovati mělo. Omluvy prodlévaní brány
z událostí v říši všelijak zapletených a nekonečných, ažby prý lze

bylo dáti poslům naučení určité a jisté. Pokud král byl v dobré
vůli s císařem, shovíváno jemu v Římě všelijak; ale již od počátku
r. 1461 přibývalo nedočkavosti každým dnem a rostla zároveň

prudkost požadování. Jaké o tom povstávaly u kurie řeči a jednání,
naskytuje psaní, kteréž dne 5 dubna 1461 poslal králi Dr. Fantinus,
jeho prokurátor na dvoře papežově. »Antonín Francous,* (tak psal
Fantin,) »kteréhož Jasnost Vaše chválí, že věrně obstarává věci



Vaše, přišel konečně, a nepřinesl mi než některé lehké, ba ničemné
omluvy; pravil zajisté, že zaměstnáni byvše sněmy hojnými, po
odložili ste jednání o věcech víry, ale nyní že již bez meškání

vypravíte posly. Z toho viděti, že již nucena se vidíte, přikročiti
k té věci: však ví Jasnost Vaše, že kde jest mušení, tam není

zásluhy ani ctnosti, já pak doufám, že jste milovníkem ctnosti a
ctitelem náboženství, jakož sluší na krále křesťanského. Protož
volati budu bez přestání: pošlite řečníky, přijměte pokoj od boha
i od lidí a účastníte se ozdob královských mezi křesťany; neuči
níteli toho velmi brzy, upadnete v hanu a potupu, z níž ne tak
snadno budete moci vybaviti se. Mívajíť zajisté otcové zdejší všeliké
o vás řeči, a konečně, jakož slyším, tak praví, že cokoli slíbil ste
stolici apoštolské, nezdržel ste. Jaká to bohužel hanba! Čiňte co
se vám zdá, já však vím, že nikdo mi nevěří, všickni mne za lháře
mají. Proto také nic neprospívám ve věcech Vaší Jasnosti, ačkoli
pilně se snažím odvrátiti všelicos, co proti Vám chystá se. Ale
Antonínův příchod nic mi není na plat, poněvadž zde za to mají,
že Jasnost Vaše nechce než času mařiti slibováním a odkládáním.«
Psaní toto, jakož viděti, samo značí neobyčejnou povahu pisatele
svého, který nezadlouho povolán byl ku působení ještě mnohem

důležitějšímu ve věcech krále Jiřího. Neméně zajímavé jest, co

psal 8 srpna 1461 dotčený Francous Antonín Marini témuž králi
z Viterbie po česku, pravě že »všecky věci až do té chvíle dobřeť
stojí, by jedné poslové Vaší Velebnosti přijeli. Jáť tolik pochybuji,
že nevím co mám činiti; nepřijdouliť až do S. Michala, veliké
bude pohoršení. Však papež nicby nemohl učiniti zlého pro gleit,
kterýž trvá za osm rněsícův. Nejdůstojnější kardinál S. Petra
(t. j. Mikuláš Kusá) i pan Fantin velmi sou zlé mysli proti mně

byli, protože kardinál i Fantin nechtěli sou času dáti, jedno za tři

měsíce, aby poslové byli v Římě. Všickni byli zamouceni proti
mně a řekli sou mi, že V. Velebnost nepošle žádného, leč o božím
narození. Jáť prosím V. Jasnosti, ať přijedou bez meškání: všecky
věci, kteréž příslušejí V. J

li
, čekají dobrého konce; by zde poslové

byli před navrácením papeže do Říma, měliťby výpravu výbornou
a málobychom našli odpůrcův* atd, 153

Z obou těchto psaní padá znamenité světlo na předešlé
chování se krále Jiřího ve věcech říšských a na příčiny jeho.
Pozorovali sme, že od té doby, co musel odříci se nadějí na
korunu německou, dělal se císaři velmi smířlivým a ušetřoval ho

více, nežli spojencům jeho milo bylo. Není pochyby, jakož sme již
Palacký, Dějiny české IV., vyd. 4. 25



i podotkli, že chtěl získati v něm sobě přímluvce, věda jak velikou
měla slova jeho platnost u papeže Pia II. Nelze arci jistiti, žeby
císařovy přímluvy té doby vydařily se byly ku královu prospěchu,
ano netajně mluvilo se, že co den přísnější doléhaní z Říma dálo
se nejvíce návodem císařovým. Buď ale tomu jak buď, to vždy
jisté jest, že císař sliboval býti nápomocen, aby poselství, kteréž
král vypraviti chystal se, potkalo se v Římě s dobrým pořízením.
Proto také, když v polovici měsíce ledna 1462 vyslanci čeští na

stoupili konečně pout osudnou, připojil k nim plnomocníka svého,
Wolfganga Forchtenaura, kterémuž bylo uloženo, připravovat! jim
takořka cestu a starati se, aby v Římě, jestli ne vítáni, aspoň vlídně

přijati a chováni byli.
Oučel poselství byla s české strany žádost, skrze papežovo

uznání a potvrzení kompaktát někdy Basilejských vybřednout! ko
nečně z poměru nejistého a lichého, ve kterémž Cechové co do
církve Římské drahně let se ocitovali. Známo jest, že již Kapistran
počal byl mluviti o neplatnosti umluv těch, a že papežové Mikuláš V
i Kalixt III byli jich ani netvrdili, ani nezamítali zjevně. Stalo
se to zvláštním stokem událostí nepříznivých, že naděje a žádosti
české nepotkaly se s koncem utěšenějším. Ačkoli zajisté všickni

přední důstojníci Římské církve lítost měli nad vykročením Čechův
z kolejí dávných řádův církevních, nežádali předce všickni, aby
umluvy k ukojení jejich někdy oblíbené byly zrušeny, a protož
naděje, kteréž Čechové sobě činili o potvrzení jejich, nebyly na

prosto bez důvodu. Ale nejhorlivější jejich protivníci, ačkoli byli
v menšině, požívali však právě této doby moci nejvyšší. Aeneas
Sylvius byl papežem, Karvajal mezi kardinály vynikal vlivem a

působností, a o Kapistranovi jednalo se hlučně, aby kanonisován

byl co svátý. Nebudeme opakovati, kterak Pius II usiloval vůbec
o restauraci moci a vlády papežské v míře svrchované, a kterak
již jeho předchůdcům bylo se podařilo, napravit! zase hojně co
zavinila byla koncilia XV století. Po zmaření Basilejských dekretův
pro Němce skrze konkordat Vídenský r. 1448 zbývalo ještě od
stranit! také ve Francii pověstnou sankci pragmatickou Karla VII:
a v té věci zdar nejskvělejší korunoval namáhaní papežovo právě
ve dnech, když poselství české stihlo do Říma. Nový král Franský
Ludvík XI jakož z nevole proti otci svému obliboval drahně opak
toho, co tomuto někdy bývalo milé, tak snažil se také zrušiti
v říši své ony svobody církve gallikanské, které v dotčené sankci

pragmatické měly základ svůj. Neprovedl sice oumyslu takového



cele, protože ani duchovenstvo ani parlament franský nechtěli odříci
se svobod dotčených, a Pius II nepřestávav hájiti v Neapoli strany
Arragonské proti Franské, brzy odvrátil od sebe zase mysl královu:
ale tehdejší okamžitý účinek jeho povolnosti byl veliký a rozhodný.
Čeští poslové přijeli do Říma ve středu 10 března v počasí dešti
vém a nepříjemném; v sobotu 13 března následovalo mnohem
nádhernější poselství Franské, kteréžto když potom v pondělí
15 března u největší slavnosti odřeklo se všech zvláštností církve
své, následovaly v Římě třídenní veřejné radovánky podobné těm,
kterými před patnácti lety slaveno bylo vítězství nade stranou
konciliární v Němcích.

Ze současného sporu o Mohucké arcibiskupství nabývala stolice
Římská také vítězné síly a odvahy. Slaboduchý Diether z Isenburka,
u něhož úmysly pokorné i spurné, poslušenství a odboj se střídaly,
byl dekretem papežovým dne 21 srpna 1461 ssazen a na jeho
místo ustanoven Adolf Nasovský za arcibiskupa. I ačkoli ve falc
krabi Fridrichovi nabyl obránce věrného a dosti šťastného, nemohl
nicméně udržeti se v důstojenství svém proti spojené vůli papežově
i císařově. Věc tato vplétala se rozmanitě do velikých sporův říš
ských, jakož sme již vypravovali, a nebyla ještě rozhodnuta, když
vyslanci čeští zjevili se v Římě: bylo však předvídati, že ukončí
se ve smyslu kurie Římské, a dodávajíc tudíž proudu restauračnímu
nové sily, stala se nadějem českým nepříznivou. Také pře kardinala
Kusy o biskupství Brixenské pohádala i tužila mysli Římské k ne

povolnosti naproti laikům, a škodila Čechům více nežli pomáhala.
Vyslanci čeští v Římě, kromě kancléře Prokopa z Rab

šteina, byli pan Zdeněk Kostka z Postupic, přední krále Jiřího
důvěrník a přítel, Antonín Marini z Grenoble, franský jeho rada,
M. Václav Vrbenský, děkan S. Apolináře v Praze a M. Václav
Koranda (mladší), tehdáž Pražský purkmistr. Posléze jmenovaný
vedl denník o tom, co se dálo, a zpráva jeho, byvši později čtena
veřejně před králem, uznána i chválena od obou stran za pravdo
mluvnou ;

104
pročež i my uvedeme z ní krátce, co bylo podstat

nějšího. Pan Rabštein přijat od papeže, co dávný přítel, velmi
srdečně a byl na dvoře jeho jako doma; takéť, ačkoli konal po
vinnost svou co posel, viděti bylo, že srdce jeho více lnulo k těm,
ku kterým nežli s kterými byl přišel. Proto podstata veškerého
vyjednávaní záležela hlavně na panu Zdeňkovi Kostkovi, kterémuž
arci panování nad někdejším biskupstvím Litomyšlským nedodávalo
v Římě populárnosti.



První sobotu po příjezdu, 13 března, poslal Rabštein Fantina
ku panu Zdeňkovi a vkázal po něm, že papež chtěl, aby oni jen
sami dva k němu přišli. Když se tak stalo, mluvil Rabštein: Otče

nejsvětější! posláni jsme od krále českého učiniti poslušenství, a
vznésti některé prosby na Vaši Svatost; poslušenství to, jakové
činiti jest obyčej, a také jako předkové jeho činívali, hotovi jsme
učiniti, jak mile se líbiti bude Vaší Svatosti. Papež odpověděl:
»Od vašeho krále nesluší přijímati poslušenství jako od jiných
knížat křesťanských, neb království jeho není v jednotě s církví,
jako jiná království, ale odděleno jest v řádech od ní, a král Váš
z toho šibalstva bludného vyzdvižen jsa, na korunování svém při
sáhl nejen státi v poslušenství sám, ale navěsti a navrátiti k němu
také lid svůj; a že jest toho ještě nesplnil, neb ten zlý člověk Ro

kycana ještě káže, lid přijímá pod dvojí spůsobou, králová chodí
na kázaní a sám král na den božího těla, opustiv processí kostela
Pražského, chodil v processí bludné a kacířské, protož není nám

slušno, přijíti od něho poslušenství, leč to splní, což přisáhl; a vy
na to učiníte přísahu, že tak bude.« Když oba poslové namítali,
že nemohli činiti více, nežli jim poručeno bylo, a byťby činili, žeby
to nemělo nijaké platnosti, řekl papež: »Dáme vám čtyři kardinály,
uhoďte s nimi v některaký prostředek; a my, což bude s naší ctí
a stolice této, rádi i pro krále i pro království učiníme.*

Následovala tedy vyjednávaní soukromá zejména s kardinály
Bessarionem, Karvajalem a Mikulášem Kusou. V první konferenci
14 března Karvajal opakovav důtky, že král nesplnil slibu při ko
runování učiněného, žádal na vyslancích, aby poručili věc svou

prostě do rukou papežových a podrobili se napřed rozkazům jeho,
pak že dosáhnou od něho, čehokoli žádati budou; netřeba tuším

doložiti, že toho učiniti nemohli. Den na to, 15 března, bylo slavné

slyšení vyslancův íránských v Římě, o němž již podotkli sme;
protož nestalo se žádné ve věcech českých jednání. V úterý dne
16 u kardinala Bessariona omlouval pan Rabštein krále svého,
pravě, že nechodíval vždy za Rokycanou, ale někdy že býval na

hoře u kanovníkův, a zvláště ve větší svátky, a někdy dole u Ro

kycany; »však víte, (doložil), že dvojí jest lid v Cechách, a král
náš obého jest pánem, i musí oboje snášeti; neb přidrželliby se

jedné strany a jí nakládal, strach jest, by mu se druhá nesproti
vila.« Bessarion představoval Cechům příklad krále Franského,
kterak cele poddal se papeži; »a máte věděti, že ve Francii jest
101 biskupův, opatství mnoho a prelátství veliká, a duchovní toho



skutku králova nechtěli dopustiti, ale usilovali proti němu, a když
král chtěl, stalo se předce. Viděli ste, jaká se jemu proto čest

dála: také váš král bylby zveleben nápodobně, by chtěl učiniti
tolikéž.*

V pátek 19 března pan Zdeněk Kostka sám povolán jest ku
papeži, kterýžto ve dlouhé rozmluvě, maje po boku kardinala Miku
láše Kusu a některé biskupy, snažil se poučiti a přesvědčiti jej, že

kompaktáta neměla moci žádné, byvše dána prý jen jedné generaci,
kteráž větším dílem již vymřela, i že Cechové nadužívaním všelikým
ztratili k nim právo; »a máš věděti, pane Zdeňku,* tak doložil

papež, »žeť nejsou dopuštěna jinak, jediné pro tvrdost jich, jakož
učinil jest Mojžíš židům, aby tím spíše mohl pokoj býti, a ten
kdyžby uveden byl, aby od takového přijímaní přestali a sjednali
se s církví; také by pak které platnosti byla ta kompaktáta, však

jest v naší moci zdvihnouti je, pro něco lepšího.* Pan Zdeněk
myslil, žeby nebylo dobré, kdyby papež mocí svou rušiti měl

kompaktáta i zapovídat! přijímaní pod obojí naprosto; že Cechové

nejsouce důvody stálými poučeni o bludu svém, neodstoupiliby od

něho, a protož že potřebí byloby nových o té věci disputací.
Tehdy papež; »Bůh jest na nebi a my na zemi, boží máme, ne
své cti hledati, a bůh nejvíce chce poslušenství. Saul král židovský,
když více k své cti hleděl nežli ku poslušenství, padl jest, a od

jato království od jeho rodu: tak nebudeli prostého poslušenství
a neučiníteli, jakž se vám rozkáže, odvoláno a zkaženo bude i král
i království; a vězte, žeť mohu to učiniti.* Pan Zdeněk: »V Ce

chách praví, že majíce a držíce kompaktáta, vždycky jsou v po
slušenství a v jednotě s církví, neb což činí, činí z umluv, z po
chválení a vůle koncilium Basilejského*. Tehdy papež, dav sobě

přinesti jisté knihy, a vzav je do rukou, pravil: »Tyto knihy dal
mi Papoušek, v nichž mám kompaktáta i mnoho běhův, ježto se
v Cechách dály; viz coť tu stojí, že měli Cechové žádati a kon
cilium mělo dáti, a poněvadž sou nežádali (?), není jim dopuštěno.*
Kardinál Kusá přejav řeč, vypravoval obšírně, co a jak se v Basilei
dálo, na důkaz rozdílu, čeho dopustil sbor a čeho nic. Jeden z bi

skupův přítomných tázal se; To přijímaní držíli u vás z potřeb
nosti spasení, čili toliko že jim od koncilium dopuštěno jest? Pan
Zdeněk odpověděl, že někteří mluví o potřebnosti jeho, dokládajíce,
že více milosti se beře pode dvojí spůsobou, nežli pod jednou,
jiní pak že je drží pouze z propůjčení koncilium, ale těch že jest
málo. Tedy papež položiv důvody proti jedněm i druhým, řekl:



»Vizte, odkud jest počátek vzalo to přijímaní, že od Jakobella,
mistra dětinského v grammatice, ne od někoho velikého a zname
nitého. Co jeho následujete? stůjte v jednotě s církví, a budete
zvelebeni král, království i vy nad jiné lidi a království.«• V tako
výchto řečech ztráveno drahně času, aniž mohla strana přesvědčit!
strany a navěsti na smysl svůj.

V sobotu 20 března dáno poslům veřejné slyšení. Ve veliké
konsistorní síni sedělo před papežem 24 kardinálův, za nimi stáli

poslové, a po nich arcibiskupův, biskupův, doktorův i jiného lidu

tolik, co do síně se vešlo. Nejprvé řečnil od císaře Wolfgang
Forchtenauer, přimlouvaje se, aby král český ve svých prosbách
nebyl oslyšán. Potom kancléř Rabštein, omluviv dosavadní pro
dlení, učinil papeži od krále českého poslušenství, jak mu bylo po
ručeno. K tomu papež: »Činíte poslušenství s strany krále toliko,
an obyčej jest, i s strany království činiti ?« Tu pan Rabštein po
straně ptal se pana Zdeňka; »Co chceme učiniti? Jáť učiním s strany
mých, a vím, že bude svoleno, a ty učiň s strany svých, aneb jakť
se líbí.« Pan Zdeněk vece: »Pověz ode všech; neb což král činí,

proti tomu království nebude.* I učinil tak. Potom papež řekl:
»Máteli co více před sebou, pravte.* Tedy mistr Koranda, stoje
upřímo proti papeži, »hlasem zvučným a řečí klopotnou*
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jal se

přednášeti prosby českého národu o stvrzení kompaktát. Postěžovav
si nejprv, že mu dostala se úloha těžká, skromným jeho schop
nostem nepřiměřená, ve shromáždění totiž předních světel učeného
světa vésti slovo k nej světěj Šímu »vikáři Kristovu, náměstku svá
tého Petra,* prosil o shovívaní, kdyby slabost jeho nemohla uva

rovat! se poklések. Líčil potom obšírně veškeren běh věcí husit

ských duchem nikoli bázlivým, ani pokorným: neb co Cechové

byli počali, stalo se prý »z daru božího a z osvícení ducha svá

tého;* byliť oblíbili pravdu »z pravého náboženství;* a když ne
přátelé* počali je proto hubiti ukrutně, »bůh dal jest jim sílu a

zjednal jest spasení u prostřed země, tak že malý počet Čechův

nejednou, ale mnohokrát obdržovával jest vítězství nad mnohými;
od boha stal se prý tento div po dnešní den před očima mnohých.
Však ačkoli Čechové a Moravané často své nepřátely přemáhali,
nebyli sou nikdy srdce neústupného ani šíje zatvrzené;* proto prý
k žádosti sboru Basilejského sklonili se rádi k umluvám, aby pře
stalo prolévaní krve, a přijali svého někdy »nejukrutnějšího ne

přítele,* císaře Sigmunda, za krále a za pána; neb on i potomní
králové Albrecht a Ladislav zavázali se přísahami, zachovávati ty



kompaktáta, co výminky pokoje národního. Jejich příkladu násle
doval i král Jiří, jehožto moudrou péčí pokoj, jakovéhož ani staří
lidé nepamatovali, rozložil se v království a markrabství dotčených
jakož pak král ten přejasný nepřestává ani obleňuje se uvozovati
a tvrditi blaho pokoje v zemích netoliko svých, ale také králův a
knížat okolních. Avšak to dobré že počíná dávati se v nebezpe
čenství od lidí zlovolných; mnozí tak domácí jako cizí že povstá
vají proti těm smluvám, a Cechům i Moravanům že »všetečností
neslušnou* spílají »bludných odřezancův a kacířův,* nestydíce se

praviti, že to činí povolením a vnuknutím Vaší Svatosti a této
stolice apoštolské: což ovšem králi a království nezdá se k víře

podobné, ba prostě nevěří tomu, by kdy od této studnice milosti

vyjiti měl skutek tak ukrutný a nemilostivý. Také že Cechové po
míjejí ta hanění ušima zavřenýma, chtíce dosti učiniti tomu, co
v kompaktátech přikazuje se, že spáchalliby kdo co proti umluvám,
nemělo býti rozumíno, by pokoj byl zrušen, ale mělo se státi opra
vení slušné. Proto prý očekávají s důvěrou, že otec svátý slituje
se nad křivdu trpícími, potresce rušitele svornosti a pokoje, a při
činí se o uvedení Čechův ve stálý mír s ostatním křesťanstvem;
proto že žádají a prosí, aby veřejným uznáním a stvrzením kom

paktát odjata byla příčina k hanění obapolnému a k nesvornostem,
a Čechové požívajíce mezi sebou pokoje aby mohli tím ochotněji
spojití se s jinými národy proti společnému celého křesťanstva ne

příteli Turku. Pozorovati bylo, že řečník vyhýbal se všem sporným
otázkám theologickým, a že o Rokycanovi a Pražském arcibiskupství
nestalo se v celém jednání ani zmínky.

Když dokonal Koranda řeč svou, jal se Pius II mluviti sám:
»Aby srdce vaše, bratří a synové nejmilejší! nebyla v nejistotě,
slušné jest, po žádosti nejjasnějšího císaře a po učiněném od krále
a království poslušenství učiniti zmínku o prosbě, odkud pocházela,
jaká byla i kam směřovala.* I velebiv nejprvé císaře široce, potom
podotknul o poslušenství, že se daleko,* a že »praví se

obecně, že ten nechce učiniti, kdo dlouho se rozmýšlí: ale však

jakož syn náš vždy věrný a milý, jehož vidíte, pan Prokop kancléř
království českého, k omluvě svého krále položil příčiny prodlévaní,
dopouštíme jich, ano i nám o nich něco jest vědomo. Vězte že

král tento moudrý, pošed ne z královského rodu, ale ze šlechticův
z Poděbrad, volením lidu vstoupil jest na trůn královský, neb prvé
království to knížaty dědičnými zpravováno bylo.* A tu, co pro
slavený historik český, dav se do líčení obšírného Čech v ohledu



zeměpisném i dějepisném, a počav od Přemysla i Libuše, mluvil
bez mála dvě hodiny a učil posluchačstvo své veškerému běhu a
stavu věcí českých, jichž ovšem známost u něho byla dokonalejší,
než u kohokoli v Římě. Sířil se zvláště o ukrutném pronásledování
těch, kdo za časův Zižkových věrně přidrželi se Říma, o hojných
mučennících, jakovíž byli rytíř Jan Koblih a jiní, kterými prý země
česká za věkův posledních nad jiné země honositi se mohla, o ža

lostné zkáze kostelův a klášterův, vynikavších velikostí a krásou
nad obyčej. »My jsouce ještě v menším ouřadě,« tak doložil, »když
sme byli v Benešově za krále Ladislava, to sme svýma očima se

zřeli, a nemohli sme se zdržeti od pláče.« Potom připomínav jed
nání na sboru Basilejském, vykládal čtyři články české, vynášel
svůj a církve Římské smysl o nich, i dokazoval, že kompaktáta
nesvědčila nežli těm, kdo tehdáž byli na živě, a že jich v Cechách
nadužívalo se mnohonásobně. Co do prosby české pravil ku konci:
»Pokoj svrchovaný také nám jest mil a oblibujeme jej: ale běh,
kterým se hledá, kterak se může líbiti ? ano co prosíte a hledáte,
jest proti jednotě církve. A však že prosíte za chleb, nebude dán
vám štír; žádáte ryby, nebude vám dán had; my s bratry svými
nejmilejšími jsme otcové a vy synové; otcové nebudou jednati, než
o dobré a spasitelné synův svých. Svoláme bratry, poradíme se
s nimi, a rozvážíce ten běh se vší pilností, dáme odpověd ko

nečnou, jakž podle naší cti nejlepší bude moci býti.«
O dva dni později, 22 března, povoláni jsou pan Zdeněk a mi

strové Koranda i Vrbenský do domu kardinala Bessariona, kdežto

přítomni byli Mikuláš Kusá, Karvajal i kardinál Rotomagenský.
Karvajal počal vykládati, jak velikou měli radost papež i celý jeho
dvůr z poslušenství, kterýmž osvědčilo se veřejně království české;
neboť že nyní byla jistá naděje, že Cechové již plniti budou na
řízení a chýliti se k jednotě církve; král že vyplení všecky bludy
ze země své, a trestati bude skutečně ty, kdoby setrvávat! chtěli
v neposlušenství. »My však,« pravili Cechové, »máme za to a dou

fáme, že stojíme a státi budem, jakož sme stáli, v svátém poslu
šenství, prvé než ondy slovy učiněno bylo; to také, což koncilium

Basilejské smluvilo a Cechové drží, neodlučuje nás od jednoty
církve; i nepochybujeme, že nikdo nebude nalezen v Cechách,
jenžby odpíral se poslušenství takového, a bludové, jestli kteří vy

skytují se veřejně, těch král trestati nikdy nezameškává.« Na to
Kusá; „Prosba vaše o kompaktátech nechýlí se k jednotě s církví,
neb kompaktáta staví se na odpor řádům církve starým a cti



i chvály hodným; proto prosba ta nemá důvodu, nevede k do

brému, aniž jí má svoleno býti. I jakož pán náš nejsvětější vždy
nadál se jest, že to království skrze velikou vašeho krále opatrnost
bude přivedeno k jednotě obecné církve a přestane toho bludu,
kterýmž jest naprzněno, nadějeť se i nyní, že ono, v čemž od své

matky jest odděleno, totiž ve přijímaní pode dvojí spůsobou, se
odvrátí a raději poslušno bude papeže i církve obecné, než toho
Jakobella člověka neumělého. Poslušenství od vás učiněno jest
prostě a bez výminky, a prostě i bez výminky má pod ním stáno
býti; vy pak páni poslové máte se přičinit! k něčemu konečnému,
neb tak zní list králův. Protož tuto při dejte v ruce otce nejsvě
tějšího: toť bude ke cti a ku prospěchu vám, králi i království.*
Poslové odpověděli: »Nemějte nám za zlé, že toho učiniti nemů
žeme: nám neporučeno ani přikázáno, než učiniti poslušenství, před
nesti prosby a oznámiti králi i království odpovědi, kteréž nám

dány budou,* Kusá opět: »Pro milého boha! rozmyslte se lépe
a vizte co činíte: mluvíte o poslušenství a nechcete ho skutky
plniti; nemáli řečeno býti o vás i o králi vašem, že toliko lest a

posměchy děláte sobě z otce nejsvětějšího ř Lépe byloby nehlásit!
se k poslušenství, nežli protiviti se rozkazům. Protož učiňte tak,
vstupte vy nejprvé v jednotu, stůjte pod poslušenstvím a dejte
otci nejsvětějšímu v ruce tu při: a on že milostivý jest, dobře ji
opatří.* Vyslanci vyžádali sobě některý čas k rozmyslu: ale
26 března, když u kardinala Bessariona sešli se opět s předešlými
a nad to s Vavřincem Rovarellou biskupem Ferrarským a pány
Rabšteinem i Forchtenaurem, odpověděli, že jim nebylo možné

učiniti, čeho kardinál sv. Petra byl na nich žádal. Král prý jejich
ani království že nenadáli se, žeby poslušenství od nich nemělo

přijato, ani prosby jejich vyslyšány býti; proto instrukce a moc

jejich že nevztahovaly se ke skutku takovému, aniž jim prý do
voleno bylo dávati se do nového jednání o věcech, které v kom

paktátech již byly rozhodnuty: chceli ale otec nejsvětější jednání
takovému, ať prý pošle učené své lidi do Cech, a ti ať po nových
disputacech ustanoví třebas nové umluvy. Karvajal vredl důvody,
že ani potvrzení kompaktát nespůsobiloby v Cechách jednoty u víře,

jakož mu o tom, když byl v Praze, i sám prý Rokycana učinil

vyznání, ježto ti, co přijímali pod jednou, nezměniliby pro ně svého

spůsobu; protož že lépe by bylo, pro dosažení jednoty, pustiti od
nich dokonce. Pan Zdeněk odpovídal, že utvrzením kompaktát
bylaby aspoň odjata nenávist mezi stranami, tak že nehanilaby ani



popouzela jedna druhé; toho pak že veliké bylo potřebí, mělli
v Cechách trvati pokoj mezi obyvateli. Kdyby prý v celé té věci
nešlo než o vděčení se otci svátému, žeby král ani vyslanci jeho
nebyli na rozpacích, coby měli činiti: ale kdyby uposlechli tako
vých rozkazův a odřekli se kompaktát naprosto, žeby národ ne

přijal skutku takového a žeby nepošly z toho nežli nové bouře a

krveprolití.
Když vstoupila tímto spůsobem na jevo nemožnost doroz

umění obapolného, svolána jest konsistoř ve středu 31 března, a

papež u slavném posezení a v přítomnosti asi 4000 osob vynesl,
za odpověd, úsudek svůj osudný. Chválil nejprv, že král přiznal se
ku poslušenství stolice apoštolské; neb kromě ní že není církve
ani křesťanství, a papež (ukazuje prstem sám na sebe) že jest ta
brána, skrze kterouž spravedliví docházejí spasení; kdo jinudy
vchází, že zloděj jest a lotr. Však že není dosti, činiti poslušenství
slovy toliko, ono že skutky plniti se musí. Cechy že stály prvé
v poslušenství pravém, potom ale vytrhly se z něho: protož králi
že ukládá se za povinnost, navrátiti je ku prvnímu spůsobu zase,

jináče žeby poslušenství jeho nemohlo přijato ani příjemno býti
u stolice apoštolské. Co do proseb českých že bylo znamenati ze
slov řečníka jejich, kterak domnění o potřebě přijímaní pod obojí
nazýval pravdou spasitelnou: řeč taková že stavila se na odpor
dekretům sborův Konstantského i Basilejského, kteříž netoliko za

pověděli laikům přijímati pod obojí, ale odsoudili také za bludné
a za kacířské učení Jakobellovo, žeby přijímaní takového bylo po
třebí ke spasení. Kompaktáta že dána byla Cechům pod výminkou
a dočasně toliko; povolení že stalo se jen těm, kteřížby přijímali
jednotu: ale nikdy že nepřijata jest jednota, nikdy svornost není
nalezena, a tak nikdy v pravdě nepovoleno užívaní kalicha. Mělo

prý také to povolení trvati jen až do usouzení koncilium a nic

dále; usouzením pak pozdějším, že laikové mají přijímati pod jednou,
že zrušena i odjata byla moc kompaktát. Protož my s bratry
svými ohledavše přípisy těch umluv, nalezli sme a ohlašujeme vůbec,
že nižádné nemají moci ani platnosti. Vy prosíte arci, abychom my
vám svolili sami ku přijímaní pod obojí: ale jakož milosrdný otec

synům a mistr učenníkům svým nedává .škodlivých věcí, neslyší
proseb jediné užitečných a nepropůjčuje, jediné což přísluší ke
spasení, tak i my máme činiti ve všem, jenž ačkoli nehodně místo
boží držíme na zemi. Bychom viděli prosby vaše a přijímaní laikův

pod obojí býti bez pohoršení církve obecné, nebylaby nesnáze



0 propůjčení: ale když nespravedlivé a nepoctivé jest, co žádáte,
kterak má propůjčeno býti? Nebyloby ani nám ke cti, kdybychom
povoliti chtěli, co dvoji předkové naši odepřeli a dvoje koncilium
zavrhlo; ani vám nesloužiloby ku prospěchu, ana mrzká jest každá
část, která nehodí se k celku svému. Nesluší pak nám zvláště do

pustiti toho ze mnohých příčin; 1) pro nebezpečí kacířství, aby
snad věřeno nebylo Krista celého nebyti pod první spůsobou;
2) pro nebezpečí při svátosti samé, aby krev boží, jakož se při
házelo, na zemi nebyla vylévána; 3) pro jednotu a pokoj království,
neboť víte, že všeliké království v sobě rozdělené zahyne, a protož
potřebí jest, aby jedni povolovali druhým; i není slušné, aby ustoupili
ti, kdož následují šlépějí otcův svých, alebrž ti kdo chytali se do

myslův nových; 4) pro pokoj váš se sousedy Němci, Uhry a Po

láky, aby mezi vámi a jimi mohla býti kupectví, manželství a přá
telství; neboť třebasbychom my vám i povolili, oni nepřestaliby
proto popouzeti se proti vám, pokud s nimi za jedno smýšleti ne

budete; 5) pro vaši pokoru, abychom nedali vám příčiny k pý
chaní, jakobyste byli snad moudřejší otcův svých a lepší nad jiné
křesťanstvo. Protož poslechněte hlasu apoštolova, i nechtějte mudro
vat! výše, nežli slušné jest. Stolice Římská, nejvyšší chranitelkyně
tajemství božích, pilně uvažovala prosby vaše, i uznala je býti ne

potřebné, nespasitelné a neslušné; vy sami nevíte, čeho žádáte;
1 nemůže vám povoleno býti. Jakož pastýř věrný chrání ovec svých,
aby nedávaly se na rozcestí, tak i nám jest o to bdíti, aby náro
dové neuchylovali se s cesty spasení. Učenníci přišedše do Emaus,
poznali pána v lámaní chleba: spokojte i vy se s přijímáním pod
první spůsobou, pamatujíce na slova páně: já jsem chleb živý,

kterýžto s nebe sestoupil, kdož jí chleb ten, živ bude na věky!
Spojte se se svátou církví matkou svou, kterážto nebloudí nikdy,
buďte s ní jednomyslní a poslušní hlasu jejího: pak vrátí se krá
lovství vašemu zase dávný blesk slávy a pokoje, a požehnání bude
i spasení tam, kde příliš dlouho pohříchu panovala záhuba i za

tracení.* 156

Když domluvil byl Pius II, povstal prokurátor jeho Antonín
z Eugubio, a hlasem vysokým zvolal: »Osvědčuji veřejně před
shromážděním nejdůstojnějších pánův kardinálův, arcibiskupův, bi

skupův a jiných všech, kdož přítomni jsou, že nejsvětější otec od

volal a zrušil kompaktáta Cechům od sboru Basilejského pro
půjčená, že stavil a zapověděl přijímaní pod obojí spůsobou lidu

obecnému, a že nepřijal poslušenství krále českého, jediné leč vy-



plení bludy, vstoupí v jednotu s církví Římskou a srovná s ní sebe
i království své ve všem bez výminky. I napomínám obecných
písařův, aby zápisem jedním neb několikerými zaznamenali skutek
ten na věčnou památku.«

Nazejtří dne 1 dubna, když poslové přišli ku papeži do zahrady
brát odpuštění, u přítomnosti šesti kardinálův a jednoho biskupa
žehnaje jich pravil: »Povězte králi svému, že ho milujem, a že pro
dobré i užitečné jeho i království českého hotovi jsme učiniti
všecko což jest s naší ctí a stolice této; ale co ste prosili, nebylo
slušné, jakož ste slyšeli odpověd naši. Protož napomínáme vás,
domlouvejte králi, králové i pánům, ať odstoupí těch novot; a ty,
pane Zdeňku, že jsi vzácen před králem a král tě miluje zvláště,
napomeň jej, ať učiní naše přikázaní a přivede lid svůj k jednotě
víry a církve. Budeť skrze to zveleben on i království jeho, jakož
sme mu řekli, když sme spolu byli v Benešově. Ať jen pokusí se
a přijímá sám zjevně pod jednou, i drží k témuž královou, dítky
a dvůr svůj: pak lid český, o němž víme, že velice miluje nynějšího
krále, postoupí po něm beze zmatku, aniž pak kněží budou moci

protiviti se; neb lid obyčejně rád následuje příkladu knížete svého
a toho zvláště, kteréhož miluje. A vy mistrové přičiňte se a na

bádejte svých, ať jsou poslušní přikázaní našich. Neboť budouli ty
novosti vždy pod pokrytstvím trpěny, musíme my i s církví tak
opatřiti, aby vždy to království přivedeno bylo k jednotě. I budeť
lépe, učiníteli to sami ze sebe, nežli z přinucení, aniž máte za to styděti
se: jako Hispani nemají hanby, že z rozkazu této stolice opustili
blud arianský, tak i vám nebude nežli čest a chvála z poslušenství
vašeho. Konečně napomeňte krále, ať s císařem nakládá milostivě
a přátelsky, poněvadž jest s ním v příbuzenství, a od něho přijal
on královské a syn jeho knížecí důstojenství, král také má poddán
býti císaři; a hodnéť jest aby ho miloval i proto, že my ho také
milujem a o čest jeho jsme pečliví. Protož cokoli král váš učiní

jemu dobrého, budeme toho vděčni, jakoby nám učinil, a zase

křivdy jeho bude nám líto, jakoby nám se stala.«
V sobotu 3 dubna vyslanci čeští vyjeli z Říma; nazejtří ná

sledoval pan Prokop z Rabšteina, a později také doktor Fantin,
co papežův již posel. Pravilo se, že Cechové sami byli žádali, aby
poslán byl někdo, jenžby nesl králi českému odpověd papežovu
ve formě authentické, aby o ní pochybnosti nebylo; a když jim
navržen k tomu Fantin, že chválili ho zvláště pro známost jazyka
českého, an mocen byl mluviti s králem bez tlumočníka. Dojeli



pak do Prahy teprv na konci měsíce máje, když král po sjezdu
Hlohovském meškal ještě v Lužici, pokoj čině s markrabím Fri
drichem Braniborským. Ale již dříve dodali byli jemu zprávu po
rychlém poslu o nešťastném pořízení svém. 157

Nelze říci, předvídalli papež, jaké následky bude míti roz
hodnutí jeho. Neslušné a nepodobné byloby domnění, žeby své
volně byl chtěl obnoviti boje a krveprolití mezi křesťany: a předce
zrušiv naprosto umluvy někdy vroucně žádané a se všeobecným
upokojením přijaté, a zameziv každou další k dorozumění a pro
středkování cestu, nenechal Cechům volení nežli mezi podrobením
se bez výminky aneb bojem až na smrt. Zdá se že smýšleje příliš
vysoce o právu a moci své, a příliš nízce o právu a moci odpůrcův,
domníval se, že nebude potřebí nežli ukázati plnou opravdovost vůle,
aby vymohl poslušenství. Ale víra náboženská tvoří a vyvinuje se v duši
člověka dle zákonův vlastních a tajemných; ačkoli nejvíce autoritou
vštěpuje se, však jednou vštípená nedává se nařízením ani vykořeniti,
ani proměniti. Proto kdekoli národ mění své vyznání víry dle rozkazu
a vůle cizí, bývá to vždy znamením buď ouplné netečnosti, nevěry a

spojeného s nimi pokrytství, aneb veliké kleslosti a zmalátnělosti
ducha. U Čechův nebylo ani netečnosti, ani zmalátnělosti: a protož
nařízení Piovo II nemohlo vésti nežli k odporům a bojům. Jím
poslední třidcetiletí vymazáno nenadále z života jejich, a vrátily
se jim poměry ku křesťanstvu, jakové byly před početím sboru
Basilejského s tím toliko rozdílem, že národové okolní již se jich
nebáli jako dříve. Krále Jiřího zvláště nemohlo nic potkati protiv
nějšího a žalostnějšího, jeho celé úsilí utrpělo ránu smrtelnou.
Onomu stavení jednoty a pokoje, kterémuž obětoval byl, ne bez

zásluhy a slávy, všecku svou snažnost ode mládí, odjat jest nyní
kámen základní: byloť mu jakoby napotom plouti měl po moři
bouřlivém bez vesla i bez kotvice. Právě když již dosáhl byl,
čehokoli žádal, a zdál se státi na vrcholí moci a pokoje, viděl pod
sebou otvírati se propast, ježto hrozila konečně pohltiti všecko, co

měl drahého a milého. Při rozjímaní toho nebylo mu možné za

chovat! chladné mysli, a Pius II, co rušitel štěstí,* ne

připomínán napotom nežli s hořkostí a hněvem. Nestranný však
a chladný soudce nesezná bohdá více svévole v rozkazech papeže
Pia nežli v neposlušenství krále Jiřího: staliť se oni tuším oba
obětí postavení a přesvědčení svého. Připomenuli sme již na počátku
knihy této,
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jaké nebezpečí zračilo se papeži v obmezování autority
Římské skrze zvláštnosti církve české, tak že dle jeho přesvědčení



nastávala stolici apoštolské konečná záhuba, nepodařiloli se uvesti

Čechy opět v poslušenství bezvymínečné. Tím stalo se, že vlastně

strany obě bránily bytu svého jedna proti druhé, aniž bylo na
snadě rozhodnutí, od které vycházel počátek důrazu a křivdy.
Byloť při tom ovšem litovati přirozené obmezenosti mysli lidské:
kdyby Pius II byl prohlédnouti mohl do budoucích století, aneb
kdyby aspoň předvídal byl položení věcí, jakové ustrojilo se ku př.
roku 1470, není pochyby, žeby byl zmírnil se v obávaní svém, a

bylby pamatoval na pravidlo, že sluší trpělivě nésti zlé menší, pro
uvarování horšího. Ukázalo se i zde, že doktrinární strannost a

zatvrzelost v zásadách sebe spasitelnějších nevždy hodí se k řízení

velikých věcí vezdejších. Duch světa má svou vlastní logiku. Osudný
běh věcí pozemských řídí se zásadami a zákony bystřejšími i jem

nějšími, nežli mysl lidská stanovití umí, a události nalézají často
i tam žádaný medius terminus, kde oko smrtelné nižádného ne

spatřuje více průchodu ani východu. Jiří nepoddal se a stolice
Římská nezahynula. Protivné zásady v toku věkův podnes stýkají
a potýkají se tu záhubně, tam i blahočinně, a bůh ví sám jediný,
s jakým konečným výsledkem. Pius II pak může tím omlouván
býti, že příhody od nás dotčené, a zvláště poslušenství nenadálé
krále Ludvíka, bylyby se staly vnadou neodolatelnou i pro mysli
méně odvážné, nežli byla Piova.

Král Jiří nepřiznávaje papeži právo, měniti úchvaly sboru
Basilejského, a nemoha dáti se s ním do rozepře nové, umínil

považovat! skutek 31 března za nedošlý a kompaktáta za platná
jako dříve. Ale passivné takovéto chování nepostačilo jemu;
v rostoucím nebezpečí rostla i jarost i odvaha mysli jeho a skut
kům rozhodným odpovídal skutky neméně smělými i účinnými.
Jaké přemítány návrhy v jeho radě, když došla zpráva osudná,
nemůžeme sice udati; dějepisci jeho není bohužel dopřáno s hůry,
aby z původního čistého pramene nabírati mohl světla s dostatek:
ale odblesk idey, která prosvitla té doby v mysli králově, za
choval se ve všelikých pamětech roztroušených i potud zanedba

ných, jichž konečné objevení a skupení obživuje a vrací záři původní.
Idea ta byla vymanění vlády světské v Europě vůbec z moci
hierarchické, osvobození panovníkův a knížat křesťanských od

poručnictví Římského, konečné zrušení fikce středověké o dvojím
meči, a uznání ve světě politickém práva národův co práva božího;
knížata měli napotom scházeti se dohromady, bráti záležitosti mezi
národní do rukou svých ke společnému rozhodnutí, a vyměřovat!



papeži i císaři zespolka sami, pokud čára; byl to tedy ouplný
opak toho, oč usilováno v Římě, byla negace středověkosti a počátek
novověkého práva mezi národy. Nechceme jistiti, žeby král byl
hned zřetelně předvídal všecky následky počínaní svého; bylť jistě
puzen ne tak vědomím jasným, jako raději geniálním instinktem:
ale právě geniální ten takt dal mu pocítiti, že pouhou negací ne

pořídilby ničeho, že potřebí bylo skutkův positivních a ústavův

nových, zakládajících se na věčných potřebách jak srdce lidského
vůbec, tak i života národův zvláště. Kdyby na císařském trůnu byl
seděl muž pro idey méně neschopný, bylo pravdě podobno, žeby
přičinil se byl o probuzení a získaní jeho; ale s Fridrichem III
nelze bylo nic počínati v ohledu tom. Byltě král přinucen zakládati

protipapežské dílo své vně oboru císařského, na půdě naskrze
nové a potud nebrázděné. Vyrvati dvoru Římskému poručnictví
nade vládami křesťanskými byl skutek na oko snadný, ale v pravdě
velmi nesnadný: snadný, jestliže knížata světští měli vůli opravdovou,
státi se samostatnými a starati se napotom o sebe sami ;' nesnadný,
zračiloli se ono poručnictví nejen co zvyklost oblíbená, ale i co

výhoda, co naděje ochranná v čas potřeby. Král Jiří uznával, že

národové nepřestanou upírati očí nadějných k Římu, pokud jediné
tam strojiti se bude obrana celku křesťanského proti Turkům.
Usilování Římské nedařilo se, a proto mysli lidské počínaly již
chabnouti: ale kromě Říma neukazovalo se nikde ani úsilí, ani

naděje. Umínil tedy ujmouti se díla spasitelného sám, vstoupit!
v závazek zvláštní s panovníky křesťanskými, ustrojit} na základech
nových výpravu válečnou proti nepříteli křesťanstva, i převedením
úlohy potud papežské a císařské na samostatný tento spolek panov
níkův světských, založiti takořka novou zásadu autority v Europě,
nevisící od sankce církevní, aniž jí potřebující. Veliká to jistě a
smělá myšlénka, k jejímuž ale ve skutek uvedení potřebí bylo
neméně štěstí nežli moudrosti a opatrnosti. Bylotě především po
třebí neprozrazovati hned celého záměru, ale měřiti jen krok po
kroku, aby snad podezření v Římě záhy zbuzené nemnožilo při
rozených díla těžkostí.

Již na sjezdu Hlohovském, v měsíci máji, hleděl byl král Jiří
získati krále Kazimíra Polského pro návrh svůj, a ne bez prospěchu;
slavný závazek, že obrátí oba braň svou společně proti Turkům,
jest toho důkazem. Brzy potom vypravil francouského radu svého,
Antonína Mariniho z Grenoble, z Říma se vrátivšího, k republice
Benátské, aby vyskoumal, budouli Benátčané ochotni, připojiti se



ke spolku knížat. Nebezpečí od Turkův doléhalo na tuto vládu

ještě krutěji a všestranněji, nežli na Uhry, a pomoci její námořské
bylo k výpravě ještě více potřebí, nežli vojska uherského. Rytíř
Antonín mluvil obšírně a chvalně o úmyslu obou králův, Českého
i Polského, dáti se do války s Turky, a vypravoval, kterak zamýšleno,
aby mezi nimi a králem Franským i Uherským, mezi dvory Bur

gundským a Saským i republikou Benátskou uzavřen byl spolek
branný k tomu cíli. Benátčané v odpovědi své ze senátu dne
9 srpna dané s velikým utěšením a velikou chválou přijali návrh,
slibujíce, že s jich strany nesejde, čehokoli k uskutečnění jeho
potřebí bude. Napomínali pana Antonína, aby srdnatě pokračoval
na cestě počaté; neb oni žeby žádostiví byli viděti již skutek na
místě návrhu. Myslili ostatně, žeby ta věc vždy také papeži
předložena býti mohla; co pan Antonín jim vypravoval byl o jeho
nepřízni, nezdálo se jim býti podstatné, aniž věřili, žeby papež
rušiti měl dílo takové. Viděti z toho, že vyslanec zamlčel byl
opatrně poslední v té věci myšlénky krále svého. Slíbeno ko

nečně, že návrh celý zachován bude v tajemství u těch, kterých
se dotýkal. 159

Vyložíme časem svým místněji, kterak idea králova potkala se
s čákou nadějnou na dvoře Franském, s pochybnou na dvoře Bur

gundském, i jaké byly další její osudy. V Němcích trvala mezi
tím od sjezdu Budějovského válka mezi králem, co pomocníkem
Ludvíka Bavorského a falckrabě Fridricha, i mezi Albrechtem
Braniborským a městy říšskými, a skvělé vítězství, kteréž Ludvík
19 července dobyl u Giengen, bylo odpolou české. Vkročením
moci duchovní, kardinala Petra biskupa Augsburského i Jeronýma
Landa Kretenského arcibiskupa počalo se v Normberce vyjednávat!
opět o pokoj. Král ačkoli chtěl pokoji, rozmýšlel se tuším předce,
měl-li jej přijmout! z rukou duchovních: aspoň jeho poslové ozná
mili v Normberce, že voláni jsouce k velikému sjezdu, jejž uložil
král jejich celé koruně své do Prahy ke dni před sv. Vavřincem
(9 srpna), nemohli čekati déle na zdařbůh na plnomocníky jiné, a
zvláště císařovy. Snažné prosby Kretenského arcibiskupa spůsobily
to konečně předce, že setrvali a svolili dne 22 srpna ku příměří
v říši všeobecnému, ježto mělo trvati až do dne sv. Michala r. 1463,
a mezitím že v Režně o sv. Havle mělo rokovati se o pokoj stálý.
Promluvíme i o tom na svém místě obšírněji.
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Byltě totižto král český, po mnohých poradách, svolal ne sněm

obecný, ale mimořádný sjezd dvorský do paláce svého ve



starém městě Pražském k veřejnému slyšení poselství jak českého
tak i papežova z Říma. Sešel se počet stavův hojný, jak z Cech,
tak i z jiných zemí korunních, byli také biskupové Vratislavský a

Olomucký a jiní preláti přítomni: ale předních pánův strany Římské
méně než se očekávalo,

161
ježto předvídavše tuším věci budoucí,

nechtěli v nich míti oučastenství. Ve veřejných posezeních těchto 162

předsedal král osobně sám; do prvního, kteréž počalo se ve čtvrtek
dne 12 srpna o ll té hodině, uvedl také královnu i syny své všecky.
Zahájil je krátkou řečí, v nížto líčil dosavadní svou péči a své
úsilí o čest, upokojení a zvelebení království, i kterak po dovršení
takového díla, s radou svých věrných a s úplnou nadějí šťastného
zdaru, vypravil poselství k otci nejsvětějŠímu: aby tedy slyšeli, s ja
kovou odpovědí vrátili se poslové. Na to promluvil pan Kostka
slov několik, a po něm četli kancléř Rabštein i mistr Koranda
obšírné své zprávy, tak že čtení to prodloužilo se skrze několik
hodin. Po skončení jeho král jal se mluviti zase: »Divno jest nám

toho, co papež činí, tuším že toto království, kteréž skrze kom

paktáta stíží v jednotu a v pokoj uvedeno jest, opět rozbouřiti
chce. Kterak pak může nám to rušiti a bráti, co nám dali svátý
sbor Basilejský, jenž byl více nežli papež, a sám také předek jeho
Eugen IV? Kdyby každý papež chtěl takto pokaždé rušiti, co pro
půjčili předkové jeho, kdoby kdy mohl bezpečiti se na právo své?

Žaluje se na nás, žebychom přísaze při korunování složené nečinili
dosti. Přečteme vám tuto přísahu.« To když se stalo, doložil;

»Slyšeli ste, že sme přísahali vyhladiti všeliké bludy, sekty a ka
cířství ve království svém. Vězte s jistotou, že my nemilujeme
kacířův, aniž jich brániti chceme: ale nikdy netanulo nám na mysli,
žeby přijímaní pod obojí a kompaktáta naše měla jmína býti za

kacířství, ana založena byvše v evangelium Kristově a v obyčeji
prvotinné církve svaté, jsou nám opět propůjčena od sboru Basi

lejského na odměnu ctnosti a nábožnosti naší. My zrodili se při
užívaní pod obojí, a od vyznání víry, kteréž od rodičův do nás

vštípeno ve věku dětinském, neuchýlili se nikdy; přijímaní tako
vého drželi sme se věrně nejen co pán, ale i co gubernator, s ním

vstoupili sme i na trůn královský: kterakbychom je za blud a za

kacířství uznávati, o jeho potlačení se starati a sebe samých pro
následovat! mohli? Domnívali! se kdo, žebychom pro dosažení ko

runy tohoto království rušiti měli svědomí své, zapřít! víru a pro
tivit! se Bohu, byl na omylu, my nejsme vinni klamem jeho: ano
vězte za celo, ať již nikde není o tom pochybnosti, že jakož my,
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tak i choť tuto podle nás sedící, i dítky naše milé, nejen věrni
zůstaneme přijímaní pod obojí podle kompaktát až do smrti, nýbrž
že hotovi jsme pro ně složiti netoliko korunu, ale i životy své!«

Když takto mluvil král hlasem pohnutým, rozčilení neslýchané
zmocnilo se celého shromáždění: nebylo prý téměř oka, ježtoby
nepolilo se slzami, po celé síni byl pláč a skytání.

163 Pak přikro
čeno k rozjímaní, mělali kompaktáta i dále, přes papežovu zápověd,
zůstati základním zákonem koruny české ? Král kázal k tomu cíli

čisti nejprv zprávu o jednání mezi Čechy a sborem Basilejským,
potom text kompaktát celých, pak zápisy od císaře Sigmunda
i od králův Albrechta i Ladislava dané o zachování jich. Poukázav
tudíž na nedůslednost a neslušnost, že jemu podobojímu bránilo a

zapovídalo se, co všem jeho předchůdcům na trůnu, ačkoli nepod
obojím, nejen dovoleno, ale i přikázáno bylo, oznámil oumysl svůj,
zachovati jak potud tak i napotom všecky jak podobojí tak i pod
jednou ve svobodném provozování náboženství, nečiniti žádné straně
příkoří, aniž trpěti, aby od kohokoliv činěna byla, i držeti tudíž
ochrannou ruku nad kompaktáty, kteréž vyměřovaly straně obojí
právo její. Na to žádal od každého přítomného určitou odpověd
na otázku: »kdyby kdokoli nás a království toto za příčinou kom

paktát jak slovy haniti tak i skutkem a mocí tisknouti usiloval,
slibujeteli býti pomocni k obraně jejich?* Shromáždění rozestou
pilo se na chvíli ku poradě na dvě strany; potom nejprv pan Zde
něk Kostka ve jménu podobojích jal se řečniti a děkovati králi,
královně a rodině jejich za šlechetné úmysly, jichž oznámení prý
zbudilo i zbudí všude v národu radost a vděčnost nekonečnou,
i osvědčoval, u horlivém potakaní celé strany, že hotovi jsou všichni
nasaditi statky a životy své k hájení jeho. Po panu Kostkovi
mluvil od svých pan Zdeněk ze Šternberka: »Milostivý králi! Rá

číte věděti, že my posavad nic s kompaktáty neměli sme činiti,

byvše vždy a ve všem poslušní stolice apoštolské; i jakož vy osvěd
čujete se, že věrni chcete býti vyznání víry, ve kterémžto zrodili
ste se, tak právě i přátelé moji všichni a já chceme ovšem setrvati
při tom náboženství, kteréž po předcích svých zdědili jsme, aniž

vystupovati z jednoty a poslušenství svaté Římské církve. Protož
když Jasnost Vaše bez rady naší umínila hájiti kompaktát, starejte
se také o ně jen ti, kdo k nim radili a jich potřebují; my jim to
rádi přejeme, ale proti zápovědi otce svátého jednati nemůžeme,
i doufáme, že nás ráčíte zachovati při právích a svobodách našich.
Ve všem, co se dotýká cti a práv koruny této vůbec, hotovi jsme



vždy chovali se, jakožto sluší na věrné poddané.« Také jemu po
takala celá strana jeho. Tas biskup Olomucký osvědčil se zvláště,
že chce krále i království pomáhati hájiti proti každé živé moci ve

všem, cokoli nebude proti víře a poslušenství svaté církve Římské.
Po něm i Vratislavský biskup Jošt dal se slyšeti: »Milostivý králi!
račte pamatovati, jaké cti, jakých dobrodiní a milostí požívala země
česká skrze mnohá století od stolice apoštolské; zle bude, posta
víteli se na odpor stolici té; jábych ze srdce rád přičinil se dle
vší své možnosti, aby to zlé od Vás i od země odvráceno bylo.«
Král nejsa spokojen s řečmi takovými, usiloval namluvit! stranu
Římskou k odpovědi určitější a povolnější: ale že již pozdě bylo
na večer, žádal, aby přes noc rozmyslíce se lépe, nazejtří vrátili se
na též místo s osvědčením novým.

Když nazejtří v pátek (13 srpna) stavové opět byli pohromadě,
král přede vším ptal se pánův pod jednou, s lepšímli rozmyslem
potkali se přes noc? Biskup Jošt odpověděl ve jménu všech, co
včera mluvil pan Šternberk, na tom že ještě státi musejí, aniž čím
více zavazovati se mohou, zvláště an počet nepřítomných s jejich
strany byl veliký; že slibují pomáhati ve všem, co podle boha, cti
a práva na ně slušeti bude; dále aby král neráčil jich tisknouti.
Král zavřel pravě, že věří, že zachovají se jemu věrně jakožto králi
a pánu svému, a že tomu chce i přikazuje přísně, aby za příčinou
víry nikdo neopovážil se rušiti pokoje a jednoty království. Potom
dav volati doktora Fantina, řekl ke shromáždění: »Dnes budeme
ho slyšeti co posla papežova: protož ať si poselství jeho bude
libé neb nelibé, poroučíme, aby všickni chovali se tiše a nepřekáželi
mu nižádným spůsobem; zítra teprv bude vzat u výslech co ouřed
ník a prokurátor náš.« Fantin uveden jsa, především odevzdal
králi do rukou věřící své psaní, ve kterémž papež požehnání vzka
zoval všem, kdo vedli život podle přikázaní církve. Čestného se

dadla nepodáno mu, ale jakož Čechové v Římě, tak i on v Praze

stoje musel konati poselství své; po boku měl kancléřova bratra,
probošta Vyšehradského Jana z Rabšteina, co tlumočníka slov jeho
latinských. Počal řeč svou žádáním ouplné svobody a bezpečnosti;
kterážto když mu pojištěna byla, jal se líčiti potřebu a spasitelnost
jediné nej vyšší vlády a všeobecného poslušenství v církvi boží rytě
řující; vláda že od boha svěřena jest papeži, poslušenství že náleží
králům i národům, kteří po tomto životě spaseni býti žádají; krá
lové pak a knížata, čím bližší jsou papeže důstojenstvím svým, tím
více že povinni jsou předcházeti národy také příkladem ochotného



a plného poslušenství. Pořádek takový že zachováván byl někdy
také v českém království, k velikému jeho prospěchu časnému
i věčnému; ale když potom národ, zaveden jsa od falešných pro
rokův, vytrhl se z něho, že následovaly bouře, krveprolití a konečná
záhuba země. Cechové tudíž litujíce toho, hledali zase smíření
s matkou církví skrze sbor Basilejský, kterýžto dle milosrdenství

jeho propůjčil se jim jistými úmluvami, tak řečenými kompaktáty,
dovolujíc, aby Cechové a Moravané, kteří obyčej měli přijímati
večeři páně pod obojí spůsobou, setrvávali v něm až do smrti své,

pod výminkou však, aby nemněli, by obyčej takový byl přikázaní
boží, a tudíž ke spasení nevyhnutelně potřebný; také aby nepo
dávali svátosti nemluvňatům a dítkám, aniž bezděčili koho k oby
čeji svému. Výminek těch nešetřivše Cechové, že zrušili jak umluvy
samy, tak i své k nim právo. Také ku prosbám jejich, aby jim
přijímaní pod obojí povoleno bylo, papež že svoliti nemohl, aby
odstranil příčinu domnění bludných a kacířských, ježto v Cechách
k němu lípěly, zejména jakoby pod obojí více milosti bralo se,
nežli pod jednou, jakoby pod jednou požívalo se jen polovice svá
tosti atd. Papež že nad jiné národy miluje národ český, jehožto
dějiny sám prý uvodil ve známost veškerému světu: a proto maje
péči také o duchovní jeho blaho a spasení, že hledí odstraniti
všecky toho překážky. Tímto spůsobem opakovav a šířiv řeči a

důvody nám již z Římského jednání známé, ohlásil veřejně a slavně,
mocí apoštolskou a církve svaté, že koropaktata již nijaké neměly
platnosti a že přijímaní pod obojí všem vůbec a každému zvláště

zapovídalo se. Přikazoval tudíž králi, jménem a nařízením otce

svátého, aby dosti čině přísaze, kteroužto složil při korunování
svém, skutkem plnil poslušenství slíbené, odřekl se bludův i vy

plenil je z království svého. »Oznamuji vám (tak pravil) vůli a
rozkaz otce nejsvětějšího, abyste vy králi i s královnou a dítkami
svými nepřijímali napotom jinde svátosti, nežli v kostele S. Vá
clava na hradě, kdežto přijal ste korunu královskou; vyžeňte se
dvora svého všecky nešlechetné kaplany, rozsévače bludův, původy
zatracení, a odevzdejte je administrátoru arcibiskupství Pražského
k zaslouženému potrestání; stavte všem kacířům v zemi posluhování
svátostmi, ježto v rukou jejich nejsou svátosti, ale rouhání se bohu;
neučiníteli tak, nevyvedete se před bohem ani před lidmi z nářku
křivé přísahy.* Král nemohl zdržeti se odporu, že přísahy své
nezrušil nikomu nikdy a že má na to důkaz dostatečný v upo
kojení svého svědomí. »Neníť to vaše věc, králi, (dí Fantin,) dá-



váti přísaze své výklady dle vlastního smyslu: neb nenáleží tomu,
kdo přísahu skládá, nýbrž kdo ji ukládá, vyměřovati pravý smysl
její.« Na to král zase: »Nad mým svědomím neuznávám já ni
koho na zemi za soudce!« »Chceteli tedy protiviti se rozkazům

apoštolským? (vece Fantin); Pamatujte se, co činíte, odboj to jest,
ne poslušenství, nenechá toho papež bez trestu, dalekoť sahá moc

jeho. Hleďte, aby vám tu nešlo o korunu. Kde jest studnice všech
důstojenství na zemi? odkud berou králové své koruny, preláti
moc a ozdobu, vysoké školy výsady své ? Však kdo je propůjčiti,
tentýž i odjíti mocen jest!« Takovými pohrůžkami skončiv po
selství své, opustil shromáždění. Král na to cele rozčilený: »Pá
nové milí! (dí) vy ste volili nás sobě za krále a za obránce; aj tu
již slyšeli ste, že ne vám, ale někomu jinému náleží dávati pano
vníky této zemi! Člověk tento nešlechetně dotýkal se cti naší: a

věru, kdyby neslul poslem papežovým nedožilby ani té hodiny!
Nám vždy o čest více bylo činiti, nežli o život, aniž vídáno kdy
jaké bezectnosti na trůnu království tohoto, kdežto vědomo, kolik

jí bývalo na stolici Římské. Však Fantin pro křivdu takovou ne

ujde zaslouženého trestu: my pak důvěřujeme se vám, že co věrní

poddaní pomůžete litovati uražené cti krále svého.* Když takto
uprostranil srdci svému, jal se opět pokojněji rozjímati otázku, co

bylo dále činiti, aby nová bouře nezachvátila národu; oznámil

stavům, že falckrabě Fridrich a Ludvík kníže Bavorský, uslyševše
o nových mezi papežem a Čechy nesnázech, podávali se ku pro
středkování, aby věc ta nevzrostla več horšího. Slíbiv tedy pora
dit! se o tom ještě místněji, rozpustil shromáždění toho dne.

Řeči ve králově dvoře vedené roznesše se po Praze, spůsobily
veliké pohnutí lidu: že Fantin se opovážil, ve slavném shromáž
dění celého království všecky Cechy podobojí nazývati kacíře)
zdálo se nesnesitelné, a jen slibu královu, že neujde trestu zaslou

ženého, bylo děkovati, že nevypukla bouře a povstání v městě-
Fantinovi radili přátelé jeho, aby rychlým útěkem hledal zniknouti

nebezpečí: on však těšil se z účinku, jejž měla slova jeho, stana
se ještě odvážnějším, zdál se bažiti po koruně mučennické. Do

posezení v sobotu dne 14 srpna nevoláni stavové všickni, nýbrž
jen tajná králova radda: proto také o jednání toho dne nezacho
valo se zpráv podrobných. Fantinovi oznámeno, že král jej toho
dne slyšeti chce ne co papežova posla, nýbrž co prokurátora
i úředníka svého ještě nevyčteného. Fantin seznal, že sloužil králi
co prokurátor, pokud měl naději, že král splní sliby a přísahy své:



když ale prý ukázalo se, že ony jen na slovích a ne skutcích za

kládaly se, i že král jinak mluvil a jinak jednal, že nechtěl déle
sloužit! jemu. Král tou řečí rozlítil se tak, že tasil naň meč, pravě:
sotva se zdržím, abych tě neprohodí na místě! Fantin vece,, že ne

může přáti sobě nic čestnějšího, nežli umříti rukou královskou.
Posezení netrvalo dlouho: předloženy písemné důkazy, přinesené
od poslův českých z Říma, že Fantin netoliko nezastával krále dle

povinnosti své, ale i upřímo popouzel a štval proti němu; i vy
nešen nález, že ačkoli co úředník nevěrný a zrádný hoden byl
trestu smrti, král nicméně z ohledu na papeže činil mu tu milost,
že vzal jej v kázeň svou u vězení. Odveden tudíž pod silnou stráží
na radnici staroměstskou. Spolu také proti kancléři Prokopovi
z Rabšteina našlo se tolik důkazův, že nezachoval se v Římě, jak
náleželo, že král odjav mu téhož dne ouřad, zavázal ho slibem, aby
nikam nevykročil z domu svého do vůle královy; královna pří
mluvou svou odvrátila trest těžší. Přední hlavy strany Římské,
Jošt biskup Vratislavský a Zdeněk ze Šternberka, když to spatřili,
rychle ujeli z Prahy, krále ani nepozdravivše; jen Tas Olomucký
biskup zůstal déle, aby dle možnosti prostředkoval ještě ku pokoji.
Pověsti v lidu roztroušené, žeby Fantin tázán byl na skřipci, ka
novníci hradu Pražského že uvězněni, mezi králem a pány strany
Římské že vypukla válka, i těm podobných více, byly znamením
neobyčejného kvašení myslí.

Král pokusil se ještě o napravení mocí světskou toho, co kři
vého potkával při moci duchovní. Dal administrátorům i konsi
stoře podobojích, i arcibiskupství Pražského rozkaz, aby veškeré
duchovenstvo z celých Cech svolali ke dni 16 září do Prahy ke

slyšení slova králova; rozkaz byl tak přísný, že zejména děkan
kapitulní Hilarius Litoměřický, co administrátor arcibiskupství, musel

vykázati se písemným svědectvím všech děkanův svých krajských,
že nařízení došlo jich náležitě; děkanové pak dávali si totéž pod
pisovati od každého kněze, kterýž byl pod nimi, buď že měl neb
neměl péče duchovní, tak že nikdo nemohl omlouvati se nevě
domím. 164 Strach šel z toho po celém království, a mnozí kněží

počínali sobě již nejinak než jakoby voláni byli ke dni soudnímu.
Sešlo se jich ke dni určitému na hradě Pražském 714; kolik jich
počítal Rokycana dole ve sboru svém, neudává se. Když přišel
den, kdežto měli předstoupiti u krále, (tuším v sobotu 18 září,)
děkan Hilarius svolav své všecky ráno do kostela sv. Václava, na

pomínal je k opatrnosti a stálosti, a učil, kdoby a co mluviti, kdo



mlčeti měli; hněv králův aby nesli trpělivě, vědouce, že kohokoli
dotknulby se osobně, měli všickni státi zaň rukou společnou. Pak
u hrobův svátých mučenníkův českých, davše se v ochranu boží,
jedni smutní, druzí veselí, ježto prý měli trpěti pro víru, dlouhým
řádem táhli dolův, přes most do dvora králova, kdežto Rokycana
se svými, stoje po boku královu, již jich očekával. Když byli všichni

pohromadě, král mluvil k nim s trůnu; »My od té doby, co boží
milostí povoláni sme byli na vysoké toto místo, dnem i nocí ne

přestáváme myslili a starati se, kterakbychom pojistili a ubezpečili
království tomuto čest vně a pokoj doma: vy pak duchovní ne
ustále mezi sebou tropíte hádky, jedni druhé kaceřujíce a mrtvým
pohřbu, živým vchodu do kostelův odpírajíce; mimo to przníte se
obcováním s podezřelými ženštinami, hrajete v kostky a jiné pá
cháte nepravosti, kterýchž i jmenování stydné jest. Neuvedeteli
lepší mezi sebou kázně, přikročíme my k té věci, aby nehynuly
mravy nedostatkem soudce a trestatele. Přikazujeme pak vám straně

obojí, abyste beze všelikého rušení zachovávali kompaktáta, která
pro pokoj tohoto království sbor Basilejský propůjčil předkům
našim. Kdokoli je rušiti bude, neujde hněvu našeho: neboť ne
chceme trpěti, aby vašimi rozbroji mařeno bylo, co království to
muto dobrého a spasitelného jest.« Po krátké poradě odpovídali
Rokycana i Hilarius, každý ve jménu svých. Oba děkovali králi za

péči o pokoj v zemi; Rokycana zapíral, žeby strana jeho vystupo
vala z kompaktát aneb žeby nemravnost u ní zůstávala bez trestu.
Hilarius pravil, že v každém množství nacházívají se dobří i zlí,
budeli kdo vinen ukázán, že také neujde trestu zaslouženého; kom

paktát že strana jeho nepotřebovala nikdy, aniž jich ještě potřebuje,
pokoj ale, kterýž podle nich se jim podává, že přijímají rádi. Král
dal ukázati přejaté psaní jednoho kněze, v němž o něm stálo, žeby
byl zuřil proti poslům papežovým a prohlásil se prý sám za ka

cíře; kněz ten k svému štěstí nebyl mezi přítomnými; král tedy
poučiv shromáždění o sporu svém s papežem i o příčinách uvěz
nění Fantinova, zapovídal každému přimlouvali se o propuštění
tohoto. Však aby tuším ukázal nestrannost svou, když Rokycana
stížnost vedl na neposlušenství kteréhosi kněze, odpověděl; »mistře!
chceš aby tebe poslušní byli všichni, ty pak sám nikoho nepo
sloucháš.« I propustil v nemilosti duchovenstvo strany obojí.



Rozbouření myslí a roztrž s Římem. Osvobození císaře obleženého ve Vídni;
odměny za to a psaní papežova. Ukrytý zápas mezi papežem a králem. Reč
králova na sněmu Brněnském. Pokoj říšský v Praze zprostředkovaný; návrh
k reformaci říše a jeho zmaření. Mor v Čechách a smrt arciknížete Albrechta
i královny Uherské. Poselství české u císaře v Novém městě. Marini u krále
Uherského. Poselství ku králi Franskému a zmaření návrhu o parlamentu

Příhody sjezdu Svatovavřinského v Praze spůsobily náramnou
sensaci, netoliko v Římě, ale i po celé téměř Europě. Skutek
neslýchaný, že mocnář křesťanský opovážil se trestati papežova
legata vězením, dával příčinu ku posudkům nej rozličnějším, ale
všude vášnivým; radovali se netoliko nenávistníci královi, kteřížto
již předpovídali brzký jeho pád, ale mnozí také z horlivých jeho
přátel a poddaných, ježto byli nedočkavi pomsty nad veškerou
hierarchií Římskou. Vratislavané psaním ku papeži 28 srpna daným
blažili sebe, že bůh zjevil byl prý sprostému a pokornému lidu

jejich pravdu, kteráž skryta zůstávala před očima moudrých tohoto
světa, že král Jiří byl od jak živa kacířem neústupným a nenapra
vitelným; také od té doby počínali již odpírati jemu titulu králov
ského. Kdo smýšleli příznivěji, jako Fridrich kurfirst Braniborský,
omlouvali krále, že pro zachování života Fantinova musil prý
schovati ho u vězení, ana rozkacená chátra Pražská bylaby ho ne

propustila živého z města. Rozumí se, že mezi papežem a králem

přestala od té doby netoliko přízeň a oddannost, ale i tvárnost
pokoje, že nastal rozstrk konečný a neuchranný boj až na smrt,
jakkoli tutlaný a ukrývaný dočasně. Nadarmo král osvědčoval se,
že vězil svého ouředníka nevěrného, a nikoli papežova posla; odvaha
taková neprominuta mu v Římě nikdy. Byloť jen děkovati zápletku
nenadálých událostí, že váháno s trestem. Dovídáme se zatím ze

psaní od císaře papeži dne 1 října daného, že již tehdáž kníže

jakýsi sollicitoval na dvoře Římském o titul království Českého. 165

Císař protestoval napřed proti takovému s korunou českou naklá
daní, a vystříhal papeže spolu, aby neukvapoval se s processy proti
podobojím, ježtoby prý mohly zle posloužili všem těm, kdo v Čechách
ještě papeže poslušni byli; radil naproti tomu, aby pro zastavení

Článek 5. Vrchol moci. První ústrky.
(Rok 1462—1464.)

knížat křesťanských. Poslední skutky a smrt Pia II.



dalšího zlého poslán byl nějaký kardinál co legat a láteře do zemí
těchto. Viděti ze psaní toho, že císaři, jakkoli nemiloval husitův,
konečné předce zrušení kompaktát skrze papeže bylo nemilé;
nicméně doléhal také na krále, aby Fantin bez meškání propuštěn
byl na svobodu. I kníže Ludvík Bavorský, jenž také podával se
za prostředníka, stál o to velice pilně, jakožto o nevyhnutelnou
všeho dalšího vyjednávaní výminku. Král byl toho legata brzy po
uvěznění jeho navštívil sám osobně na radnici staroměstské, ale
našed jej ještě spurnějšího než prvé, kázal odvesti pod silnou
stráží na hrad svůj Poděbrady, tam kde byl ode mnoha let žalář
obecný pro sektáře české: nyní ale k žádosti zvláště knížete
Ludvíka propustil jej dne 27 října i dal mu bezpečný průvod až
do Řezná. Stejným časem propuštěn také Prokop z Rabšteina ze
svého závazku a vrácen mu kancléřský ouřad zase.

Císařova ku králi ochotnost nepocházela té doby z pouhého
soucitu aneb dobrovolenství, ale z příčin politických; předvídal
zajisté, že mu opět potřebí bude královy rady a pomoci v bouřech
domácích země Rakouské, ježto tehdáž den co den nebezpečnější
na se braly tvárnost. Dávné nesnáze mezi císařem a stavy rakou

skými přese všecky ode dvou let činěné umluvy a míry zůstávaly
ještě neuklizeny, a nabyly r. 1462 tím větší povážlivosti, že město

Vídeň, císaři potud věrné, převratem bouřlivým dne 19 srpna
připojilo se k nespokojencům, a když císař 22 srpna s vojskem
asi 4000 branných lidí přitáhl k němu, odepřelo jemu vchodu, až

po třídenním rokování, ne bez ujmy své vzácnosti a moci, konečně
k císařovně i k synovi svému Maximilianovi ve hradě bydlivším
puštěn jest. Nového purkmistra, kteréhož dne 8 září městu sadil,
nepřijala obec, ale 19 září volila sobě purkmistra sama, Wolfganga
Holzera, muže opovážlivého; že císař, po novém vyjednávaní, uvolil
se potvrditi jeho, že přijal od něho 23 září přísahu věrnosti a

nazejtří 24 září rozpustil vojsko své, bylo znamením, že již netroufal
sobě odolati rostoucí síle odboje. Nešťastná skrbnost jeho byla
příčinou, že žoldnéři jeho museli rozejiti se bez žoldu, a protož
29 září odpověděli jak císaři tak i městu, škod svých na nich

postihujíce. Vzešel o to nový křik v městě, a když císař, aby žold

zapraviti mohl, požadoval na městu nejprv 6000, potom aspoň
3000 zlatých, obec odepřevši obého, konečně dne 5 října odřekla
se všeho dalšího poslušenství, jala i uvěznila dva přední císařovy
raddy, potáhla k sobě všecky daně a požitky městské i strojila
se k odboji otevřenému. Dne 20 října počalo střílení mezi hradem



a městem i boření několika domův a věží. Císař neměl ve hradě
než asi 350 lidí branných; Vídňané postavili jich proti němu až

prý do 11 tisícův. Hrad byl tak obklíčen, že vyváznutí stalo se
nemožno. I ačkoli páni, kteří zůstali byli věrni, (zejména Oldřich
hrabě z Schaunberka, Ondřej Baumkircher a jiní,) sbírali se všech
končin lid k osvobození pána svého, a také rotmistři čeští vstoupili
zase do služby císařovy, též z jižných krajin volán slavný vojevoda
Jan Vítovec, nyní hrabě Záhorský; uznáno však brzy, že všecka
ta moc nepostačí nadlouho k odražení outoku zuřivých povstalcův,
nebudeli pomoci mimořádné od krále českého. Vypraven tedy
Ondřej Baumkircher co nejrychleji do Prahy, aby zjednal odtud
brzké vysvobození pod jakýmikoli výminkami. Vídenští naproti
tomu volali k ochraně své arciknížete Albrechta i jednotu zemských
pánův rakouských.

Jakkoli hojné měl král příčiny, nespokojenu býti s císařem,
jak vůbec, tak i zvláště pro jeho ke stavům Rakouským se chování,
nemohl však netečně dívati se na úkazy povážlivé, ježto ve Vídni

připravovaly se. Nebyl to více spor mezi stranami politickými;
u chátry Vídenské nabyl zápas jiného rázu a proměnil se v boj
vzteklý, ne již o více neb méně práv obapolných, ale o konečné
vyhlazení rodiny císařovy; neb ačkoli řečníci lidu osvědčovali se,
že nechtěli sahati pánovi svému k hrdlu, vědomo však bylo, že

rozkacená chátra svítězíc bylaby neznala hlasu vůdcův svých, ani

míry a slitování. Protož když Baumkircher, rychlou jízdou na cestě
do třidceti koní umořiv, pozdě na noc tuším 28 října dorazil

Prahy a puštěn ku králi bez meškání, král byv již ve svých
pokojích samoten a uslyšev pohnutelné prosby jeho, poodstoupil
prý stranou, rozmýšlel se k nebi hledě na chvíli, a pak pochváliv
jeho věrnosti řekl: »Odpočiň sobě té noci a zítra vrať se rychle
ku pánu svému i pověz mu, že já sebera se s lidem svým po
spíchati budu za tebou a přijdu osvobodit císaře aneb zahynout
s ním společně!* Baumkircher prosil opět, aby mu král nedal jeti
samému zase, ale aby poslal syna svého s dvorskou čeledí napřed,
to že bude celému světu rukojemstvím jeho brzké pomoci. Ne

odepřel ani toho král, a hned nazejtří 29 října dal rozpisovati po
celé zemi listy obsahu následujícího:

»Věrní milí! Věděti vám dáváme, kterak měšťané Vídenští

pozdvihše se proti císaři pánu svému dědičnému, příteli a švagru
našemu milému, nepravě a nešlechetně nad ním činí, jeho dobývají
a svou vůli s ním mají. My sme je o to obeslali, i císaři sme o to



psali: na to oni žádné odpovědi nám nedali, ani listův našich císaři
dodati dopustili. I nemohouce se takové jich nešlechetnosti dívati,
jakož pak nám to dobře přísluší, dle toho že my kurfirst nejvyšší
a přítel jeho jsme; umyslili sme s pomocí boží proti takové
nešlechetnosti se všemi našimi se postaviti. Protož od vás žádáme
s pilností, abyste ihned se všemi služebníky a lidmi svými ku poli
se strojili a hotovi byli, i v městech svých to provolati kázali.
A když vás podruhé obešlem, abyste se všemi svými ke dni a
místu námi položenému táhli. Neb sme my již Vídenským, i osvícený
Viktorin, kníže a syn náš milý, odpovědné listy poslali, a syna
našeho s některými našimi císaři ku pomoci vypravujeme, i sami
za nimi osobně táhnouti neprodlíme.« Druhým potom psaním dne
5 listopadu nařízeno, aby korouhevní páni z Cech a z Moravy
všickni s lidmi svými v den sv. Martina (11 listopadu) strhli se
u města Znojma dohromady, kdežto i král týž den osobně býti
sliboval.186

Arcikníže Albrecht přijel do Vídně 2 listopadu a za ním

veliký počet rakouských šlechticův, tak že síla povstalcův vzrostla
až na 20 tisíc lidí branných. Dne 5 listopadu Vídenští s arci
knížetem a se stavy uzavřeli zvláštní spolek proti císaři, a když
arciknížeti přivezena z Lince dvě velmi hrubá děla. obrácena jsou
hned proti císařovu hradu, a šturmováno ukrutně několik dní i nocí
bez přestání; císař ale i císařovna dávajíce houfci svému příklad
neohrožené srdnatosti, odolali všem outokům. Pokoušíno se potom
několikrát o rokování, ale nadarmo, když na císaři žádáno, aby
odřekl se vlády nad dědičnými zeměmi k dobrému tříletého synáčka
svého, a šel císařovat do říše. Mezitím přiblížila se pomoc česká;
kníže Viktorin a Zdeněk ze Šternberka byvše od krále posláni
napřed s 2000 muži, 5 listopadu dorazili města Kremže na Dunaji,
ale obrátili se odtud ke hradu Ortu pod Vídní, kdežto přeplavivše
se přes Dunaj a poleževše u Fišamentu, dne 13 spojili se s vojskem
ze Štýrska i z Korutan přitáhlým. Nazejtří v neděli dne 14 listo
padu stihl již i král Jiří do města Korneuburka na Dunaji s vojskem
jen 7000 lidí branných, kteréž ale nezadlouho vzrostlo až na 22000
oděncův. Připravoval se tudíž s obou stran boj veliký a rozhodný.
Král oznámiv příchod svůj jak císaři tak i arciknížeti, volal tohoto
k rokování, a přišlého pod glejtem dne 16 listopadu oslovil důtklivě
i trpce, že rozbroji dal vzrůsti ve vzteky tak neslýchané. Po stří
daných s obou stran žalobách a stescích, když Albrecht nepřestával
požadovat! věci přílišné, panovníci oba rozešli se v nevoli. Tudíž



rozložil král vojsko své v okolí, zastavil městu veškeren dovoz

potravy, a umluvil se s oddělením u Gumpendorfu ležícím, u kte
réhož byl kníže Viktorin, o outok na město s několika stran. Ne
dorozuměním nešťastným, když 19 listopadu ráno vojsko rozložené
u sv. Oldřicha oheň od Vídenských nedaleko Červené věže náhodou
zapálený vzali za znamení od krále k outoku, hnavše tudíž proti
městu třikrát po sobě s větší bujarostí nežli opatrností, ježto
zhrdali příliš nepřátely měšťáky, utrpěli ztrátu tím bolestnější, že

při tom i střelba s hradu, mířivši tuze vysoko, uškodila mnohem
více jim nežli nepřátelům. Pro tuto nenadálou porážku, která Spurného
ducha Vídenské chátry až k šílenosti popnula, král hořem a hněvem
více než den trávil prý bez jídla. Obnoveno však dne 21 listopadu
příměří a jednání zase, když Vídňané zpozorovali, že zásoba jejich
jak potravy tak i prachu střelného byla na sklonku, a že hlavní
díl vojska českého ještě byl ani do boje nepřišel. Přijeli tedy ku
králi do Korneuburka opět arcikníže i purkmistr Holzer: nebylo
však divu, že jednání dlilo se nad míru, když strany všecky nejen
mravně ale i místně od sebe vzdáleny zůstávaly, a nejen král bez
vědomí a vůle císařovy k ničemu vázati se nechtěl, ale i arcikníže

při každém krok i důležitějším o svolení měšťanův se ucházel.
Osoby, kteréž nejvíce poselstvovaly mezi králem a císařem, byli
Hanuš Welfl z Warnsdorfu, králův hejtman na Kladště a Racek
Kocovský; přední mezi jednateli byli páni Jan Rosenberk, Jindřich
Michalec a bratří Zdeněk a Albrecht Kostkové, a vedle nich ně
kolik pánův rakouských. Vídenští ohledávali každého přísně, kdo
chodili sem i tam, bojíce se, aby císař ve přestrojení nevyváznul
snad ze hradu. Arcikníže sám v kostele sv. Štěpána musel několi
kráte řečniti klidu, aby ukrotil netrpělivost jeho; a jen slib určitý,
že nesvolí nikdy, aby bratr jeho ještě déle vládu vedl v Rakousích,
upokojil poněkud vášně horoucí. Dne 2 prosince 11462] byl konečně
zápis na smlouvy hotov a poslán pod večer císaři do hradu, aby
přivěsil k němu pečet svou. Nazejtří, 3 prosince, arcikníže oznámil
obsah jeho s kazatelnice u sv. Štěpána: že měl on vrátiti císaři

všecky zámky, kteréž mu byl odjal v dolejších Rakousích, ale za

to měl zase na osm let obdržeti vládu nad celou zemí, a odváděti
z ní každoročně císaři 4000 dukátův; že měli jatí ve válce všickni
na svobodu propuštěni a cokoli strana straně byla odjala, zase
navráceno býti. Když počali někteří reptati, žeby tak měli ještě
dále poplatní býti císařovi, a zvláště když purkmistr Holzer hněval
se, žeby »pokrytcům* (tak nazýváni císařovi věrní v městě,) zase



všecko vrátili se mělo, arcikníže zvolal: »Vídňané! slyšte mne a
ne jeho, i já jsem váš purkmistr a více než purkmistr; pokoj,
který ste žádali, máte před sebou, lepšího dosíci nebylo a nebude
lze, své vůle s králem Českým míti nemůžeme; kdo chcete boji,
bojujte napotom sami, já i se svými se všemi odsud odstoupím :

kteří ale chcete pokoji, pozdvihněte rukou na znamení, jako já!«
Zdvihaly se ruce takovou většinou, že konečně i Holzer, nechtěje
zůstati sám, následoval příkladu jiných.

Byloť také umluveno, že císař i s rodinou a lidmi svými, ježto
ve hradě nedostatkem potravy a zimou již velice byli strádali,
v sobotu den sv. Barbory (4 prosince) měli míti svobodný průchod.
Časně tedy ráno přijeli do hradu kníže Viktorin a páni čeští Rosen

berk, Šternberk, Michalec, Rožmitál, oba Kostkové a jiní, aby vyvedli
rodinu císařovu. Když ale císař odpíral naprosto vyjeti branou
skrze město, za nehodné pokládaje, aby on na lid a lid na něho
dívati se měli, prodlilo se pět hodin, než brány jiné hrubě zatara
sené, odklizeny a průchodný učiněny býti mohly. Proto teprv po
poledni vyjela nejprv císařovna se synem a dvorem svým na pěti
vozích skvostných ze hradu, sprovázená od pana Šternberka, potom
císař vyjel na koni v průvodu knížete Viktorina; hrad a co vněm
bylo, svěřeno na čas Hanušovi Welflovi z Warnsdorfu. Jakkoli
krátká byla cesta skrze předměstí, lid nicméně až příliš hrubě
zjevil svou k majestátu neúctu. U kostela sv. Děpolta nastalo
loučení: císařovna pod ochranou vojska Štýrského a Korutanského
táhla k Novému městu, císař s Čechy jel do Nussdorfu a tam
přepravil se přes Dunaj. Na druhém břehu čekal byl od rána

příjezdu jeho král Jiří, u veliké zimě s koně ani nessedaje. Panov
níci vítali se srdečně a jeli spolu hned dále do Korneuburka.

Král Jiří usiloval o smíření obou bratří Rakouských, ale na

darmo. Povolav arciknížete do Korneuburka, v neděli 5 prosince,
když měl přátelské s císařem rozmluvy u veliké síni, dal vstoupit!
do ní Albrechtovi; kterýžto, jako muž silný a srdnatý, rychlým
krokem přiblíživ se k císaři, poklonil se až téměř na kolena, co
bratr koře se bratrovi a pánu svému. Ale císař, spatřiv jeho, od
vrátil tvář svou aniž dal mu jakou odpověd. Když Albrecht na to

ještě živěji dožadoval se ohlasu od bratra, císař nepohledná naň,
dal přistojícímu panu Jiřímu z Volkensdorfu věděti, co by mu zaň

odpovědíti měl. Pohrdou takovou hluboce dojat se cítě arcikníže,
když pozdvihl k nebi očí a hlasu svého, král, jenž potud byl opodál
díval se, stoupil mezi bratry a řekl, že když nemohli oni srovnati



se, on z té moci, kterouž oba udělili jemu co rozdílci, rozdělí je
spravedlivě sám. Vydal tedy potřebné listiny na provedení a utvr
zení námluv, ačkoli předvídal, že trvání pokoje sotva bude dlouhé.
Císař mezitím čím nevlídněji ke bratru, tím srdečněji a vděčněji
choval se k osvoboditeli svému. Zachovala se celá řada zápisův
na odplatu králi, království, pánům, městům a bojovníkům mnohým.
Náhrada králi slíbená zůstávala sice i po pěti létech ještě nedo

placená : to však přítomné srdečnosti tím méně vaditi mohlo, čím
více mocnáři oba, ve čtyřdenním osobném obcování, též ve hon
bách společných v Encersdorfu, snažili se odstraniti mezi sebou
všecky závady dokonalého přátelství. Nezapomenuto na veliké ro

zepře v říši, o kteréž zavedeno bylo právě té doby jalové rokování
v Režně: král zavázal se uvesti v dobrou vůli Ludvíka Bavorského
s císařem, císař zase Albrechta Braniborského s králem, a ustano

veno, nedovedouli Rezenské námluvy ku pokoji, jakož ovšem ne

dovedly, že měl král český míti moc, sročiti všecky strany do
Prahy a ve spojení s radami císařovými rozdělit! je konečně a

spravedlivě o všecky jejich různice. Císař vrátil nyní Cechům všecky
zápisy, kteréž měl na smlouvy dědičné 10 února 1364 mezi Karlem IV
a domem Rakouským uzavřené; království českému polepšeny vý
sady jeho v říši, a povinnosti někdy od Fridricha II určené zmír

něny o polovici; takéť seznal císař výslovně, že neměl nižádného
práva vkládati se do vnitřní vlády zemské v Čechách. Větší pro
krále cenu, nežli rozhodnutí otázek těchto theoretických a s většího
dílu nepotřebných, mělo povýšení dvou mladších jeho synův, Jin
dřicha i Hynka, do stavu knížat říšských; dar koruny zlaté pro
manželku jeho, královou Johannu; pak že císař, kdyby předčasnou
smrtí sejiti měl, ustanovil krále synovi svému Maximilianovi za po
ručníka, ba i za dědice, kdyby týž Maximilian před dojitím let
svých měl zemříti. Za to zase odřekl se král všeho nápadu, jenž
mu náležeti mohl po kněžně Markétě Těšínské, rozené hraběnce
Cilské. Oba mocnáři slíbili býti sobě vespolek napotom radni a

pomocní ve všech svých potřebách vší svou mocí proti všem pro
tivníkům jednoho i druhého; císař vymínil jediného papeže, král
Ludvíka Bavorského; zejména proti Rakušanům odbojným zavázal
se král neopouštěti císaře i dále. Nejlepší však a nejdůležitější
byla pro krále výhoda, že císař, ačkoli nevstoupil do spolku proti
papeži, sliboval však, a tenkrát cele upřímně, přičiniti se dle vší
své možnosti, aby spor, jenž se počal byl mezi papežem a králem,
urovnán byl po dobrém bez dalších nesnází. Když dne 8 prosince



mocnáři loučili se, stala se věc nevídaná, že císař rozčilený vrhl se
králi do náručí. Král pobyl přes vánoce v Brně a vrátil se do
Prahy teprv 2 ledna 1463; císař ve průvodu knížete Viktorina
i jiných obrátil se k rodině své do Nového města. 167

Pius II byl již 8 října dal Vratislavanům rozkaz, aby prodlili
a neholdovali se králi Jiřímu dříve, nežli jim od stolice Římské
určitě nařízeno bude; kázal také arcibiskupu Jeronýmovi Landovi,
aby usadě se ve Vratislavi, pilen byl udržeti Slezáky v poslušenství
Římském. Na to arcibiskup ten 14 listopadu slavil tam vjezd svůj,
co pravý toho města pán, i napomínal již 19 listopadu Šestiměst
ských, aby s Vratislavskými hleděli spojiti se v jednotu. Potom
k žalobě Baltazara knížete Zahaňského, jenž pro zpouru r. 1461

vyhnán byl ze knížetství svého, bullou v městě Todi dne 23 listo

padu danou přikázal papež, aby Jan bratr jeho, kteréhož král Jiří
byl usadil na jeho místě, pohnán byl proto k soudu, a poddaní aby
pod klatbou vrátili se ku poslušenství Baltazarovu. Pak ještě 3 pro
since napomínáni jsou Olomučtí a jiní obyvatelé měst katolických
v Cechách i v Moravě, aby setrvali u víře a v poslušenství stolice

svaté, nebojíce se prý nikoho a vědouce, že potřebné ochrany do
stane se jim.

16R Ale když později dověděl se o běhu věcí rakou
ských a o zásluhách, které král český získal si u císaře, 31 pro
since [1462] poslal tomuto psaní památné a zajímavé v tato slova:
»Havel kaplan tvůj když přinesl nám zprávu o nešťastném tvém
obležení, nelze téměř vysloviti, jakou bolestí a žalostí sklíčeni sme

byli: anižbychom větší pocítiti mohli ouzkosťi, bychom my sami
v nebezpečí takovém byli postaveni. Neboť pro stáří věku, kterýmž
předčíme, a pro místo, kteréž držíme nehodně, co syna tebe ctíme,
a pro dobrodiní, kterýmis nás obsypal, za otce nej laskavějšího tě

považujeme a velebíme. A kdož jest otcem, a neželí nehod syno
vých? kdo synem, a nekormoutí se neřestí otcovou? Vypravoval
Havel, kterak tebe ve Vídni na hradě obklíčeného dobývali ne
šlechetní měšťané, kterak střelbou a stroji všelikého druhu otřá
sány zdi, nasypovány příkopy, řebříky nastavovány, boj zuřil s blízka
i daleka, provozovaný ranami a krveprolitím náramným, a ty ačkoli
zmužile nesl si osud svůj a hájil hradeb, však že neměl si žádné

naděje ke spasení, leda ve králi Českém; ten jediný že mohl skrotiti
Videňáky vzteklé a pomoci tobě na svobodu zase; pročež že prosíš,
abychom proti němu, ačkoli osvědčil se býti kacířem, pokuty dle

práva nevynášeli. O nešťastný věku náš, o ubozí Němci, o bídné
křesťanstvo, jehožto císař nemůže zachráněn býti, nežli od kacíř-



ského krále! Přimnoženo tím bolesti naší, i ačkoli za nehodné vážili

sme neskrotiti zavilost člověka kacířského, ještě však nehodnější
zdálo se odepříti tobě pomoci v nebezpečí tak ukrutném. Kdy

bychom byli k vysvobození tvému mohli poslati vojsko své aneb
táhnouti sami, nicby nám nebylo milejšího; ale kdožby přeletěl tolik

hor, tolik řek a panství rozličných ? Pozdní byly přípravy a marné

naděje naše. Psali sme okolním knížatům, aby neopouštěli tebe;
litovali všickni, nepomáhal nikdo. Naklonili sme hlavy a tobě k li

bosti pozdrželi sme censury proti Čechovi zamýšlené, i cožkoli
žádal Havel, povolili sme, dali na to listy a pečeti, aniž sme ode

přeli, čehož za potřebí uznáno k osvobození tvému. Mezi tím došlo

nás, že i bratr tvůj obrátil zbraň svou proti tobě a co ztřeštěný
s Vídenskými spolu stal se vrahem vlastní krve své, což dovršilo
žalost naši. Kárali sme jej psaními svými, ale nepořídili bohužel
ničeho. Kdo vypoví, v jaké hořkosti vězela mysl naše, visíc usta
vičně mezi čákou osvobození a strachem zajetí ? Každý den byl
nám co nejtraplivější, až konečně dnes, ze psaní Forchtenaurova
dověděli sme se, že jsi na svobodě. Oddechli sme si a s tebou
sami také osvobozeni sme byli, ačkoli není osvobození takové, ja
kového sme se byli nadáli. Chytrosti své užíval Čech : nedal tobě
zahynouti, ale ani svítěziti. Chce aby Rakušané nenávistí věčnou
brojili proti sobě, aby on jsa nad nimi rozsudím, stal se konečně
i pánem. Však budiž dobrořečeno bohu, kterýž nedal upadnout!
tobě v ruce nešlechetníkův!* atd. Jak nedůvodná ostatně byla
důtka, žeby král Jiří byl i tenkráte nechtěl císaři dopomoci k oupl
nějšímu vítězství, vyjevuje se z vypravování našeho dostatečně.

Mezitím zápas počatý mezi papežem a králem českým, co ha

jiteli zásad sobě odporných, [1463] nezastaven cele, ale veden ně
který čas jen jako nevidomě a hlucho. Rytíř Antonín Marini, co
nositel návrhu o vymknutí panovníkův světských z poručnictví
IHmského, na dvoře Burgundském nepotkal se s žádoucím poří
zením. Vévoda Burgundský byl mezi mocnáři křesťanskými nej
ochotnější k boji proti Turkům; ale všecky jeho naděje byly tehdáž
obráceny ku papeži, a protož tím méně chtěl oučastniti se spolku
protipapežského, čím větší již tehdáž povstávalo nedorozumění mezi
ním a králem Franským. Naproti tomu král Ludvík XI, který již
měl mnohé příčiny hněvati se na papeže, a kterémuž ve budoucím
areopagu panovníkův křesťanských určeno bylo místo předseda
telské, tím živěji chápal se té idey. Ze psaní, kteréž poslal Benát
čanům, viděti jest, že hotov byl hned vstoupiti v určitou o to



smlouvu, leč že Marini neměl prý dostatečného plnomocenství
k uzavření jejímu. Dal však Marinimu, co rodilému Francousu a
radě své, rozkaz a moc, aby jeho jménem vyjednával dále v té
věci, zvláště s Benátčany a s králi Polským i Uherským;

169 radil
také papeži a napomínal ho psaními důtklivě, aby krále Českého,
arciknížete Sigmunda i falckrabě Fridricha ne tak přísností a klat
bami odvraceti, jako raději laskavým k nim se chováním získati a

přivábiti hleděl. Důtky takové pohnuly papeže k poslání do Francie
Theodora Lelia biskupa Feltrenského, aby ospravedlnil před králem

počínaní jeho.
1,0 Zdali a co v té věci vyjednáváno mezi králem

Českým a falckrabím, není nám známo, ačkoli jisté jest, že falckrabě
ve klatbě nad ním za obranu Diethera z Isenburka vyřčené zpurně
se choval a zamýšlel až i odříci se obediencie Římské. 171 Král Jiří
byl hned po svém od Vídně návratu volal k sobě Ludvíka Bavor
ského i Albrechta Braniborského do Prahy, aby dle námluv Kor

neuburských pilen byl jejich konečného smíření; Ludvík odpověděl,
že bez ostatních svých spojencův do nižádného vyjednávaní dáti
se nesměl, avšak sliboval připojiti se také k výpravě proti Turkům;
Albrecht přijeda do Prahy, dne 14 února vstoupil s králem do
svazku přízně dokonalé, kteréhož i nezrušil více. Albrecht byl
dobrodiní císaři od krále prokázaného vděčen, jakoby se jemu Sa

mému bylo stalo, an za sjezdu Řezenského (v listopadu 1462), ne

moha knížat říšských pohnouti, aby pospíšili ku pomoci pánu
svému, byl již téměř zoufal o zachování jeho. Napotom mohl král

spoléhati se na markrabovu oddanost a dobrou vůli; ale ačkoli
mluvil jemu také o úmyslu svém, spojiti se s jinými knížaty k za

mezení přechvatův moci duchovní, pochybujeme však, žeby jemu,
věrnému papeženci, odkryl byl vše, co v návrhu jeho bylo proti
papežského.

172 Podobné zdrželivosti bylo také u krále Uherského
potřebí. Matiáš mnohem méně bál se Turkův, nežli na sobě vůbec
znáti dával; veličením zajisté nebezpečí od nich hrozícího těžil jak
u národův křesťanských vesměs, tak i zvláště na papežském dvoře.
Pius II hned od počátku panování svého platíval jemu subsidie,
summy tu větší, tu menší, jak je kdy naskytovaly tu potřeby, tu

zásoby v komoře apoštolské; bylo se obávati, aby výhody takové

nevážily u něho mnohem více, nežli ohled na tchána, kterémuž ne

velikého postupoval k srdci svému práva. Protož když úmysl do

tčený nedal se provesti bez jeho pomoci, král ještě více skrze

Benátčany nežli skrze sebe sám hleděl pobízeti jeho, aby připojil
se k novému spolku brannému.17J
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Jakkoli pak králjiří pokrýval tajemstvím konečné úmysly své,
nebylo však možné uvarovati, aby Pius II nenabyl o nich známosti.
Není pochyby, že již v běhu léta 1462 dověděl se o návrhu ke

společné knížat proti Turkům výpravě, jestli ne skrze duchovní
rady krále Polského, aspoň skrze Benátčany a dvůr Burgundský;
úmyslův pak, kteří při tom tajeni, dovtípiti se nebylo mu těžko.
I ačkoli činil se o nich nevěda, chápal se však od té doby pro
středkův rázných a důkladných, aby je zmařil. Především oznámil

nejprv kardinálům svým, potom i celému křesťanstvu, že umínil

postaviti se sám v čelo výpravy proti Turkům; čímž arci odjal
osten návrhům krále Českého. Potom přičinil se co nejsnažněji
o dokonání smlouvy a smíření krále Matiáše s císařem, aby uvolnil

svazku, kterýmž oba poutáni byli ku králi Jiřímu. Legatovi jeho
Jeronýmovi Landovi bylo již v máji 1462 podařilo se, proklestili
cestu k dorozumění mezi stranami; aby námluvy od něho počaté
dokonány byly, vypravil Pius II na počátku r. 1463 Rudolfa z Růdes
heirn, tehdáž probošta Frisinského, jehožto dary ducha přede dvěma

léty v Mohuckém jednání byly se zaskvěly, a za ním, v měsíci

březnu, ještě i Dominika z Lukky, biskupa města Torcello neda
leko Benátek; kteříž oba po mnohých nesnázech a dlouhém jed
nání konečně dne 19 července založili pokoj a smlouvu mezi cí
sařem a králem Matiášem na výminkách, které již v měsíci září
1458 namluveny byly, ale nedokonány, kromě že nad to císař přijal
Matiáše za syna, i že mu dovoleno, psáti se také králem Uher

ským.
174 Dominik biskup Torcellanský na cestě své k císaři a králi

Matiášovi již v měsíci dubnu 1463 domlouval byl Benátčanům, aby
s králem Českým ani proti Turkům nespojovali se; brzy potom,
když již pověst o nešťastném zajetí a usmrcení Štěpána krále Bo

senského byla se roznesla, poslán i kardinál Bessarion do Benátek,
aby je nabídnul spojití válečné síly své s papežem a s vévodou

Burgundským. Papežovým také návodem došlo v Petrvaradíně
12 září ke smlouvě válečné mezi králem Uherským a Benátčany,
takže tito psaním dne 4 listopadu oznámili králi Českému, že již
zavázali se papeži a vévodovi Burgundskému táhnouti ve spojení
s nimi proti Turkům. Od té doby musel král Jiří pustiti od úmy
slův k výpravě Turecké.175

Ku papeži král brzy po sjezdu Svatovavřinském poslal byl
Jana z Rabšteina probošta Vyšehradského, aby ospravedlnil po
čínaní své proti Fantinovi. Po jeho návratu psal zase 3 března 1463
do Říma, žádaje aby papež napomenul Vratislavany ku povinnosti



jejich a nedopouštěl rušiti a trhati práv koruny české. Odpověděl
na to Pius II dvěma bullami dne 29 března vydanými, v nichžto
vylíčiv, co vše od krále nespravedlivého se stalo, doložil, že již
dříve osvobodiv Vratislavany od závazkův, kteréž sním měli, k žá
dosti císařově a knížete Ludvíka Bavorského posečkal sice s dal
šími processy, zdaliby král ještě spamatoval a napravil se: ale
vida, že toho učiniti nedbal, přijal to město veřejně a slavně pod
ochranu svou a stolice apoštolské, i nařídil arcibiskupům Jeroný
movi Kretenskému a Janovi Hnězdenskému, aby skutek ten pro
hlásili a ve platnost uvedli.1

'
0

Když pak proti tomu císař skrze

Wolfganga Forchtenaura přimlouval se zase za krále Českého, dal

jemu 16 máje za odpovčd, že Jiří, »jenž se nazýval králem Českým,*
skrze osvědčení své na sjezdu Svatovavřinském vyloučil se sám
z církve i z práva, i že musel již považován býti za mrtvého;
protož že muselo se psáti Vratislavským, že Jiří již králem býti
nemohl, aniž slušné bylo poslouchat! toho, kdo samochtě odřezal
se od těla Kristova; takéť že již nemohly žádné smlouvy ani zá

vazky býti jemu ku prospěchu. Kdyby prý císař byl nedával dobré
o něm naděje, žeby papež již dávno byl učinil, co povinen byl
činiti proti němu. Císaři k vůli že počká ještě, ale pod výminkou,
aby Vratislavští ku poslušenství nuceni nebyli. Svolil tedy skutečně
k zastavení processův počatých načas neurčitý: kterýž jeho úsudek
ale teprv o měsíc později v Čechách a Šlezích rozhlášen byl,

177

Jeroným Kretenský, kterémuž náleželo bdíti o provedení pape
žových úsudkův, byl 21 listopadu 1462 z Vratislavi odebral se do

Polských zemí, zvláště aby zprostředkoval pokoj mezi králem Kazi
mírem a křižovníky Pruskými: ale jakož byl muž povahy ohnivé
a prudké, nechybělo mnoho, žeby chováním svým byl zavinil ouplný
rozstrk mezi církví Polskou a dvorem Římským. Ten když uslyšel
byl o císařově osvobození skrze krále Českého, domníval se, že

skutkem tím již nastalo smíření mezi papežem a králem, a psal
tomuto psaní plné vděčnosti a chvály: »jistě, (pravil) že i papež
před kardinály a biskupy vychvalovati bude skutek váš, jakož pak
z něho nemalé slávy u Vlachův mých i u jiných národův nabyli
ste; protož umlkněte všickni mluvící křivě o králi a jazykové při
lněte k dásněm; vy skrotitelem štěstí,. vítězitelem knížat i opravcem
věku svého byli ste a budete i na starost.* 178 Ale když došly ho

bully papežovy od 29 března, vrátiv se do Vratislavi v měsíci máji,
změnil náhle řeč svou, a netoliko Vratislavany sílil v jejich odboji,
ale snažil se dle možnosti popouzet! také jiná knížata i města proti



králi. Kněží zajisté a kazatelé Vratislavští již byli opět tak roz
bouřili všetečnou chátru toho města, že kdyby legat i obecní radda
byli nepřekáželi, byliby sami vytáhli do pole v pošetilém domnění,
že Prahu i celé Cechy pod svou moc připraví. Legatovy naděje
nešly sice tak daleko, ale nicméně nadsazoval i on v mysli své
sílu válečnou poddaných katolických koruny české. Proto brzy
octnul se ve sporu a hádkách s biskupy Joštem Vratislavským a
Tasem Olomuckým, kteřížto ačkoli oba horliví katolíci, znajíce lépe
poměry oboustranné, snažili se o zachování pokoje aspoň pokud
nebylo čáky ku pomoci a ochraně z ciziny. Oba ti biskupové sešli
se byli s králem na Kladsku 15 máje, a snažili se uchlácholiti
hněvy jeho, zvláště proti Vratislavským. Král žádal od nich, aby
oni s pány a městy své strany přimlouvali se sami u papeže a

prosili jej o potvrzení kompaktát, co jediného prostředku k za

chování pokoje a blahobytu jejich. Umluveno tu, aby ke dni
sv. Markéty (13 července) uložen byl všem zemím koruny české
veliký sněm, a to již ne do Prahy, ale do Brna, města katolického,
k dalšímu jednání o té věci. Protož když 27 máje Jeroným Kre

tenský, nechtěje bez vědomí diecesána říditi všecko v diecesi jeho,
volal biskupa Jošta, bydlivšího již dávno v Nise, do Vratislavi, aby
přispíval také k ohlašování a provedení processův papežských:
Jošt po některém zdráhání přišed konečně, a klada odpor legato
vým návrhům,

179 dne 6 června octnul se s ním v půtce naprosto
mimořádné. Když Kretenský nemohl jeho přivesti sobě ku poslu
šenství, jal se láti jemu a nazývati jej ohyzdou vlasti a poskvrnou
církve. Jošt, jenž dobře znal se v literatuře, odpověděl veršem Epi
menidovým v epištole sv. Pavla k Titovi (I, 12): »Kretští vždy
lháři, zlé bestie i břicha líná.« Proto ve hněvu vzchopiv se Jeroným,
pěstí šel naň, leč že oba knížata Kunratové Olešničtí, ježto přišli
byli s Joštem, vkročili mezi rozhněvané preláty a rozvedli je, radní

pak páni osadili dům, aby z něho křiku slyšeti nebylo; neboť báli
se, aby nestalo se pohoršení ještě větší, kdyby lid obecný byl do
věděl se o příběhu takovém. Nicméně již nazejtří, 7 června, smířili
se biskupové zase, a uzavřeno svolati ke dni sv. Petra i Pavla
(29 června) do Vratislavi všecka knížata i města Slezská k roko
vání »o čest boží, rozmnožení víry, poslušenství stolice apoštolské,
jednotu vlasti a zachování i ochránění slavné koruny české.« Když
ale mezitím došla bulla císaři dne 16 máje poslaná, sjezd ten
Slezský uzavřel jedním hlasem čekati výsledku sněmu Brněnského,,
dříve nežliby co dále předsebralo se. 180



Také v Praze sněmováno 6—10 června i uzavřeno sjeti se
valně v Brně o sv. Markétě. Páni pak strany katolické hned z Prahy
psali papeži prosbu, aby pozastavil processy své proti králi, ježto
byla prý naděje, že na sněmu do Brna již rozepsaném najdou se

cesty, kterýmiž i čest stolice apoštolské, i pokoj zemí království
českého budou opatřeny; takéť že z Brna noví poslové vypraveni
budou do Říma, kteříž Jeho Svatost o všem, co se díti bude, do

konaleji zpraví. Jim též odpověděl 8 srpna papež, co dříve císaři,
dokládaje výminku, aby mezitím proti Vratislavanům nic nepo
čínalo se. 181

Tímto spůsobem obrácen již napřed po všech krajinách pozor
veliký k tomu, co v Brně jednati se mělo. Dominik biskup Torcel

lanský ještě 12 července z Nového Města, kdežto u císaře ve
věcech uherských vyjednával, psal pánům katolickým naučení,
kterakby měli na sněmu chovati se. Pravil že uslyšev, kterak mělo

jednati se, cožby přislušelo k jednotě a ku pokoji království, měl
z toho velikou radost a prosil Jeho Svatosti listem, aby ráčil pře
státí od dalšího processu proti králi. Ale později že ho došlo, žeby
někteří radili králi, aby pod nadějí zachování pokoje navedl kato
líky, aby prosili papeže o potvrzení kompaktát a zavázali se ke
bránění jich. Proto napomínal a vystříhal jich, aby v Brně v nic

podvesti se nedali, ale ve všem naprosto poslušní byli otce nej
světějšího. »Protiví se bohu, (tak mluvil) kdo protiví se náměstku
jeho; papežská moc může od každé přísahy věrnosti poddané roz
vázati a rozřešiti. Poslouchá boha, kdo náměstku jeho povoluje
v těch věcech, kteréž jsou víry a náboženství, třebasby (čehož bůh

nedej) byl i zlý. Neb o zlých pán praví; na stolici Mojžíšově po
sadili se zákonníci a fariseové; protož všecko, cožbykoli rozkázali
vám, zachovávejte a čiňte, ale podle skutkův jejich nečiňte, a apoštol
praví: poslouchejte vyšších svých, netoliko dobrých, ale i zlých*
a t. d. 18a

Sněm Brněnský [13 července 1463] byl velmi hlučný, ale
za neústupností obou stran nemohl vésti k žádoucímu cíli. Byli
na něm stavové všech zemí korunních u hojném počtu, biskupové
také a preláti. Mluveno a hádáno se mnoho, když poroučeli a

velebili jedni poslušenství králi a vlasti, druzí poslušenství papeži.
Důležitost a zajímavost sněmování soustředila se v řeči, kterouž
král odpovídal žádostem strany katolické. »Radíte mi, tak mluvil,
abych se srovnal s papežem, kterýžto však nepřestává mne haniti
a mně neslýchané činí násilí, an chce pochybno činiti, mámli já



býti králem českým.
183

Víte, jakové svobody má království toto,
že nikdo nad ním rozkazovat! nemá: chceteli svobodu tu podrobiti
jemu? My slíbili jemu poslušenství, jakož povinni jsme podle dáv

ných výsad a obyčejův, jichž opouštěti nemíníme; chceme také
s ním i s celým světem rádi míti pokoj, jednotu a svornost, jakož
pak snažíme se o pokoj z celého srdce vždy a všude. Žádáte,
abychom u víře sjednotili se s křesťanskou církví Římskou: jest
však patrno, že církev Římská i křesťanská nejsou jedno; ona jest
pomíjející a porušitelná, nikoli ale tato, společnost všech vařících
Kristu, jichžto máme v Praze i v Cechách neméně nežli v Římě.

Svatý sbor Basilejský, kterýžto představoval církev křesťanskou,
a ne Římskou toliko, propůjčil království tomuto, za veliké jeho
úsilí a zásluhy, některé kompaktáty, při nichž my vychováni sme
a umříti chceme. Kterakým právem smí nám rušiti je papež aneb
církev Římská, ježto menší jest církve křesťanské? Vědomo vám

jest, kterak jimi upokojeno bylo království toto a bez nich v po

koji státi nemůže. Protož žádost jest naše, že rozvážíce to, i kterak
předkové naši, králové Sigmund, Albrecht i Ladislav, zachovávali
a zpravovali zemi tuto při kompaktátech, pomocní budete, aby
totéž i za našeho panování se dálo; neb kterak může papež poža
dovat! od nás více, nežli od těchto předkův našich, kteříž i sami
méně ku kompaktátům byli vázáni, nežli my? I když oni nechali
a hájili moci jejich neporušené, tím více máme my to činiti, ježto
slíbili a přisahali sme zachovati a hájiti staré práva i obyčeje strany
obojí. Tato jest cesta nejlepší, po kteréž vy slušně s námi kráčeti
máte; jináče chceme ve všem dle rady vaší chovati se k papeži.
Kdyby pak to býti nemohlo, jakož obáváme se, že papež jen své
vole proti nám užívati bude, máte pomáhati, aby těm věcem aspoň
odklad se stal do budoucího koncilium. Jak mile to svoláno bude
od Jeho Svatosti aneb sejde se jakkoli jinak, předložíme jemu
kompaktáta i budeme jeho poslušní. Neb kdo má souditi a vy
kládati kompaktáty naše, nežli koncilium, od něhož sme je ob
drželi? ana práva dí, že vykladatelem a soudcem má býti, kdo byl
ustanovitelem a zákonodárcem. Podáváme toho na rozum váš, i ne

pochybujeme, že sami uznáte slušnost a spravedlivost našich žá
dostí. Však my rádi chceme srovnati se s papežem prostředko
váním císařovým, kterýžto slíbil nám i snaží se již také uvoditi věci
naše s papežem v umluvu a pokoj, třebasby o to i sám osobně
k Jeho Svatosti zabrati se měl. Protož napomínáme vás, mějte pro
zatím strpení a neohlašujte aniž provádějte jaké processy proti



nám, pamatujíce čím nám jste povinni, co dědičnému pánu svému.
Máte mezi námi své životy a statky, ženy a děti, jichžto neslušno
vám za příčinou kněží uvoditi v nebezpečí; kněží kamkoli přijdou,
všude panovati chtějí, ale u vás jest tomu jinak. Však já nechci
vám brániti ani překážeti, abyste činili papeži, čím jemu povinni
jste.« Spisovatel, kterýž nám řeč tu zachoval, dokládá, že sice

obyčejně ze slov králových nebývalo poznati, hněvalli se na koho
aneb nic: ale když prý byl ve vášni, míval obyčej sedě klásti
obě ruce na kolena, aneb stoje podpírati jimi boky své; což prý
i při této řeči na něm viděti bylo.

Konec sněmování Brněnského byl ten, že strana katolická ne
zavázala se sice k hájení kompaktát, ale uzavřela přimlouvati se za
krále u papeže, císaře, kardinálův i obou legatů tehdáž na dvoře
císařově meškavších, a čekati vůbec výsledku prostředkování císa
řova. V instrukcí poslův o to k císaři vypravenu býti majících stála
žádost, aby císař, uprosil papeže k poslání legata do Cech s plnou
mocí, pro dovedení počatých různic k dobrému konci a k sjednání.
»A když legat přijede, tu nejprv král JMt. chce se před ním oči
stiti a z těch věcí vyvěsti, kterýmiž ho nepřátelé vinili; a když se

vyvede, doufá, že otec svátý bude se míti k němu milostivě a la

skavě. Také před legatem chce odpověd takovou svého úmysla
učiniti, že jí bohdá ani otec svátý ani kdo jiný bude moci za

mítati; a protož naděje se, že i Jeho Svatost povede ty věci bez
konečného zkažení království Českého.« Pak nařízeno poslům,
učiniti císaře pozorná, kterak trpělivě král nesl potud všecky od

papeže proti němu vyšlé hanlivé listy, i kterak mírnil se a ušetřoval
jeho ve všech psaních svých k císaři a ku knížatům, aby nezame
zoval cesty ke smíření, ačkoli důstojenství a čest jeho požadovaly
prý jiného v té věci počínaní.

184

Poselství toto k císaři pozadrženo zase některý čas, an král
chtěl novými zásluhami dodati žádostem svým nové váhy. Již za

jisté před návratem jeho z Brna scházeli se v Praze radové a plno
mocníci všech knížat německých, aby uslyšeli konečný od něho
rozsudek ve šestiletých krvavých přech svých. Neb ačkoli obě

strany v říši dlouhým válčením unaveny byly, nechtělo však smí

ření jejich dařiti se: sjezdové o to držaní, nejprv v Režně (16 října —

11 pros. 1462), potom ve Wasserburku (17 února 1463,) Salc

purku (23 března) a Novém městě (10 dubna) zůstávali jaloví, až

konečně strany obě přišly mocně zase na krále Jiřího, aby je roz

dělil o spravedlivosti jejich. Jednání mělo počíti v Praze již 29 června,



za příčinou sněmu Brněnského ale odročeno byvši, počalo teprv
6 srpna. Přední při něm císařovi plnomocníci byli Jan Rohrbacher,
nedávno za svobodného pána z Neuburka na Jině povýšený, a
doktor Sigmund Drechsler; od knížete Ludvíka doktor Martin
Mayr a Vilém Truchtlinger, knížecí hofmistr. Císařovi plnomocníci
odbývali také za markrabě Albrechta Braniborského, od něhož
tuším nikdo znamenitý nebyl přítomen; rady arciknížete Sigmunda,
biskupův Bamberského, Wircburského, Eichstatského a jiných
knížat pomíjíme mlčením. Falckrabě Fridrich ani arcikníže Albrecht
neposlali, jak se zdá, nikoho, a věci jejich zastupovány od plno
mocníkův bavorských.

V Němcích, a zvláště v Poreyní, staly se byly v poslední době
některé důležité proměny. Nejdůležitější byla ta, že na uprázdněné
Kolínské arcibiskupství 14 února volen byl Ruprecht, falckrabě
Fridricha bratr vlastní; pročež falckrabě, aby nebyl na překážku
potvrzení jeho u papeže i císaře, musel mírniti se v chování svém,
přízniti se s Adolfem Nasovským, jenž byl mezitím Dietherovi
z Isenburka překvapením odjal město Mohuč, a propustiti na svo

bodu, ačkoli za výplatu nemírnou, jaté v bitvě u Seckenheimu kní

žata, Jiřího biskupa Metského, Karla markrabě Badenského i Ol
dřicha hraběte Wirtemberského. Arcikníže Albrecht octnul se byl
již zase v nevoli s císařem bratrem svým; za to podařilo se, jakož
sme již podotkli, ouplné císařovo smíření s králem uherským. Stav
říše německé byl vůbec neutěšený: nebylo již tuším svazku

politického, jenžby ji byl držel dohromady. Císařova moc a vážnost,
ode dávna podrytá, posledními událostmi naprosto byla zničena;
považován již v něm ne císař, ale jen kníže domu Rakouského.
Mezi kuríirsty nebylo jednoty ani důvěry, když Mohucký jeden
byl ssazen, druhý ještě neusazen, Kolínský a falckrabě neuznáváni,
Treverský a Braniborský nečinní, Saský jako mrtev, a předce stranili

proti sobě všichni. Ani sněmové říšští, ani soudové, ani obecné

míry a spolky neupomínali více na jednotu říše;- na sněmích ze

jména málokdy jevil se plnomocník jaký ze Severozápadních Ně
mec ; Burgundy, Švejcary a Milánsko byly z poslušenství se již
dávno vytrhly. Jen církevní organisace a skrze ni vláda Římská
netoliko udržovaly se ve své moci, ale i množily a výšily se; by
nebylo krále Českého, byloby se tuším Piovi II podařilo, užiti své

doby a přimísiti ke vládě duchovní v říši také živly politické.
Král Jiří vynesl rozsudky své v Praze, dne 23 srpna [1463]:

1) mezi císařem a knížetem Ludvíkem Bavorským, 2) mezi týmž



Ludvíkem a markrabím Albrechtem, 3) mezi týmž markrabím a

biskupem Bamberským, a 4) mezi týmž a biskupem Wircburským;
nazejtří 24 srpna následovala ještě námluva mezi císařem a Sig
mundem Tyrolským.

180 Všickni tito zápisové prohlášeni s velikou
slavností v kostele sv. Víta téhož dne 24 srpna. Hlavní tohoto
»Pražského míru« zásluha byla, že přijat ode všech stran bez

odporu, a že jím tudíž učiněn konec šestiletému velikému rozbroji
a krveprolití v říši. Rozdělení se stalo takové, že navráceny s vět
šího dílu poměry právní mezi stranami, jakovéž byly před početím
válek. Mezi císařem a arciknížetem Albrechtem v Rakousích vyjedná
vala stejnou dobou sestra jejich Kateřina markrabina Badenská ne
nešťastně. Jen pře porýnské zůstávaly Pražským mírem nedotknuty,
ale klestěna i zde cesta ke smíření a ku pokoji skrze návrh nový,
dalekosáhlý a památný.

Návrh ten směřoval k ouplné politické reformaci v říši;
chtělť nejen odstraniti příčiny rozbrojův, ale i na základech nových
povztýčiti císařovu moc zase, upevniti jednotu říše a vdechnout! do
ní život organický. Hlavní k němu idey naskytoval, ve vlastenské
své péči, doktor Martin Mayr; král Jiří propůjčil se autoritou jména
svého, a přední císařův důvěrník, Jan Rohrbacher, pojat co třetí
do spolku, ke snadnějšímu jeho provedení.

180 Není však pochyby,
že i doktor Mayr při spisování článkův řídil se nejvíce žádostmi
a myšlénkami královými.

O sv. Martině (11 Nov. 1463) měli ve vší tajnosti sjeti se
v Praze plnomocníci předních panovníkův německých, císařovi,
falckrabovi, knížete Ludvíka i markrabě Albrechta. Pak měl král

především zprostředkovat! ouplné a konečné smíření mezi falckra
bím a císařem, a sice na tom základu, aby falckrabě a bratr jeho
Ruprecht Kolínský slíbili císaři věrnost, oddanost a pomoc ve všem,
co k rozmnožení jeho moci v říši čeliti bude, a za to aby od něho
uznáni byli a potvrzeni za kurfirsty, zejména pak aby císař svolil
k arrogaci, která v domě falckrabově se byla stala. Také měl
král přičiniti se o dokonalé srozumění mezi císařem a knížetem
Ludvíkem ve věcech těch, kteréž ještě zůstávaly nepořízeny. Po
dokonání smluv takových měli císař, král, falckrabě, kníže Ludvík
a markrabě Albrecht vstoupiti všickni mezi sebou do nejužší
přátelské jednoty k obecnému dobrému říše svaté; císař měl vžiti
na se péči o uklizení sporův mezi mocí duchovní a světskou, a

zejména mezi papežem a králem českým, mezi kardinálem Brixen-



ským a Sigmundem arciknížetem i mezi oběma Mohuckými arci
biskupy, však pod výminkou, aby oni s ostatními knížaty svolili
k věcem následujícím: k uvedení obecného míru, k řádnému osa
zení a provedení soudův císařských, k rozepsání zvláštních daní
a cel pro císaře po celé říši aspoň na tři léta i k ustanovení do

statečných císařských mincoven, aby všude stejná i stálá mince
zavedena býti mohla. Všickni dotčení panovníci, a vedle nich také
kurfirst Saský, měli zavázati se mezi sebou ke skutečnému pro
vedení těchto článkův a držeti nad nimi ruku ochrannou každý
v jiné části říše, začež měla jim také připadnout! částka daní a
cel císařských; země však koruny české nepojímány do té organi
sace. Nadto měli dotčení knížata umluviti se předběžně v Praze
o všecky věci, kterýchžby ještě potřebí bylo, a zavázati se ke

společnému jich podporování a provedení. Potom měl císař roze

psat! veškeré říši sněm valný do Chebu k neděli Reminiscere
(26 Febr. 1464) a přijíti k němu sám, i předložití články podtají
umluvené ku přijmutí za zákon v říši. Nepochybováno, žeby prospěl,
kdyžby přední knížata se o to přičiňovali; a jestližeby snad města
říšská chtěla klásti odpor, že odepřením jim bezpečného průvodu
po zemích knížecích snadno bude připraviti je ku konečnému
svolení.

Tento zde jen krátce a povšechně nakreslený návrh nesli
tudíž M. Sigmund Drechsler k císaři a doktor Martin Mayr k falc
krabi a knížeti Ludvíkovi; markrabi Albrechtovi oznámil jej králův
sekretář Jošt z Ensidle tuším jen ústně. Falckrabě velmi ochotně
přijímal jej, ale navrhoval některé opravy, zejména aby bratr jeho
Ruprecht Kolínský také přijat byl do počtu předních knížat, jakož
nápodobně i Fridrich kurfirst Braniborský, aby se nepravilo, že
knížata vstupují mezi sebou do stálé jednoty, při čemž by prý
každý vyjímat! musel své přátely, ale aby jen spojili se s císařem
ku provedení návrhu, aby výsady a práva knížat neutrpěla tou
organisací nižádné ujmy, aby daní těch, kteréž vybírány budou,
také hrabata, páni a šlechta říšská vůbec s lidí svých podržeti
mohli; aby ne s každé hlavy po groši, ale s desíti po zlatém

vybíráno bylo; sněm veřejný aby na místě Chebu rozepsán byl
do Normberka neb Řezná atd. Vypraven tudíž od falckrabě i od
knížete Ludvíka Martin Mayr k císaři, aby přimlouval se u něho
v tomto smyslu. Snadno jest pozorovati, že opravami takovými
základní myšlénka návrhu, soustředění rozhodné moci v říši, znač
nou již utrpěla proměnu. Císař ale měl z celé věci té s počátku



veliké potěšení, a již se mluvilo, že učiní doktora Martina Mayra
svým kancléřem říšským: nedal mu však s prvá jiné odpovědi,
nežli aby falckrabě a Ludvík především zapsali se jemu k věrnosti
a pojistili mu částku daní, kteréž jiti měly ze zemí jejich; pak že
hotov bude propůjčiti knížeti Ludvíkovi ouřad nejvyšší ho hofrichtéře
říše; ale o falckrabově arrogaci neučinil ani zmínky. Markrabě
Albrecht lekal se především toho, že v užší té jednotě měli místo
míti dva panovníci domu bavorského : protož navrhoval sice, aby
do ní přijati byli ze všech předních domův po dvou osobách,
z Rakous císař a kníže Sigmund, z Cech král a kníže Viktorin,
z Bavor falckrabě Fridrich a kníže Ludvík, ze Sas kurfirst Fridrich a
kníže Vilém a z Bramboru kurfirst Fridrich i on Albrecht: ale vida že
uskutečněním návrhu strana Bavorská předce získalaby vždy více nežli

on, brzy postavil se upřímo jemu na odpor.
187 Ze všeho ukazovalo se,

že jednání o provedení jeho i při nejlepším snad zdaru svém pro
dlouží se mnohem více, nežli králi Českému milo bylo. K obyčej
ným překážkám, přirozené u Němcův rozmyslnosti a váhavosti,
připojila se také mimořádná, mor v Čechách a v Praze, jenž počav
v měsíci září,

188 zmáhal se co dále krutěji a trval celý rok, tak že

již na sjezdy v Praze, ani o sv. Martině, ani později, mysliti se

nemohlo, zvláště an král i s rodinou svou stěhoval se na zimu do
Kladska. Co dále následovalo, aniž dosti známo jest, ani zde po
drobně vypravováno býti může. Věc přemítána téměř po dvě léta
mezi císařem a knížaty, nežli utonula ve proudu věku. Král Jiří
nadál se byl bezpochyby více vlastenské ochotnosti a obětavosti
u knížat říšských, nežli jí nalezl; neboť arci bez obětí a bez ob
mezení svobod u poddaných moc panovníkova nedala se zvelebiti.
Však i král sám uškodil návrhu, přivěsiv k němu zvláštní spor
svůj s papežem a chtěv udělati z tohoto spolu záležitost říšskou;
nebo konečné zmaření té reformace stalo se posléze tuším méně
neochotností knížat, nežli nedůvěrou a odporem stolice Římské.

Jakkoli pak časté a přátelské bylo té doby mezi císařem a
králem dopisování, reformace říšská však, i sám také mor, dávali
králi vítanou příčinu k odkladům v jednání, kteréž, dle uzavření
sněmu Brněnského s papežem skrze císaře vésti se mělo. Poselství
nahoře dotčené k císařovu dvoru nevypraveno již nežli po novém
roku dosti pozdě, Mezitím král, ponechav výpravy zamýšlené proti
Vratislavi, přičinil se o potrestání těch pánův českých, moravských
a slezských, kteří zpouru svou přikrývali rouchem katolické horli
vosti. Nevíme sice, co předsebral proti dávnému svému osobnímu



nenávistníku v Moravě, Hynkovi Bítovskému z Lichtenburka, kterýžto
připojiv k sobě Bohunka mistra křížovníkův Mailberských a některé
roty bratrské z Rakous, brzy po sněmu Brněnském, v měsících

srpnu a září, otevřenou počal byl proti králi válku. 189 V Cechách
ale dal obehnat! a dobyl konečně hrad manský Tollenstein, jehožto
držitel Albrecht Berka z Dubé, člověk zpurný a násilný proti
chudině, zdráhal se státi k soudu a nechtěl jemu, co kacíři pro
hlášenému, zachovati věrnost a poslušenství;

190 ve Šlezích odjal
z podobné příčiny zprávu města Polkenhain Janovi Hajnovi z Čer
nína (Tschirnau) i hrad Lehnhaus Janovi z Redern, zmocnil se hradu
Fůrstensteina i jiných sídel a měst, která více poslouchala Jeronýma
Kretenského, nežli jeho. Nad tím rozhorliv se Pius II dal 3 října
stížné psaní k císaři. »Domníváme se, tak pravil, že Velebnosti
Tvé není neznámo, kterak Jiří král český s katolíky ve království
svém nakládá: ano nám, kteří opodál žijeme, každodenně zaléhají
uši naříkáním a křiky nad ukrutností, které proti nim se dopouští.
Nejsou to znamení mysli ku polepšení chtivé, ano všecko jeho
úsilí k tomu směřuje, aby všelikými prostředky, zjevně i pokrytě,
úkladem i násilím potlačil katolíky a zvelebil kacíře. Vímeť dobře,
kterak nepřestává o nás mluviti a rozpisovat!; víme, jakové zamýšlí
a dělá návrhy k záhubě víry a k rozplození kacířství; ví také
Jasnost Tvá, jaké ovoce přinesl sněm Brněnský. Jakoby tomu
nebylo rozuměti, že to vše jen posloužiti mělo jemu k získaní času,
aby více a více rozsévati mohl bludy a šířiti zlost svou; zatvrzelé

jeho srdce nikdy neobměkčí se. Tys nám zaň sliboval, Tobě k vůli
shovívali sme posavad: i vyskoumej tedy rychle a oznam konečné

jeho úmysly; neboť my, zaklínáni jsouce prosbami se všech stran,
abychom nedali ovcí věrných sežírati vlku dravému, nemůžeme

prodlévati, abychom nečinili, což povinnost činiti káže.« Císař psaní
toto, zde jen krátce dotčené,
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poslal králi, kterýžto sliboval sice,

ale jakož sme již připomenuli, nepospíchal vypraviti poselství svého
ke dvoru císařovu.

Udála se mezitím příhoda nenadálá i pro krále neméně nežli

pro císaře důležitá; dne 2 prosince [1463] umřel náhle ve Vídni
arcikníže Albrecht, bezdětek. Všeobecně pravilo se, že byl otráven;
lékaři Vídenští nechtěli proto ani pytvati těla mrtvého: ale nikdo
nenašel se, by vyskoumal a potrestal zločince, a jediná tuším sestra

jeho, Kateřina markrabina Badenská, meškavší ještě v Rakousích,
želela smrti jeho upřímně. Císař zbaven tím péče nejtěžší, soka
nejnebezpečnějšího; smrt Albrechtova uvolnila jemu, že od té doby



méně potřeboval dobré vůle a pomoci krále českého; moc také
jeho nápadem dědičným nejen upevnila, nýbrž i rozšířila se; stavové

hořejších Rakous již 2 ledna 1464 v Linci uznali jej za pána svého.

Jakož papež vynášel se vědomím tajných krále Jiřího návrhův,
tak i králi dáno bylo prohlednout! záhy za roušku, která přikrývala
potud úmysly kurie Římské; klopotnost Jeronýma Kretenského
usnadnila předvědy takové. Nelze sice věřiti, žeby pokoušel se

byl až i o otrávení královo, ačkoli zchudlý pán český, Jan z Wisem

burka, kterýž podtají co donášeč sloužil stranám oběma, za takové
prý provinění na Kladsku v měsíci březnu 1464 i čtvrcen byl:

192

tím zjevnější byl ale podnět, kterýž od něho poskytován odboji
netoliko ve Slezsku, ale i v Moravě. Dne 24 února psal nad to
králi Albrecht markrabě Braniborský u veliké tajnosti, že Kretenský
legat jednal mnoho s bratrem jeho kuríirstem Fridrichem i s ním

samým skrze poselství, aby je popudil proti králi, slibuje jim
nejen pojistit! za to peněz mnoho a některé z německých krajin
koruny české, ale i spůsobiti, že stolice Římská usadí je na trůnu
českém: což ale vše od obou bratří že zavrženo bylo.

193
I není

pochyby, že markrabata Braniborští nebyli první, kterým takové
podávaní stalo se, nýbrž že ono předešlo u krále Polského s po
dobným nezdarem; a poněvadž Jeroným Kretenský opustil byl
Vratislav již 25 ledna 1464, zůstaviv na svém místě Balthasara
de Piscia k ochraně města, muselo jednání takové ještě před
koncem roku 1463 počato býti. Bylo z něho patrno, že již dvůr

Římský nakládal s zeměmi koruny české jako se statkem právně
odumřelým.

Císař uložil byl knížatům říšským rok na dvoře svém Novo
městském k neděli Oculi (4 Mart. 1464), a král Jiří sliboval

vypravit! k němu konečně také poselství své, očekávané již od
Brněnského sněmu; ale poslové, mezi nimiž nej důležitější byli
Prokop z Rabšteina kancléř a Beneš z Weitmile, přišedše teprv ve
druhé polovici března omlouvali opoždění své velikými povodněmi,
kteréž po zimě příliš kruté náhle učinily cesty neschodné, pak ne

bezpečím na cestě od rot rakouských, podporovavších odboj Hynka
Bítovského. Vyřídivše tedy poselství své dle instrukce ode sněmu
Brněnského vydané, připojili k němu stížnost na Kretenského arci

biskupa Jeronýma, kterýžto nezachovávaje prý nařízení papežova,
brojil proti králi příliš nespravedlivě, a žádali, aby process počatý
proti Janovi knížeti Zahaňskému, za příčinou Balthasara bratra jeho,
zastaven byl také. Legatové papežovi na císařově dvoře, Dominik



biskup Torcellanský a Rudolf z Riidesheimu, (kterýž poslední za

nové své zásluhy mezitím povýšen byl na biskupství Lavantské),
v odpovědi své nejprv ospravedlňovali vše, cokoli papež jak vůbec

proti králi Jiřímu, tak i zvláště v záležitosti města Vratislavi byl
učinil, dokládajíce, že k tomu pohnut byl ne osočovateli jakými
koli, ale návodem své vlastní moudrosti a spravedlivosti; pak co
do legata do Cech požadovaného pravili, že přijde, jak mile král

prvé splní vše skutkem, co dotud jen slovy prý a přísahami byl
sliboval, jináče žeby ho tam ani potřebí nebylo: nebo chceli král,
jakož dí, otevřít! císaři mysl svou, to že vždy může a že jich jest
legatův k tomu dosti, aby v té věci působili, čeho bude potřebí;
ujišťování, že král katolíkův neobtěžuje, slyšeli rádi, ačkoli otce
svátého docházely prý o tom zprávy odporné; o arcibiskupovi
Kretenském bylo jim nepodobné k víře, žeby měl co činiti jinak,
nežli mu od stolice svaté bylo nařízeno, a process o knížetství Za
haňské pravili že co věc vedlejší přestane sám, jak mile ve hlavní
věci vyplní se vůle a rozkaz otce svátého, k čemuž, aby bez pro
dlení se stalo, že raditi, prošiti a napomínati důrazně dosti ne
mohou.’ 04 Pan Prokop Rabštein, kterýž odpověd tuto před svým
z Nového města odjezdem poslal králi, přidal k ní od sebe psaní
obsahu značného a památného: neboť pochváliv prvé jeho zásluhy
o upokojení vlasti a zemí okolních, »zdá mi se,« pravil, »příteli
tvému nejvěrnějšímu, že jakož skrze to, kteréž neopatrně učinil si,

vyznání, a více ještě skrze mé dlouhé, jakož víš, trestání a, Fanti
novo jetí, papežských legatův nehodného učinil si se, tak abys ne

prodléval poradit! životu svému skrze pokornou prosbu a skutky
opravdové. Před očima, což mluvím, zachovej: že o Tobě tak
zjednáno jest, že žádný rozum lidský Tobě pomoci nebude moci,
proti kterémuž bůh bude bojovati. Protož učiň, králi nejmilosti
vější, toto s domem svým spasení, s královstvím pokoj a s kře
sťanstvem stovařišení; neb co Tvému rodu pomůže, jestliže zavrhl

by sám chtě to, kteréhož prvé došel si, královské důstojenství*
atd. A Kapistranův někdy tovaryš, bratr Gabriel Rongoni z Verony,
kterémuž k libosti král r. 1460 uvedl byl do kláštera u sv. Am

brože v Praze bratří jeho řeholy, psal mu nápodobně v příleži
tosti této: Kterakou slušnost, nýbrž více milost, při Tobě on Kri
stův náměstek zachovával jest, i všecken svědčí i také diví se svět.

Již jakožto k čtvrtému létu trpělivě očekával jest od pečování
otcovského nepřestávaje, až jatého posla jeho, kterýž Tobě i Tvým
spasení jednal jest, rozličnými trápil si žaláři, k nemalé boží a sto-



lice papežské potupě. Protož nyní ač Tě tresce metličkou otec,
nediv se králi, aniž proto, jakoťby se nespravedlivé dálo, popouzej
se, ale raději k Tvých nevděčností (s odpuštěním mluvím) želení
se obrať a již ne slova, ale skutky, kteréž žádají se od Tebe podle
přísahy, ukaž. Neboť ačkolivěk u kořene sekyra položena jest,
však tím udeřením, předejdešli většího a mocnějšího, neupadneť,
ale uzdravena bude rána učiněná. Pakli, jehož bože nedej, oby
čejné Tvé cesty a vymýšlené okolky déle zachovávat! budeš, věř
mi, přátelskyť mluvím, jakož znáš můj obyčej, nedalekoť jest od
Tebe a od domu Tvého zkažení a veliký, kteréhož se snad ne

bojíš, pád. Pamatuj, kterak jest těžko proti ostnu se zpěčovati, a

rozjímej, kterak ode dávna všickni jakkoli mocní světa páni, kteříž
proti té svaté stolici papežské pozdvihli se, zahynuli, an proti bohu
nižádný šťastně obstáti nemůže. Pán náš Ježíš Kristus osvěť duši
Tvou a dejť v pravdě pomoc poslušenství, ve kterémžto vešken

Tvůj život záleží* atd. Nebylť jistě ani »tyranem*, ani »utlačitelem
katolíkův* ten, ku kterémuž řeči takové od »přátel* jeho vedeny
býti mohly.

O výpadku vyjednávaní Novoměstského dovídáme se
ze psaní v Praze dne 27 dubna daného, že »pan Jan Rohrbacher
s těmi posly, kteréž král měl u císaře, do Prahy přijev, nad tu

odpověd, kterouž přinesli poslové, vzdával ozdobnými slovy díky
veliké králi a pánům za císařovo vysvobození z rukou nepřátel, a

pravil, že císař podával se dle námluvy v Korneuburce a v Encers
dorfě uzavřené, že chce rád, cožby mohl a uměl, učiniti ke cti a
k dobrému království i králi, života svého i statku nelituje; a že
o to, což bylo mezi papežem a králem i korunou, poselství učinil,
činí a činiti chce, nýbrž budeli toho potřebí, že i sám osobně ku
papežově Svatosti jeti chce a přičiniti se, aby ta věc k dobrému
konci byla přivedena. I ačkoli mnoho jiných řečí bylo, však na tom

zavřeno, že jeden z legatův, biskup Laventský, již do Říma vy

praven o to, aby vždy sem k nám do Cech legat s plnou mocí

poslán byl ke srovnání těch věcí, kteréž jsou mezi papežem a
králem. 195

Nenadálou smrtí královny uherské, Kunhuty Kateřiny, kterážto
na hradě Budinském brzy po návratu manžela jejího co vítěze
z války Bosenské, ku konci měsíce února 1464, porodem nešťast
ným umořena,

1SG
utrpěl otec její král Jiří netoliko v rodinném, ale

i v politickém ohledu velice. Ztracen tím jediný přístup a klíč
k srdci krále Matiáše, kterýžto nemilovav kromě mladé a krásné



manželky své nikoho, ze zetě brzy stal se nepřítelem. Neb ačkoli
nedlouho potom, 14 dubna, v Budíně smlouva přátelská mezi krá
lovstvími českým a uherským zase utvrzena jest, neměla však moci,
aby spříznila osoby královské mezi sebou.

Chladné krále Matiáše ve věcech jeho tchána účastenství vy

jevilo se zvláště v jednání s rytířem Antonínem Marini ze Grenoble,
kterýžto co posel krále Franského, Polského i Českého pospolu
přišel k jeho dvoru v běhu měsíce března 1464. Rytíř ten měl
získati krále Uherského pro návrh, o kterém již mluvili sme, a

jehož oučel bylo užší spojení všech mocností světských dohromady,
aby pokoj ve křesťanstvu vůbec uveden a zachován, a jak návalu

Tureckému, tak i přechvatům kurie Římské bráněno bylo. Co a
kterak tu mluvil a jednal, známo jest nám jen z odpovědi, kteráž
mu od raddy královy dána byla. Král Matiáš byl prý vděčen jeho
mnoholetého snažení a putování, aby všecky národy křesťanské
přivedl k jednotě, svornosti a pokoji. »Připomínali ste obšírně,*
tak praví se v odpovědi dotčené, »jakožto za věc hlavní, kterak
nejjasnější král český na místě svém a poněkud i na místě krále
našeho, jeho bratra i syna, vás vypravil k jednání těch věcí k nej
křesťanštějšímu králi Franskému, a kterak týž král Franský, ke
všemu jsa hotov, kdybyste jen byl měl plnomocenství, bylby hned
o to vstoupil v závazek smlouvy se všemi panovníky křesťanskými.
Kteréžto všeobecné smlouvy některé hlavní punkty také předložili
ste, v nichž mezi jinými řeč byla o vyslancích králův a knížat,
ježtoby na určitá místa. i v určité doby se scházejíce, cokoli kdy
pro dobré obecné potřebného se nahodí, zespolka nařizovati plnou
moc měli. Na to nejjasnější král náš odpovídá, žeby nic nemohlo
udati se žádoucnějšího, nic lepšího a prospěšnějšího, nežli kdyby
národové křesťanští, tolikerým prostranstvím od sebe vzdálení, ja
zyky nad to a kroji, mravy a ústavami, chtíčemi a snaženími tak
velice rozdílní, ba i starodávnými nechutmi a nenávistmi až i do
každodenních téměř mezi sebou válek zapletení, mohli jakoby
v jedno tělo spojeni a k trvalé svornosti a jednotě přivedeni býti.
Toť by byla nejvýbornější a jediná svého spůsobu cesta ku po

jištění obecného dobrého, ke vzdělání Římské církve i říše, k vy
hlazení pohanstva i k rozšíření pravé víry. Ostatně o závazku ta
kovémto všeobecné jednoty nestala se u krále našeho po tu dobu
zmínka nižádná; i slušně bylby Jeho Milost nadál se od krále Če
ského dříve náležité o tom zprávy, nežli něco takového jeho jménem
předsevzato bylo. Neboť ačkoli on byl otcem, tento synem, má



však i syn své království, své rozdílné oučely, své raddy a ohledy
zvláštní, aniž potřebuje, aby zaň jednal kdo jiný. S nejkřesťan
štějším ale králem Franským král náš nejjasnější již dávno přál
sobě míti smlouvu přátelskou, a protož nyní podávanou rád a

vděčně přijímá, dobře věda, že král ten nad jiné krále křesťanské
ušlechtilostí rodu a výsostí důstojenství předčí, a protož že jemu
dobře náleží jednati věci tak veliké a důležité. Poněvadž ale ony
nové jsou, aniž mohly ještě v radě králově dostatečně rozjímány
býti, zdá se Jeho Jasnosti, že slušné jest, poradit! se o nich také
s těmi, s kterýmižto ve zvláštním stojí dorozumění, jakožto s Be

nátčany, a zvláště s oběma hlavami křesťanstva, stolicí totiž pa
pežskou a císařskou Výsostí, dříve nežli se přistoupí k učlánko
vání jejich. Chválí také král náš, že svolání obecného koncilium,
o kteréžto usilovali zvláště kurfirstové říšští, od krále Franského
zavrženo jest. Tato věc právem ponechává se papeži, k jehožto
důstojenství náleží oprava církve; aniž viděti jest, jakýby této doby
koncilia užitek nésti mohly, ježto dávaly často příčiny k rozbrojům
v církvi, jichž potřebí jest nyní zvláště uvarovat! se.«

197
Již z od

povědi této patrno se činí, že strana kurialní na dvoře uherském
vedla slovo veliké a rozhodné: a ještě více vysvítá to z vyznání
Mariniho, že jej v Uhřích někteří biskupové chtěli až prý ve klatbu
vehnati. Nicméně král Matiáš, chtěje zavděčit! se Ludvíkovi XI,
dal své svolení, aby o věci té na dvoře Franském dále jednáno
bylo. A podobně učinil také Kazimír král Polský, o jehožto však

smýšlení a jednání v té věci zpráv bližších se nedostává.
Dne 16 máje 1464 vyjelo z Prahy slavné poselství ku králi

Franskému o provedení smluv protikurialních mezi panovníky kře
sťanskými. V čele jeho stáli pan Albrecht Kostka z Postupic, tehdáž
foit dolní Lužice, a dotčený již Antonín Marini z Grenoble; ko

monstvo jejich záleželo asi ze 40 osob, nejvíce panošův a služeb
níkův páně Albrechtových. Jakož vůbec ve druhé polovici XV století
rod pánův Kostkův na Litomyšli vynikal takořka dědičně vzděla
ností a diplomatickou spůsobilostí nad jiné rody české, tak zvláště

pan Albrecht byl na slovo vzat jak pro své umění válečné, tak
i pro učenost a lásku k literatuře, pro jemné šlechtické spůsoby
a mravy; cizincům pak stal se tím příjemnějším, že nehorlil o kalich,
jako starší jeho bratr Zdeněk, anobrž časem velmi patrně chýlil se

ke straně pod jednou, zachovávaje však vždy věrnou oddanost
králi svému. Denník toho poselství vedl jeden z jeho panošův,
jménem Jaroslav, velmi krátce sice, ale dosti rozumně a zajímavě.
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Viděli z něho hlubokou tu nenávist, s kterou Cechové tehdáž po
tkávali se u obecného lidu v Němcích téměř všude; ve Francii zase
stíhala je nezbedná zvědavost a »ztřeštěné* obdivování se, že byli
lidé, a ne lidožrouti a divochové. Jim zase v cizině nic v oči ne

bilo, jako přílišná svoboda v obcování obojího pohlaví mezi sebou,

hojnost všude a dotíravost veřejných tak řečených »krásných paní*,
a světácký kněžstva duch i mrav; nábožný a mravní rigorismus
podobojích zrcadlil se ve slovích Jaroslavových. Poslové zavítavše,
z poručení králova, v Anšpachu, Stutgartě a Badenu na dvořích

tamějších panovníkův, přijati byli všude se zdvořilostí náležitou, ve

Štrasburku museli od »těch hrdých měšťan* vypůjčili sobě 100 pří
pravných oděncův, aby neupadli v osidla, kterážto zvláště v horách
na hranicích Franských kladl jim loupežnický hrabě Hanns von

Ebersburg. Ve městě Bar le duc pobyvše dva dni (13—14 Jun.)
u krále Sicilského Renata z domu Andegavského, chováni jsou
velmi čestně. Potom ve městě Amiens stíží doptavše se bytu krá

lova, ježto prý po lovích se talácel, i oznámivše jemu v St. Pol
22 června příchod svůj, obesláni jsou od něho do města Abbevilly
k výslechu; však ani tam nepřijel Ludvík XI, ale museli k němu
zabrati se do vsi Dompierre, kdežto v jakési tvrzi, ležící v bahnech,
dne 30 června, u přítomnosti královny a bratra jejího krále Cypr
ského měli první audienci. »A když nás před krále pustili, (tak
vypravuje Jaroslav) tu pan Albrecht Kostka nejprvé pověděl po
zdravení od krále Českého a dal hned list věřicí, a pan Anton
také učinil pozdravení od krále Uherského a Polského, a také hned
od obou králův dal listy věřící. Tedy král četl sám ty listy své

radě, a nejprvé krále Českého; a všecky je přečetv, kázal panu
Kostkovi a panu Antoniovi, aby sedli na stolici proti k tomu při
pravené. A oni se zbraňovali a nechtěli seděti, až rada králova
řekla, že jest ten obyčej, aby poslové královští sedíce poselství
dáli. A prvé než sou sedli, přistoupili k nim dva z raddy, žádajíce
od krále, aby co nejkratčeji mluvili. Tedy pan Albrecht slíbiv tak
učiniti, sednul a omlouval se nejprv, žeby raději rytířské běhy chtěl
vésti, nežli před tak mocným a nejkřesťanštějším králem mluviti;
a tak mluvil dobře dlouho a mnoho, jehož sem nemohl všeho po
psati. Než krátce konec a rozum vší té řeči byl jest tento: že král
Český prosí a žádá krále Franského, jakožto krále nejkřesťanštěj
šího a toho, jenž miluje obecné dobré křesťanstva, aby ráčil učiniti
svolání a sněm králův a knížat křesťanských, aby se oni osobně,
anebo raddy jejich s plnou mocí, sjeli v jedno místo a jeden čas,



kdežby a kdyby král Franský ukázal a položil; a že toho žádá
král Český pro chválu boží a pro zvelebení jak obecné církve,
tak i říše křesťanské; a to jest dobře široce vykládal, že jest tomu

jednak byla hodina neb více. Také pan Anton mluvil o touž věc,
od krále Polského latině, a od krále Uherského íránsky, ačkoli

přednášel od obou králův více nežli pan Kostka; neb vypravoval,
kterak se jemu vedlo u krále Uherského, že sou jej tam chtěli ně
kteří biskupové v kletbu vehnali a co jest tam slyšel, kterak papež
rozpisoval o králi Franském, haněje Jeho Milost; též i o příhodách,
které sú se jemu dály u krále Polského; vykládal také, co se mu

přihodilo, když jel od krále Franského ku pánům Benátčanům, a
kterak se ku králi Franskému králové Český, Polský i Uherský
laskavě mají, a jich lidé poddaní kterak velice milují krále i zemi

Franskou, a zvláště že páni čeští velmi jsou jim příchylni i páni
Benátčané. A to vše velmi jest široce vymlouval, latině i íránsky.
Na to král dal odpověd skrze sekretáře svého Rolanda, že věc

ta, o kteréž mluvili, byla veliká i potřebovala dobrého rozmyslu;
protož abychom jeli zase do Abbevilly, král že brzy za námi tam
přijede.*

V jednání počatém v Abbeville, před královým příjezdem,
s jeho raddami, zejména s patriarchou Jerusalemským, s biskupem
Ebroickým (ďEvreux) a s kancléřem, zkusili vyslanci čeští hned
od počátku, jak nesnadná byla úloha jejich. Netoliko z Říma byla je
již předešla výstraha, nýbrž i z Čech samých byly přišly hanlivé listy,
že král Český byl prý v papežově kletbě, že vyslanstvo celé bylo
kacířské, a protož že Francousům neslušelo dáti se s nimi do zá

vazkův jakýchkoli. Na dvoře Ludvíkově XI nebylo tehdáž gallika
nismu; jakkoli král osobně v nevoli byl s papežem, raddové však

jeho byli kurii oddaní, a usilování jejich, odvrátit! svého pána ode
všeho spojení s kacířskými živly, bylo patrné; nejen zajisté zamítali

každý pomysl na parlament onen králův a knížat, ale nechtěli ani

obnovení dávných smluv přátelských mezi Francií a Čechami. Ktomu
cíli chápali se všech záminek a prostředkův; brzy plnomocenství
poslancův nebylo jim dosti prostranné ani dosti určité, brzy báli

se, aby smlouva nebyla na ujmu vévodovi Burgundskému co do
země Lucemburské, brzy titul krále Českého nehodil se dobře
k titulu krále Franského atd. Hlavní výjev líčí Jaroslav slovy ná

sledujícími: »Po několika dnech, ještě vždy před královou příjezdou,
obeslali sou pana Albrechta i pana Antonie spolu pan kancléř,

patriarcha Jerusalemský, biskup Ebroický a jiná radda krále h ran
28*



ského do páně kancléřovy hospody. Tehdy sou šli a tam s nimi
dvorná hádaní měli; a žádného do pokoje nepustili, než je samy
dva. My pak Ruprecht, Václav Strachota i Jaroslav poslouchali
sme u jakéhos okna, ani na se křikají a se hádají, a zvláště o tom

sjezdu neb sněmu králův a knížat, pravíc že toho nesluší žádati
králi českému, zvláště bez povolení otce svátého a císaře křesťan
ského, a žeby to nejlépe příleželo jednati otci svátému s císařem,
a aby se král český v to nepletl; i o to spříznění krále Českého
s králem Franským, žeby to nemělo býti bez vědomí otce svátého.

Jiných mnoho řečí uštipných a neužitečných zvláště patriarcha,
kancléř a jakýs mistr mluvili, ježto sem jich všech nemohl psáti
ani spamatovati. K jich řečem nejprv počal odpovídat! pan Anton
horlivým a křiklavým hlasem, řka: »ah! vy kněží, vždy chcete aby
bez papeže nic dobrého nebylo jednáno!« a jiného mnoho mluvil,
velmi se hněvaje. A pan Albrecht také pravil, že »všecky věci,
kteréž na otce svátého slušejí, zachováváme jeho Svatosti, a též
i Císařově Milosti: ale divná jest věc, že vy preláti neřádi vidíte
a nedopouštíte, aby co dobrého světští lidé sami mezi sebou jed
nali, než všecko aby skrze moc a důstojenství prelátské šlo, a
o všech věcech světských abyste vy duchovní věděli.* A jiného
také mnoho mluvil, dotýkaje, že bez dovolení otce svátého může
kdo chce s kým chce dobře býti atd.« Slova ta jsou sama v sobě
zřetelná, i nepotřebují dalšího výkladu.

Mluvilo se na dvoře císařově té doby, že Ludvík XI zamě
řoval ctižádostí svou až ku koruně Římské, a netoliko hleděl pod
manit! sobě říšské město Mety, ale že naproti vévodům Burgund
skému a Milánskému počínal si již skutečně jako král Římský,
a že chtěl i táhnouti do Říma pro korunu. Na českém dvoře jmíno
to za pouhé klevety; ale není nemožné, že řeči ty nebyly nežli

pouhý překlad idey krále Jiřího v obecný jazyk časový, kterémuž
předseda sněmu králův křesťanských nemohl býti kdo jiný, nežli
císař Římský. Buď tomu jakkoli, vždy nám ono posloužit! může
k vysvětlení, proč Ludvík XI choval se k vyslancům českým po
někud jinak, nežli tomu chtěli raddové jeho. Přijev totiž do Abbe

villy 10 července, zval je, aby jeli s ním dále do města Dieppe na
břehu mořském; však ani tam nejednal s nimi mnoho, ale 15 čer
vence volal je zase k sobě »na jakéhos měštěnína z Diepa tvrzici
dobře špatnou jménem Novillu« (Neuville), tři leuky od města. Tu
potom ustanoveno, že pro další jednání v té věci přijeti mělo po
selství Franské do Prahy po Všech Svatých, a král přijal pana



Albrechta Kostku hned do tajné raddy své i nařídil, aby smlouva

přízně mezi ním a králem českým dle žádosti českých vyslancův
vyhotovena byla. Biskupům, kteří tomu v radě odpor klásti

chtěli, řekl prý Ludvík XI.: buď komu libo nebo nebo žel,
já chci skrálem českým přítel býti! Trvalť nicméně ještě celý
týden, »pro jejich dvorné kejklování,« nežli zápis o spříznění
obou králův, datovaný ve městě Dieppě 18 července, vyho
toven, zapečetěn a vydán byl. V něm slibovali sobě králové, že

budou svoji bratří, přátelé a spojenci na vše časy budoucí, pro
dobré a poctivé jak království a osob svých, tak i církve a veškeré
říše křesťanské.199 O parlamentu politickém králův a knížat křesťan
ských nestalo se v zápisu ani zmínky; byloť jednání o něm od
ročeno. Dne 23 července v městu Ruanu (Rouen) rozjeli se po
slové : pan Antonín Marini zůstal ve vlasti své, aniž o něm stává

zprávy další; pan Kostka přes Paříž, Orleans a Lyon, Genevu,
Konstancii a Inspruk vrátil se se svými do Cech teprv v mě
síci září.

Odročení otázky o parlamentu dotčeném bylo tuším jen poli
tický eufemismus, ano skutkem znamenalo její pohřbení; aspoň
0 dalším jednání v této věci nic není vědomo, ačkoli král Jiří zůstal
1 dále ve spojení s Ludvíkem XI, a své idey ani později nepustil
cele z mysli. Nebylať ona za věku jeho tak ideologická i neprak
tická, jakoby se zdáti mohlo. Poslední valní sborové, zejména Kon

stantský a Basilejský, posloužili byli mocnářům a národům křesťan
ským netoliko za církevní, ale i za politické střediště; sporův
mezinárodních množství veliké podáváno bylo jim k rozsouzení.
Zrušením koncilií neodstraněna u národův potřeba střediště takového
pro záležitosti jejich světské; a pokusem sjezdu Mantuanského dal
Pius II věděti, že uznával sám také přiměřenost a vhodnost jeho;
živý pocit pospolnosti a solidárnosti národův křesťanských zatemněn
a udušen teprv událostmi pozdějších století. Kdyby ona idea byla
uskutečnila se, bylaby dějinám Europy záhy dala směr nový a blaho

dárný. Ale ku provedení jejímu bylo potřebí na trůnu Franském
asi Jindřicha IV, a nikoli Ludvíka XI; hynouť idey, kdekoli panuje
hluboké, hrubé sobectví.

Mezitím potkalli se král Jiří s nezdarem při všech ideách a

předsevzetích svých, mohl aspoň kojiti se potěchou, že ani veli
kému jeho protivníku, papeži Piovi II, nedařilo se o nic lépe. Dávné
tohoto snažení, sebrati všecky síly křesťanstva proti Turkům, nena

bylo života opravdového ani prohlášením slavným a hlučným, že



chtěl sám, ačkoli stár a churav, postaviti se v čelo výpravy vše
obecné. Brzy ukázala se skutkem marnost řečí, že když náměstek
Kristův na zemi s bratřími svými kardinály pod znamením kříže

potáhne do boje napřed, žádný pán a panoše, žádný král ani kníže
ve křesťanstvu nebude tak zbabělým, aby zůstávati chtěl pozadu;
když 19 června papež opustil konečně Řím, proti nepřátelům do

pole se bera, počítalo se arci něco sběře křižácké ze všelikých
zemí okolo Pisy a Jakýnu (Ancona), ale nikde vojska přípravného,
ani po zemi, ani po moři, ježtoby zpupné moci Mahomedově bylo
co roveň k odporu postaviti se mohlo. Před odchodem svým ale,
15 června, kázal ještě vypravit! proti králi Jiřímu půhon řádný, aby
obžalován jsa z kacířství, ve 180 dnech dostavil se osobně k soudu
před stolicí apoštolskou.

200
Byl to poslední památnější skutek jeho

pontifikátu. Císař pak, když bully o tom jej došly, smělostí a od
vahou neobyčejnou potlačil a umořil je, tak že ani řádně prohlá
šeny nebyvše, nižádné v Cechách nemohly spůsobiti škody. V Ja
kýnu poležel Pius II několik neděl v těžké nemoci, dva dni před
svou smrtí dočkal se sice té útěchy, že s lůžka svého spatřiti mohl
loďstvo Benátské, ano blížilo se konečně: ale když 15 srpna [1464],
brzy po půlnoci nastal konec života jeho, vrátilo se i ono i kolle

gium kardinalské zase domův, peníze pro výpravu sebrané poslány
Matiášovi králi Uherskému co subsidie, a o strojení k válce turecké
nebylo více ani řeči.201



Počátky a původ jednoty panské, a pohled na státní právo české. Odboj
Hynka Bítovského v Moravě. Papež Pavel II a jednání biskupa Jošta, Jana
Rohrbachera i pana Hynka u něho. Legat Rudolf Lavantský u císaře a do

bývaní hradu Cornšteina. Sněm o hromnicích v Praze. Zdeněk ze Štern
berka a biskup Jošt v Čechách. Poselství od jednoty panské na sněm do

Prahy a sjezd na Zelené hoře. Král pohnán k soudu do Říma. Nový návrh
jeho ke smíření a umluvy Trnavské. Král Matiáš nabízí se papeži proti králi
Jiřímu. Papež zapovídá krále poslušnu býti, a tento hájí se skrze Martina

Mayra. Dopisy mezi kardinálem Karvajalem a Řehořem z Heimburka. Pa

pežova odpověd na návrhy Bavorské. Neprospěšné jednání legata Rudolfa
ve Vratislavi. Zpoura Plzeňská. Jednání s pány v Budějovicích a v Roudnici.
Stání mezi králem a jednotou panskou i Plzeňskými. Dobré čáky u krále a

obranný list Řehoře z Heimburka.

V událostech potud vypravovaných poznati nám bylo celou
řadu návrhův důmyslných a velikolepých, kterýmiž král Jiří snažil
se vybřednouti, co podobojí, z osamělého postavení svého ve kře
sťanstvu, a ochrániti věc svou přivěšením jí k některému celku
právních poměrův mezinárodních buďto již od dávna uznaných,
aneb teprv nově uznánu býti majících. Neboť ta i nejiná byla pů
vodní a hlavní příčina jeho krátkého bažení po koruně Německé,
jeho návrhu k opravám v říši, i také ušlechtilého snění o stálém

parlamentu králův a knížat křesťanských. Spolu však porozuměli
sme, kterak a proč všecka taková úsilí chybila se s účinkem, ana

výtečná organisace moci hierarchické v Europě odolala takovým
outokům a zmařila je všecky. Následkem toho králi, při smrti pa
peže Pia II, kromě hranic jeho říše již nezůstávalo podpory jiné,
nežli nejisté sympathie osobní, kterýchž byl u panovníkův sou
sedních nabyl moudrým, důrazným a nezištným počínáním svým.

A však i uvnitř jeho říše našly se zárodky zlého, kteréžto do

čekavše doby příznivé k rozvinutí svému, padaly do váhy nepřá
telské a vzrostly brzo v sílu nebezpečnou. Jakož veliká lidu zbou
ření všecka potahují za sebou sesílení moci branné ve vlastech, a

za ní vždy nové spůsoby centralisace: tak i po smrti krále Václava
i císaře Sigmunda dlouhé bezvládí a bouře krvavé, zvláště násled
kem bitvy u Lipan, byly nejen rozšířily moc, ale rozmnožily také
svémyslnost korouhevních pánův českých co hlavních majitelův
moci branné; neboť byl příliš dlouhý ten čas, kdežto nejen neměli

Článek 6. Podryvy zmařené.

(Rok 1464—1466.)



koho poslouchali, ale žičili se citem, že mohou dělali sobě krále
a pána dle libosti sami. Jiří z Poděbrad byl od počátku vzešel co
náčelník strany té, která v rytířstvu a v městech měla hlavní sílu

svou, a přinutil stranu, která předčila ve stavu panském, k uznání
bezděčnému vlády zprávcovy. Za krále Ladislava nestranným a

smířlivým svým chováním odzbrojil zase hněvy, a pánové nejen
neprotivili se, ale i pomáhali jemu povztýčiti opět moc a vážnost
královu, ana zračila se jim spolu co sílení moci katolické v zemi.
Takto ukonýšeni byvše, po smrti Ladislavově nepostavili se na

odpor rázné žádosti celého téměř národu, chtějícího míti svého
miláčka na trůnu. Když ale tento stal se byl dědicem moci takto
povztýčené a provozoval ji po mnohá léta zdarem a bleskem co
rok skvělejším, procitla žárlivost i závist u mnohých, kteří rovnali
se mu rodem a pro přednost jeho ducha neměli v sobě míry ani

smyslu. Poznamenali sme na svém místě, kterak již na počátku
r. 1462 někteří z nich nabízeli se pomáhati nepřátelům jeho, a
kterak r. 1463 odboj, podněcován jsa z Říma, přeskakoval již ne
toliko ve Šlezích a v Moravě, ale i v Cechách samých. Také vý
straha za panem Kostkou ke dvoru Franskému dodaná byla zna

mením, že již tehdáž vřela pokrytá v zemi vášeň proti králi. Nej
větší ale podnět nevole udál se za morem, kterýž počal byl, jakož
sme již podotkli, na podzim r. 1463, a následujícího léta pouleviv
na chvíli, novou a větší prudkostí vypukl zase zvláště v měsících

srpnu a září 1464. Úmrtím mnoha pánův a zemanův českých na
stala potřeba dáti poručníky sirotkům jejich; neb podle práva če
ského, umřelli kdo bez poručení statku svého, král co vrchní
ochránce vdov a sirotkův nahražoval nedostatek takový, a poručník
stával se i nápadníkem statku schovancova, kdykoli tento nedošel
let svých rozumných. Viděti tudíž, že král jak v ohledu tomto,
tak i co do práva odoumrtního požíval veliké moci, a nebylo se
čemu diviti, nebývalli milostí svou štědr k těm, kterýchž oddanost
a věrnost jemu podezřelá byla. Většina stavu panského byli kato
líci, a mnozí z nich nakloňovali dosti zřejmě ucha svého řečem
z Říma hlásaným, že krále kacířského poslouchat! nesluší. Když
tedy král nehověl žádostem jejich, oni žalovali sice, že pro víru

trpěli musili křivdu, ale vědouce, že pod přikrytím víry nepořídiliby
mnoho proti králi, ježto poddaní jejich s většího dílu byli pod
obojí, umínili dávati nespokojenosti své barvu vlasteneckou, a tou
žiti na přechvaty moci královské, na ztenčování a rušení staro
dávných práv a svobod ve království českém. Takovýto byl původ



oné jednoty panské, kterážto ustrojivši se v politický spolek,
jala se nápodobit! nedávný příklad šlechty rakouské, a podrývati
skrze několik let moc královskou v zemi, ale s tak chatrným zda

rem, jak nepodstatní byli základové a důvodové stížností jejich.
Abychom zřetelněji poznati a spravedlivě posuzovati mohli

pře a hádky následující, musíme přihlednouti trochu blíže k tehdej
šímu ústrojí státu a porozjímati některé poměry jeho vládní a

právní. Ustrojí to nebylo tak prosté a jednoduché, jakoby se komu
zdáti mohlo; byl to zvláštní a podivný spletek obmezenosti moc
nářské naproti poddaným. Netřeba tuším vykládati, že ještě ne

bylo ve státu čili v koruně české jednoty administrativně, čili mini
sterium ve smyslu novějším, ale že korunní země každá měla své
zvláštní ústavy a práva, svou vládu a své sněmy; král byl jediný
reální, koruna jediný ideální svazek mezi nimi. Moc zákonodárná
bývala všude ve sněmích: ale sněmu celostátního čili korunního
pod králem Jiřím již jen jediný příklad poznali sme, sněm totiž

Brněnský o sv. Markétě r. 1463. Co do moci soudní a vykoná
vací nelze porozumět! poměrům tehdejším, nežli když se vezme na
zřetel rozdíl dvou oborův, vlády totižto královské, korunní čili
dvorské a vlády zemské.*1’

2 O vládu zemskou dělil se král se stavy;
vláda korunní ponechána jeho vůli celá. Nejvyšší úředníci zemští
ve království českém nemohli od krále jmenováni býti, nežli ze
sněmu a s jeho (aspoň tichým) přivolením; nejvyšší purkrabě Pražský,
nejv. komorník a nejv. sudí měli se bráti ze stavu panského, nej
vyšším písařem mohl ustanoven býti pán, rytíř nebo měšťan, jak
se který dobře hodil. Nápodobně také do nejvyššího soudu zem

ského za kmety a soudce ustanovováni páni a rytíři v určitém

počtu pokaždé kompromissem jakýmsi mezi králem a stavy na
sněmu shromážděnými. Administrace politická i soudní toho věku

nebývaly ještě od sebe děleny; proto »nejvyšší ti ouředníci a

soudcové zemští« vkládali se do ní do obojí a činili pospolu při
rozenou raddu královskou, bez které ve věcech zemských nemělo
se ovšem nic jednati. Ale kompetence této raddy byla sama ve

lice obmezená, protože nevztahovala se nežli k věcem zemským
v užším smyslu; nad celkem státu neboli koruny nebylo jí bdíti

dále, nežli aby žádná ze zemí korunních nebyla bez vědomí a vůle
sněmu českého jakýmkoli spůsobem od koruny odcizena. Vše
ostatní zůstaveno bylo vůli královské; král jmenoval, koho chtěl,

jak nejvyšší hejtmany zemí korunních, tak i ouředníky dvoru svého,
a do řízení věcí stavu městského vůbec radda zemská tak málo



vkládali se mohla, jako do statkův zádušních a klášterských, co

jich ještě zbývalo. Jen v tom ohledu stala se byla od smrti krále
Václavovy změna moci královské nepříznivá, že soud dvorský ve

věcech manských počal byl již považovali se také za věc zemskou;
takže všecky pře o držení a dědění pozemností v Cechách soudila
země sama. Naproti tomu o jiné jakékoli pře všecky mohl každý
volali se ku královskému soudu komornímu; kterýžto soud, že

vztahoval se ke všem zemím korunním zároveň, a že král před
sedával v něm osobně, zatemňoval často důležitostí svou i nejvyšší
soud zemský. Nápodobně radda zemská, od sněmu králi přidaná
i k věcem jediné zemským se vztahující, ačkoli v hierarchii státní

přednost měla před ostatními raddami královskými, kteréž král
ustanovoval dle vlastní potřeby a vůle, nerovnala však se důleži
tostí a rozsáhlostí působení svého raddě této královské. Neb ve
věcech zahraničných a mezinárodních, i v potřebách jiných zemí

korunních, pokud přicházely před krále, radívali raddové královští
a ne kmetové zemští; ačkoli rozumí se samo sebou, že mnozí
oudové sněmu českého, dle královy vůle, oučastni bývali porad
obojího spůsobu. Také v tom byl rozdíl arci podstatný, že co

nejvyšší soud zemský jménem královým uzavřel, toho král ani od

čítat! se ani měniti nemohl: naproti tomu nebyl vázán zdáním rad

svých dvorských aneb korunních, a mohl ustanovit! se i na opaku
toho, co většina jejich jemu radili.

Nový tento živel politický, ačkoli důležitostí svou nerovnal se
náboženskému ani z daleka, množil předce znamenitě nesnáze kra
lování v Cechách. Bylať věc dle povahy onoho věku přirozená, že
živlové oba neváhali spojiti se mezi sebou, a že tudíž političtí
nespokojenci z koruny české hledali záhy a nacházeli v Římě
ochranu i podporu. Tam již od r. 1463 čím dále tím určitěji po
kládány poměry opak tomu, co v koruně české platilo za právo;
odbojníci dle soudu Římského stáli na půdě zákonné, král byl
bezprávníkem a usurpatorem. I zdá se, že spojení ono dvoru pa
pežova i českých nespokojencův počalo již za živobytí Pia II, a že
k němu směřovala tajemná ona výstraha, kterouž kancléř Prokop
Rabštein psal králi ode dvoru císařova již ve březnu 1464. 203 Nic
méně ačkoli spojením takovým oba živlové patrně sílili se na

vzájem, nelze předce tvrditi, žeby rodili se byli jeden z druhého.
Jako ve Vratislavi, tak i při panské jednotě české odboj povstal
z příčin samostatných, neměvších nic činiti s poměry církevními;
i jest velice pochybno, zdaliby kurie Římská byla kdy odhodlala



se k vrchu přísnosti, kdyby byla neměla od nespokojenců podnětu
vášnivého.

Hynek Bítovský z Lichtenburka, o jehožto dávné ne
návisti proti králi připomenuli sme již častěji, byl tuším r. 1462

poslal ku papeži Piovi II pro naučení, bylli povinen aspoň pro vy
hnutí se pronásledování činiti poslušenství tomu, kdo stolice apo
štolské a nařízení církve Římské nebyl poslušen ? a obdržel za od

pověd, že nikoli neměl toho činiti, ale doufati u vysvobození a
v náhradu od boha. 204 Dle toho dal se byl, jakož sme na svém
místě podotkli, již v létě 1463 v otevřenou proti králi zpouru.
O válce, kterouž vedl více skrze Achace Bohunka mistra Mailber
ského a skrze roty bratrské, nežli sám svým jménem, nezachovalo
se zpráv podrobných. Král moudrou shovívavostí drahně času ni
čeho nepočínal proti němu bezprostředně, ale podal tu věc na stavy
Moravské a na soud jejich zemský.

205 Pře ta prodlila se nad míru,
ale konečně musela předce vyřčena býti klatba nad odpovědníkem
zemským. Páni Moravští a zvláště biskup Olomucký Tas z Bo

skovic, snažili se byli velice o nějaké mírné narovnání; poněvadž
bratr Hynkův, pan Štěpán, byl se králi poddal a přisahal věrnost,
chtěli tomu, aby pan Hynek, jenž odpíral naprosto učinit! tolikéž,
aspoň postoupil statky své bratrovi k věrné ruce, a vymáhali toho
na králi, aby mu dovoleno bylo požívat! důchodův jejich v cizině.
Ale když ani k tomu pan Hynek nechtěl svoliti, musel konečně
zákon o dopomáhaní práva míti průchod svůj, a na počátku měsíce
července 1464 Moravané sami svými náklady počali válku proti
rušiteli zemského míru. K obehnání zámkův Hynkových poslali
netoliko podobojí, ale i katolíci, preláti a města lidi své, a tím

uchráněno, že válka nebrala na se rázu náboženského. Co dále
stalo se, dovídáme se ze psaní králova, daného dne 15 srpna panu
Janovi z Rosenberka: »Již ta vojna (proti Hynkovi) v této míře

pomine,« t. j že sejde s výpravy české na ten čas; »ale proto se
na hotově mějte, byloliby toho potřebí. Raispurk již jest dobyt
a Corštain obehnán. Hynek Bítovský na sněmu v Kornymburce
držaném vypověděn jest z Rakous, aby tam stavův nemíval; a jeho
pomocníci, křížovník z Mailperku i Štarbergar, jsou na témž sněmu
slibem zavázáni, aby na den sv. Bartoloměje stáli v Znojmě před
císařovou radou, kdežto my také radu naši pošlém, aby tu nám
z viny dané odpovídali. Také na již psaném sněmu uložen jest
pokoj mezi našimi zeměmi a Rakousy.* Sněm ten Korneuburský
počal se byl 23 července, a potom ve Znojmě rokováno skutečně



24 srpna i utvrzen pokoj dotčený s obojí strany.
206 Ale dobývaní

pevného hradu Cornšteina prodlilo se až téměř do roka, i dalo

pííčinu, jakož uhlédáme hned, ke mnohým a důležitým vyjedná
váním. Celá pak tato pře páně Hynkova, jakkoli zvláštní a roz
dílná sama v sobě, stala se jako předchůdcem a úvodem k jednotě
panské v Cechách.

Biskup Vratislavský Jošt, když dověděl se o processu od pa
peže Pia II proti králi Jiřímu počatém, vypravil ke dvoru jeho
důvěrníka svého bratra Tomáše, rytíře řádu Strakonického, kterýž
ale stihl do Říma teprv po jeho smrti, když již nový papež,
Pavel II, volen a korunován byl. Předkládal skrze něho, jak ne

bezpečné bylo počínaní papežovo pro všecky katolíky v koruně
české; ujišťoval, že Jiří nebyl tak zlý ani nepřístupný dobré radě,
za jakovéhož býval jmín, ale pravil, že bylo se obávati, aby přísné
proti němu počínaní neudusilo konečně dobré v něm vůle, a věrní

papežovi aby za to snad utrpěti nemuseli; i prosil, aby od počaté
pře aspoň popřestáno, jestli ne cele ustoupeno bylo. Pavel II přijal
prosby ty tím ochotněji, že věděl, s čím se processové byli potkali
na dvoře císařově, a že nejdůvěrnější jeho rádce, Theodor Lelius

biskup nyní Trevisský, dávný páně Joštův přítel, přimlouval se
v témže smyslu; poručil však tu věc k rozhodnutí třem kardi

nálům, Bessarionovi, Karvajalovi a Vilémovi Ostienskému. Tito dali
dne 30 října Joštovi za odpověd, že papež svolil k jeho žádosti
pod výminkou, aby mezitím proti Vratislavi nic od »toho, který
Čechami vládne,« nepočínalo se, a biskup aby přičinil se o jeho
navrácení se ke skutečnému poslušenství. Divili se, že »ten, kterýž
se za krále má,« uslyšev o povýšení nového papeže, neposlal ni
koho ke dvoru jeho s gratulací, jako jiní panovníci; hrozili, že rány,
kteréž netrpí lékařství, železem hojeny a oudové zhnilí od těla
církve svaté ovšem odřezáni býti musejí, aby jeho jedem svým
nenakazili. Ať prý ten, »o kterémž jest řeč«, nemyslí, že s svaté
paměti Piem papežem pohřbena jest všecka moc stolice apoštolské,
jakoby náměstek jeho neměl ani míti mohl horlivosti a síly ke
skrocení těch, kteříž rohův pozdvihují proti církvi svaté. »Ba ne
umenšena ale rozmnožena jest ve Pavlu biskupu síla, i jinými lékař
stvími brániti bude Vratislavských, nežli jest myslil Pius papež;
neb nebude těžko rozděliti to, co shromážděno jest proti Turkům,
a obrátiti částku k obraně jejich.«
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Z obsahu psaní tohoto bylo poznati, že král Jiří, ačkoli od
tuchal byl sobě při zprávě o Piově smrti, nic předce skrze ni ne-



získal, an již činili měl ne s tou neb onou osobou na stolici Pe

trově, ale s papežem vůbec, kterýž neumíral; a brzy měl i to zkusiti,
že snáze bylo jednati s protivníkem rozumným a znalým, nežli s ná

stupcem jeho neznalým a vášnivým. Nový papež Pavel II, předtím
Petr Barbo, kardinál sv. Marka zvaný, rodilý Benátčan a synovec
někdy Eugenia IV papeže, nerovnal se posledním předchůdcům
svým v nižádném ohledu; i ačkoli volen byl 30 srpna neslýchanou
téměř jednomyslností kardinálův, nevynikal však ani duchem, ani
mravní povahou; ba žalováno naň, že byl příliš hrdý, marný, zžen

štilý a ukrutný, šperkův a pamlsek nad slušnost milovný. Kardiná
lové byli před volbou usnesli se o některých článcích, které za

chovávat! se zavázali, kohokoliby z nich volba trefila; nej důležitější
byl ten, že mělo co nejdříve svoláno býti všeobecné koncilium;
i' Petr Barbo podepsal je s větší nežli jiní ochotností a horlivostí;
ale stana se Pavlem II donutil voliče své odvolati ty články zase,
jelikož prý nejvyšší moc papežská nižádnými kapitulacemi obmezo
vána býti neměla; jediný Karvajal setrval v odporu svém, ale dán
mu pokoj, když slíbil neupomínati papeže proto více. 208

Největší
dával prý sobě Pavel péči, aby obdivován byl od lidu jak pro
krásu těla svého (pro kterouž i s počátku chtěl byl dáti sobě
jméno Formosus) tak i pro neobyčejnou skvostnost a nádheru,
s kterouž u veřejnosti vždy se ukazoval. Audience však u něho
dovolati se bylo těžko, vše dáváno na odklady a v kancelářích
jeho nelze bylo ničeho pořídit! bez peněz.

209 Krutá jednání ve vě
cech českých za jeho pontifikátu šla sice pod jeho jménem, ale
brala původ svůj více od kardinálův, a zvláště od Karvajala, od
Františka Sienského a Jakuba Pavijského, ano horlení předhusitské
mělo již převahu na dvoře Římském.

Pavel II cítil se velice uražena tím, že král Český nepospíchal
s gratulací ku povýšení jeho; bylať to v očích jeho, a tudíž i v skutku

chyba veliká. Omlouval se později král, že jakož tehdáž věci stály,
obával se v Římě nové urážky posla svého, a v něm cti své, a

protož že utekl se raději ku prostředkování císařovu. Když císař
12 října vypravil své vyslance s gratulací do Říma, Jana Rohr
bachera svobodného pána i probošta Jana Hinderbacha, uloženo

jim skutečně pracovati také ve věcech českých. Po návratu svém
dal Rohrbacher o jednání svém zprávu do Čech. Když přišel prý
ku papeži a přimlouval se za krále, ptán jest především, nevědělli
král nic o zvolení Pavla II? I dal Rohrbacher naději, že přijdou
ještě poslové z Čech, a papež měl prý z toho patrnou radost; ale



když později došla od císaře zpráva, že nepřijde nikdo, a Rohr
bacher oznámil, že krále zašly důležité překážky, pro kteréž po
slání na ten čas odročeno býti muselo, Pavel II náhle uťal prý řeč
o věci té. Přednesl pak důvěrník císařův jménem pána svého trojí
prosbu: nejprv, aby Jeho Svatost neráčila následovat! příkladu
předka svého papeže Pia naproti králi Českému, ale nakloniti se

jemu svou milostí; pak aby zdviženy a zrušeny byly všecky pro
cessy od Pia proti králi počaté, a papež aby ráčil vypravit! zna
menitého legata do království Českého k urovnání různic povsta
lých, o kterémž nepochybováno, žeby dařiti se mělo. Na první dvě

prosby dána od otce svátého hned odpověd laskavá: papež řečí
obšírnou chválil všeliké ctnosti a zásluhy královy, kterak byl prý
moudrý, spravedlivý, dobrotivý a zmužilý, a kterak proto veliké
do něho naděje pro obranu křesťanstva klásti by se mohly, ale

jeden kus že kazil při něm všecky ostatní; kdyby neváhal opraviti
jej, žeby pocítil v něm sobě ne papeže, ale tovaryše a bratra laska

vého; »splnili král co slíbil a čeho na něm žádám,* tak mluvil

papež, drže v ruce psaní, »má mne napotom ve všem tak mocen

býti, jako já karty této.« On že k nastoupení cesty mírné a k ukli
zení všeho sváru hotov byl, a protož že již zastavil dříve processy
proti králi počaté. Co do poslání legata vzal sobě rozmysl, pro
potaz s kardinály. Tito ale byli velmi tvrdi, nechtějíce nikoli svoliti,
tak že jednání o to prodlilo se přes čtyři neděle. O vánocech teprv
sollicitoval Rohrbacher papeže znovu, a 28 prosince obdržel ko
nečnou odpověd, že poslán bude legat ne však do Čech, ale ke
dvoru císařovu, tam že má král obraceti se k němu, že jmenován
k tomu Rudolf biskup Lavantský, muž laskavý i rozumný a králi
českému dobře nakloněný.
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Ještě byl Rohrbacher neopustil Říma, když stihnul tam za ním
pan Hynek Bítovský z Lichtenburka, i dovolal se audience u pa
peže; za prostředníka a tlumočníka sloužil mu týž biskup Lavantský,
jeho dávný známý a přítel. Snadno jest domysliti se, jaké as vedl
řeči a žaloby na krále; doložil také, že vždy hotov byl, podati při
svou k soudu papežovu a podrobiti se jeho rozsudku. Takovéto
volání se do Říma nemíjelo se tam nikdy s žádaným účinkem;
papež poznal v panu Hynkovi katolíka pravého i horlivého, po
stavil se za soudce v jeho věci, a umínil zasadit! se o ni celou
svou autoritou. Položil- to za výminku všeho s králem vyjednávaní,
aby především přestalo nejen dobývaní hradu Cornšteina, ale také
aby panu Hynkovi za všecky škody náhrada se stala; tudíž byl



soud nad ním a nad králem již napřed vynesen. Dne 21 ledna 1465

vydal o tom Rudolf biskup Lavantský z Říma množství psaní ke
všem katolíkům moravským a českým, každému zvláště,
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porou

čeje spolu jménem otce svátého, aby bez meškání odvolali své lidi
od hradu dotčeného. Především přísně domlouváno biskupu Olo
muckému Tasovi, že měv býti ochráncem muže katolíka, stal se
sám také jeho pronásledovatelem; papež chtěl prý hned zakročiti
řádně proti němu, ale přímluvou legatovou dal se ještě ukojiti v na

ději, že nebude potřebí nežli slova k obrácení jeho zase na cestu

povinnosti; pročež aby rychlým poslušenstvím uchránil se zlého,
kteréžto jináče stalo se již prý neodvratitelným.

Když došly krále zprávy jak o Rohrbacherově a Hynkově
v Římě jednání, tak i o rozkazech legatových, litoval velice, že
zmeškal byl pozdraviti nového papeže, a psaním velmi uctivým ode
dne 7 března omlouval pochybení své u něho. Přidal pak, že na
řízení o hradu Cornšteině nemohl považovat! jinak, nežli že Hynek
zprávami lživými a křivými vyloudil je u Jeho Svatosti, jakoby
trpěl útisk nějaký pro víru. Však on že od jakživa byl králi osob
ním nepřítelem, a již za živobytí krále Ladislava nepřestával činiti

jemu i poddaným jeho všeliké příkoří a škody. Po králově po
výšení na trůn že celý svět uznal ho, jen Hynek že zdráhal se

vždy podrobiti se a slíbiti věrnost, a konečně že dal se v odboj
veřejný, pro kterýž od pánův zemských prohlášen jest za obecného
nepřítele a zhoubce zemského, a k vypuzení jeho z markrabství
Moravského že počata jest vojna, kterouž preláti a města strany
Římské tak dobře vedli, jako páni zemští, a kteráž nemůže pře
státí dříve, nežli trest zasloužený stihne vinníka. Prosil tedy král
papeže, aby neujímal se člověka takového ve věci, která s vírou
nic činiti neměla. 212 Slo také téhož času i obsahu ku papeži psaní
zvláštní jménem prelátův a pánův českých.

Rudolf biskup Lavantský mezitím přišed 14 března ke dvoru
císařovu, obnovoval odtud dne 18 rozkazy své ku prelátům a pá
nům moravským i českým, s vyhrožováním duchovního trestu všem

neposlušným; žádal také císaře, aby připojil se k rozkazu papež
skému, ale tento prohlásil se, že s Hynkovou věcí nechtěl naprosto
nic míti činiti. Olomucký biskup odpověděl legatovi z Výšková
27 března, i žaloval na pana Hynka, že spurností a tvrdošíjností
svou, nepřijímaje ani rady ani pomoci, uvedl netoliko sebe, ale i vlast
svou do nesnází a škod velikých; u něho že náboženství



vedlejší, hlavně ale že puzen byl dávnou proti králi nenávistí; kdyby
pro víru trpěl příkoří sebe menší, žeby jistě našlo se v Moravě
dosti pravých katolíkův, ježtoby s nasazením hrdel i statkův svých
jej ubrániti dovedli. Protož legata prosil, aby věc Hynkovu jakožto
lehkou a velebnosti stolice apoštolské nehodnou pustil mimo sebe;
král že jakživ nesvolí k odtrhnutí od hradu, pokud nebude dobyt;
a byloby prý až směšno, kdyby dílo nápravy náboženské od pade
sáti let hledané a nyní znovu předsebrané ode hradu Cornštein
ského viseti neb jím se rušiti mělo. 218 Král také dne 1 dubna vy

pravil pana Beneše z Weitmile k legatovi do Nového Města se

psaním, ve kterémž opakovav řeči a důvody již známé, vyjádřil se

určitě, že odtrhnouti od Cornšteina brání mu i zákon zemský i čest,
a protož že toho nikoli neučiní; v instrukci pak panu Benešovi
dané bylo nařízeno, že s legatem neměl dávati se do vyjednávaní,
léčby prvé odvolány byly processy proti dobyvatelům hradu Corn

šteina počaté. I poněvadž legat měl také od papeže rozkaz, ne

jednati nic, léčby prvé dobývaní hradu přestalo, muselo prostřed
kování císařovo mezi oběma posly zůstati bez účinku. Jen v tom

pronesl se pan Beneš jako sám od sebe, že doufá, najdeli král le

gata co do hradu Cornšteina sobě povolná, že z ochoty k němu
zase hotov bude nechati Vratislavských u pokoji. Legat slíbil, ne
sice odvolati processy, ale nepokračovali v nich, ažby od papeže,
co dále činiti měl, poučen byl; a poněvadž, za příčinou spletku
nového a divného, přítomnost jeho na dvoře císařově zdála se
tomuto býti na škodu, oznámiv papeži co se stalo, na počátku máje
opustil Nové Město a vrátil se do biskupského sídla svého. 214 Pavel II
dal na psaní 7 března odpověd teprv 13 máje, a to ne králi sa

mému, ale prelátům a pánům českým: líto mu bylo slyšeti o Hyn
kovi, že muž tak upřímně katolický nezachoval se ve vlasti, jak se
zachovali měl: ale ten, co ho pronásleduje, že osvědčiv se býti
kromě církve, neměl dle práva žádné soudní moci nad ním. Protož
oni odtrhnouce od hradu, dle rozkazu legatova, i navrátíce Hyn
kovi, co mu mocí pobráno, aby přinesli věc tu k soudu před stolici
apoštolskou; ona že káže nahradili škody soukromé, kteréžkoli
učinil Hynek; ale že odepřel poslušenství nutiteli svému, v tom že
vinen nebyl.

216 Mezitím však hrad ten pevný a nedobytný, jehožto
mocné rozvaliny ve Znojemsku na řece Dyji na skalách vysokých
a příkrých, asi půl hodiny cesty od města Bítova, podnes se spa
třují, pro hlad musel se vzdáti po více než desítiměsíčném obležení,
dne 9 června 1465. Vrchním velitelem bašty při dobývaní jeho



byl rytíř Oldřich Mládenec z Milčína; hajitelům zase velel prý rytíř
Jan Šárovec.218

Za příčinou hojných žalob o rušení pokoje náboženského jak
od M. Jana Rokycany a kněží jeho, tak i od kapituly Pražské
a strany její, rozepsal byl král do dvora svého v Praze sněm
valný ke dni hromnic (2 února), zdaliby strany samy nějak
umluviti a srovnati se mohly. Když pak sešli se hlučně netoliko
laikové, ale i kněží, vyvolen jest výbor z pánův a rytířstva obojí
strany po 45 osobách a z poslův každého města po dvou, ježto
měli býti jako soudcové. Jednání počalo teprv 7 února řečí krá
lovou, ve kteréž vyloživ obšírně péči svou o zachování pokoje,
i kterak žaloby mnohonásobné o rušení jeho docházely tu od
M. Rokycany, tu od děkana kapitulního, žádajících opravy, oznámil
stavům, proč je svolal i čeho na nich pohledával. Jak mile ale počalo
se rokovati u přítomnosti duchovenstva strany obojí, shromáždění
celé octlo se v hádkách náboženských neutěšených a nekonečných:
rozjímány jak věroučné články sporné, tak i příběhy církevní ve

vlasti, a počalli Rokycana s událostmi r. 1408, děkan Hilarius
utekl se až ke svátým Cyrillovi a Methodiovi, co zakladatelům
prý prvního kollegiatního chrámu v Praze. Když Rokycana vinil

Hilaria, někdy učenníka svého, z odpadlství od kalicha, tento ne

bezprávně namítal, že i on mistr přijímav za mládí v Rokycanském
klášteře pod jednou, změnil časem své přesvědčení: odstoupilli tedy
od bludu, či od pravdy, když nabyl poznání lepšího? Z laikův
účastnili se v hádkách nejvíce páni, se strany Římské Jan z Rosen

berka, Zdeněk ze Šternberka, Oldřich z Hasenburka, Vilém z Rabí,
Lev z Rožmitála a kancléř Prokop Rabštein, se strany podobojí
Zdeněk Kostka z Postupic, Jan Malovec z Pacova, Burian Trčka
z Lípy a Lipnice a Samuel ze Hrádku a Valečova. Když vedeny
stížnosti na bouřlivá kázaní ku př. Valentina faráře v Budyni,
Jiřího v Soběslavi, páni Oldřich Zajíc a Jan Rosenberský odpo
vídali za ně co poddané své. Hádky takové opakovaly se ode
čtvrtku 7 až do pondělí 11 února každodenně, až král poznav, že

vedly ne k smíření, ale k většímu rozhořčení stran, učinil jim
konec nenadálý. Rozumí se, že theologové strany obojí připisovali
sobě vítězství; nejhorší ale účinek byl ten, že svády počaté v síni

králově přenešeny brzy na ulici a proměnily se u chátry v rouhání
a utrhání neslušná. 217 Proto hádaní to bylo poslední známý toho

spůsobu pokus v historii husitské.

P a 1 a c k ý, Dějiny české IV., vyd. 4.



Mezitím vyvinuly se počátky jednoty panské ve spojení
sice se sporem náboženským, ale z příčin, jak sme již podotkli,
samostatných. Přední mezi těmito zdá se že byla uražená hrdost
pana Zdeňka ze Šternberka, i pošlá z toho nesmiřitelná ne
návist proti někdy příteli a pánu svému, králi Jiřímu. Jisté jest, že

oba tito mužové na počátku r. 1465 pohodli se velmi krůtě mezi

sebou, z příčin, kterýchž jen domýšleti se můžeme, ana určitá po
dání o tom naprosto chybějí. Jiří a Zdeněk, ačkoli z dávna zdáli
se býti jedna duše, byli však sobě velmi nepodobni: onen vynikal
duchem a mravní povahou, tento tělem a zevnější oupravou; onen
postavy nízké a obhroublé, tento zrůstu vysokého a ušlechtilého,
silní, udatní a podnikaví oba, Jiří však nevážil si meče, nežli pokud
ho měl potřebí, Zdeněk zdál se míti v něm své přední zalíbení;
Jiří bezouhonný co do pohlaví a vzorný manžel i otec, Zdeněk
plný galanterie a šťastnější v záletech milostných nežli v manželství,
ačkoli i on chlubiti se mohl syny, kteří otce svého nebyli nehodní.
Pana Zdeňka brali sobě za vzor všickni, kdo dobrodružiti chtěli
a v módách libovali sobě; bývaltě vždy veselý a hovorný, ale

přitom marný nad míru, tak že i ve stáří ještě uvedl prý čepce
u mužův v obyčej, »aby mu šediví vlasové nebyli vidíni.« Co do
mravní jeho povahy šly o něm řeči méně chvalné; pravilo se

zejména, že stav se poručníkem mladých pánův Hradeckých, Holi

ckých ze Šternberka i Smiřických, obohatil se dědictvím jejich
neslušně.218 Z té příčiny zdá se že král odepřel mu nového poruč
nictví po moru r. 1464, a to že hlavně vedlo někdejší přátely ku
konečnému rozstrku; Zdeněk od té doby teprv stal se nad míru
horlivým katolíkem a hořel až do smrti neukrotitelnou žádostí
pomsty. Již od počátku r. 1465 zamýšlel zpouru a hledal k ní

spojence. První takový naskytnul se mu Burian z Gutšteina, pán
na Nečtinách, jenž proti králově vůli zmocnil se byl hradu Rab
šteina i poručnictví sirotkův po Janovi Caltovi z Kamennéhory, a

pohnán jsa proto k soudu zemskému nechtěl státi; také Linhart
z Gutšteina a na Klenovém uvázal se v poručnictví statku po starém
Přibíkovi z Klenová, nevíme kterým právem.

Pan Zdeněk měl již od delšího času nesnáze a půtky soukromé
s císařem, postihovav na něm jisté dluhy a náhrady, buď jakožto
na dědici po někdy arciknížeti Albrechtovi, buď za škody, jež
utrpěl při dobývaní Vídně. Držáno proto rokův několik mezi
radami císařovými a královými, a poslední měl ještě držán býti
ve Znojmě 10 března 1465; ale nepřišel k němu s české strany



nikdo, nýbrž nazejtří po odchodu pana Beneše z Weitmile z Nového
Města dodáno tam legatovi Rudolfovi psaní zavřené, jakoby bylo
přátelské, a když otevřeno, nalezla se v něm válečná odpověd
císaři ode pana Zdeňka i od 36 jeho pomocníkův českých, a mezi
nimi také rad královských. Netoliko legat, ale i císař i dvůr jeho
celý spatřovali ve skutku tom důkaz neupřímnosti a potutelnosti
krále českého,

219 nevěděvše ještě o novém jeho se Zdeňkem poměru,
a Zdeněk tím méně pospíchal vyvěsti je z omylu, čím více prahnul,
popuditi také císaře proti němu. Legat domnívaje se, že pro jeho
přítomnost král nevřel na císaře, opustil tudíž dvůr jeho, jakož sme

již podotkli, a císař počal 5 máje již zase podobným tonem psáti
do Cech, jako na podzimku r. 1461. Mělť on arci také nesnáze
s rytířem Václavem Vlčkem, předním hejtmanem rot bratrských,
za kteréhož , král byl se přimlouval, ačkoli od bratří jeho sám
v Moravě trpěti musel, a Zdeněk i Vlček neváhali dlouho spojití
síly své proti němu. Konec ale všech těch temných zápletkův byl
ten, že císař ještě před podzimkem r. 1465 urovnal se i s Vlčkem
i se Šternberkem, ale že přátelství mezi ním a králem českým
stejnou dobou utonulo na věky.

Biskup Vratislavský Jošt z Rosenberka, jenž byl spolu
proboštem kostela Pražského a mistrem Strakonickým, přijel opět
do Cech na počátku měsíce máje, když právě kvašení myslí mezi

pány českými dostupovalo vrcholu svého. Byl on muž ve mnohém
ohledu znamenitý, postavy vysoké a hrubé, kostnatý a tlustý po

spolu, ale ducha výtečného, vzdělaný přítel nauk a literatury, mysli
bystré a vůle rázné. Vratislavané pomlouvali jej co přítele kacířův,
protože znaje lépe moc těchto nežli oni, a boje se větší ještě
záhuby církve, vší mocí bránil novému boji náboženskému. 220

V Cechách ale považován za katolíka nad jiné horlivějšího, a za

předního strůjce rozbrojův a bouří, který následovaly, protože
známa byla vážnost a úcta, kterou zvláště páni katoličtí k němu
měli, ježto radou jeho nejvíce vésti se dali. Měl s nimi tenkrát
několikero sjezdův, tu ve Strakonicích sídle svém, tu na Krumlově
u bratra svého, tu na Zelené hoře u pana Zdeňka ze Šternberka ;

do Krumlova volal také papežova legata biskupa Lavantského,
kterýž ale psaním ze Salcpurka 21 června daným odepřel se, ano
mu prý i nohou do Čech vkročiti zakázáno bylo.

221 V Praze byv
u krále, pokoušel se ještě posledníkráte namluviti jeho, aby po
drobením se vůli papežově odvrátil protivenství a pohromy, které
proti němu se chystaly. Podal mu také skrze královnu Johannu



spisy některé k tomu čili, chtěje tak prý »k bohu svému svědomí
a ku králi své povinnosti učiniti dosti«; z nichžto, co značnějšího,
zde krátce opakovati chceme.

»Nestaneli (tak psal Jošt) to království v jednotě obecné
církve svaté a Římské, tehda strach, že se na něm naplní čtení,
kteréž dí, že každé království v sobě rozdělené zahyne. A toby
se pohříchu naplnilo, kdybychom se toho dopustili, abychom se
v sobě rozdělíc neřku na dvé, ale na několikero se smíšejíc, sami
se Cechové hubili a kazili. Tomuby se cizozemci nasmáli a rádiby
nás dorazili a zemi roztrhli, jakož toho bůh uchovej; a snad ani
tak skoro, ani na tomby se slehlo, jakož kdo mní.*

»Skrze takovou různici stáloby obcování Cechům se všemi

jinými křesťanskými zeměmi, v přijímaní svátostí, v službě boží,
v kupectví, v rytířských jízdách po dobrodružství a po službách,
ve spřízněních, v soudech, v poselstvích i jiných rozličných a mno

hých věcech. Ačkoli pán bůh vším vládne, však dobré jest se

vystříhat! příhodami jiných; neb takové věci nadleh (t. j. na dlouho)
sou na dobré nevycházely, aniž co nesilného, jest věčného.*

»Nechť tomu co chtí dějí ti, kdo říkají; ať páni svým houfem
bez rytířstva a rytířstvo bez pánův se ukáže, to bude shledáno,
kdo více mohou zemi posloužiti, pánili, čili rytířstvo. Já pravím,
že to dobře víme, že více jest zemanův než pánův, a více měšťan
než panošův, a nejvíce sedlákův. A protož kdo chce nové rady
dělati, nechť sobě dá nový svět stvořiti; pakli to nemůže býti, za

chovávejme starodávné řády, neříkajíc, když máme města, a zemany
jim odtrhnem, tehdy je podtrhnem, a co pod nimi zachováme svých,
toť jest vše k našemu lepšímu.*

»Říkají oni: zdali kdo z knížat a z mistrův uvěřil v pána
Krista aneb uposlechl jeho svaté milosti? ale obecní prostý lid,
ten jest pána Krista následoval a veň uvěřil. Kdo pak ze všech
obecních lidí chtí doktory zdělati? lépeby učinili, kdyby je vhod
naučili, než přeučili; neb přeučení zůstanou s těmi, kdož sou ne
uvěřili.*

»Pokud zde apoštolé vládli, Petr na starém a Pavel na novém
městech, a jakž proroci nastali, Daniel a Samuel, kterak za obojích
bylo a jest, to tajno není. Slušíť pomysliti na povahy těch, na
kterých rady člověk chce spoléhati a které chce za příušníky a za

podpažníky míti. Ach všakť lidé vědí, kdo mistruje u krále, na
radnici, v cechách, v krčmách, v domích hostinných i jiných, v klá

šteřích, v kollejích i ve školách.*



»Mistra Václava nebude mi se hoditi s sebou pojiti, ani chci
kterou příčinou býti, aby on přestal kázati. Ale k tomu chci po
moci, aby se uskrovnil v kázaní, což může býti vedle boha a řádu
církve svaté. Snáze mi to přetrpěti, staň se co staň, než bych
svědomí poskvrnil a dobré pověsti utratil nenabytelně. Neb nepo
chybuji, že jsou ještě z božího daru lidé, ježto ani dary, ani strachy,
ani hněvem, ani přísností, ani lahodami nedají se od toho od věsti,
ani v to podvesti oslavování, kteréžby bylo proti víře křesťanské a
řádu církve svaté obecné. Bože ostřez, bych těm měl býti pří
kladem ke zlému a k rozpáčení v dobrém.«

»Také když pánův a kapitoly na ruce nemám, já sám málo

zjednám, a potud je mám, pokud na těch věcech stojím, kteréž
jim nejsou k umenšení všeho dobrého. Neb tomu lidé lépe roz

umějí, což vidí, než co slyší. Také snažnou a tuhou prosbu na se
budete míti, jestliže budete nám na čem chtíti ujiti. Neb mnoho
dobrých lidí svorně a stále bude prošiti, aby se toho nedálo.« 2 ' 2

Slova zde postavená poskytují náhledu do všelikých událostí
a poměrův, o kterýchž nám odjinud málo jest vědomo, a dala
tuším příčinu k novému návrhu o porovnání krále s papežem,
o kterémž brzy místněji mluviti budeme. Bylo to však poslední
přátelské stýkaní se krále a biskupa, ježto byvše oba po matkách
sestřenci, postavením svým brzy octli se co nepřátelé proti sobě.

Nevíme, co vše přihodilo se této doby mezi pány českými: brzy
ale spatřujeme biskupa Jošta vedle Zdeňka ze Šternberka co hlavy
a ředitele oné jednoty, která utvrdivši se mezi sebou závazky a

přísahami, a rozpisujíc všeliké o králi žaloby, počínáním svým do
nutila jej již 19 srpna rozepsati ke dni 23 září do Prahy sněm
onen valný, jemuž podobných málo se zná v historii české: neboť
měl díti se soud mezi králem a poddanými jeho, kteří
stěžovali sobě, že nadužíval moci své a utiskoval je co despota
bezprávně. Byli to, kromě Jošta i Zdeňka, zejména páni Jan z Rosen

berka, Jan a Oldřich Zajícové z Hasenburka, Bohuslav ze Švam

berka, Vilém z Ilburka, Jindřich starší a mladší z Plavna, Děpolt
z Risenberka, Jaroslav a Jan synové páně Zdeňkovi, Jindřich ze

Hradce, Burian a Linhart z Gutšteina i Dobrohost z Ronšperka;
tedy přední oudové šlechty české. Biskup Jošt obávaje se, aby
v nastávajících bouřech katolíci neutrpěli co strana, vystříhal i pana
Zdeňka i jiné pány, aby nespokojenosti své nedávali barvy nábo

ženské, ale raději pod přikrytím vlasteneckým aby hleděli získati
na svou stranu většinu národu i všech stavův; nebo kdyby víru



brali sobě za heslo, byliby poddaní jejich s drahné částky opustili
pány své a připojili se ku králi. Tak ustrojilo se nové hnutí stran
nické ve vlasti, a zdálo se, jakoby po třináctiletém slavném po

koji měly opakovali se výjevy někdejšího bezkráloví neveselé pa
měti.

»Ve středu před Sv. Václavem (25 září) pan Jan Zajíc z Kosti
s panem Jaroslavem páně Zdeňkovým synem z Konopiště dál králi
Jiřímu poselství ve všem sněmu od kněze Jošta biskupa Vratislav
ského, od pana Jana z Rosenberka, od pana Zdeňka ze Štern

berka, od sebe sám i od pana Oldřicha bratra svého a jiných
přátel svých. A tu jest král tázal se jeho, kteří jsou to přátelé
jich? aby je jmenoval: a on jest žádného více nejmenoval.«
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1) Byli sme pospolu a vážili sme i přemítali potřebné věci
Vaší Královské Milosti i vší koruny, chtíce rádi viděti Vaší Mi

losti čest i vše dobré, jakožto pána svého milostivého, i tudíž také
obecné dobré, jakož i povinni jsme; ale vidíme, že v tom nepro
spíváme. Neboť Vaše Královská Milost obyčejně cožkoli před se

vezmete, o to se s pány prvé neradíte, jakožto tak předci Vaši
činili; a s několika osobami se uradíce, ježto na nich zemská věc
i svobody pánův a zemanův nezáleží, teprv na pány vznesete, a
chtíce tak míti; a jestliže se proti tomu kdo přimluví, od Vaší
Milosti nechuť má a od některých okřičen bývá. Pakliby podle
dávního obyčeje páni se chtěli rozmysliti a potaz vžiti, k tomu ne

bývají dopuštěni. 2) Zpraveni jsme, že chcete tu rotu Bratří vžiti
do služby na Vratislavské: to bude k záhubě zemí a knížat Slez

ských. 3) O to stojíte, aby jeden ze synův Vašich byl volen za
krále; my chceme míti se k Vaší Milosti jako ku pánu svému

podle svobod svých, ale nyní dvou pánův nemíníme míti. 4) Mistr

Rokycana i s kněžími svými že vždy bouří a štve na ně a na
stranu jejich. 5) Ze prosí, aby král podle přísahy své zachoval je
při jich právích, obyčejích a svobodách. 6) Ze král již dvakrát
žádal berně, s obtížením velikým zemským i vší chudiny; protož
prosí, aby jich více žádáno nebylo a registra berní za krále Ladi
slava svolených aby byla spálena; neb že k nim svoliti více ne

míní aniž povinni jsou. 7) Že král často, neuradiv se s pány, volal

je a rytířstvo na vojnu; tím aby jich více neobtěžoval. 8) Že bere
a rozdává odoumrti proti právům. 9) Že po lehkých lecjakých re

gistrách dědiny svobodné uvodí se v manství. 10) Že koruna, klenoty

Obsah poselství byl následující:



a archiv zemský nechovají se jako za starodávna; neb ten, komuž
se poroučejí, že má přísahati pánům, rytířstvu i vší zemi české, že
učiní s nimi věrně a právě. 11) Mince že dělá se tak lehká, že jí
nikdo v cizině bráti nechce, a tím že přibývá drahoty k veliké
škodě pánův i chudiny. 12) Že předkové královi, byvše cizozemci,
neujímali ale přimnožovali stavům svobod: protož že prosí, aby on,
jsa Cech, také tak činil a svobod zemských raději přidával nežli
umenšoval.

Po přečtení článkův těchto na sněmu král, dříve nežli dal od

pověd, ptal se stavův, byliliby s pány v té při, aneb kdo z nich,
aby pověděli. A stavové vyprosivše sobě potaz i poradivše se mezi

sebou, dali za odpověd králi před panem Zajícem; že sou o tom
nic nevěděli až do té chvíle, a což jest pan Zajíc tuto mluvil a

poselství dál od pánův i od sebe, že sou toho neměli učiniti bez
jiných pánův vědomí a vůle.* Na to teprv dal král čisti odpověd
svou na stížnosti panské, vysvětluje a vyvracuje podrobně všecky
jejich články. Řečeno tu ke článku 1); »Víte všichni, kterak jsou
páni, rytíři, zemané i města voleni a vybráni do naší raddy, a což
se obecných zemských věcí dotýče, že sme vždy rady jich všech
v tom požívali, a ještě s boží pomocí požívati míníme. Také to
vědí ti, kteří v naší radě bývají, která věc obecní před nás přijde,
žeť napřed každého kážem tázati, a každý že jest slyšán beze všeho
útisku a okřikování; a což se tu svolí jednostejně, že na tom bývá
přestáno. Ale nám se jest nezdálo za podobné jim dáti v radu
stranně a po rotách odstupovati, než což jest obecních věcí, aby
zespolka všichni věrně a pravě radili a pomáhali.* Opatrně ob
mezil zde král odpověd svou na raddy »ve věcech obecních*, to

jest zemských, a nikoli ve věcech korunních a zahraničných; neboť
co do královské raddy dvorské můžeť arci pravda býti, co M. Pavel
Židek svědčí, že viděl na své oči, kterak prý pan Rosenberský
seděl daleko pod panem Zdeňkem Kostkou, i kterak tento. řídil
a rozhodoval, a »vyšší páni říkali po něm amen v potu tváři své.*
Ale s touto raddou, kteráž ve právním smyslu považována jako
soukromá, mohl král říditi jak se mu líbilo, aniž odpovídati mě]
za ni před sněmem. Jest se však domýšleti, že o mnohých věcech,
jako ku př. o vyjednávaní s dvorem Římským, nebylo vždy hned
na jevě, mělyli jen ve dvorské aneb i v zemské radě uvažovány
býti, a že ze sporu takového udály se nepříležitosti nejedny. Co

do článku 2) toužil král na věrolomnost a neposlušenství Vrati

slavských a doufal, že mu země pomůže zkrotiti a potrestali je



buďto skrze Bratří, buď jiným spůsobem jakýmkoli. 3) O volení

syna svého za nástupce řekl: »Také víte, že netoliko syna našeho,
ale ani sami sebe nemohli sme udělati králem, leč jest k tomu

pánův, rytířův, zeman i měst všech povolení bylo. A z toho může

každý rozuměti, cožť sme jednali neb jednati bychom chtěli, žeť

bychom toho nechtěli jednati proti řádu a právu a bez vůle vás
všech.* Nezapíral tedy, že snažil se o volení Viktorina syna svého,
ale stál na tom, že to činil cestou řádnou a přímou, jakož byl jí
příklad již také u císaře Karla IV. 4) »Také víte, že kázaní bouř
livá i hanlivá zapovídali sme vždy a zapovídáme M. Rokycanovi
a jeho kněžím i straně druhé, nebť se nám obojí nelíbí. A teď
proto nyní kázali sme M. Rokycanovi svolati všecky kněží do Prahy,
přikazujíce dále, aby všech výtržkův nechajíce i stáli v kompaktá
tech; a oni sou to slíbili učiniti. Pakli kdo přes to učiní, buď této
neb oné strany, nebudeme toho trpěti žádnému.* 5) »Čehož páni
na nás k sobě žádají, ať nás v témž proti sobě zase zachovají
vedle svých slibův a přísah. Zdáli se jim nebo komu, žebychom
z čeho vystoupili, nechť to provedou přede vší zemí, myť jsme to
hotovi napraviti. Pakliby oni také scestní nalezeni byli, ať též zase
učiní a napraví.* 6) »Jestliže ste kterou pomoc berní učinili, to ste
učinili k naší žádosti a prosbě a ze své dobré vůle; ježtoť sou ně
kteří nám k tomu sami radili. A přes to pak, však sme to vždy
dále obracovali k obecnému dobrému, jakožbychom to okázati
chtěli, ačby toho potřebí bylo.* ,7) »Co dotýkají o vojnách, nevíme
kam to míní, snad když sme jeli císaři ku pomoci. Však tu jest
nebylo času o to sněmův dělati, ana věc velmi náhle byla přišla,
také skrze to této koruně a zemi mnoho dobrého přivedli sme.«

8) »Jakož dotýkají o odoumrtech, žebychom některé brali aneb
rozdávali proti právům: nedávaliť sme ani dáváme nikdy cizího,
než toliko naše právo, mámeli které, a vždy bez pohoršení práv
jiných; a to naše právo soudí páni u desk dvorských neb zem

ských vedle ouřadův svých, jakož to vší země tajno není.* 9) »Re

gistra, po kterýchž se manství ukazuje, nalezena na Karlšteině i při
dskách dobře stará; podle nich kázali sme prokurátorovi svému
sahati na many, kteříž se manství odpírali; i toho sme sami ne

soudili, ale podali na soud dvorský neb zemský, aby tam souzeno
bylo. A ty pane Zajíče, jsa sudí náš, nikdy si toho na nás ne

vznesl, by to lehká neb lecjakás registra byla, a takbychom tebou
nejvíce zmýleni byli!* 10) »Korunu a klenoty zemské poručili sme
synovi svému Viktorinovi, aby s nimi věrně a právě učinil zemi,



kdyby nás pán bůh neuchoval smrti, jakož sme to i stavům ně
kolikrát oznámili. Ačkoli on již jest knížetem, však proto nepřestal
býti pánem českým a zachová se dle přísahy své.« 11) »O minci
může dovedeno býti, že naše srovnává se zrnem se všemi zeměmi
okolními, a ještě výše. Také můžete pamatovati, kterak jednáno na
sněmu o hromnicích o srovnání její s císařem i s Míšeňským, a že

námi to nikdy nescházelo.* 12) »Svobod zemi a koruně české ne
toliko neujali, ale znamenitě přičinili sme, spůsobivše to, že knížata
domu Rakouského, i císař také, odřekli se starých smluv dědič
ných ku koruně české, tak že máte již svobodné volení králův
svých; také císař zavázal sebe i budoucí císaře a krále Římské, že
v zemích koruny české nemají ani hejtmanův saditi ani říditi cokoli;
stará povinnost, ku korunování Římskému vypraviti oděnce, zmír
něna o polovici, i také volání ke dvorům císařským; a konečně
i knížetství Rakouské mělo připadnouti ku koruně české, kdyby
císař umřel bez dědicův mužského pohlaví.* Protož doloženo ku
konci, že páni neměli příčiny k naříkaní; král že ve všem jednal
to, což bylo k dobrému a poctivému království i koruny, a že

i dále tak jednati míní, budiž komu libo nebo žel.
Dne následujícího, ve čtvrtek 26 září, četl ve sněmu před

panem Zajícem pan Burian Trčka, nejvyšší písař zemský, jménem
celého stavu rytířského řeč ku králi, jakožto odpověd na stížné

články jednoty panské. Řeč ta obšírná, nedávajíc se do podrob
ného uvažování stížností, chválila odpověd od krále včera danou,
svědčila o ouplné a věrné oddanosti celého stavu ku králi a po
suzovala krok od jednoty panské učiněný velmi přísně; král že ani
zemanům ani komu jinému bezpráví žádného nečinil a nečiní, po
selství včera od pánův některých učiněné že bylo věc smyšlená,
i že dálo se stranně a výtržně, a stav rytířský celý že míní státi
vedle Královy Milosti do těch hrdel a statkův, jako vedle pána
svého milostivého. Také Pražané a jiná města všecka dali odpověd
skrze Samuele ze Hrádku, že vedle zemanův i jiných pánův, kteříž
se krále přidrželi, chtějí radni a pomocni býti Jeho Milosti do
těch hrdel i do statkův, jako pánu svému nej milostivějšímu.

Nebyloť jistě ve sněmu ani jednoho člověka, kterýžby byl ne

nedovtipoval se, že politické křivdy nebyly příčinou, ale že byly
jen zástěrou nespokojenosti pánův sjednocených. Byloť arci pravda,
že král kraloval sám a nedal pánům kralovat! vedle sebe: nedů
kladnost ale článkův nahoře uvedených byla tak zjevná, že nebylo
potřebí ani královské odpovědi na ně. Nám také jen co do mince



tehdejší soudili nelze;
224 o jiných článcích máme to přesvědčení,

že nikdy a nikde stavové neměli méně příčiny k žalobám, nežli

zde. I nemohlo sice těm, kteří stížnost vedli, odepřeno býti slyšení:
ale žádáno právem, aby věcí zemských nejednali pokoutně, stranně
a buřicky, nýbrž tam, kde k tomu bylo místo, na sněmu veřejném.
Voláni tedy k nej bližšímu řádnému sněmu, jenž měl býti o suchých
dnech vánočních (19 prosince a násl.), do Prahy, aby tu pořádně
o žádostech jejich jednati se mohlo. Oni ale vypravivše tam jen
některé služebníky své co posly, nejen opakovali a šířili zase všecky
své články, bez ohledu na odpověd královu, ale přidali k nim ještě
dva nové; jeden že král bránil jim kupovati od sedlákův svých
pole a klásti je sobě do desk bez zvláštního povolení, a druhý, že

král potahoval mnohé odoumrti ke statkům svým, kdežto měl prý
je rozdávali mezi stavy dále. Byloť jim patrně činiti více o roz

hlášení, nežli o upokojení stížností svých; také své nepřicházení na
sněm omlouvali novou na krále žalobou, že prý jim podkládal
oumysly nešlechetné, kterýmiž vinni nebyli.

Bylatě totiž mezitím jednota panská ustrojila se pevněji na

veřejném svém sjezdu na Zelené hoře u pana Zdeňka ze

Šternberka ku konci měsíce listopadu; tam jednotníci, roztouživše
se opět po svobodách svých, dne 28 zapsali se sobě společně
k radě a pomoci vší svou mocí na pět let, kdyby kohokoli z nich

proto co protivného potkati mělo. Byli tam přítomni také oba bi

skupové: Jošt Vratislavský co jednotník a Tas Olomucký co přítel,
poslaný tuším od krále, aby je ukojiti a mezi ním a jimi prostřed
kovali hleděl. Biskup Tas svěřil pánům podtají, že král hněval se
na ně ne tak pro stížné jejich články, jako raději pro pikle, kteréž
pan Zdeněk, pobyv na dvoře císařově od 21 srpna do 2 září, tam

prý proti němu strojil. Nelze již uhodnouti, ani jaké pověsti král

objevil biskupovi a biskup pánům, ani co v nich bylo pravda i co
lež: víme jen, že páni dne 30 listopadu netoliko stavům českým,
každému zvláště, ale i císaři a knížatům říšským rozpisovali novou
stížnost na krále, kterak prý křivě rozhlašoval o nich, žeby stáli
o jeho bezživotí; neboť vypravoval prý, že pan Zdeněk jednal s Rohr

bacherem, aby on byl otráven aneb zavražděn, mladý syn císařův
Maximilian aby stal se králem a pan Zdeněk jeho v Cechách

zprávcem, jiní pak páni aby vladařili v zemích korunních. Takovou
nešlechetností, pravili, že nebyli ani pomyšlením vinni; ale král že

vzal k nim zlou vůli pro jejich spravedlivé jeho napomínaní, pro
práva i svobody zemské, a že nerozmýšlel se »mazati je na cti«



jejich; však že ufají, že všecko křesťanstvo shledá bohdá jejich ne
vinu. Proto pak že jim již nebylo bezpečno, jezditi na sněmy do
Prahy. Ale netoliko král, nýbrž i biskup Tas zapírali upřímo, žeby
co takového byli mluvili; Tas osvědčil to i písemně v listu daném
panu Janovi Jičínskému z Cimburka, kterýžto čten na sněmu o su

chých dnech vánočních. Protož i tím dokázalo se, že pánům více
záleželo na osočení krále před světem, nežli na nevině jejich. Neboť
o tehdejších jejich úmyslech svědectví jasné a bezodporné bereme
z naučení, s kterýmž vypravili spolujednotníka svého, pana Dobro
hosta z Ronšperka, ku papeži do Říma; to pak bylo důkazem

dosti, že obmýšleli skutečně připraviti krále, jestli ne o život, aspoň
o korunu. Vylíčivše zajisté papeži všecky stížnosti své, žádali od
něho nejen pomoci proti němu, ale i jiného krále; pravili že ho
tovi byli přijmouti, kohoholi stolice apoštolská ustanoví, ale že

zdálo se jim, žeby král Polský nejlépe se hodil k tomu důsto
jenství; především pak prosili, aby osvobozeni byli závazku věr
nosti, kterouž co poddaní byli přisahali. Pan Dobrohost na cestě
ze sjezdu Zelenohorského staviv se u císaře v Novém městě, ob

držel od něho psaní, kterýmž jednotníci papeži pod ochranu po
roučeni byli. Takto vyjevilo se skutkem také císařovo pravé smý

šlení, ačkoli psaními dne 21 prosince vydanými stěžoval sobě, že
král jej prý křivě dával u podezření.

220

Odvaha pánův na sjezdu Zelenohorském bylaby sotva šla tak

daleko, kdyby byli neměli známosti o krocích těžkých a rozhod

ných, kteří mezitím z Říma připravovali se proti králi. Pavel II

jak mile uslyšel o dobytí hradu Cornšteina, stal se nesmiřitelným
a povoloval vše, co zvláště Karvajalova neoblomná horlivost a od

hodlanost navrhovala za dobré. K žádosti prokurátora ve věcech

víry, Antonína z Eugubio, aby process od papeže Pia počatý ob

noven byl, poručil papež 22 července vedení pře proti králi třem

kardinálům, Bessarionovi, Karvajalovi a Berardovi Spoletanskému,
kteřížto výnosem obyčejným již 2 srpna pohnali Jiřího z Po

děbrad, »jenž se nazývá králem Českým,* aby ve dnech 180

přijda osobně ke dvoru papežskému, vyvodil se z nářku kacířství,

relapsu, křivé přísahy, svatokrádeže, rouhání a jiných s nimi spo

jených nepravostí. Pak nařízením dne 6 srpna vydaným zmocněn

jest legat Rudolf biskup Lavantský, aby jménem stolice apoštolské
nejen rozvázal závazky, kterými lidé k Jiřímu Poděbradovi bud co

přátelé a spojenci, aneb co poddaní vázáni byli, ale také aby do

klatby dával všecky, kdoby jemu ještě dále pomocni býti chtěli



jak vůbec, tak i zvláště proti katolickým jeho poddaným. Papež
sám uznával, že nařízení takové, před dojitím soudu, bylo před
chvatem, ale omlouval je nebezpečím v odkladu a notorností viny.
Stejným časem nařízeno témuž legatovi, aby zabera se osobně ke
všem předním knížatům německým, žaloval na českého krále, rušil

přátelské s ním svazky a napomínal všecky pomocnu býti pro
cessům k ochraně víry předsebraným; i dodána mu psaní k té
potřebě papežská. Podobné psaní ku králi Uherskému Matiášovi,
dané 23 července, nesl tuším arcibiskup Kretenský, Jeroným Landus,
co zvláštní posel.

226
I divné jest, ale pozoru hodné, že král Jiří

o nové této proti sobě povstávající bouři nedověděl se dříve, nežli
ku konci měsíce září; vědouce pak my, že přední páně Zdeňkův
důvěrník, doktor Eliáš řádu Premonstrátského, farář v Jindřichově
Hradci, byl v Římě přítomen, když ty věci se dály,

227 můžeme do

mysliti se, že necizil se jich a zpravil o nich pána svého ještě
dříve.

Mezitím přemítány v radě krále Českého nové cesty, kudyby
lze bylo urovnati se se stolicí papežskou a zachovati pokoj
vlasti. Uznáno, že žádost o potvrzení kompaktát, jakkoli slušná,
v okolnostech tehdejších naprosto nedala se provesti; puštěno tedy
od ní, a žádáno jen ponechání rozdílův náboženských ve svém

stavu, i podávány za to hierarchii katolické, jako na výměnu, vý
hody znamenité. Především měl od papeže prostě žádán býti do
země arcibiskup, rodem Čech neb Moravan, (i myšleno již tuším
napřed na osobu Tasa biskupa Olomuckého) kterýžby moc měl

jednati a působiti vedle rozumu a daru od boha sobě půjčeného
tak, aby víry co do přijímaní pod jednou neb pod obojí v zemi

neměnil, a zachovával každého bez útisku při obyčeji jeho, i kněží

aby světil k farám jak pod jednou, tak i pod obojí bez rozdílu,
jak které zastane, nesvěcené pak a neřádné aby ssazoval; kázaní

polemická měla přitom s obojí strany přísně zapovídána, zboží ale

duchovní, arcibiskupská, klášterní a kostelní zase navrácena býti,
a to tím spůsobem, aby s těmi, kdo je drželi v zápisech, nový
arcibiskup uzavíral smlouvy na postoupení jich, a částky jich větší
neb menší aby náhradou a jako za výplatu držitelům k dědictví
zapsány býti mohly; také desátkové aby zase placeni byli, jako za
starodávna. Uskutečnění toho návrhu byloby uvedlo do církve
české podobné poměry, jako někdy za biskupa Filiberta a později
zase za Antonína Brusa, s tím toliko rozdílem, žeby postavení
hierarchie české, navrácením většiny statkův jejích, bylo se stalo



mnohem skvělejším. Obět, ku které podvolovali se přitom přední
raddové královi, nebudeme pokládati za lehkou, když povážíme,
že ku př. pan Zdeněk Kostka měl odříci se svého panství Lito
myšlského. Nelze uhodnouti, bylli král sám původem návrhu, ale

jisté jest, že on činil se s jeho volí a chválením; i dával nematné
svědectví o schopnosti jeho státnické, která obracela zření své
méně k tomu, co dle idey nejlepšího, jako raději co prakticky
možného bylo; neboť podávaní takové mohlo v Římě bez zapření
zásad tam hlásaných přijato býti, ano nebylo k tomu potřebí, než

aspoň něco dobré vůle. Bohužel ale král obrátil se s ním k oso

bám, co prostředníkům, kterým ani tolik dobré vůle nedostávalo
se: ku králi Uherskému a jeho duchovním raddám. Král Matiáš
stal se byl v posledních létech pravým milostníkem stolice Římské;
k němu obracely se všecky naděje o ochranu křesťanstva před
Turky, když nedařila se výprava z Němec, ze Francie a z Itálie
tolikrát vymáhaná, a hrdinství Albánského knížete Jiřího Kastrioty,
přijmím Skanderbega (f 17 ledna 1466) na vlastní jen obranu
obmezovalo se. Proto, jakož již podotkli sme, když umřel Pius II,
poslána všecka po něm zůstalá zásoba peněz na válku, 42.500 zla

tých, králi Uherskému; a když Janus Pannonius, biskup Pěti
kostelský, co vyslanec tohoto v máji 1465 objevil se v Římě, do
dáno mu po něm 57,500 zlatých nových subsidií s napomínáním,
aby nemeškal obnoviti válku proti nevěřícím.228 Přední v radě Ma

tiášově mužové byli týž Janus Pannonius, slavný věku svého básník,
a jeho ujec Jan Vitéz, někdy králův učitel a biskup Varadinský,
nyní arcibiskup Ostřihomský a primas uherský, oba rodem Slované,
oba v Itálii vzdělaní a péra nad jiné mocní humanisté; ujec vy
nikal zkušeností, vážností, autoritou, synovec bystrotou, ohněm a
klassickou lepotou řeči: onen byl kancléřem říšským, tento sekre
tářem královým, jehožto psaní všecka skvěla se co vzor jednacího
slohu; oba však, jako italští humanisté všickni, patřili na snahy
husitův českých, jako na nějaké barbarství, s opovržením a ne

návistí. Král Jiří nicméně věřil Janovi Vitézovi tím více, čím důvěr
něji byl někdy vyjednával s ním o povýšení Matiášovo na trůn

uherský; a poněvadž poměr jeho k císaři ošemetným Zdeňka ze

Šternberka působením byl se skazil, obracel zření své tam, kde
nadál se i nějaké vděčnosti k sobě, i mocného působení v Římě.

Byloť již v měsíci srpnu, jestli ne dříve, zavedeno dopisování
mezi dvorem českým a uherským, aby králové oba sjeli se

osobně v uherské Skalici, k rokování jak o nesnázech některých



pohraničných, tak i o rozepři české s dvorem papežským. Matiáš
ale dal se omluvili skrze Jana Vitéza, že maje válku Bosenskou
před sebou, nemohl přijeti osobně; Vitéz pak psal 12 září ze
Stolního Bělehradu, že král jeho, jenž 9 září skutečně z Budína do

války vytáhl, zmocnil jej sice k jednání takovému, ale on že pro
jisté příčiny nemohl do Skalice jeti, nýbrž jen do Trnavy, kamž
tudíž volal i krále Jiřího i biskupa Olomuckého, dokládaje: »máli

jednáno býti u stolice papežské zvláště pro dobré víry, mělby tím

spěšněji býti sjezd, aby posláni byli listové po pánu našem králi,
kterýž ze království Bosenského má vypravili cestou mimo Rakousy
znamenité posly k papeži.® Král Jiří, jakkoli žádostiv byl osobního
s Vitézem shledání, nemoha však pro tehdejší na sněmu Pražském

před sv. Václavem jednání vzdáliti se, vypravil jen biskupa Tasa
do Trnavy. O tom, co duchovní ti plnomocníci spolu konali, není
nám více známo, nežli že chválili oba královo podání, a Jan Vitéz
že sliboval přičiniti se o jeho v Římě provedení.*

29 Ale nové mezitím
krále Matiáše došlé pobídky změnily náhle veškeren stav věcí.
Žádost Pavla II, aby hájil stolice apoštolské jak proti nevěřícím
Turkům, tak i proti zlevěřícím Cechům, a nedal se rozpakovat!
ani někdejšími svazky, ani brannou mocí jejich, jist jsa odplatou za

to jak v nebi, tak i na zemi, — tato žádost dotkla se v něm péra
nad jiné pružnějšího, aniž chybila se s účinkem. Bažili: on ještě více

po moci a panování, nežli po cti, a předvídal rychle možnost, po
stavit! na hlavu svou o jednu korunu více. Protož ani se stavy
království svého se neporadiv, dal z ležení svého u brodu řeky
Drávy dne 2 října následující odpovědi

23(1

»Kážeť mi skrze psaní svá Svatost Vaše, abych processům
apoštolským proti tak řečenému českému králi Jiřímu přispěl svou

přízní a pomocí, a dal je v zemích svých provesti a zachovávat!.

Jižť sem já jednou, nejsvětější otče! svaté Římské církvi a Vaší
Svatosti celého se obětoval i s královstvím svým. Nic mi tak
těžkého, nic tak nebezpečného boží na zemi náměstek, ba i bůh
sám, poroučeti nemůže, čehož bych předse vžiti za věc pobožnou
a spasitelnou nepokládal, čehožbych směle neodvážil se: zvláště

když činiti jest o upevnění víry katolické a potření nevěry lidí

nešlechetných. Aniž mnou hýbají dávné umluvy, z potřeby časův
uzavřené, o nichž vím, že autoritou apoštolskou mohou všecky
snadno zrušeny býti, aniž ovšem co nejméně děsím se moci číkoli.
Postavili sem se já, k napomínaní Svatosti Vaší a předkův jejích,
proti nepřátelům mnohem povážlivějším, nežli jsou Cechové. Buďže



tedy proti Čechům, buď že proti Turkům táhnouti jest, aj hotovi

jsme Matiáš spolu i Uhersko! Pokudkoli stačí mé a království
mého síly, jsouť a zůstanou na věky oddány především stolici

apoštolské a Svatosti Vaší!«
Pozorovati sluší, že Matiáš podával hned více, nežli od něho

se žádalo, a že nabízel se již k válčení, kdežto nebyla řeč ještě
nežli o mravní jeho přízni a pomoci. O neobmezené té jeho ke
stolici Římské oddanosti daloby se příznivěji souditi, kdyby dříve
i později byl nenesnadil se s papeži dosti důtklivě o panovničí
práva svá. Jest na snadě, že mu napotom nezáleželo více na smíření

papeže a Čechův, ale naopak na jejich větší a větší svádě. Jan
Vitéz, když dověděl se o processech Římských a o proměně krále
svého, naříkáním na neposlušnost a svéhlavost krále českého ve

psaní 17 října biskupu Tasovi daném, hleděl ospravedlnit! sebe;
a když později král Jiří ptal se ho, poslalli již Matiáš umluvy
Trnavské ku papeži, odpověděl že poslány jsou kardinálovi Kar

vajalovi, a žeby rád přiložil připiš listu o nich psaného, ale že

biskup Pětikostelský zapomenul jej prý doma. 231
Takovýmto spů

sobem utonulo jednání, které při větší upřímnosti byloby snad

nechybilo se svého cíle. Rozumí se, že i král Matiáš i preláti jeho
tajili před Čechy osvědčení dne 2 října učiněné a dávali sobě
i napotom ještě tvárnost přátelskou. Méně zdrželivý byl dvůr

papežský, an pospíchal i Vratislavanům i jiným svým věrným
radostnou dáti o tom zprávu: ale o Vratislavanech víme, že jí ani

neuvěřili; tak nepodobná ku pravdě zdála se jim ošemetnost taková
u krále křesťanského! A vědouce my, že také v Čechách pověst
o té věci již aspoň v měsíci máji roku následujícího rozhlášena byla,
nemůžeme domýšleti se jinak, nežli že i král Jiří pokládal ji za

obecnou smyšlénku a lež nešlechetnou.232

Poněvadž česká jednota panská vyslovila byla žádost, obdržeti
za pána krále Polského a ne Uherského, nemohla v Římě radost
nad ochotností Matiášovou jeviti se beze všech rozpakův, a to tím

méně, že právě té doby také mezi císařem Fridrichem a Matiášem

panovaly cele jiné poměry, nežli kterých mezi »otcem* a »synem*
pohledávati a očekávati bylo; takéť Matiáš zdál se míti dosti boje
a nesnází s Turky. Proto dvůr Římský po celá dvě léta stavěl se

ku králi uherskému, jakoby řeči jeho byl neporozuměl, a namáhal
se mezitím všemožně, aby od krále Kazimíra obdržel podobné
osvědčení. Matiášova obět odložena prozatím jako do zásoby, co

pomoc v potřebě nejvyšší, a co rukojemství spolu, že hromy Váti-



kanské nebudou ani tenkráte ovšem jalový. Ale v důvěře této
papež, chtěje spolu dodati odvahy katolickým pánům českým,
0 jichžto počínaní již ouplnou měl známost, a spůsobiti, aby ne

náviděný Jiří Poděbrad nesílil se déle poslušenstvím lidí snad věr
ných, bullou slavně dne 8 prosince 1465 ohlášenou,

233 zostřil a
rozšířil nařízení své již 6 srpna dané, a »mocí všemohoucího boha
1 blahoslavených apoštolův Petra a Pavla, všecky a všeliké pány
a zemany, všecky obce měst, městeček, hradův a vsí, a všecky
jednotlivé osoby v království českém, markrabství moravském i ve

Šlezích, pokud prý to království nebude opatřeno králem křesťan
ským, ode všeliké přísahy věrnosti, manství, poddanosti a služby
témuž Jiřímu činěné aneb činiti obvyklé, osvobodil a pod vyhrožo
váním božího soudu napomínal, aby věrnosti, kterouž toliko katoli
ckému králi povinni byli, neprokazovali člověku kacíři, odpornému
bohu a přestupujícímu všecka jeho přikázaní; také užitkův, po
platkův a důchodův království a koruny aby nedávali jemu, jeho
v boji a válkách aby nenásledovali, sněmův, sjezdňv a rokův od
něho ukládaných aby nenavštěvovali, a všeho vůbec i všelikého
s ním obcování naprosto aby se varovali.*

Pravili srně již, že král Jiří teprv ku konci měsíce září do
věděl se o počatém v Římě opět processu proti němu: bulla pů
honní dne 2 srpna vešla mu ve známost ouředně teprv prohlášením
jí v Řezně a v jiných městách německých, důvěrně ale bezpochyby
dříve skrze Ludvíka knížete Bavorského a jeho raddu, doktora
Martina Mayra. Oučinek její na mysl královu byl tím větší, čím
méně mohl nyní nadíti se císařovy ochrany a pomoci. Starostliv

jsa o svou obranu, kteráž nejinak než duchem a pérem vésti se

dala, i nenacházeje ve své raddě nikoho k ní dosti spůsobilého,
ježto bylo se obávati, žeby psaní podobojích zněla příliš stranně
i urážlivě, kancléř pak jeho Prokop z Rabšteina více pro papeže
nežli proti němu psáti se hodil, a sekretář Pavel probošt Zderazský
nezdál se dosti schopným a umělým, vyžádal si k té službě opět
doktora Martina Mayra dolčeného. Ten napsal mu nejen
důkladnou odpověd papeži, kteráž dne 21 října datována byla,
nýbrž i hojná psaní jiná k císaři, ku králům a knížatům křesťan
ským, jimiž se ospravedlňoval i o pomoc a přímluvu žádal. Roz
umování ve všech těchto spisech bylo co do podstaty své jedno
a též. Pravil král, že přisáhl i papeži, vypleti kacířství v zemi své,
i straně podobojí, zachovali ji v tom stavu, jako předkové jeho
Sigmund, Albrecht a Ladislav, Kterým pak právem bylby měl on



stihali tyto z kacířství, když oni vykazovali se svědectvím od nej
vyšší autority, ode sboru Basilejského, že byli věrní křesťané a

praví synové církve? On co laik že neměl o tom soudné moci
žádné; a chtělli dvůr Římský odsoudili je, že žádala spravedlivost,
aby před odsudkem byl je vyslyšel řádně, což že se nestalo. Také
když prý podobojí nemohli právně stiháni býti z kacířství, ani
osvědčení jeho na sjezdu Svatovavřinském v Praze nebylo proti
víře: a byť byl v čem pochybil, že hotov byl dáti se naučiti lépe
a opravit! slova svá v ten smysl, aby víře křesťanské odporná ne

byla. Protož že král nezdráhal se dáti se souditi o těch věcech na
místě podobném před soudci a svědky náležitými. Do Říma však

před kardinály, kteříž jej poháněli, že postavit! se nemohl. On co
král že byl osoba vysoce privilegovaná, s kterouž neslušelo prý
nakládati jako s lidmi soukromými; jeho že byla povinnost, ne

vzdalovat! se od poddaných svých, ale držeti nad nimi ruku
ochrannou, aby právo a pokoj nebyly rušeny; také obtížné tělo

jeho k cestám dalekým že již bylo nespůsobné. Plnomocníkem pak
a prokurátorem jakýmkoli že také nemohl aniž povinen byl dáti
se zastoupiti ve při, ve kteréž jednalo se o věci ještě dražší a vyšší,
nežli byl statek i život. Protož žádal, aby mu soud osazen byl,
jestli ne v zemi jeho, aspoň nedaleko hranic jejích, u přítomnosti
kardinálův a jiných legatův, císaře, králův a knížat křesťanských:
tam že hotov bude vyvěsti se ze všech vin jemu křivě přičítaných,
dokázati pravé oumysly své a podrobiti se nálezu, kterýž tu vy
nešen bude. I prosil jak papeže, tak i knížata všecky, aby přiči
něním jejich obdržeti mohl slyšení takové, a mezitím aby processy
počaté zastaveny byly. Psaní v tomto smyslu dána jsou zvláště
k císaři, ku králi Franskému, k markrabi Albrechtovi Branibor

skému, k Vilémovi knížeti Saskému a k jiným knížatům i městům

říšským.
234

Těžko jest určili, které vlastně panovalo zdání a smýšlení
u mocnářův a knížat okolních o sporu králově s papežem: dávaliť

zajisté dobrá slova stranám oběma. O císaři a o králi uherském
řekli sme, že jakkoli stavěli se přátelsky, byli však již skuteční ne

přátelé. Krále Kazimíra polského chování bylo nad jiné důležitější,
ba rozhodné; nemáme o něm zpráv podrobných, ale skutek ukázal,
že odolal všemu pokoušení a zůstal konečně věren umluvám Hlo

hovským. O knížatech německých dával Rudolf biskup Lavantský
papeži zprávu, že nebyli na Poděbrada laskaví, a že nečekali než
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na veřejné jeho prohlášení za kacíře, aby přetrhnouti a zrušili mohli
všecky své s ním umluvy a svazky. Týž biskup Rudolf 9 listo

padu 1465 přijel do Vratislavi a popouzel odtud knížata i národy
všemožně. Ale markrabě Albrecht Braniborský osvědčil se určitě
a odhodlaně, že čest mu bránila zrušiti slovo králi dané.285

Ještě
bezpečněji mohl spoléhat! se král na knížata Saská Arnošta i Al

brechta, kteří po smrti otce svého Fridricha (f 1464) vládli zeměmi

svými v nedílu a ve bratrské lásce; byliť oni nejupřímnější přátelé
dvoru českého, a zvláště Albrecht často bývaje u krále tchána
svého v Praze, dával pěkné důkazy své srdnatosti a cvičenosti
v kolbách rytířských. Když na pány Jindřichy z Plavna, otce i syna,
šly od manův jejich veliké žaloby, král co vrchní jejich pán lenní
odsoudiv je nálezem 2 ledna 1466 v Praze vynešeným, propůjčil
Plavno knížatům Saským, svěřil jim provedení svého nálezu,

238 a
tím potrestal spolu zpouru jejich, co zápisníkův české jednoty
panské. Také Vilém, kníže Saský, sídlem na Wímaru, zůstával věren

závazkům, kteréž měl s králem. Poměry ku knížatům domu Bavor
ského byly rozdílné. O stýkaní se s falckrabím Fridrichem, byloli
příznivé neb nepříznivé, není památky. Bratranec jeho kníže Ota II,
kterýž po svém otci Otovi I (f 1461) dědil knížetství Neumarkt
v hořeních Falcech, měl s králem mnohé nesnáze o některé zámky
své, až prostředkováním královny Johanny a knížete Ludvíka vešel
14 července 1465 v Praze ve smlouvu, přijal ty zámky co léno

koruny české a byl napotom dobrým sousedem i přítelem.
237 O kní

žatech Mnichovských, synech Albrechta někdy voleného na krá
lovství české, zejména Sigmundovi, Albrechtovi příjmím Moudrém,
Krištofovi a Wolfgangovi nemáme tenkráte co připomínati. Tím
patrnější a účinnější byla přízeň mezi králem a knížetem Ludvíkem
Bohatým na Landshutě. Doktor Martin Mayr, jehožto věhlasné

rady posloucháno již netoliko na Landshutě, ale i ve Mnichově,
půjčen byl od pána svého králi na čas do Prahy,

238 a složil tam,
jakož sme již řekli, množství statí diplomatických dle tehdejší po
třeby. Ale tím nedovršilo se účastenství Ludvíkovo ve věcech krá

lových ; přičiňoval se také snažně o konečné narovnání a smíření

jeho se stolicí Římskou. Vypravil o to ku papeži v měsíci listo

padu 1465 radu svého doktora Valentina Bernbeka i dal mu návrh
ve 15 článcích a naučení, na kterých a jakých výminkách by ne
snáze všecky odstraněny a pokoj stálý v zemích i pomoc důkladná
křesťanstvu proti Turkům zjednány býti mohly, jakož pak o nich

brzy siřeji mluviti budeme.



Nemůžeme mlčením pominout! také soukromé přímluvy, pro
zvláštnost její, kteréž král, snad ani nevěda, požíval té doby v Římě.
Slavně známý doktor Řehoř z Heimburka, jenž jsa v papežově
klatbě, za posledních let soukromí živ byl ve vlasti své, psal 8 září
1465 kardinálu Karvajalovi v záležitostech jednoho kláštera Wirc
burského, a pobídnutím tuším svého přítele Martina Mayra připojil
úvahy, kterýmiž kardinala, svého někdy důvěrného tovaryše, po
zorná činil na nevhodnost a nebezpečnost toho spůsobu, kteréhož
u dvora Římského užívalo se proti králi českému. Líčil mu široce,
kterak Jiří Poděbrad uměl prý jak u císaře, tak i mezi knížaty
říšskými vždy chytře použiti příležitostí příznivých ku prospěchu
svému, a kterak moc jeho vzrostla již tak vysoce, že nejen jeho
báli se všichni, ale i čím kdo zřejměji požíval jeho přízně, tím větší

pouštěl ostrach na sousedy své; Jiřímu že přibývalo síly z každé
války, ku které nepřátelé jej neopatrně popouzeli; nejvíce že bylo
se báti o Slezy, kteréž král dávno prý cele zkaziti mohl, kdyby
jich byl nešetřil, a stolice Římská, žeby Slezáky zdržovat! měla,
aby neletěli do své záhuby; biskup Lavantský že byl arci dobrák
horlivý, ale smyslu poněkud tupého a nedostatečného proti chytrci
tak výtečnému; mnozí v Němcích že již také křičeli na počínaní
dvoru Římského, neb co prý zůstane svátého mezi lidmi, když
umluvy a přísahy slavné napořád rušiti a rozvazovat! se budou?
lid že nepochopuje, proč tak náhle mění se chování kurie proti
králi, který se nezměnil, ale zůstal takový, jakový byl, když otec

svátý ještě synem milým ho nazýval. Protož radil, aby legat, jenž
přijít! měl na hranice české, obrátil pozor svůj především na hojné
potud v Cechách více méně ukrývané bludy, vyvedl je na jevo a

zavedl řádné proti nim vyšetřování; tím že počínaní kurie ospra
vedlněno bude lépe před očima národův. Karvajal odpověděl na
to 31 prosince 1465 psaním neméně obšírným a důkladným. Nejprv
sice káral doktora Řehoře, že nedbal potud vyvěsti se z papežovy
klatby, ale pak spomenuv na veselé ty chvíle, které ztrávil někdy
ve společnosti jeho v Normberku i jinde, pravil, že mluviti chce
k němu zase tak otevřeně, a upřímně, jak tehdáž. Co do krále Če
ského líčil i on jeho historii a vyvodil z důvodův od doktora před
nášených zrovna opak toho, co tomuto se zdálo. Neb jestliže krá

lova moc a chytrost byly takové, že knížata hledati museli jeho
přízně a příbuzenství, co prý zbývalo jiného, nežli ab}/ následovali
ho brzy také po cestách jeho bludných a kacířských? Protož že

nebezpečí bylo v odkladech a stolice svátá že povinna byla po-



spíšili sobě vyhlášením jeho za kacíře, aby knížata brali z toho
potřebnou výstrahu; ostatek že poručen bude pánu bohu, kterýžto
neopustí své církve. Rozvazování přísah kacířům činěných že ne

bylo nic nového, anobrž že bylo potřebno a chvalitebno; neb co
kdo kacířům odjímá, to že dává bohu. Husitské kacířství že od
souzeno již dávno od koncilií i od papežův, a protož že nového

vyšetřování a vyslýchaní nebylo třeba; také když moci Jiříkovy
bylo tak velice báti se, že nebylo legatovi bezpečno jeti na hranice
české. Doktoru Řehoři že slušelo raději pamatovali na čest národu
svého a napomínati knížat, aby neupadali v nebezpečí víry a ne

prznili se přízní kacířskou. 239

Jan Karvajal byl mezi kardinály Římské církve za těchto
let, ne sice stářím a titulem, ale autoritou a působením nejpřed
nější. Nejen horlivostí pro víru, přísností života, pevností charakteru
nepřevyšoval ho nikdo, ale nebylo ani, kdoby se mu byl rovnali
mohl známostí světa, zkušeností v záležitostech církevních a zá

sluhami o vládu papežskou. Byloť to hlavně jeho dílo, již ode
dvaceti let, že Řím přemohl byl konečně Konstancii i Basileji, že

národové vrátili se k jeho poslušenství, a že moc i sláva jeho
zableskla se opět po světě září od časův Bonifacia VIII nevídanou_
To věděli a uznávali kollegové Karvajalovi, a proto jeho slova
i zdání ve všech věcech důležitějších stávala se pro ně pravidlem;
Pavel II sám ostýchal se ho a povoloval všem jeho žádostem.
Proto osobní jeho soud o králi Jiřím a husitech stal se v Římě

rozhodným, a živé jeho přesvědčení o potřebě přísných krokův
proti nim uvodilo všecky pokusy o urovnání se a smíření na zmar.

Jestliže umluvy Trnavské, jakož svědčil Ostřihomský arcibiskup,
dostaly se skutečně před něho, nemohly octnout! se v rukou ne

příznivějších. Od něho, jakož již častěji podotýkali sme, brala nyní
hlavně původ svůj všecka přísnost kurie proti králi českému.
Proto však papež Pavel II nebyl o nic příznivějším, anobrž i předčil
ho již náruživostí svého hněvu. Ukázalo se to před očima celé
kurie v spůsobu, kterak nakládal s Jaroslavem, poslem královým,
tuším tím samým, který s panem Kostkou r. 1464 byl u krále
Franského, a nyní nesl psaní pána svého ode dne 21 října [1465]. Ten
v třetí neděli adventní (15 prosince), když papež vracel se ze mše,
přibočiv se k němu řekl: »Nejsvětější otče! toto psaní posílá
Svatosti Vaší syn věrný, král český, pán můj milostivý.* Papež
vzav je, okřikl Jaroslava: »I kterak ty bestie opovažuješ se před
námi nazývati králem kacíře od církve odsouzeného ? Jdi na kolo



i s tvým chlapem kacířským!* a dal psaním o zem; kteréž zdvi
ženo jsouc, nešeno ku Karvajalovi. Jaroslav čekal na odpověd do
tří nedělí: ale o svátcích vánočních, když papež spatřil ho v kostele
u S. Maria Maggiore opět, poslal k němu komorníka svého se
stříbrnou holí, kterýžto dvakrát poklepnuv ho na hřbet, vyhnal ho
z kostela. Poslovi Vratislavskému, kterýž na to se díval, zaplésalo
tudíž prý srdce v těle. Jaroslav dav se do hlasitého láni a kletí,
opustil hned Řím se sluhami svými; a není se čemu diviti, že po
takovém skutku král Jiří nepsal Pavlovi II nikdy více. 240

Některý čas zdálo se sice, jakoby poslání doktora Bernbeka
mělo předce míti dobrý účinek, an volán biskup Rudolf Lavantský
do Říma k nové poradě o věcech českých: ale brzy převládly
zase úmysly jiné, kázáno legatovi zůstati ve Vratislavi, a působením
nepřátel, mezi nimiž byl i posel pánův českých, Dobrohost z Ronš

perka, zatvrdily se srdce více a více. Dne 12 ledna 1466 dáno
králi za odpověd, že proti němu nepokračovalo se z popouzení
aneb z osočování jakýchkoli jeho nepřátel, ale z potřebnosti obrany
víry, i ačkoli proti zpětilému kacíři (relapso in haeresim) nebyloby
již dále forem právních užívati potřebí, stolice apoštolská však ze
zvláštní své mírnosti a spravedlivosti že nechtěla mu odepříti slyšení;
pročež že proti němu, a nikoli proti obyvatelům koruny české,
vyšel půhon, ano pro uvarování nákazy bylo potřebí, aby shnilý
oud odřezán byl od těla církve, když již zmizela všeliká k uzdra
vení jeho naděje. Nové vyšetřování a hádaní o kacířských kusech

husitských že nemohlo dopuštěno býti, když oni dostatečně známi
a již i od papežův i od koncilií zatraceni byli. Jemu že nezbývalo
více, nežli postaviti se před soudce a čekati nálezu jejich, o kte
rémžto nebylo pochybnosti, že bude spravedlivý. Ještě ostřejší
byla odpověd daná Ludvíkovi Bavorskému. Ludvík postavil se byl
za prostředníka mezi králem a papežem; nezachovali se však ani
Bernbekova instrukce, ani článkové skrze něho podávaní, a o celém

jeho jednání nelze souditi nežli z obsahu psaní dne 6 února od

papeže daného a i hned do krajin mnohých rozesílaného. Žádáno

prý mezi jinými věcmi, aby dán byl do Čech arcibiskup, a důsto
jenství takové aby svěřeno bylo jednomu ze synův králových, dru
hému aby pojistila se posloupnost na trůnu českém, otci pak aby
svěřeno bylo vedení války křesťanské proti Turkům, i aby již na

před udělil se mu titul císaře Konstantinopolského; staneli se tak,
slibováno prý, že král i s rodinou svou přistoupí cele ke všem
obřadům církve Římké, jako jiní panovníci křesťanští. Tak tedy,



pravil papež, člověk do kacířství zase upadlý a křivopřísežný na
místě trestu, pokání a dostiučinění, požaduje odměny, jakovéž sotva

nejkřesťanštějším a o víru nejzasloužilejším knížatům povoliti by se

mohly! Chce těžiti svým na víru obrácením a prodati za mzdu
svědomí své! Pokrytské to jeho poslušenství budeť zisk arci ve

liký pro církev páně, zvláště ano království zůstane i dále ve kvasu

svém! A stolice apoštolská má o to ještě u něho i ucházeti se,
on si zůstavuje na vůli, přijmouti neb nepřijmouti podání takové!
Však ona neučiní nováčka biskupem, jenž v duchu popna se

upadalby v osidla ďáblova; nedá ovcem vlka za pastýře, ani lou

pežníka za strážce. Ještě pak žádá se, aby arcibiskupovi ku po
moci přidán byl inquisitor takový, jenžby stíhal všecky »bludy
kromě kompaktát,« aby tudy zjednáno bylo kompaktátům potvr
zení od stolice svaté okolkem sice, ale chytře. Také má kněžím
všem propůjčovat! se svoboda v kázaní slova božího, jen aby
učenníci připodobnili se mistru svému Rokycanovi. A takové po
žadavky smějí se nésti před stolici Petrovu! Což pak říci o žádaní
císařství Konstantinopolského ? Na jevě jest, že chce Jiří získati si

ien snadnější přechod od vyznání k vyznání (řeckému totiž). Však
panování nevěřících, kteří víry nikdy nepoznali, jest menší zlé, nežli
vláda kacířův a schismatikův, kteří od poznané odpadli. Aniž církev

Římská, kteráž chová u sebe dva synovce císaře při vzetí Kon

stantinopole padlého, dopustí se té křivdy, aby právo jim náležité
zadala komu jinému; ani svolávat: bude křesťany, aby je stavila

pod rozkazy nepřítele svého. Směšná věru jest věc, že člověk pro
těžkost těla svého nespůsobný k boji, podávaje osoby své, jakoby
to co velikého bylo, žádá ještě, abychom my svěřili jemu svou

jízdu i pěchotu, dali peněz s potřebu k vyživení vojska, starali se

proň o potravu i o stroje válečné, a zjednali mu nad to i hospody
v zemi uherské. Chlubit’ se on, že vyvede ze své země každého
čtyřidcátého člověka do boje, ano známo jest, že s to není, ježto
katoličtí páni nebudou jeho následovati, ani pod ním bojovati; aniž

pak církev svátá již tak jest na mizině, aby potřebovala obrany
od kacířův a svatokrádcův. »To pronesli sme duchem horlivějším
proti článkům od tebe, milý synu, nám předloženým, ne abychom
tebe vinili z poslání jich, ježto víme, že z upřímné lásky k jednotě
a ku pokoji poslal si, co ti podáno bylo, ale že povinnost jest
naše, horliti pro dům páně, jenž jest církev boží, a odívati se
v brnění spravedlnosti proti odpůrcům evangelium; musímeť také,
dle prorokova rčení, dokonalou nenávistí nenáviděti božích ne-



přátel, a stíhali je bez ustání, dokud nezhynou. Protož i napomí
náme tebe, abys varoval se napotom obcování s kacíři, ale vzdálil
se jich tak, jako oni dalecí jsou církve; neb nestojí s Kristem, kdo

postavil se vně církve a ruší jednotu i pokoj její.«
241 Obšírné to

psaní vyšlo tuším z péra Karvajalova; psáno aspoň bylo cele jeho
smyslem i duchem.

Ve článcích takto podávaných i odmítaných nelze nepoznati
základních myšlének návrhu králova, o kterém, jakož sme vypra
vovali, dříve v Trnavě bylo iednáno: mělať kompaktáta nestvrzená
ponechána býti ve své váze a pominuta mlčením, arcibiskup od

papeže ustanovený měl uznávati strany obě za své, a Cechům tudíž
vrátiti se věk Filibertův; o postoupení zase statkův zádušních ne
mluvil papež, protože pochvala jakákoli úmyslův králových neho
dila se do psaní jeho. Ale co tu šlo přes články umluv Trnav

ských, jako žeby syn králův byl měl státi se arcibiskupem Praž

ským a král sám usaditi se na císařské stolici v Cařihradě, zdá se,
že nepocházelo upřímo z mysli královy, ale že přidáno bylo v Ba

vořích, zvláště působením doktora Martina Mayra, jehožto zdání
a rady panovaty ve vlasti Ludvíkově.243 Nemůžeme sice rozhod
nouti, nechtěloli tím na dvoře Bavorském předejiti se užší spojení
Cech s domem Braniborským, ale to jest jisté, že Matiáš Uherský
bylby sotva kdy svolil, aby bývalý jeho tchán panoval i v Praze
i v Konstantinopoli pospolu; a král, jenž tehdáž očekával ještě
spásy své od Matiáše, a vyjednával snažně o vydání dcery markra
bovy synovi svému k manželství, bylby tuším částkami pro spo
jence urážlivými nechtěl vydávati celek návrhu svého v nebezpečí.

243

Však buď tomu jak buď, ten skutek aspoň jest nepochybný, že za
nezdařením se v Římě bavorských návrhův následovalo značné
ochladnutí přízně mezi dvory českým a bavorským, že napotom
neužíváno více v Cechách Mayrovy rady, a že po uplynutí sotva
více nežli jednoho roku již i Mayr i kníže jeho postavili se v řadu
zjevných nepřátel králových. Král pak již s jara r. 1466 počal
ohlédati se po řečníku jiném a bohdá šťastnějším.

Kurie Římská kladla veliké naděje do působení krokův, kteréž
činila proti králi. Očekáváno, že jak panovníci tak i národové,
kteří byli v poslušenství, za odsudkem jejím všichni napořád opustí
kacíře, zruší své s ním svazky a uvedou jej v zoufalství i v ne

možnost dalšího panování: ale skutek neodpovídal nadějem takovým,
ba některý čas zdálo se, jakoby obrátiti se chtěl i naopak. Ne

stalo se to chybou ani nestatečností legata Rudolfa z Růdesheimu,



Lavantského biskupa, kterýž od 9 listopadu 1465 měl ve Vrati
slavi své sídlo, ale spůsobeno aspoň poněkud proměnou obecného
smýšlení, ježto již vůbec počínáno rozvažovati vhodnost a sprave
dlivost rozkazův, před plněním jich. Legat nepominul rozeslati
bullu dne 6 srpna do všech katolických hradův a měst v Cechách,
Moravě, Šlezích, Sestiměstech a Lužici, a vyhrožovati klatbou, kdo

koliby neochotni byli ku poslušenství: ale jen jedno jediné město,
Plzeň, bralo k srdci napomínaní takové. Když přišla bulla druhá
ode dne 8 prosince, Rudolf volal k sobě preláty, knížata, pány a

vyslance všech měst ku poradě: a král, předvídaje co státi se

mělo, neprotivil se sjezdu takovému. Následovala ve Vratislavi ve
dnech 15—19 února rokování neméně zajímavá nežli důležitá. Mělť

již legat jako zvláštní raddu svou, sestavenou ze předních horliv
cův toho města: Jan Důster probošt a doktor Mikuláš Tempelfeld,
kantor kapitulní a kazatel v městě, oba hlavní podněcovatelé záští

proti králi a proto miláčkové i vůdcové rozvzteklené chátry měst
ské, drželi v ní přednost, a legat sám zdál se býti jen jako ná

strojem jejich. Odpornou proti nim činili stránku oba biskupové,
Jošt Vratislavský, jenž ale obyčejně v Nise přebýval, a Tas Olo

mucký, kterýž s výslovným královým svolením byl přítomen: Oba
mírnili vášně a krotili bojechtivost strany své, ne z menší snad pro
víru horlivosti a odhodlanosti, ale z větší opatrnosti a z rozumněj
šího uvažování stavu věcí. Biskup Jošt stál na svém, že pokud
katolíci nebudou míti mocného z ciziny ochránce, každá jejich
zpoura otevřená povede k válce a válka k záhubě, ne kacířův, ale
církve a vyznavačův jejích. Počítal podrobně branné síly každého

kraje v Cechách i v Moravě po straně obojí a dokazoval, že král,
neobnažuje v ničem posádek na hradech a městech svých, mohl
na každou chvíli postaviti do pole do 30-000 lidu branného, a při
jdeli k válce, že síly pánův i měst katolických sotva postačí k uhá

jení sebe, nikoli ale k offensivě a k vyhnání kacířův ze vlasti.
Protož navrhoval a radil, aby katolíci všickni, co jich bylo v ko
runě české, na spůsob jednoty panské v Cechách učinili mezi sebou
závazek solidárnosti, ne ku povstání proti králi, ale ke společné své

obraně; spolek takový že ustraší a donutí krále, zdržeti se všeho

proti nim počínaní, oni pak že budou moci dočekati nějaké pro
měny nadějem katolickým příznivější. Olomucký biskup omlouval
své dosavadní chování a vypravoval, kterak král za věrné jeho
služby dal mu nedávno rozlehlé na pomezí uherském i slezském
panství Hukwaldské zase, kteréž jeho biskupství někdy již za mar-



krabí Jošta i Prokopa odcizeno bylo; to že sloužilo za důkaz, že
i on neméně pečliv byl o prospěch církve; snášel se s návrhem
Joštovým, a doložil, že od chudiny země jeho docházely ho na
každý den prosby úpěnlivé, aby bránil vypuknutí rozbroje a války,
ano jim prý snáze bylo dávati poplatky třebas kacířům, nežli dí
vati se na chatrče své popálené a osení pošlapané. Vyslanci z měst
představovali, kterak posádky královské ležely jim všude takořka
na krku a držely je na uzdě: Brnu že panoval hrad Spilberk,
Olomouci klášter Hradištský ode dávna válečně osazený, Znojmu
zámek ve městě, Svidničtí a Javorští že měli co báti se zámkův

Fůrstensteina, Bolkenhaina, Lehenhaus, jiní pak jiných, tak že každé
jejich povstání s nebezpečím bylo spojeno; ukazováno na sílu a
odhodlanost ©úředníkův králových, Albrechta Kostky foita Luži
ckého, Beneše z Kolovrat foita Sestiměstského, Bernarta Bírky
hejtmana Opavského, Hanuše Welfla hejtmana Kladského, Dipranta
Reibnice, Mikuláše Gersdorfa, Melchiora Lobla i jiných, kteří nejen
hotovi, ale i mocni byli potrestati na místě zpouru každou. Papež
a preláti že by byli měli dříve postarati se, aby Jiří nebyl koru
nován: když ale obdržel od papeže korunu, od císaře léno, že
města náležející ku koruně české nemohla nijakým právem ode

příti mu přísahy věrnosti; nyní pak slova i přísahy rušiti bez dané
sobě od krále příčiny že nemohou a nechtějí. Poslové knížat mlu
vili také v ten smysl, že pánům jejich nehodilo se dopouštět! se

zrady na králi, kterémuž přísahou věrnosti zavázáni byli. Důster
a Tempelfeld namítali proti tomu, že ve všech těch řečech neozý
vala se než bázeň a nestatečnost; u přátel kacířův že býval vždy
obyčej, velebiti a nadsazovat! moc a sílu jejich; kdo se strachem
radí se, že zdravé rady nenabude nikdy; rozpaky takovými ale že

kacířstvo vypleniti nelze; kde jde o víru, tam že jeden křesťan

mocnější bývá deseti kacířův, a budeli křesťanův nedostávali se,
že pošle bůh anděly své ku pomoci. Radili, aby legat rozkazy
svými obrátil se napotom upřímo k obcem městským, a ne k úřa
dům a poslům jejich, kteří stáli po straně králově a byli prý ně
kteří horší kacíři, nežli on sám. Legat ukončil porady sjezdu tím ohlá

šením, že zastavil své klatby nad neposlušnými až do letnic nejprvé
příštích, aby mezitím oznámil otci svátému vše co se stalo i mlu

vilo a dosáhl naučení, coby dále díti se mělo. 244

Jediné město Plzeň v Čechách, jakož sme již podotkli,
činilo výminku v době této. Po novém roce byli poslové Plzeňští
u krále a žalovali, že se jim hrozí stavením služeb božích, setrvajíli



v poslušenství jeho, a že jest se obávati, aby jednota panská ne
zmocnila se města jejich. Král příkladem svým je těšiv a k věr
nosti napomínav, doložil že k lepší jejich ochraně umínil dáti po
sádku k nim do města. I zdá se, že to byli poslové strany mírnější
a pokoje chtivé, která však brzy postoupiti musela vlády horlivcům
na spůsob doktora Tempelfelda ;

245 bohužel že o vnitřních událostech
a o celém duchovním životě Plzeňském této doby nezachovaly se

zprávy nižádné. Již 28 února přijel jeden z konšelův do Vratislavi,
aby u legata i u města dožádal se pomoci k vedení odboje proti
králi, nepřinesl však odtud nežli 500 dukátův; štědřeji propůjčil se

papež, ku kterémuž časem stejným vypravili byli podobné poselství.
Když pak blížilo se vojsko královské, oni zpraveni byvše od zpy
tákův o příchodu jeho, zavřeli brány, osadili zdi městské lidem

branným a nejen nepustili králových, ale s posměchem a násilím
odehnali jich od sebe; potom pak, jakoby jim byla křivda se stala,
odpověděli králi, an prý oukladnč chtěl zmocnit! se města jejich.
Následovala válka několik neděl, o kteréž ale podrobně není více

vědomo, nežli že Plzeňští sami vypálili a obořili předměstí svá, i že
měli v žoldu netoliko několik panošův českých, ale i jakési Švej
cary a Šváby; vůdcem vojska královského proti nim byl rytíř Mi

kuláš Střela z Rokyc.
2

'
6 Působením legata Rudolfa nezadlouho

Plzeňští přijati sou do panské jednoty české, a věc jejich splynula
napotom ve vyjednávaní s touto.

Jednota panská, pokud nevrátil se vyslanec její pan Dobrohost
z Říma, nejen vyhýbala se všemu rozhodnému jednání, ale ne
chtěla ani vysloviti úmyslův svých určitěji. Protož když ze sněmu
v Praze o suchých dnech před vánocemi držaných žádáni byli
jednotníci, aby sjeli se v Plzni, Klatovech anebo Budějovicích s vý
borem od stavův vydaným k urovnání vzniklých nesnázek nejdéle
do 1 dne února, i aby oznámili vůli svou o tom nejvyššímu hof
mistrovi panu Jindřichovi ze Stráže na Kamenici: odpověděli, že

neodpírali sjezdu, ale v čas pozdější a jim příhodnější. Sněm tudíž
nejbližší, kterýž v Praze 23 února počal se, nebyl od nich ani po
selstvím obeslán. Kratičká však zpráva, kterouž podává starý leto
pisec, dokazuje, že jednáno na něm o jejich stížnostech opravdově
a obšírně. Praví zajisté, že tu čteni výpisové svobod veřejně, jak
v archivu zemském na Karlšteině byli nalezeni; a král že »mluvil

jest sám na sněmu, řka: což mi páni dávají vinu, jestliže mám co
z těchto věcí opraviti, chci to rád učinili, jakož se pánům zdáti
bude i zemanům; a též zase páni ať mi odčiní, co sou proti mně



učinili.* Někteří páni ze sněmu prosili krále, aby jim dovolil vy

jednávali soukromí s jednotníky; doufali zajisté, že při jeho dobré
vůli lze bude ukojiti tyto a navrátili zemi pokoj a jednotu. V y

jednávaní taková trvala v Budějovicích dne 9—11 března.
Vyslaní ze sněmu vypravovali, co slyšeli z ust králových, »že Jeho
Milosti v úmysle nikdy nebylo, by co chtěl proti řádům, právům
a svobodám zemským učiniti; a jestližeby se co stalo, to by přišlo
z omylu nějakého aneb z nepaměti, a mělo vše napraveno býti.«
Jednotníci odpověděli, že oni s králem v žádné soudy dáti se ne
mínili, neb že věc jejich nebyla soukromá, nýbrž obecní zemská,
oni pak že nechtěli na králi vytáhnout! nic nového, ale ani co pro
souditi starého. »To samé má také sněm na péči,* pravili vyslaní;
protož aby páni přijeli na příští sněm do Prahy, pak že stavové
všickni hlasem jedním zasadí se o práva i svobody zemské. Jediná
pozůstávala těžkost o hrad Karlštein a klenoty zemské na něm

chované; jednotníci nevěřili výpisům z archivu zemského podaným,
pokud neměli tohoto sami v moci své, a žádali, aby Karlštein i s ko
runou svěřen byl někomu z pánův, kterýžby přísahou zavázán byl
králi a zemi pospolu. Iv tomu když od vyslancův svoleno, slíbili

páni jednotníci přijeti konečně na sněm, kterýž uložen byl do
Prahy v ty dni po sv. Jiří,
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Noviny, kteréž pan Dobrohost přinesl ode dvora papežova,
nebyly pro jednotu panskou příliš potěšitelné. Kardinálové divili

se, že páni směli žádati papeže o peníze, a nepsali předce ani ne
slibovali nikde, žeby o víru katolickou chtěli zasazovat! se proti
králi; neb co měli závazkův mezi sebou, to vše že směřovalo jen
k užitkům jejich vlastním a ne ku prospěchu církve.248 Protož dáno
prý panu Dobrohostovi pergamenu s bullami a papíru popsaného
dosti, ale žádných subsidií k vedení války. Papež těšil prý pány,
že bůh jich neopustí, a napomínal, aby setrvali v odporu proti ka

cíři, proti kterémuž sliboval i on dovesti na vrch právo duchovní,
vyzvati císaře, krále, knížata i města k jejich pomoci, prohlásit! kříž
a ponechati k jejich potřebě, cokoli ve truhlách na odpustky se

bráno bude. O sv. Jiří [24 dubna] sjeli se páni na Roudnici
u pana Zdeňka ze Šternberka, kdež přítomen byl i biskup Jošt, a

pan Dobrohost vypravoval o pořízení svém v Římě. Bylo to kri
tické okamžení pro jednotu, mělali trvati dále, aneb rozejiti a pod
dati se dle námluv Budějovských. Nejmocnější a na statky nejbo
hatší oud její, Jan z Rosenberka, nešel ani do Roudnice, ale upřímo
do Prahy, pravě že tak zůstáno v Budějovicích, a když král po-



dával se k nápravě, že páni neměli příčiny, stavili se déle proti
němu; katolíci horlili napotom naň velice, co na zrádce, a Karvajal,
když došla ho pověst ta, pamatoval se, že již otec páně Janův,
Oldřich z Rosenberka, nikdy prý nedával byl o tomto synu dobré
naděje. Zdeněk ze Šternberka mluvil naproti tomu, že nežby se

poddal kacíři, raději chtěl býti žebrákem. Jednota tedy, ačkoli ze

mdlená, utvrdila se z novu, a páni proti danému slovu nepřišli na
sněm do Prahy, ale poslali tam jen některé své plnomocníky. Hlavní
nesnáze byly vždy o hrad Karlštein a o chované na něm klenoty
zemské: hlavy stavův podobojích, Zdeněk Kostka i Burian Trčka,
oznámili úmysl svůj, nesvoliti k žádné proměně, a králi nebylo arci
radno svěřiti poklady ty rukoum snad pochybným; neb v okolno
stech tehdejších vydati korunu bylo as tolik, co odříci se jí. Protož
poselstvováno mnoho a dlouho mezi Prahou a Roudnicí; hlavní
prostředníci byli biskup Tas, Ičunrat Černý kníže Olešnický a Jan
Bezdružický z Kolovrat. Ustanovena konečně kommisse pánův obojí
strany ku prohledání archivu zemského a svobod v něm pojiště
ných, a mezitím, než ona ku práci své přikročiti mohla, přísahal
kníže Viktorin pánům, rytířstvu i vší zemi učiniti s poklady těmi
věrně a právě až do vyhledání dotčených práv a svobod. Za vy
jednávaní těchto zjevili se v Praze poslové od válečné roty bratrské,
kterážto, vybyta jsouc konečně z Rakous od císaře, hledala služby
nové. Nejprvé obrátili se ku králi s prosbou, aby je, v počtu do
desíti tisíc lidí branných, přijal netoliko v ochranu svou, ale i na

žold; oslyšeni byvše, dne 8 máje v Roudnici podávali se panu
Zdeňkovi do služby proti králi, on pak, maje prvé nákladu dosti
na vlastní lidi, jež pro bezpečí své již dávno ve bráni držeti musel,
odbyl jich nápodobně. Vyšlo tu na jevo, že odepřením subsidií
v Římě nesloužilo se nežli k odkladu onoho povstání, kteréž při
spíšit! usilováno.249

Nejdůležitější následek dlouhého mezi Prahou a Roudnicí vy
jednávaní bylo dobrotivé stání mezi králem a jednotou panskou,
kteréž trvati mělo až do sv. Havla. Pan Dobrohost přinesl byl
jednotníkům svým zprávu jak o krocích, které papež sliboval činiti
ku prospěchu jejich u krále Kazimíra Polského, tak i o podání,
kteréž král Matiáš učinil byl u břehův řeky Dravý; i nabyvše na

děje k ochraně cizí, nechtěli konečnému pokoji ale jen odkladu
války co nejvíce prostrannému. Proto žádali skrze biskupa Tasa
o stání aspoň celoročně, dávajíce čáku, žeby chtěli mezitím urov
nati a vrátiti se ku poslušenství. Nelze určití, byloli chování biskupa



Tasa při tom při všem cele upřímné a němčili známosti o pravém
úmyslu katolických přátel svých: ale jisté jest, že král velmi nerad
a jen jeho snažnými prosbami a sliby přemožen, aby se nezdálo,
žeby katolickým poddaným svým násilí činiti chtěl, svolil konečně
ke stání ne celoročnímu, ale jakož nahoře udáno jest. Když pak
zápis na ně již hotov byl, nastaly prosby nové zvláště skrze pana
Jana z Rosenberka, aby také město Plzeň do stání přijato bylo.
Král po dlouhém zdráhaní sliboval nechati Plzeňských u pokoji až
do sv. Jana; později svolil až do sv. Havla, však jen ústně a nikoli

zápisem, mezitím pak měli do dne sv. Matouše Plzeňští podrobiti
se rozsudku mocnému několika pánův z obojí strany vybraných,
jichžto vrchním rozdílcem měl býti kníže Olešnický Kunrat Černý.

250

Takovými úmluvami uchlácholena bouře hrozivší aspoň na chvíli.

Bylotě patrno, že král dal se obloudit! přílišnou mírulibostí, ana
zkušenost trpká ještě ho byla nepoučila, že jediným pokoje ruko
jemstvím byl mu meč vítězný, a nikoli dobrota i trpělivost. Jakým
asi okem patřil na okolnosti času, dá se poněkud uhodnout! ze

psaní, kteréž dne 3 června dal synovi svému knížeti Viktorinovi do
Moravy: pravil tam, že »děkujíc pánu bohu šťastně se nám vede;
a to stání, o němžť sme po Bernartovi Bírkovi vzkázali, před se jde
a trvá do S. Havla příštího, a důstojný Jošt biskup Vratislavský
a urozený Zdeněk ze Šternberka mají o S. Prokopě k nám přijeti.
Pak kterak se dále zjedná, toť se tebe neutají.*
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Z několika slov těchto náhodou zachovaných poznati jest, že
král té doby dobré dělal sobě čáky; a měl k nim arci všeliké pří
činy. Papežovy odsudky nedokázaly byly dotud nikde moci účinné:
knížata jako dříve tak i napotom obcovali s prohlášeným kacířem,
Albrecht Saský nabízel se i ke branné pomoci proti neposlušným;
poddaní katoličtí jak v Čechách, tak i v zemích korunních ode
přeli výslovně zrušiti věrnost přísahanou, a pokusy k odboji, ježto
v jednotě panské zračily se, nesílily se ale slábly, každým dnem
více. Nesluší pustiti s mysli, že většina i samých katolíkův byla
znamenitá, kteří hanili a zatracovali veškero počínaní Zdeňka ze
Šternberka i společníkův jeho, a že osvědčování oddanosti stávala
se tím hojnější a srdečnější, čím větší nabývala ceny z okolností
času. Horlivostí v tomto smyslu vynikali zejména, mezi šlechtici,
pan Vilém mladší z Risenberka a z Rabí, Jan Popel z Lobkovic
a větší díl pánův z Kolovrat, mezi městy zvláště Most a Cheb;
nejvyšší sudí, pan Lev z Rožmitála, bratr královny, ale nad jiné
tuhý katolík, byl již v listopadu minulém vydal se na cesty po



Europě,
2° 2

aby nemusel stavili se ani proti papeži, ani proti králi.
V Moravě města sice královská ukazovala se již tenkráte poněkud
pochybná, za to ale šlechta byla tím odhodlanější, a přední tehdáž
rodové v zemi, páni z Cimburka i z Pernšteina, byli králi podporou
nejjistější. Nabýváme také nematného ponětí o důrazu vlády české
ze žaloby děkana Hilaria Pražského, kdežto stěžoval si, že král prý
»osadil špehy brány, cesty, brody, nedada žádným poslům ani
listům otce svátého neb jeho legata projiti, a všecky přetřasuje,
a když co takového najde, i na hrdle i na těle i na statku
tresce.* 253

Nemálo nadějí přibylo králi, když na počátku měsíce června
zeť jeho, kníže Albrecht Saský, přivedl do Prahy nejslavnějšího
řečníka německého, doktora Řehoře z Heimburka, aby
bohdá s větším, nežli Martin Mayr, důkladem i zdarem vedl krá
lovskou proti dvoru Římskému obranu. Muž ten již od více nežli
dvadceti let stál v čele všech zápasův, kteří kromě Cech podnikáni
a vedeni byli proti restauraci staré moci papežské. Bylť arci po
rážen vždy a všude, a konečně i vyobcován z církve, ale símě my

šlének, kteréž rozsíval, nezůstávalo neplodné, a ode všech lidí vzdě
laných obracely se k němu pozor i vážnost, ba i přední odpůrce,
kardinál Karvajal, choval se k němu, jakož sme viděli, velmi šetrně.
Co hlava obce duchovní nevidomé sice a neustrojené, ale již dosti
hojné a účinné, mohl sám považován býti za mocnost, a připojil se
ku králi více co spojenec a pomocník, nežli co slouha. Král od
dávna cítil a uznával potřebu, hájiti se pérem ještě více nežli mečem:
ale z opatrnosti zvláštní nechtěl staviti se co husita upřímo proti
celému věku svému a urážeti ho kontroversemi theologickými, nýbrž
usiloval získati a připojiti k sobě raději to, co věk ten měl ve kře
sťanstvu odporného Římu. I nebyloť ovšem mezery veliké mezi

přesvědčením a vyznáním královým i nového diplomaty jeho. Mluvě
dle věku našeho, přijat byl tudíž doktor Řehoř ke dvoru českému
za ministra záležitostí zahraničných; neb kancléř Prokop z Rab

šteina, kteréhož král jen pro ušetření katolíkův nechával v ouřadě,
nehodil se k té potřebě na prosto, a však doktor Řehoř, co cizinec
bez vědomí a svolení sněmu bylby nemohl povýšen býti na ouřad
zemský. Nevíme, přiučilli se za mnoholetého pobytu svého v Praze
také jazyku českému, aby jako Marini a Mayr mohl s králem ne

umějícím nic latině a jen málo německy, obcovati bezprostředně
a důvěrně; že však služby jeho byly věrné a vzácné, tomu za
důkaz slouží královská odměna, propůjčením jemu, nad roční jeho



plat, také panství Chvatěrubského a statku Nelahozeveského v Če
chách.204 První spis, který k obraně králově vyšel z jeho péra, bylo
psaní obšírné, na spůsob manifestu, ku králi Matiášovi uherskému,
hotové sice již na počátku měsíce července, ale datované teprv
28 července z Kladska, když král tam z Moravy přijel; byloť to,
dle uznání přátel i nepřátel, dílo mistrovské,

285 a spůsobilo všude
znamenitou sensaci, kteréž odpory svými ani kardinál Karvajal ani

legat Rudolf Lavantský ubrániti nemohli. Líčilo se v něm celé pů
sobení královo barvami arci jinými, nežli v Římě činiti bylo v oby
čeji, a ukazováno na neprávnost i na ukryté tučky ve formě pro
cessu počatého, ježto samy činily poslušenství se strany královy
nemožné. On totiž pohnán byl k soudu ne co král, ale co soukromá
osoba, co pouhý Jiří z Poděbrad: kdyby tedy byl uposlechl hlasu
takového, jižby byl skutkem seznal, že nebyl králem více. Dále že
viněn byl z relapsu in haeresim, t. j. žeby opět znova upadl byl
v kacířství: z poslušenství jeho žeby se byl mohl bráti důvod,
jakoby uznával sám, že byl kdy dříve kacířem. Papež pak že vy
nešením odsudku (8 prosince 1465) před dojitím lhůty půhonné
vyprázdnil cele moc i ouřad soudcův, an ustanovil prý a vynesl
napřed to, co teprv oni hledati měli: neb mohlili pak kardinálové
potom ještě souditi nestranně nepředpojatě, i staviti se snad na

odpor pánu a ustanoviteli svému ? protož že jim nezbývalo již ko

nání, ale jen potvoření spravedlivosti. I opakována ještě jednou
prosba o sjezd již často žádaný, ne proto prý, aby obnovovaly se

hádky o víru, ale aby svědectvím hodnověrným objevilo se královo
chování, a prostředkováním císaře, králův, knížat a vzácných osob
jiných aby Čechové ku poslušenství dobrovolnému raději přivábeni
nežli k bezděčnému přinuceni býti mohli. Psaní to rozesíláno hojně
do všech krajin křesťanských, a žádáni jsou jak mocnáři zahraniční
všickni, tak i poddaní knížata Slezští a města katolická ve všech
zemích korunních o přímluvu u papeže ve směru dotčeném. Obnovil
tu Řehoř z Heimburka práci vykonanou o rok dříve od doktora
Martina Mayra; poslány králům, knížatům i městům formule, pro
každého zvláště, kterakby papeži psáti měli; opětovány s mnohých
stran přímluvy s větším ještě důvtipem i důrazem nežli dříve, ale
nikoli s větším štěstím.200



Pokrok otázky české a rozdílné králův Polského i Uherského k ní se cho
vání. Konec rot bratrských. Zdeněk ze Šternberka hejtman jednoty panské.
Prostředkování Tasa biskupa Olomuckého. Sněm říšský v Normberce o sv. Mar
tině. Konečný od papeže odsudek 23 prosince. Poměr králův k císaři a
k markrabi Albrechtovi. Sjezd v Jindřichově Hradci a sněm Pražský. Appel
lace králova. Jednota panská mění se ve spolek katolický. Počátek a spů
sob války v Čechách, Slezsku, Moravě a Lužici. Král jest hlavou všech pro
klatých. Nauka děkana Hilaria; odpor pana Rabského a důtky pana Ctibora
z Cimburka. Jednání v Krakově; Kazimír odpírá se války. Sněm nový v Norm

berce; kníže Ludvík Bavorský nepřítel králův. Pokroky války. Poslové Polští
v Cechách činí příměří. Sjezd ve Vratislavi; prodloužení příměří. Jednání
u markrabě Fridricha Braniborského. Ustrojení se jednoty bratří českých.

Události první polovice roku 1466 poučily a přesvědčily jak
papeže Pavla II, tak i kardinala Karvajala, že slova v Římě jakkoli
slavně a důrazně hlásaná neměla sama o sobě té moci, aby po
hýbala i otřásala základy státův, ale že ku provedení odsudkův
apoštolských bylo nevyhnutelně potřebí »pomoci ramene světského*;
ukázalo se také, že odboj jak panské jednoty české, tak i měst
Vratislavi a Plzně nejen nebyl dostatečen k vyvrácení trůnu ka

cířského, anobrž že tito potřebovali a žádali sami ochrany zahra
ničně, aby neklesali a nehynuli ve svém zápasu. Proto počal oprav
dověji nežli dříve obraceti se z Říma zřetel ku panovníkům, kte

řížby byli mocni a volni, propůjčit! se k té potřebě. Dle dávného
řádu a obyčeje bylby to měl učiniti před jinými císař Fridrich III :

ale ačkoli vědělo se, že na vzdor všem přímluvám, kteréž dle zá
vazkův Korneuburských ještě za krále podávati nepřestával, ne

ukrotitelnou hořel proti němu nenávistí, nebylo předce žádné k němu
čáky, protože neměl do sebe ani odvahy ani síly, leda záporné.
Ještě méně nadějí bylo do knížat německých, ježto mezi sebou
nesvorní všickni více neb méně viseli od královy dobré vůle, aniž

jeho moci rovnati se mohli. Král Matiáš Uherský podával a na
bízel se sice sám, ale když jeho branných sil bylo především po
třebí proti Turkům, nezdálo se užívati jich leda v největší teprv
nouzi. Polský král Kazimír uznán za nejbližšího a nejvhodnějšího
nápadníka koruny české již proto, že i panská jednota i Vrati
slavští ukazovali naň a žádali ho míti za pána. Protož ačkoli do-

Článek 7. Počátek bouře: válka s odbojem.
(Rok 1466—1468.)



savadní jeho povzbuzování skrze arcibiskupa Kretenského Jeronýma
i skrze Rudolfa Lavantského nedařilo se, uloženo předce nepou
štěli, ale přičinili se k němu všemi prostředky. Kazimír co do po

vahy osobní lišil se velice od Matiáše uherského: nebylo v něm
silných vášní, kromě loveckých; nebažil po panování, ani po cti a

slávě, ačkoli liboval sobě v nádheře; byl něžný otec i manžel,
ducha smířlivého i snášelivého; k válce i proto neměl chuti, že

pokladnice jeho vždy ve zbědovaném nacházela se stavu; třinácti
letý nad to zápas, ačkoli vesměs vítězný, s křížovníky Pruskými
uvalil byl naň břímě dluhův nesnesitelné. Bylť on již dávno žádostiv

ukončiti boj ten vražedný pokojem čestným a prospěšným, ale
stolice Římská, považovavši země křížovnické za svou majetnost,
bývala vždy nejvíce na odporu, kdykoli o postupování částky jich
jednati se chtělo. Protož nemoha Pavel II upříti pravdy omluvám

Kazimírovým, že mu nebylo lze dáti se do nové s husitskými
Čechami války, pokud neměl pokoje s křížovníky, dal Rudolfovi
Lavantskému nařízení, aby zabera se do Prus osobně, mocí papež
skou zprostředkoval tam pokoj konečný a celý, pod výminkami
třebas pro řád Pruský málo příznivými. Chtěje také napraviti chybu
svou proti panu Dobrohostovi, žádal aby jednota panská vypravila
nějakého důvěrníka znova do Říma. I poslán tam doktor Eliáš,
farář z Jindřichova Hradce : kterýžto vrátiv se, přinesl panu Zdeň
kovi Sternberkovi netoliko naučení, slibův a troštův hojně, ale
i skutečné zápisy na drahnou summu peněz.

257

Poměry osobní krále Jiřího k mocnářům okolním bylyby
mohly v době této býti veskrz pokojné a laskavé, když nežádáno

přírostku moci a slávy ani v Čechách, ani v Rakousích, ani v Polště,
v Uhřích pak chtíč takový musel na uzdě držán a tajen býti: ale
nezkrocené mravy, a zvláště bezuzdná prostopášnost a svévole lidí

branných, nedaly nikde pravého upokojení, a uvodily blahobyt
národův a státův každou chvíli v nebezpečí. Od té doby, co válka,
stavši se uměním, vymáhala vojsko stálé a stav válečnický zvláštní,
Cechové, u nichž obé vzalo bylo původ svůj, zaplétali se do všech
vážnějších svárův a půtek mezi národy, a málo svedeno bitev na

Dunaji a Visle, v severních i západních krajinách, kdežtoby oni a
Moravané byli nevévodili, aneb aspoň nepotýkali se, často i s obou
stran. Ale umělé válčení bývalo vždy spolu drahé i nákladné, a

požíralo summy, kterým pokladnice státní nepostačovaly nikde.
Nejen císař, ale i králové uherský a polský zůstávali na mnoze
dlužni za služby vojenské od Čechův i Moravanův jim činěné:
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a válečníci nebývali upomínatelé střídmí ani zdvořilí, ba obraceli
braň svou často i proti dlužníkům svým vznešeným sice, ale jak
pravili skoupým a váhavým. Dějiny věku plny byly šrůtek takových,
malicherných ale vášnivých, a těžko jest uhodnouti, na které straně

byla pokaždé pravda neb křivda větší; na krále pak Jiřího chodily
žaloby, kdykoli co zavinili poddaní jeho, jakoby on byl měl státi
za ně za všecky. Pominouce mlčením, co v Rakousích se dálo,
připomeneme jen půtky toho spůsobu, které v druhé polovici
r. 1466 dávaly příčiny k nedorozuměním a nesnázem s králi uher

ským a polským. Pan Štěpán Eicinger, Rakušan ode dávna také
do Moravy za obyvatele přijatý, na podzim roku minulého, za

příčinou odepření cla, stavil byl znamenitou zásobu zbraně, z Němec

po Dunaji pro krále Matiáše vezené, a byv ku potrestání pychu
takového stižen od válečných rot bratrských, zejména také na

moravských statcích svých, volal krále Jiřího k své obraně a po
moci. 268 Knížata Kunrat Olešnický a Přemek Tošecký žalovali
20 června na rytíře Buriana Puklici z Pozořic, pána na Štramberku,
i na Zicha z Kelče, že lapkovavše ve Šlezích, jali jim znamenitého
zemana Kořistka i odvedli k Bělíkovi do Lednice v Uhřích, kdežto
šacován byl prý v tisíci zlatých.
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Týž Bělík z Ledpice měl od

dávna krvavé rozepře s moravským pánem Matoušem ze Šternberka
na Lukově, a obapolnými jejich nájezdy hubena i Morava i krajina
Povážská v Uhřích. Pro ty a jiné příčiny král Jiří v první polovici
měsíce července přijel osobně do Brna,

290
i volal tam k sobě od

krále Matiáše plnomocníka Jana Vitéza Ostřihomského arcibiskupa,
k vyjednávaní jak s ním, tak i s rotami bratrskými. Buriana Puklici
skrotil a potrestal obrácením jeho panství Stramberského v léno;
některé z Bratří přijal do své služby a vypravil spolu s Burianem
dotčeným do boje proti Vratislavanům, dav jim za velitele Ctibora
Tovačovského z Cimburka; proti jiným Bratřím dal prohlásit!
válku veřejnou, a svěřil vedení její synovi svému knížeti Viktorinovi,
co hejtmanu tehdáž zemskému; sám pak nadarmo čekav na Ostři
homského arcibiskupa, obrátil se odtud do Kladska, kdežto měl

sjezd se knížaty a stavy Slezskými a vydal 28 července, jakož sme
již vyložili, manifest svůj proti papeži od Řehoře z Heimburka
psaný. Válka s rotami bratrskými, vůbec málo známá, trvala v měsí
cích srpnu a září, až oni vyhnáni byvše z Moravy, utekli se do
Uher a osadili tam Kostolany.

281 Mezitím Bělík Lednický vpadnuv
do Moravy zase, učinil veliké škody netoliko Matoušovi ze Štern
berka, nýbrž i klášteru Vizovickému a sirotkům Kravařským na



Strážnici; odehnán však zase, a Matouš vraziv za ním do Uher,
založil tam dvě posádky k ochraně své i krajanův svých.
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Pan Ctibor Tovačovský z Cimburka v jízdě své skrze Slezsko
neušetřil hranic Polských, ale dal poplenit! městečko i okolí kláštera
Castochova, neopověděv války: neb i Burian Puklice i někteří
hejtmané bratrští chtěli tímto spůsobem upomínati krále Kazimíra
co dlužníka svého. Potom táhnuv dále s brannými asi 3500, dne
6 srpna obehnal Namyslov, městečko Vratislavským náležité, i ležel

před ním téměř dvě neděle; osadil také město Kreuzburg a chtěl
se opevniti v Konstadtu. K dobývaní města Vratislavi měl markrabě
Fridrich Braniborský, dle námluv s králem Jiřím učiněných, poslati
vojsko své s druhé strany, a spojiti je s ním: ale když nepřicházel
nikdo, a naproti tomu slyšeti bylo, že netoliko Vratislavané, od

biskupa Lavantského do boje roznícení, ale i Poláci pod Jakubem
z Dubna blížili se již, a vojsko Ctiborovo také morem v ležení

vypuklým strádati počalo, vrátila se celá ta výprava do Cech s ne

pořízením. Pověst o tom když donesla se Říma, slavena tam co
veliké vítězství; Vratislavští velebeni co hrdinové a vypravováno,
kterak na první legatovo slovo postavilo se jich prý do desíti tisíc
do bráně a kacíři pouhým jejich do pole vstoupením odstrašeni
byli. V skutku ale hrdinové ti, v počtu asi tří tisíc osob, přitáhše
jen ke vsi Smolínu nedaleko Bernstadtu a uslyševše tam o veliké

nepřátel síle, nazejtří proti vůli vůdcův svých vrátili se zase domův,
tak že obě vojska strhla s pole, ani se nespatřivše. 263

Ačkoli hejtman Krakovský Jakub z Dubna chytal se byl po
mstiti plenění kláštera Castochovského válečným do Slez vtrhnutím,
ukázalo se však brzy, že král Kazimír neměl oumyslu, dáti se do
válčení s Cechy. Král Jiří pokáral pana Tovačovského, že Puklicovi
a jeho tovaryšům k vůli dal rušiti pokoj v Polště, a požadavky
těchto, s volí Kazimírovou, odkázány na právní cestu. Nezadlouho
však podal král Polský ještě zřetelnější důkazy své snahy, udržeti
se v dobré vůli s králem Českým. Biskup Lavantský Rudolf opustiv
Vratislav 29 srpna, v Toruni od 8 září vyjednával o konečný pokoj
mezi Kazimírem a křížovníky Pruskými, až 19 října podařilo se
uzavření jeho pod výminkami, aby západní část zemí křížovnických
vrácena byla koruně Polské upřímo a bezprostředně, východní pak
částku aby drželi řád a jeho mistr napotom co propůjčku od téže
koruny. K důležité smlouvě té uznávána sankce papežova za po
třebnou

: tento pak odkládal ji, ažby Kazimír splnil výminku, pod
kterouž ona byla zprostředkována; totiž aby uvázal se spolu v po-
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dávanou sobě korunu českou, a s ní v boj proti kacířům i králi

jejich. Žádáno na něm, nechtělli sám býti králem českým, aby
syna svého prvorozeného Vladislava, aneb druhorozeného Kazimíra,
co dědice českého usadil mezitím ve Vratislavi, jakožto druhé
stolici koruny české, pokud mu do Prahy cesta zbraní proklestěna
nebude, a podávány k tomu, kromě poslušenství panské jednoty
české a knížat i měst Slezských i Lužických, také znamenité
subsidie z komory apoštolské. Kazimír omlouval se v Toruni, že
bez rady stavův svých u věc tak důležitou a těžkou sám uvazovati
se nemohl, a brzkému svolání sněmu říšského mor v zemích jeho
proskakovavší byl na překážku : protož odložil rozhodnutí své až

do sněmu, kterýž měl v měsíci máji léta příštího držán býti
v Petrkově, a zval tam již napřed legata také. Ale boje se, aby
legat nevychloubal se, žeby jej proti kacířskému králi již byl získal,
nařídil řečníkům svým Janovi Ostrorohovi a Vincenciovi Kielbasovi,
jež vypravil ku papeži o potvrzení pokoje Torunského, aby na
cestě v Praze stavíce se, poučili krále, že jakkoli často a důrazné
volán byl k ochraně panské jednoty české, odpíral vždy a odpírati
chtěl i napotom.
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Chování uherského krále Matiáše bylo docela rozdílné. Heim
burkovo slavné dílo, manifest královský dne 28 července, obdivo

vaný také u nepřátel, mělo u něho účinek opačný, tak že od té
doby rostla zřejmě i přičinlivost jeho i oddanost ke stolici Římské.
Na podzim r. 1466 přiblíživ se s vojskem oupravným osobně ke
hranicem Moravským, zdál se zoumysla hledati příležitosti a pří
činy, kudyby s bývalým tchánem svým vejiti mohl ve zlou vůli.
Zachovala se z této doby korrespondence mezi dvory českým a

uherským dosti hojná i zajímavá, kteráž patrné i dostatečné o tom
dává svědectví. 2133 Malicherné půtky pohraničně Matouše ze Štern
berka s Bělíkem z Lednice byly něco aspoň ode třidceti let tak
zobecnělého a všedního, že již ani pozoru vrstevníkův a letopiscův
neobracely k sobě: Matláš ale mimo nadání jal se je pokládati za

zoumyslné rušení smluv a pokoje mezi královstvími uherským a

českým. Král Jiří, když dověděl se o jeho stížnosti, vypravil hned
knížete Viktorina do Moravy k opravení a uklizení té věci. Svolán
o to do Brna sjezd pánův moravských, a přičiněním zvláště biskupa
Olomuckého uzavřena dne 24 října na Výškově smlouva, jejíž mocí
Matouš uvolova) se podati uherskou při svou i spojencův svých
Popovských, Ješka i Doupovce, pod mocný rozsudek dvou pánův
uherských, arcibiskupa Ostřihomského a palatina Michala Orsága



z Guth, a dvou českých, biskupa Olomuckého i pana Jindřicha
z Lipého aneb Jana Jičínského z Cimburka. To ale nelíbilo se králi
Matiášovi, kterýžto z ležení svého u Somorjan 9 listopadu psal
knížeti Viktorinovi velmi příkře, že mu nebylo činiti o Matouše,
ale o držení a plnění smluv mezi oběma mocnostmi, že bylo škoda
práce vynaložené na upokojení člověka nezbedného, ten že měl
dříve mocí skrušen a pokořen býti a potom svého práva požiti,
jemu králi že nehodilo se dávati se s ním v soudy co straně se
stranou a žebrati o spravedlivost; protož žádal nejprv pomsty, a

potom teprv míření, sice žeby přinucen byl své křivdy mstíti sám.
Den na to, 10 listopadu, úmyslem neméně patrným poslal z téhož
ležení papeži Pavlovi II authentický opis přísahy, kterou král Jiří
před svým korunováním byl složil v ruce biskupův uherských.
Kníže Viktorin psaní Matiášova, »pro drsná i příkrá v něm slova*,
otci svému ani poslati nechtěl: ale Matiáš doložil (18 listopadu),
že nepsal byl bez rozmyslu, a že vždy ještě snáze bývá, snášeti
slova příkrá, nežli příkré skutky; pokojné námluvy že buřičům jen
dodávají smělosti, a jemu smlouvání s Matoušem žeby sloužilo
k ujmě na cti. Brzy pak rozšířil se sbor stížností obapolných; pan
Jindřich z Lipého žaloval na služebníky palatina uherského Michala,
že na statcích jeho činili veliké škody, a pych Eicingrův vzat také
u přetřásaní. Král Jiří vypravil byl nejprvé k Matiášovi pana Jana
Jičinského z Cimburka, kterýž pobyv na dvoře jeho v Trnavě
dne 19 prosince, vrátil se odtud s domněním, že se mu podařilo
ukliditi všecky nesnáze. Brzy ale, některý den před vánocemi, když
došla Prahy příkrá psaní Matiášova, dal i král Jiří na ně odpověd
nevášnivou sice, ale vážnou. »Meče, pravil, jen tam užívati sluší,
kde odpírá se právu poslušenství: i kterak slušeloby násilím odpo
vídat! tomu, kdo volá se ku právu? My nerovnali Vás nikdy k Ma

toušovi Šternberskému: ale kdybychom oba králové obořili se naň
mocí, kdež on požaduje spravedlivosti, nemohloliby právem říci se,
že spikujeme se k utiskování svých poddaných? I nám a našim
v Uhřích a z Uher mnohé škody činily se a činí se podnes, aniž
sme kdy byli mysli tak křehké, abychom proto v pochybu brali

upřímnost Vaši; ale budemeli mnoho hádati se, lahodnáli či perná
mezi námi dávají se slova, jest se obávati, aby oheň mladistvé krve
Vaší konečně nepohnul i vážného rozmyslu našeho k následování
daného nám příkladu. Litujeme velice, že arcibiskup Ostřihomský,
jehož jsme tak tužebně očekávali, nepřijel k nám, když jsme byli
v Brně: kdybychom byli mohli mluviti s ním, nebyloby dávno ni-



žádného nedorozumění mezi námi.« Proto prosil král opět, aby týž
arcibiskup poslán byl k němu až do Cech; kníže Viktorin že měl

rozkaz, přijmouti jej v ochranu svou na hranicích osobně a dopro
vodit! až k otci a zase nazpět, tak že o bezpečí jeho cesty nebylo
starosti nižádné. Když ale přibývalo živosti v dopisování, poslal
zase, ještě před novým rokem, Albrechta Kostku do ležení Ma

tiášova u Kostolan: a ten, jako pan Jičínský, vrátil se také s ujišťo
váním, že Matiáš Jiřího ctil co otce svého, aniž měl úmysl, nesnadnit!
se s ním očkoli; tomu na důkaz že byl ochoten, sjeti se s ním
osobně na místě příhodném co nejdříve. Psal také arcibiskup Ostři
homský (19 prosince), že znal mysl pána svého i mohl jistiti, že

on »byl srdce tak laskavého na Jasnost Vaši, žebyste ve štěstí
i v neštěstí nalezli jej takového k sobě bratra i pomocníka, jako
vého si jen žádati můžete. A pravím dále důvěrně, že bude Jasnosti
Vaší veliká škoda, nezachováteli sobě bratra takového; zachovat!
pak můžete, když plniti budete, čím jste mu povinni, a když ne
ukážete přízné zločincům těmto, kteří nemají ani bázně před bohem,
ani studu před lidmi.*

Pode jménem zločincův neznačeni tuto ani Eicinger, ani Matouš
ze Šternberka, nýbrž válečná ona společnost, kterou ještě vždy na

zýváno »bratřími českými* a někdy také »žebráky*, ačkoli již
drahně let záležela ze sběře všelikých národův, a vůdcové její ne

byli husité, ale katolíci; duch starotáborský byl v běhu posledního
desítiletí cele z ní vypáchnul, a nezachovalo se nežli zevnější ústrojí
a taktika rot někdy Zižkových.'

60 Podotkli sme již, že větší částka

jich, vyhnáni byvše od knížete Viktorina z Moravy, usadili se
v Uhřích nedaleko Trnavy u Kostolan a založili tam tábor nový
a pevný, V bitvě s Uhry a Rakušany na podzim dne neznámého
svedené octli se přední jejich hejtmané František z Háje a Jiří
z Lichtenburka v zajetí, ale Jan Svehla opraviv boj, porazil zvláště

Rakušany tak, že jich ke dvěma stům zůstalo na bojišti, a mnozí

jatí vedeni do táboru. Král Matiáš maje valné své vojsko po ruce,
umínil nyní ostatky tyto moci branné samostatné a nebezpečné vy
hladit! v zemi své naprosto; dožádal se k tomu také pomoci od
císaře, a krále českého donutil jednáním již vyloženým brániti tova

ryšům bratrským, aby nepřispěli svým ku pomoci. Tábor u Ko
stolan obehnán od něho dne 6 prosince. Švehla skrze pány Oldřicha
z Grafeneku a Rinolta z Rozgoně podával se několikrát ke smlouvě,
chtěje za svobodné propuštění vzdáti tábor, ale nedosáhl ničeho.
Proto prodloužen boj zoufalý a smělý až do dne 29 ledna 1467,



kdežto nemohše bratří trvati déle, zvláště pro nedostatek vody,
mínili probiti se skrze vojsko nepřátelské: ale jen asi pět set jich
provedli ten oumysl, a i z nich mnozí na cestě pobiti a schytáni,
jiných asi sedm set vrátili se do táboru zase, a nazejtří, 30 ledna,
vyšedše odtud bezbranní, vzdali se králi na milost a nemilost. Vše
to dálo se v zimě neobyčejně kruté. Svehla byv již na svobodě
a bloudiv jízdecky o samotě celý umdlený od sedlákův poznán a

chycen jest i představen králi s provazem na krku. Bez meškání
dne 31 ledna dal jich Matiáš pověsiti na šibenici dle jedněch do
70, dle jiných do 150, Svehlu samého, svého někdy dvořana, nej
výše; jatých pomořeno také mnoho po žalářích, žen jejich do tří
set rozevdáno nejvíce prý Rácům ve vojště králově a pohromou
tou společnost sama zemdlena i rozplašena tak, že napotom již jen
o chudých jejích zbytcích řeč bývá. Ale jádro její stalo se brzy
zase jádrem královského vojska uherského; z něho utvořila se po
věstná později »rota černá«, hejtmané pak někdy bratrští, František
z Háje, Blažej Podmanický a jiní prosluli co nejráznější vůdcové
polní vojska Matiášova.' 67

Vítězství to spůsobilo netoliko v ležení uherském, ale i u všech

nepřátel českých velikou radost: »teď potáhneme do Cech a na

ložíme tam s kacíři právě jako zde s loupežníky!* tak mluveno

netajně, a Matiáš sám psal 2 února 1467 z Trnavy knížeti Vikto
rinovi: »Rušitelé pokoje království našeho z boží vůle octli se již
v rukou našich. Ale mnozí poddaní naši, neprovinivše nic, drží se
v markrabství vašem v zajetí, a máme tam nepřátely své zvláštní.
Protož žádáme dle smluv a přátelství našeho, aby jatí nám bez
šacunku na svobodu vydáni a nepřátelé naši v zemi trpíni nebyli:
jináče věz Bratrství Vaše, že přijdeme si pro ně sami a naštívíme
i shledáme všecky své nepřátely v markrabství i jinde, bez rušení
ovšem pokoje a smluv, kteréž máme s králem otcem Vaším i naším
a s Bratrstvím Vaším.* Takovým slovům nemohlo nerozumět! se
na dvoře českém, a počato tušiti pravou cenu laskavých osvědčo
vání, kteráž Matiáš byl činil panům Jičínskému a Kostkovi; ale

pohroma, kterouž království uherské utrpělo s jiné strany, (ježto
Turci, když leženo u Kostolan, vpadše u veliké síle do Sedmi
hradska i do jižních Uher, odvedli odtud do 40 tisíc křesťanův do

zajetí,) spůsobila zase proměnu, že nedočkavý boje českého král
musel pospíšili do Budína zase, odložili provedení tajných úmyslův
k době příhodnější, a činiti se králi Jiřímu zase přítelem. Následo
vavší na to povstání v Sedmihradsku a potřeba války s vojvodou



Štěpánem Valaským daly příčinu, že nucená ta tvárnost přátelská
trvala ještě celý rok. 268

Následkem těchto poměrův zůstala panská jednota česká dlouho
bez ochrany cizí, po kteréž toužila. Vratislavský biskup Jošt volal

jednotníky své ku poradě do města Zitavy na den narození Marie

panny. Sjeli se tam u menším počtu, nežli se bylo nadáti, a zůstali

pohromadě dne 12—18 září [1466]. Ustrojili se však lépe, volivše
sobě pana Zdeňka ze Šternberka za hejtmana i ustanovivše spůsob,
kterak ostatní katolíci v koruně české měli k nim připojovati se.
Ale uznali spolu, že válka s králem, pokud nebudou míti pomoci
z ciziny, stalaby se jim záhubou, a protož že bylo potřebí, po
uplynutí příměří o S. Havle přičiniti se a žádati o nejdelší co možné

jeho prodloužení. Kdyby král naprosto svoliti nechtěl, uloženo žá
dati o sněm koruny do měst Olomouce aneb Brna i dávati naději
ke smíření se konečnému. Dle umluv předešlých byliby měli biskup
Jošt a pan Zdeněk přijeti ku králi o sv. Prokopě, což ale, nevíme

pro kterou příčinu, nestalo se. Tím snáze pochopiti jest odpor
králův, když na nejbližším sněmu zemském v Praze, po sv. Václavě,
o prodloužení příměří prosen byl; nechtěli naprosto slyšeti o dalším

odkladu, pravě, že ve při své s pány hotov byl dle starého řádu

podrobit! se výroku soudu zemského, a oni že povinni byli učiniti

tolikéž; neposlušní pak že očekávati měli na sebe trest, jakovéhož
zasluhovali. Biskup Olomucký ale stal se opět předním pánův pří
mluvcem a prostředníkem, a snažným jeho prosbám podařilo se

konečně, že odevzdána věc do rukou čtyř mocných rozsudí, Kun
rata Černého knížete Olešnického, Jindřicha z Michalovic, Jana
Zajíce a Zdeňka Kostky, kteřížto dne 3 října vynesli nález, že pří
měří prodlouženo až do sv. Jiří roku příštího, mezitím pak o hrom
nicích měly sjeti se strany obě v Jindřichově Hradci; co z práv
a zemských svobod vyhledáno z obou stran, mělo tam snešeno a
rozhodnuto býti, tak aby napravili král i páni své vykročení, kteréž
dokázáno bude; pak o viny zvláštní, které strana straně dávala, že
budou rozdílcové mocní biskup Tas, kníže Kunrat, Jindřich z Mi

chalovic a Jan Zajíc. Ke smlouvě té přivěsili pečeti své jak král,
tak i přední jednotníci všichni. Král nadál se prý, že touto cestou
dojde konečného narovnání a pokoje: nepomyslil, že stála proti
němu moc, která rozvazovati mohla všecky jemu činěné sliby a

závazky.
269

Postavení a působení v těchto létech biskupa Olomuckého,
Tasa z Boskovic, bylo čím důležitější, tím choulostivější. Krále Ji-



řího škodná shovívavost naproti pánům zpronevěřilým, kteráž tak
chatrně svědčila o jeho předvídavé moudrosti, ba chytrosti, dá se

jen pochopiti a vysvětliti mocí tou, kterouž Tas provozoval v mysli
králově. v Nebyli! sice královým přítelem nikdy, ač byl příbuzen se

strany matčiny: ale Jiří znal jej od dávna co přítele své vlasti, co
preláta osvíceného a ve věcech církevních nad jiné svobodomysl
nějšího; věrnost, kterouž prokázal byl ve sporu o Cornštein, na
hněv papežův a jeho legata se neohlédaje, dodávala slovům jeho
víry a váhy. Chválen byl vůbec co muž postavy vysoké a ušlech
tilé, tváře přívětivé, mravův líbezných, ducha bystrého a výmluv
nosti nevšední; za mládí študovav v Itálii, vrátil se byl odtud nad

šený duchem humanismu a láskou k literatuře i krásoumě; zámek
od něho na Výškově vystavený obdivován byl dlouho pro ouhled
nost a nádheru; staral se také o zvelebení škol ve své diecesi.
Když ale přese všecky papežovy zápovědi nepřestal choditi ku krá
lovu dvoru, aby odvrátil záhubu hrozivší jednotě panské, Pavel II
odjal mu zvláštním nařízením moc, požívati statkův biskupství Olo

muckého, a vyhrožoval ještě přísnějším potrestáním, setrváli v ne

poslušenství.
270 Takž nemoha co prostředník mezi stranami a zá

sadami nesmiřitelnými uhájiti postavení svého, musel dříveji později
umknouti na stranu a prosluti konečně co zrádce tím horší, čím
více mu věřeno bylo. Však i to pamatovat! sluší, že přílišná mír
nost králova brala ohled ne naň na jediného toliko, ale i na jiné
katolické poddané dosti hojné, kteří potom věrnosti své nezrušili

nikdy.
Všecky události, které stíhaly se od té doby rychlým krokem,

učily krále, že ustupností a smířlivostí nedobude žádoucího pokoje,
ale že zápas rozhodný o život a smrt stal se mu neodvratitelným.
Sněmování říšské v Normberku o sv. Martině přivedlo rozstrk ve

řejný netoliko s papežem, ale i s císařem. Již s jara oznamoval
byl král uherský křesťanstvu veškerému, že Mahomed II obmýšlel
na to léto výpravu do Uher valnější nežli kdy, a žádal o pomoc.
Proto rozepsal císař sněm dotčený a volal k němu, psaním dne
7 srpna, také krále Českého. Jiří poznav ve poradách takových
výborný prostředek, potáhnouti knížata říšská k účastenství svému,
vypravil do Normberka pány Albrechta Kostku i Beneše z Weit
mile ve 260 koních. Osobně tam přítomni byli markrabě Albrecht
Braniborský, Ota kníže Bavorský, Eberhard hrabě Wirtemberský
a jiní; od císaře předsedal Oldřich z Grafeneku, designovaný již
vrchní velitel vojska křesťanského a spolu plnomocník Uherského



krále; od pápeře poslán co legat doktor Fantin. Zvolením toho
člověka dal Pavel II znamení, že mu ještě více záleželo na zjevné
proti králi českému demonstraci, nežli na obraně proti Turkům.
Fantin protestoval veřejně proti přijetí vyslancův českých do sněmu,
jakožto kacířův, a stavoval pro ně služby Boží v Normberku, před
seda pak Oldřich z Grafeneku i jiní císařovi plnomocníci nenašli
ani slovíčka ku pokáraní tak urážlivé pretense; když ale knížata
i radové jejich provedli to předce, že Cechové do posezení uvedeni
a tam slyšáni jsou (19 listopadu), Fantin vzdálil se sám, a nepři
cházel napotom, kdykoli oni měli býti přítomni. V takovémto roz
kvašení myslí, když jedni stranili legatovi, jiní knížatům, nemohlo
ve hlavní věci uzavřeno býti nic, nežli odklad obyčejný ke sněmu

jinému. Markrabě však Albrecht užil té příležitosti ku prospěchu
krále Jiřího. Poněvadž nehoda křesťanův byla patrná, kdyby měli

brojiti se a válčiti mezi sebou, místo coby spojenými silami táhli
proti Turkům, umluvil to s přítomnými knížaty a s radami ne

přítomných, že měli zespolka učiniti poselství ku papeži a obnoviti
žádost, aby králi českému dáno bylo slyšení, o kteréž usiloval od
dávna. Zachovala se i instrukce, vyšlá z markrabovy kanceláře, co
a kterakby poslové v té věci u papeže jednati měli. Někteří z těchto
byli po vánocích v Praze, ostatní všickni měli sečkati a spojiti se
v Benátkách nejdéle do masopustní neděle: ale kurie Římská

předešla ty péče rozhodnutím nenadálým.
2

' 1

Jakub kardinál Pavijský, přední v Římě vedle Karvajala
i Františka Sienského podněcovatel přísnosti proti králi Jiřímu, chválil
ve spisech svých netoliko veškero počínaní stolice Římské v té
věci, ale i dlouhou shovívavost její. »Konalisme,« tak pravil, »ouřad
spravedlivosti a přiměšovali k ní milosrdenství; nezanedbáno nižádné
slavnosti, nižádného řádu, nižádné lhůty k čekání, chováno se ve
všem jak náleželo. Do čtyř let prodleno se soudem od prvního
půhonu, ne z nedbalosti, ale z úmysla. Třikráte k žádosti císařově,
jednou k žádosti knížat, slibovavších polepšení, zastaven běh pře,
s větší vždy povolností nežli nadějí. Ale shovíváno vždy pod vý
minkou, aby Jiří mezitím věrných neutiskoval. Nadužíval on do
brotivosti naší, a zuřil na každý den více a více, že sme litovati
musili propůjčení svého. Konečně přiblížil se den soudu, péčí
kardinálův delegovaných pře dozrála k nálezu, aniž Jiří dostavoval
se k odpovídaní. Svoláni tedy otcové k radě, čteny akta i veškero
pře líčení, dána i k odporu zvůle, a však jedním všech hlasem
uznán on za křivopřísežníka, za svatokrádce, za kacíře. Aby pak



nález nabyl větší vážnosti, svoláni z každého národu a z každého
řádu prelátského doktorové práv, co jich v Římě bylo, a tázáni

byvše každý zvláště, srovnávali se s kardinály v soudu svém všickni.

Jediná toliko starost soužila ještě papeže a některé preláty, že

nebylo viděti na jisto, kdo měl býti mstitelem a plnitelem nálezu

apoštolského. Do císaře, poněvadž ke všemu byl zpozdilý, nebylo
žádné naděje; králové Polský a Uherský, doma zaměstnáni byvše,
zdáli se tehdáž nedosti spůsobní: o pánech zemských pochybovalo
se, žeby síly jejich postačovaly k boji; a vědělo se, že ze vzdále

nějších knížat žádný neuváže se v podniknutí tak těžké a dlouho
trvanlivé. Mezitím aby nález ležeti, on pak dále kralovati měl, my
abychom potýkali se slovy, on zbraní, byloby očitě nám nejen ke

škodě, ale i ku posměchu. Mysli proto kolotavé jediný ukřepil Jan
kardinál Portuenský (Karvajal), muž výtečné moudrosti a kacířův

nejprudčejší odpůrce: kterýžto vida rozpaky u věci tak potřebné,
»proč,« zvolal »měříme lidským soudem všecko ? ve věcech velikých
neslušíli bohu zůstaviti částku ? Nepřispějeli nám císař, ani Polák,
ani Uher, za to stojím, přispěje s výsosti svaté bůh a potře hlavu
bezbožnou; my jen vykonejme povinnost svou, ostatek provede on
bez meškání,* Mocné bylo působení slov jeho, a uzavřeno tudíž
(21 prosince), že odsudek konečný vynešen měl býti ve svátcích
tehdáž nastávavších.“

Ve veřejné proto držané konsistoři, v outerý dne 23 prosince
[ 1466], u přítomnosti asi čtyř tisíc osob, řečnil nejprv konsistorialní
advokat de Baroncellis obšírně o neřesti husitského kacířství a
vinách Jiřího Poděbrada, i žádal, aby ovce prašivá, pro uvarování
nákazy, vyloučena byla z ovčince páně. Na to prokurátor víry
Antonín z Eugubio vypravoval o veškerém běhu vyšetřování za

vedeného i kterak vše k vynešení nálezu již hotovo bylo. Pro
ušetření formy poručil papež jednomu arcibiskupovi a třem biskupům,
aby ještě stalo se prohlášení veřejné, a Jiří aneb jeho zástupce aby
zavolán byl do síně. Když ale oni vrátivše se, svědčili o jeho nestání
k soudu, Pavel II sám jav se řečniti, mnoho vykládal o páchané
v Čechách po ten den ohavnosti a o potřebě trestu i opravy; pak
skončiv kázal kardinálovi místokancléři čisti nález. Tím usouzeno
a prohlášeno, že syn zatracení, Jiří aneb Jiřík z Kunstatu a z Podě
brad, českého království osobitel, byl kacířem a kacířův hajitelem
neústupným křivopřísežníkem a svatokrádcem, a protož že upadl
ve všecky pokuty, kteréž na tak těžká provinění z práva od dávna
vyměřeny byly; následovně že odsouzen a zbaven byl všeho důsto-



jenství královského, markrabského, knížecího aneb jiného jakéhokoli,
všeho také panství, všech statkův a práv, kteréž vůbec jemu odjaty
býti měly; i potomci jeho usouzeni za neschopné a nespůsobné
netoliko k důstojenství, ale i k dědictví jakémukoli, a poddaní roz
řešeni a osvobozeni ode všech slibův i závazkův, kterýmiž jemu
byli zavázáni. Radostným prokurátora víry děkováním za spravedlivý
a spasitelný ten nález a nařízením, aby ohlášen byl celému světu,
skončilo se památné toho dne konsistorní posezení.
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Veliké bylo působení kroku toho, avšak poněkud jiné, nežli
v Římě samém tušilo se. Vratislavští, kteříž od dávna čekali naň

jako prý otcové v pekle na příští Kristovo, obdrželi první o něm
známost již 20 ledna 1467; Zdeňka ze Šternberka došla také již
před hromnicemi: vůbec ale v Cechách i zemích okolních roz
hlášena bulla osudná teprv ve druhé polovici měsíce února. Dojem
šel z ní všude prudký a pronikavý, ano dávalo se s nejvyššího
místa na zemi znamení k bojům a vraždám bez míry a konce;
zbuzená zase, co nějaká příšera, pamět válek i hrůz táborských
plodila všude, tu strach a smutek teskný, tam divokou radost a

naději. V nesnázi nemenší nežli král Jiří ocitovali se knížata
němečtí, zvláště domu Saského i Braniborského; Jan Magdeburský
arcibiskup z domu knížat Bavorských tupil veřejně ohlašování
kruciaty nové; na vysokých školách Lipských i Erfurtských za
vedena hádaní hlučná, slušeloli právem vyzývati k válce proti
kacířům, a všude slyšeti bylo reptání, že papež Cechy, ježto byliby
rádi požívali pokoje, hnal do bráně a odění bezděky zase.273 Hořeli
on arci vášní proti nim, ale odsudek dne 23 prosince nepocházel
z vášně: byltě následek nutný a nevyhnutelný odsudku dne 31 března
1462. Bylby sice mohl Pavel II opustiti dráhu od Pia II nastoupenou,
a následovat! příkladu jiných předchůdcův svých, Eugenia IV,
Mikuláše V i Kalixta III: k tomu ale bylby potřeboval více ducha
samostatného, více známosti a důmyslu, nežli mu od přírody pro
půjčeno bylo; neb duch Piův vládnul ještě dvorem jeho aspoň
v ohledu tomto. Nesluší pak ze příčiny té, že v posledních stoletích
klatba papežská již byla tuze zobecněla, domýšlet! se, žeby odsudek
ten zůstal byl bez moci; prohřešení Čechův, odstoupením od jednoty
církve, bylo dle uznání souvěkého křesťanstva veliké, a zbraň jináče
málo účinná, užívána jsouc proti nim, nabývala tou příležitostí nové
síly a vážnosti, nového takořka zasvěcení. Proto naděje před rokem
neochotností německou zbuzené ukázaly se konečně býti marné,
činným podněcováním staré předsudky a vášně vzkřísily se zase;



ducha věku poznali bylo z jediného skutku toho, že i Lipští a
Erfurtští studenti sami, prodavše prý knihy a šaty své, nezadlouho
hrnuli se v tlupy dobrovolnické, brali na se znamení kříže a táhli
valně do zemí českých, aby účastnili se boje a zásluh ve prolévaní
krve kacířské. Ale účinek jiný, kteréhožto v Římě nepředvídáno,
byl ten, že bojem novým kacířství české nevypleněno, nýbrž ve

bytu svém utvrzeno jest. Kališnictví ono, při duchovní chudobě
své, po smrti Rokycanově a krále Jiřího dle vší podobnosti byloby
rozešlo se brzy samo dílem do lůna církve katolické, dílem do
nové tehdáž jednoty bratří českých; zápasem ale mnoholetým na

bylo jestli ne síly, aspoň většího uvědomění v různosti a samovládě
své. O škodných následcích bouře pro vedení obrany křesťanské
proti Turkům nastane nám jinde řeč místnější.

O vánocích, dříve než král Jiří zvěděl o papežově klatbě, poslal
císaři Fridrichovi psaní nad míru důtklivé za příčinou předešlého
sněmu Normberského; skladatel jeho Řehoř z Heimburka pustil
v něm uzdu veškeré nenávisti a pohrdě, kterouž choval byl proti
císaři ode dávných let; vůbec přítomnost jeho na dvoře českém
nehověla přátelským poměrům mezi panovníky. I ačkoli psaní ono

bylo pravý list odpovědný,
274 neohlásil proto ani nepočal král

zvláštní s císařem války, ale ujal se pánův některých, kteří v ho

řejších Rakousích s ním se nesnadili, jako Jiří ze Steinu, kancléř
někdy arciknížete Albrechta i dávný přítel Řehoře z Heimburka,
Vilém z Puchheimu a jiní. Když pak císař pro utišení bouře té a

pro jednání s dvorem Bavorským přijel osobně do Lince i sněmoval

tam, král vypraviv k němu Jana z Rosenberka, Apla z Fictum a
Beneše z Weitmile, dal jej upomínati z dluhu ještě za vysvobození
u Vídně povinného, a žádal, aby páni moravští, jež pán ze Stahren
berka držel u vězení, byli propuštěni, a Jiří ze Steinu aby pokojně
požívati mohl práva zástavy, kteréž měl na hradu a panství Steier
v Rakousích. Poslové čeští 15 února přijeli do Lince a 17 již
odjeli zase v nevoli. Dle řečí důtklivých i důrazných, kteréž tu
padaly s obou stran, zdála se nevyhnutelná nastávati válka: když
ale krále mezitím jiné podešly péče, a císařova energie jak obyčejně
netrvala přes chvíli, ponecháno vše ve stavu, kterýž nebyl ani

válkou, ani pokojem. Titíž poslové, odjíždějíce z Lince, na předměstí
potkali se s panem Burianem z Gutšteina, kterýž co posel jednoty
panské pospíchal ke dvoru císařovu; a císař pomstil své křivdy
na králi tím, že uznal tutéž jednotu veřejně za mocnost oprávněnou



i samostatnou, propůjčiv jí 21 února [1467] právo, aby v městě Plzni

svou zvláštní minci na český ráz a zrno zaraziti a vydávati mohla. 2
'
0

Pozoru hodný byl úkaz, že právě té doby, když papež i císař
stali se nejkrutějšími nepřátely krále Českého, kníže Německý jim
od jakživa nejoddanější a hlavní hájitel autority jejich i celé sou

stavy středověké v Němcích, markrabě Albrecht Braniborský, při
vinul se k němu tím stáleji, a neváže sobě pohrůžek ani hněvu

jejich, upevnil s ním svazek nejužší. Bylo to znamením, že u něho
srdce převládalo i v politice, a že král Jiří byl získal jeho přízeň
a vážnost netoliko mocí, ale i osobní povahou svou. Kněžna Ursula
byla prý jeho nejmilejší dítě; pravili sme, že ji, teprv desítiletou,
již r. 1460 byl zasnoubil Jindřichovi synu královu. Usilováno sice
v Římě velice, rozvesti svazek ten zase; a že neprospěla napomínaní,
aby markrabě neprznil krve své smíšením jí s krví kacířskou, dány
země jeho 15 října 1466 pod interdikt, a doléháno na kněžnu
samu, sužováním jejího svědomí i podsouváním její lásce ženichův

jiných, a však vše nadarmo. Aby uvarovalo se pohoršení, jehož
od papežova legata v té věci obávati se bylo, spůsobil to markrabě,
že nevěsta přivezena téměř podtají do Chebu a tu na konci maso

pustu (asi 10 února 1467) oddána s knížetem Jindřichem, ač ne

slavně, aspoň pořádně.
270

O sjezdu v Jindřichově Hradci, kterýž dle umluv držán
byl po hromnicích tohoto roku, zachovalo se nám příliš málo

zpráv:
277 čehož tím více litovati jest, čím důležitější bylo veškeré

jednání jeho. Měl tu mocně rozhodnut a ukončen býti spor onen

již po všech zemích rozhlášený, kterýž vedli přední páni čeští
s králem o svobody své již téměř ode dvou let. Od krále přišli
tam kníže Kunrat Černý Olešnický, biskup Tas Olomucký, nej
vyšší komorník Jindřich z Michalovic, Zdeněk Kostka z Postupic,
Vilém mladší z Rabí, kancléř Prokop z Rabšteina a jiní páni a

zemané; s druhé strany přítomni byli všickni oudové jednoty
panské, kromě biskupa Jošta; také císař a legat Rudolf měli tam
své agenty. Opravcové smluvou dne 3 října 1466 jmenovaní při
nesli s sebou výpisy všech privilegií a svobod v archivu zemském
na Karlšteině chovaných; ale Zdeněk ze Šternberka ohledav je,
pravil, že ony nebyly všecky, a že ty, které předloženy, nesloužily
ani za groš ke svobodám zemským. Páni odpověděli, že jiných
listův neměli, a že pilně přehlednuti všickni, co jich přivezeno
s Karlšteina; král že ujišťoval, že jich nebylo více, oni pak že byli
o pravdě toho také přesvědčeni. »Ale my nejsme,« odsekl krátce



Zdeněk, a dal tím příčinu k hádkám dlouhým a živým. Potom
čteno, co Jan z Rosenberka dal byl vypsati o svobodách zemských
ze svého archivu; protože již od časův císaře Karla IV byl obyčej
dávati pánům z Rosenberka, co předním pánům zemským, všecky
listiny ke schování, které králové čeští stavům svým vůbec udělo
vali. Ve výpisech těchto tvrdilo se 1) o minci, že král měl ji raziti

tak, aby ke stu hřivnám čistého stříbra přiměšovalo se pokaždé
12 hřiven mědi, 2) o berních, že neměly brány býti, leč při vdá
vaní dcer králových, a to vždy po 16 groších s lánu; 3) o zámcích

koruny české, že neměli naprosto ani odcizováni, ani zastavováni

býti; 4) o soudu zemském, že král měl jej osazovati s radou
panskou; 5) o vojnách, že kromě hranic českých stavové nebyli
zavázáni válčiti na svůj vlastní groš. I žádal pan Zdeněk, jako
dříve, aby král postoupil pánům v moc jejich jak koruny, tak
i archivu zemského, i aby dal od sebe zápisy na všecky stavovské
svobody; tyto však, pravil, že nestačily od něho samého, ale že

měly spolu potvrzeny býti od císaře, protože král český, co man
císařův, neměl prý moci k ustanovení věcí tak velikých, bez vědomí
a vůle pána svého. Tak velice zaslepila muže toho vášeň a nenávist,
že pro domnělé svobody stavu svého neostýchal se podávati vlast
ve služebnost a porobu od věkův neslýchanou! Páni nemohli mu
v tom dáti za právo: a když neústupně stál na smyslu svém, aniž

přijmouti chtěl jakéhokoli návrhu ke smíření, rozjel se sjezd bez
konce a s velikým myslí rozjitřením. O rozbroji pro víru nebylo
prý ve Hradci ani řeči; ba když tázali se Zdeňka, chtělli pro víru
vésti boj proti králi, odpověděl veřejně, že o víru starati se byla
věc papežova, ne jeho. Víme nicméně z vyznání pozdějších, že

jednota panská bylaby ve Hradci o svobody zemské dobře mohla
smluviti a srovnati se, by pře víry byla v to nevkročila co pře
kážka. Neb ačkoli věděl již Zdeněk o papežově odsudku 23 pro
since, neměl však ještě ničeho více od císaře ani od legata, nežli

napomenutí, nedávati se do žádné smlouvy, a teprv později došlo
ho pojištění, že bude moci válku vésti papežovým poručením
i nákladem. 278

Nezdařením se jednání Hradeckého nabyl sněm, který násle
doval v Praze o suchých dnech postních, neobyčejné důležitosti.
Počal se 24 a trval do 27 února; stavové scházeli se u velikém

počtu ve hlavní síni dvoru královnina pokaždé v 8 hodin ráno ;

král předsedal sám, a z knížat bývali přítomni zejména Kunrat

Olešnický i Jan Zahaňský. Nejprvé dávali páni zprávu o svém



jednání ve Hradci, a král nejednou chápal se slova sám, aby odpor
kladl slovům Zdeňkovým. Co do poměru svého k císaři pravil, že
králové čeští nebyli manové císařovi, leč pokud zastávali ouřad
kurfirstský, a že ku propůjčování práv a svobod v zemi své ne

potřebovali nikdy svolení jeho; k čemuž přisvědčoval sněm celý.
279

Co do stížných článkův panských opakoval řeči ze předešlých
jednání již známé; o koruně pravil, že ona králi, pokud živ jest,
náleží, a nikoli pánům; klenoty zemské že v dobrém byly opatření
u knížete Viktorina, pána zemského, i u druhého purkrabí Karl

štejnského, Beneše z Weitmile, muže dokonale Zachovalého. Hraduv
že neodcizil od království žádných; neb i ti, které propůjčil knížatům

Saským, že náleželi manstvím ještě ku koruně české. Ale kromě po

litických poměrův těchto přišly do řečí také pomluvy a hanění

obapolná. Pan Zdeněk dal byl zmučiti a upáliti jakéhosi Juristu,
0 kterémž rozpisoval, že najat byl od králových strážného a krej
čího, a to prý královým návodem, k vypálení hradu Zelené hory
a městečka Nepomuckého; a zase praveno, že vězen kdosi ve

Stříbře, jejž pan Zdeněk poslal byl prý k vypálení toho města.
Počali také jiní stavové žalovati na pana Zdeňka; král pak stěžoval
sobě do něho ještě, že za mírného vyjednávaní vypravil čtyři posly
do Říma, faráře totiž Hradeckého Eliáše, faráře Nepomuckého,
bratra Tomáše čeledína biskupova Joštova i převora kláštera
Sv. Dobrotivé, aby popouzeli prý papeže proti králi. Ostatně král
choval se velmi mírně, nemluvil nic příkrého, nic k válce, ale spíše
ku pokoji; nevinil papeže ze křivd, které se mu dály, ale zlé lidi,
své nenávistníky, kteří nepřestávali osočovati jej u otce svátého, a

podával se opět ke všemu, k čemužby stavům dle práva povinen
byl.

280 Sněm jednohlasně odsoudil pana Zdeňka i jednotníky jeho
za neposlušné a svévolné rušitele pokoje i obecného dobrého;
poslům, kteříž byli od něho přišli, odepřeno již veřejné slyšení, a
slibována králi pomoc ku potrestání zpoury. Přední hlavy strany
kališnické na sněmu, pan Burian Trčka nej vyšší písař jmenem
stavu rytířského, a Samuel ze Hrádku Pražský purkmistr jménem
městského stavu, prosili nejprv krále, aby k ubezpečení jejich ob
noviti ráčil slib svůj dávný, že nepřestane držeti ruky ochranné
nad kompaktáty; čehož i dosáhli. Potom obrátili se s prosbou ku

pánům katolickým na sněmu, aby oni, požívajíce papežovy přízně
1 důvěry, pokusili se ještě jednou, zdaliby otec svátý nedal se

uprosili k zastavení processův a ku propůjčení onoho sjezdu, ku
kterému král již dávno volal se; neboť že bylo k víře nepodobno,



žeby Svatost Jeho chtěla tak ukrutnému prolévaní krve a tak hrozné
záhubě koruny České, jaková z přísného provedení processův
následovat! musela. Pan Lev z Rožmitála, kterýž právě před sně
mem vrátil se byl z dobrodružných cest svých po západní Europě,
přimluvil se hned horlivě ve smyslu podobném. Nemohl a nechtěl
věřiti v opravdovost nastávající bouře, ani v neukrotitelnost náruživostí
s obou stran vzniklých; žádal pokusiti se ještě jak u papeže, tak
i u pánův; podával se sám za prostředníka, i prosil, aby nekvapilo
se ničím, coby míru mohlo býti na překážku. Řeč jeho potkala
se s hojnou pochvalou na sněmu. Jan z Rosenberka oznámil psaní,
kterýmž od jednoty panské napomínán byl, aby stál v zápisu jejím
a nezavodil prý své duše ani své cti, a četl svou na ně odpověd;
osvědčoval se, že ve všem, co činil, neměl na zřeteli nežli obecné
dobré a pokoj vlasti, a tím že i budoucně říditi se chce; prosil
stavův, aby důvěřili jemu a nesoudili kvapně, zpozorujíli kdy
u něho něco neočekávaného; neboť ať se prý stane co stane, on
že neodstoupí od čestného příkladu předkův svých, ani od věrnosti,
kterou povinen byl králi a vlasti. Král přejav řeč, dával mu svě
dectví, že v nesnázech předešlých zachoval se, jak na šlechetného
pána náleželo. Konečně uzavřeno, aby jménem všech katolických
stavův králi věrných vypraveno bylo ještě jedno poselství ku pa
peži, a to aby na cestě stavilo se v Benátkách, protože Benátčané
podávali se králi ke všemu, čímby k jeho s papežem smíření při
spět! mohli. Závěrek sněmu stal se dne 27 února, vložením do
desk zemských zápisu, co výsledku dvouletých sporův o práva
i svobody zemské. V něm obnovena stará nařízení o berni a úro

cích, o volání na vojny, o odoumrtech, o minci, o úřadech zem

ských; nové bylo jediné povolení královo, »aby potom páni a

rytířstvo mohli svobodně kupovat! všelikteraké dědiny svobodné
od měšťan, dědinníkův a sedlákův, i klásti je sobě do desk.« 281

Nebyla tedy ještě uložena válka na jisto, ale obnoveny poslední
pokusy ke smíření. Královna Johanna, sestra páně Lvova, učinila

počátek: když pan Zdeněk poslal byl k ní panoši svého Jeronýma
Kobiana v neznámé záležitosti, podávala se po něm ku prostředko
vání, aby smířila zase manžela svého s někdejším jeho přítelem, a

zdálo se některý čas, jakoby pan Zdeněk nečinil se ovšem nepří
stupným. Král sám skrze pana Jindřicha z Lipého dal jednati po
stranně jak s ním, tak i s pány Zajíci a se Svamberky, a sliboval

prý i nemalé náhrady za škody, kteréž oni dosavadním trváním ve
zbrani byli podnikli. Konečně ale převráceno všecko zase; pan

Palacký, Dějiny české IV., vyd. 4. 32



Zdeněk když viděl, žeby měl ovšem podrobili se, zavrhl náhle
všecko další jednání. Smýšlení jeho líčilo se dosti patrně ve psaní,
kterým dne 2 března vypověděl králi poslušenství; ovšem pak
ukázalo se později, že hořel proti němu nenávistí až do smrti
neukrotitelnou.282

Rozhlášení odsudku papežova v zemích koruny české uvodilo
za sebou se strany královy potřebu kroku přiměřeného, kterýmžby
mravní jeho působení zameziti se dalo: bylať to appellace. Ke dni
14 dubna svoláni náhle všickni čelní katolíci, co jich Praha v sobě
chovala, do králova dvoru: nejprv duchovní, Hilarius administrátor
arcibiskupství, Václav Křižanovský kanovník, Jan opat Strahovský,
Pavel guardian františkánský u sv. Ambrože, Pavel probošt Zde

razský a jiní; pak světští páni Lev z Rožmitála nejvyšší hofmistr,
Jindřich z Michalovic nejv. komorník zemský, Prokop z Rabšteina
kancléř, Vilém z Risenberka a z Rabí, tři Kolovratové, Jan Bez

družický, Jan Zehrovský a Zbyněk Kornhauský, Bořita z Martinic
a jiných drahně; připojili se také někteří podobojí, co svědkové.
Král s trůnu četl před nimi po česku spis od Řehoře z Heimburka
složený, v němž vedeny důvody, že papež Pavel II v chování svém

naproti němu opustil cesty práva i spravedlnosti, a pouštěl jen
hněvu a nenávisti uzdu; odvolával se tedy král od něho nejprv
k Římské Stolici samé, pravě výslovně, že vedl stížnost ne proti
ní, ale jen proti tomu, kdo tenkráte na ní seděl, člověk smrtelný
a vášněm podrobený; kdyby ale to nestačilo, na druhém místě
volal se k budoucímu koncilium, kteréžto prý mělo dle práva již
dávno svoláno býti a jen papežovou nedbalostí meškáno bylo; ko
nečně pak volal se k nástupci Pavla II i ku každému sboru ve

křesťanstvu, kterýžby miloval pravdu a spravedlivost.
283

Appellace
ta nebyla ovšem akt prázdný a jalový, jakkoli málo měnila ve
stavu věcí; sloužila zajisté outlému svědomí oněch drahně katolíkův
za právní štít a upokojení, kteří snažili se věrnost ku králi spojiti
s věrností a stálostí při církvi. Ale děkan Hilarius a kanovníci

Pražští, ustrašeni jsouce donucenou přítomností svou při něm, opu
stili náhle Prahu a utekli se opět do Plzně, nalezše na cestě úto
čiště ve Zbirově u pana Hanuše z Kolovrat, katolíka nad jiné hor
livého i učeného.

Nemeškali však také protivníci královi tvrditi se v odporu
svém. Pavel II bullami dne 20 března danými pana Zdeňka ze
Šternberka potvrdil za vůdce katolíkův v nastávajícím boji, a na

pomínal všech svých věrných, aby jeho se přidrželi a jemu po-



máhali, až král nový zemi dán bude, což prý nezadlouho stane se.
Na to jednota panská sjevši se na Zelenéhoře, téhož dne, co král
appelloval v Praze, 14 dubna obnovila zápis jednoty své, i slibo
vala spolu císaři Fridrichovi pomoc proti Jiřímu; a již 21 dubna
přiznali se jak biskup Jošt, tak i obec Vratislavská k témuž spolku
a zápisu. V něm touženo sice vždy ještě také na politické příčiny
nespokojenosti, ale hlavní důraz kladen již na papežův odsudek:
poněvadž náměstek Kristův na zemi odjal Jiřímu titul, moc a právo
královské, protož oni neměli ani nechtěli míti ho více za krále, ale
chtěli obrátiti se poslušenstvím k tomu, kdo z moci papežské, a
však bez ujmy práv jejich, ustanoven bude pravým králem českým.
Zavázali se tedy vespolek ku pomoci a k podnikání všeho, čeho
k cíli vytčenému bylo potřebí, k čemuž i sbíraní daně zvláštní po
čítáno zejména. V zápisu novém nebylo již jména Rosenberkova,
za to ale přibylo jméno pana Hanuše z Kolovrat na Zbirově, kte

rýžto po smrti manželky své tohoto léta vstoupiv do stavu duchov
ního, brzy stal se kanovníkem Pražským a dosáhl i jiných hodností
vyšších; také zmínka se činí, že biskup Olomucký Tas z Boskovic
stal se spolujednotníkem, ačkoli nepřivěsil ještě pečeti své k zá

pisu. Biskup Jošt byl i po rozhlášení bully osudné staral se ještě
o zachování míru, boje se, jako dříve, moci královské, pokud ka
tolíci neměli ochrany zahraničně; ale vida, že války již zniknouti
nebylo lze, odhodlal se konečně k ní a stal se horlivějším nad jiné.
Když pak branný spolek katolický takto se všech stran upevněn
byl, lid Vratislavský, maje již jistotu svého vítězství a Jiříkovy zá

huby, zaplésal radostí až pošetilou. Již prý neptali se, než kam asi
ten zatracený kacíř uteče, aby se uchránil; jedni pravili, žena své

Poděbrady, kteréž proto dal byl opevniti znova, jiní že na Karlštein,
zase jiní, že schovává se na Táboře; nikdo prý nevěřil, žeby ose
děti měl v Praze i dále. 284

Počátek osudného boje ohlášen listy odpovědnými, kteréž po
vypršení příměří strany obě posílaly sobě. Králův dne 20 dubna
panu Zdeňkovi psaný stůj zde pro zvláštnost svou celý: »My Jiří
z boží milosti král Český atd. tobě Zdeňku ze Šternberka. Vědětiť

dáváme, že sme tě v svou nemilost vzali, pro příčiny a viny tvé,
kteréž teď tobě vypisujem. Nejprvé, že jsa úředník i rada náš, ne

zachovals se k nám tak, jakož na tě přislušelo, a neslušně i ne

pravě proti nám jakožto králi Českému pánu svému se máš. I také,
že maje podle svého úřadu Pražského purkrabství práva domáhati
proti těm, kdož svou vůli proti právu vedou, jakožto Burianovi



z Gutšteina, jeho svévolnosti pomáháš a jej zastáváš. I žes ty zrádné
Plzeňské, kteříž sou nás o město naše Plzeň zradili a připravili,
k sobě přijal, jim radu a pomoc dáváš. I pro takové tvé neslušné
běhy a tvá předsevzetí, s boží pomocí a přátel, pomocníkův, pod
daných i služebníkův našich, chceme tě zjevně a světle, po vyjití
tohoto stání, z toho trestati, jakž na to slušeti bude.® Forma toho
psaní může sloužiti za důkaz, že i za krále Jiřího již umělo se
užívati řeči netoliko ku projevení, ale i k zamlčení myšlének; však
tak tomu chtěli páni katoličtí králi věrní, zejména Jan z Rosen
berka i Vilém z Rabí, aby do příčin války nic nevloudilo se nábo
ženského.283 Rozumí se, že odbojným pánům ouřadové zemští již
i dle jména odjati býti museli; král povýšil na nejvyšší purkrabství
Pražské svého nejdůvěrnějšího rádce a přítele, pana Zdeňka Kostku
z Postupic a na Litomyšli. Byloť spravedlivé, aby mezi přední
ouředníky zemské povolán byl aspoň jeden podobojí, když ostatní
místa ponechána i napotom ještě katolíkům všecka.286 Staral se za

jisté král i dále, aby veškeren boj s jeho strany nebyl a neslul

bojem o víru; protož nejen nepodněcoval ducha husitského k od

poru, ale snažil se naopak udržeti jej na uzdě, k nemalé tytýž
jeho nespokojenosti. Důkaz toho naskytnul se brzy po vystěhování
se kanovníkův z Prahy. Vypravuje starý letopisec, že mistři a kněží
Pražští s mistrem Rokycanou, znamenavše je, »mluvili králi: aj!
již přístup slušný, poněvadž doktorové hradští utekli s hradu k ne

přátelům, králi svému nevěrně udělavše, dejtež tam na jich místa

mistry a kněží pod obojí spůsobou, a budeť jednota dole i nahoře.
Králi nezdálo se to za slušné; mohli: dobře tehdáž; člověk když
může nechce, potom, by pak chtěl, nebude moci. Odpověděl král
mistru Rokycanovi; mistře, dostis mistroval, nechť my již také
mistrujem. A i hned šly naň nesnáze veliké od té chvíle. Mistr

Rokycana již ne tak k němu chodil.® I z těch slov poznati jest,
jak nemile dojímala husitův králova opatrná mírnost.

Válka, která následovala, měla do sebe spůsob a ráz neoby
čejný: nebylo v ní strategické jednoty, nebylo tažení a potýkaní se

polem, tudíž ani bitev, ani vítězství; vše obmezovalo se na dobývaní
a hájení několika pevných hradův a měst, i na jednotlivé jízdy ku

plenění zboží nepřátelského, ku pálení a k zájmům. Jakož vojsko
královo k tomu cíli muselo rozděliti se na tlupy téměř nesčíslné,
jednající každou o sobě, tak i páni nesjednocovali nikde sil svých,
ale každý pilen byl jen své vlastní obrany. Považováno pak to za
skutek veliký, že král jednoho a téhož dne, 28 dubna, pojednou



obehnal Zdeňkovi ze Šternberka šest hradův, Roudnici, Elfenburk,
Šternberk, Konopiště, Leštno a Kostelec na Sázavě, i jednu tvrz,
Měšice nedaleko Prahy; stejným pak časem přikročeno k dobývaní
zámkův Hasenburských, Vřešťova i Chvatěrub, později pak Kosti,
Rabšteina, Frimburka i jiných množství. Nad to pak zdá se že
ustanovil král dvoje vojsko pohyblivé, svěřiv oboje synům svým,
jedno Viktorinovi, druhé Jindřichovi, aby donášeli pomoc, kamkoli

jí bylo potřebí. Střelba k dobývaní hradův onoho času bývala
málo prospěšná: téměř všude muselo užívati se stavení bašt a ob

klíčení jimi hradův, k vyhladovění jich; a spůsob ten stal se tím

obtížnějším a zdlouhavějším, čím více času byli měli nepřátelé k zá
sobení sebe. První hrad, který se vzdal, byla Roudnice, pevnější
sice nad jiné hrady v Cechách, ale méně zásobená; posádka její
umluvila se již 21 června, i ustoupila konečně 12 července.287 S ní

bezpochyby v tutéž umluvu pojata byla také posádka blízkého
hradu Hrádku, vůbec Elfenburka neb Helfenburka, později Affen
burka zvaného, jehožto mohútné rozvaliny podnes viděti jest
u Ostrého na Liběšicku. Potom dobyti v měsíci červenci také Ko
stelec na Sázavě a Leštno. Pražané tuším ještě dříve zmocnili se
tvrze Měšic. Poddali se také záhy hradové Chvatěruby a Vřešťov.
Déle odolal Šternberk, a nejdéle Konopiště, jakož časem svým ozná
míme. Zelenéhory pak zdá se že ani neobléháno. Kníže Jindřich
vypraven byv do Plzeňska i do západních Cech vůbec, upevnil ze

jména Kadaňské u věrnosti, a pak obrátiv se k jihu, ve Prachensku
zmocnil se hradu Frimburka i tvrzí Zihobec a Mladějovic, donutil
Buriana z Lažan na Bechyni vrátiti se ku poslušenství, a pak ve

spojení s panem Janem z Rosenberka obehnal jedno ze hlavních
sídel panské zpoury, Jindřichův Hradec. Vše to událo se před
koncem měsíce července.288

Mezitím strana odporná nezůstávala také nečinnou. Zdeněk ze

Šternberka, když počínala válka, se hradu svého Vitorazi v Ra
kousích táhna válečně do Cech, potrestal na cestě všecky sedláky
pálením a pleněním, kteří z rozkazu králova udělali byli v lesích

záseky. Byl pak již 1 máje ve Hradci Jindřichově s jednotníky
svými, kteří tudíž posílali také odpovědné listy své z Kun
štatu a Poděbrad, někdy králi Českému.* Těšil pak je aneb aspoň
chlubil se brzkou pomocí od krále Polského, kterýžto zvláštním

poslem dal prý mu věděti, že co nejdříve pošle jemu do pěti tisíc

jízdných, a jak mile bude jen píce na poli dosti, přitáhne i sám
osobně do Čech s velikou mocí. Nicméně jednota uznala za po-



třebné, psaními danými 2 máje ve Hradci líčili stav svůj králi a

pánům Polským, na sněmu v Petrkově shromážděným, a vzývali
ie o brzkou vyznávajíc výslovně, že když Jiří pro kacířství
své od papeže ssazen, nikdo neměl většího práva ke trůnu českému,
nežli král Kazimír a děti jehoT

9

Vratislavští první chopivše se offensivy, s jinými Slezáky při
táhli 15 máje pod Minsterberk, kterýž málomyslně jim vzdán již
17 máje, a odtud obrátili se ke Frankenšteinu, jehožto posádka
nedokázala o nic více statečnosti, ana vzdala se také již 28 máje,
ačkoli několik hodin po jejím vzdání přibylo tolik vojska králov
ského od Kladska, že obklíčivši město i zámek, jalo se jich do

bývati na vítězích zase. Mravní účinek z prvních těchto poklések,
které od nepřátel veličeny a rozhlašovány nad míru, donutil kní
žete Viktorina od hradu Šternberka, jehož tehdáž dobýval, pospíšiti
do Kladska ku pomoci; s druhé strany přispěl také z Moravy pan
Ctibor Tovačovský z Cimburka. Vítězství, kterým pan Ctibor dne
11 června u Pačkova potřel vojsko biskupa Jošta, v němž jeden
z předních válečníkův strany odporné, Jan ze Schlabrendorfu, raněn
smrtelně, opravilo sice poněkud nehodu, a ještě více činila to po
rážka, kterouž Slezáci utrpěli od knížete Viktorina u Frankšteina
16 června, kdežto nejen hrad a střelba nepřátel všecka, ale i lidí

branných do čtyř tisíc octlo se v rukou vítězův, a ochladila se
znamenitě drzá bojechtivost chátry Vratislavské. Král Jiří kázal při
věsti jak děla tam dobytá Vratislavská, Budišinská i Niská, jichž
bylo prý velikých i malých na čtyři sta, tak i vězně jaté do Cech
a do Prahy, aby Cechové potěšili a posilnili se jimi na mysli; pak
propouštěl prý vězně rád na závazky, aby byli krajanům svým
svědectví živé, že kacíři nedali se snadno přemoci.

290

Počátečné Vratislavanův zdary měly nicméně důležité následky,
zvláště v Moravě a v Lužici. Král měl v obyvatelstvu všech předních
měst katolických koruny své stránku sobě věrně oddanou ; kteřížto
předčíce jměním a vládnouce ouřady městskými, byliby všude rádi
odolávali návalu kněžstva i lidu obecného a zachovali věrnost
i pokoj: ale pověst o vítězstvích katolíkův dodávala smělosti jak
kazatelům, kněžím a mnichům, tak i obecnému lidu, pro nábo
ženství vždy horlivějšímu, takže nezadlouho milovníci pokoje od
straněni z ouřadův a na jejich místa dosedli tu horlivci, tam
buřičové zjevní. Tragické výjevy, jako smrt šlechetného Ondřeje
Puklice, předního měšťana Budějovského, při vzbouření obce jeho
německé dne 25 máje, o níž obraz živý a tklivý nám zachován,

291



opakovaly se v nejednom městě české koruny. V Moravě národnost
měla velikou váhu v rozhodnutí: přední města královská, kde
Němci měli převahu, Olomouc, Brno, Znojmo a Jihlava, zprotivila
se brzy; jiná, kde předčili Slované, jako Hradiště, Uničov a Ivančice,
zůstala králi věrna; v Uničově, kdež také bylo Němcův drahně,
vyobcováni tito, když chtěli bouřiti se. Katolíci Moravští již v měsících
březnu a dubnu měli několik sjezdův a porad veřejných ve Výškově
u biskupa svého Tasa z Boskovic, o nichž ale nemáme zpráv po
drobných; jen konečný jejich výsledek, odstoupení od poslušenství
králova i smlouva obranná mezi biskupem a městy, ažby prý králem
pravým od papeže opatřeni byli, vešly ve známost obecnou. 292

Města Olomouc, Brno, Znojmo a Jihlava, stojíce spolu v závazku,
prosila již 22 máje císaře o pomoc a ochranu proti svým utiskova
telům : hlavní ale jejich vyjednávaní bylo se Zdeňkem ze Štern
berka i s jednotou panskou, a dovedlo k uzavření společné smlouvy,
v Brně dne 4 června, s velikou slavností a ne bez radovánek obec
ného lidu, po čemž ona města i hned poslala »Jiřímu z Kunstatu
někdy králi Českému* odpovědné své listy. Strhly se tudíž půtky
krvavé, když někteří z pánův moravských, zejména páni z Cimburka
i z Pernšteina, věrolomnost měšťan trestati se jali. Podrobnosti boje
pokryty jsou nepamětí; jen tolik vědomo, že mladý pan Sigmund
z Pernšteina octnul se v zajetí Brněnském, a že vojsko městské
jalo se obléhali hrad Spilberk, na němž byla posádka královská.
To zajisté dalo příčinu, že kníže Viktorin po vítězství svém u Frank
šteina 16 června netáhl proti městu Vratislavi dále, kteréž ve

panickém ostrachu byloby prý vzdalo se jemu, ale že pospíšil sobě
do Moravy k retování Spilberka a ku potrestání Brňanův. Pan
Zdeněk Šternberský i s vojskem svým dne 13 června puštěn jest
a přijat do Jihlavy od měšťanův za ochránce, a usadil se tam

napotom hlavním sídlem svým i činil odtud mnohé a záhubné jízdy
na statky všech králi oddaných, a zvláště pana Jana z Rosenberka,
proti němuž zahořel byl nenávistí nemnohém menší, nežli proti
králi samému. Pokoušel se také o Budějovice několikrát, maje tam
stranu sobě oddanou: ale i strana králova po smrti Puklicově
zmohši se zase, zmařila úmysly jeho.

293 Štěstí válečné nebylo mu

vždy népříznivo; 4 července porazil lidi páně Rosenberkovy u Sobě
slavě tak, že jich prý zůstalo 150 na bojišti a ke 100 octlo se

v zajetí, a 14 srpna podařilo se mu vypálili také Novéhrady Rosen

berkovy. Kníže Viktorin mezitím v Moravě nejen osvobodil Špilberk
a porazil i jal na klášteře králové do 400 Brněnských, kteří tam



proti Špilberku osazeni byli, ale vypálil i celé staré Brno a cokoli
bylo stavení okolo města; a když nedlouho potom do 1500 obyva
telův i žoldnéřův městských mocnou rukou táhli s 200 vozy do

Hustopeč, utkav je polem, zbil a zjímal je všecky. Olomučtí trpěli
nemalé škody od blízkého kláštera Hradiště, do něhož opat, zůstav
králi věren, přijal byl posádku královskou; a Znojemští stěžovali
sobě do hradu Vranova, s něhož nabíháni a sužováni byli.

801
Již té

doby Blažej Podmanický, služebník krále uherského, lidem svým
branným jal se pomáhat! straně odbojné v Moravě. 895 Ačkoli pravilo
se, že to činil o své ujmě a ne z rozkázaní krále svého, jest nicméně
pravdě podobno, že měl jen věsti k roztržce zjevné mezi panovníky;
ale veliké spiknutí v Uhřích i Sedmihradsku, které obrátilo na jinou
stranu pozor Matiášův, dalo příčinu, že rozstrk žádaný musel zase
odložen býti.

896

Také v hořejší Lužici, kterouž někdy nazýváno Sestiměsty,
věrnost ku králi dlouho převládala v myslech obyvatelstva. Šlechta
země té mívala dlouhé spory s městami o všeliká práva, ježto král,
ve spravedlivosti své, více ku prospěchu městům rozhodoval, ačkoli
bylo netajné, že šlechtici a zemané jemu mnohem oddanější byli,
nežli měšťané; jen na Budišín město zdálo se že lze bylo spoléhati
se nad města jiná. Ve krajině té a Lužici dolní zámek a město
Hoyerswerda, majetnost tehdáž věrných pánův z Sumburka, sloužil
za hradbu ochrannou moci a panování králova. Ale od rozhlášení
papežova odsudku dne 23 prosince 1466 považoval se legat Rudolf
z Růdesheimu, biskup Lavantský, za pravého pána zemí těchto.
Rozdávalť městům dispensace a rozkazy ve věcech netoliko církevních,
a zapovídal hlavně, pod klatbou nejvyšší, aby posádek královských
nepřipouštěli k sobě. I poněvadž jeho prosby a hrozby dlouho
zůstávaly jalový, a královský foit v Budišíně, Beneš Libšteinský
z Kolovrat, spoléhal se na věrnost většiny obyvatelstva, nemyšleno
dříve na obsazení měst, nežli když již bylo pozdě. Ve Zhořelci,
městě tehdáž bohatém a mocném, ježto těšilo se ze zvláštní přízně
královy, duch odporu a odboje ponejprv, pletichami zvláště měst
ského písaře, M. Jana Frauenburka,

897 zmáhati se počal: však i tam
zachovávána tvárnost oddanosti, až teprv vítězství Vratislavská dala
příležitost, že 8 června všickni Lužičané pospolu poslali králi

odpovědné listy své a přijali páně Zdeňkova nejstaršího syna Jaro
slava ze Šternberka za zprávce ouřadu zemského, a však války
proto nepočínali ještě; pan Beneš z Kolovrat byl již dříve dobro
volně ustoupil ze země. Také Svídničtí a Javorští, též větší díl



knížat Slezských, odstoupili sice od krále, aby kleti nebyli, ale
k válce nechtěli se dáti věsti, a král shovíval jim v tom dosti
ochotně. 2"8

Takový byl běh a stav věcí válečných od počátku, jakož jej
byl předvídal a odvrátiti hleděl věhlasný biskup Vratislavský, Jošt
z Rosenberka.28" Ačkoli strany obě trpěly škody hojné a citlivé,
i měly obyčej nadsazovati rány nepřátel, byla převaha zbraní krá
lovských předce čím dále tím patrnější, a vycházelo vždy více na

jevo, že pouhý odboj, jakkoli horlivě podněcovaný, nejen nepostačil
k vyvrácení kacířského trůnu, ale i hynouti musel sám v sobě, ne

přispěloli se mu pomocí zahraničnou. Přesvědčení o pravdě té bylo
zvláště důležité pro výpadek dvojího vyjednávaní, které vedeno
současně, jedno v Krakově, druhé v Normberku, a o kterémž
jednati budeme, až vyložíme prvé, co stejnou dobou vynášel na

jevo spor a zápas jiný, důležitější ještě a zajímavější, který zaveden

byl v říši myšlének.
Papežové Římští měli od dávna obyčej, každoročně v zelený

čtvrtek v kostele sv. Petra vynášeti s velikými slavnostmi klatbu
a zlořečení nade všelikými protivníky a nepřátely církve, nad kacíři,
bludaři a neposlušnými kteréhokoli spůsobu, i nad nešlechetníky a
zločinci vůbec. Tenkráte král Jiří 26 března postaven poprvé v čelo
dlouhého a děsného katalogu, i se všemi těmi, kdoby jeho dále

přidržet! se a poslouchat! chtěli; v pozdějších létech proklínáni
vedle něho také manželka i děti, zvláště Viktorin, M. Jan Roky
cana i doktor Řehoř z Heimburka zejména.

3
'
10

Spůsobením legata
Rudolfa Lavantského hlásán také již s jara kříž proti králi kacíř
skému ve mnohých krajinách německých. Okolo 15 máje pak vyšlo
v Římě po sobě několik bullí papežských ku pojištění zdaru v boji;
především pochválena činnost legatova ve Vratislavi a rozšířena
moc jeho, tak že mohl a měl jako papež sám chápati se všech

prostředkův potřebných, a trestati i odměňovati všemi duchovními
hrůzami a dary bez výminky; pak nařízeno jemu, k opatření
uprázdněného trůnu českého, svolati ty, kteréž náleželo, aby volili
sobě nového krále, a potvrditi zvoleného, aneb kdyby oni váhali a

rozmýšleli se, jmenovat! jeho dle žádosti jejich; ku prosbě Polského
krále potvrzen pokoj Torunský, a poddaní jeho zproštěni klatby
dávno vynešené za to, že válčili proti křížovníkům Pruským, a však

pod výslovnou tou výminkou, aby Kazimír buďto sám sebe, aneb
některého ze synův svých dal voliti na království české, aneb
konečně aby vší svou mocí pomáhal, budeli volen kdo jiný; a



poněvadž ještě byli lidé, kteří nevěděli aneb pochybovali o moci

papežově, rozvazovati a rozřešovati od všelikých povinností a slibův

naproti kacířům, aneb domýšleli se, že rozvazek takový nevztahoval
se k osobě jejich, dáno jim o tom naučení a přikázaní novéj
i jmenováni výslovně císař, králové okolní, arcibiskupové a bisku

pové i všickni přední knížata v říši, a napomínáni přísně, pod
vyhrožováním božího soudu, aby napotom lépe než potud varovali
se Jiříka i všeho jeho potomstva a tovaryšstva co jedovaté nákazy,
aby nedávali mu více titulu královského, ani knížecího, ani mar
krabského aneb jiného důstojenství jakéhokoli, aby nedali se klamati
a neslyšeli jeho, ani plnili jemu jakékoli sliby a závazky atd.301

Vypraveni stejným časem ku králi Polskému bratr Gabriel Rongoni
z Verony, Kapistranův někdy tovaryš, a Petr Erklens, papežův
sekretář i děkan Cáchský, co mimořádní poslové, aby zbudili jej
konečně proti kacířům, a knězi Eliášovi, kterýž ode Zdeňka ze
Šternberka byl opět v Římě, odevzdáno několik tisíc zlatých, aby
je nesl pánovi svému co subsidie. Konečně dána i administrátoru
Pražského arcibiskupství, děkanu Hilariovi Litoměřickému, nařízení

potřebná, aby diecesány své proti »utiskovateli* jejich povzbuzovat!
a do zbraně vésti mohl. 302

Děkan Hilarius však i prvé nic svou pilností a horlivostí byl
sjíti nedal. Hned po ohlášení odsudku dne 23 prosince kázal byl
všem svým obcem církevním, odstoupit! od králova poslušenství,
a hrozil zastavením všech služebností duchovních, kdoby toho ne
učinili. Pak již v máji sepsal byl a rozeslal všem předním pánům
katolickým pojednání důkladné k důkazu, že Cechové již nebyli
povinni žádným slibem ani jakýmkoli poddáním a povinností Jiří
kovi z Poděbrad, někdy králi Českému.303 Bral důvody své ze dvou
hlavních zásad ; že kacíř ve společnosti křesťanské nebyl nižádného
práva schopen ani oučasten, a že papež, co vrchní soudce, měl

právo i povinnost, zbaviti jej vší moci, všech práv a důstojenství.
Jiří že volán jsa, nestál ku právu a tak že odsouzen; marný prý
byl jeho nářek, že nebyl slyšán; neb kardinálové pohnali jeho,
volali jeho, a on čině se hluch, vždy předce žádal slyšení. Otec
svátý že mohl ssaditi jeho nejen pro kacířství, ale i pro křivou

přísahu i pro svatokrádež; při líčení té sady dovídáme se, že Jiří byl
svatokrádcem, protože »se s kouzly a čáry obíral, maje panny,
baby, sedláky i jiné věštce jako Saul, a jim velmi věře.« I ačkoli
říkal, »že já žádného od víry nenutím: ale vnuknul úředníkům,
konšelům a popům svým; trapte je, jakž můžete, jáť se toho



učiním nevida.« »Není také jemu spomocno, ale více k zatracení
což praví, že té přísaze jest rozuměl jinak, a že nikdy jest nemínil
odstoupiti od přijímaní obojí spůsoby; neb přísaha otci svátému
činěná jen jím samým má býti vyložena.* »Volení krále českého
jest panské, ale korunování a mazání jest arcibiskupské; a větší

jest kdo maže a žehná, než ten kdo jest mazán a žehnán. Protož
by stokrát Jiřík byl volen, a otec svátý neb arcibiskup na jeho
místě nesvoliliby k mazání pro hodné a slušné příčiny, nemělby
práva dědičného k zemi české.* Vedl také Hilarius na to důkazy,
že appellace králova dne 14 dubna byla neplatná, jelikož nad pa
peže nebylo na světě instance vyšší. Když potom došlo jej z Říma
nové nařízení, zvláště za příčinou pana Jana z Rosenberka, by více
důrazu a přísnosti užíval proti neposlušným, poslal jim zase 4 čer
vence nové pojednání na spůsob listu, z něhož uvedeme zde jen
místa značnější: »Jest věc vědomá, že pán bůh, jehož jest země
všecka, místo sebe jednu moc nejvyšší usadil a jí všecka králov
ství poručil; druhou moc světskou, jenž z práva mělaby vším
světem vlásti. Tyto pak moci, nemohouce samy sebou všem zemím
dosti učiniti, i rozdělily sou se v biskupství, království a knížetství;
moc duchovní svou nižší moc tu davši místo sebe, a moc světská
také tak, aby moc moci pomocná byla. Co důstojnost duchovní
písmem a řádem líčí, toho velebnost světská dopomoci má mečem.
Vysadil potom raddu, učinil vás panstvo: jestližeby nemohl pán
země svou mocí, vy jemu máte toho dopomoci; chtělliby pak
scestiti a straniti, vy máte jeho napraviti, a vždy pánu svému cestu
svých předkův připomínati. Pakliby i tak chtěl svévůle užívati a

hubenějších než jste vy rady poslouchati, máte pane hned na své

předky a na čest spomenouti, že v tom sou pánům svým nesho

vívali, v čemby nechtěl jich rady poslouchati, Neb na biskupa
země záleží, aby víru kázal a líčil, a na vás víry svaté obecné
křesťanské ne stranné obrana.* Stěžoval si potom, že král držel
se prý nejvíce pomocí pánův katolických. »Kdyby vaší pomoci
jemu nebylo, spěšnýby tomu běhu konec byl: neb kdy není kdo
pomáhaje a kdo ohajuje, není také kdo svou vůli maje. Vy v po
selství, vy do Říma, vy do říše, vy ku knížatům, vy své pečeti
zavazujete za něho, píšete, slibujete, jeho strana mlčí, nikam se

nevyvalí, doma radí a vámi vždy nasadí.* Dovršil pak svou theorii
naučením daným (20 listopadu) panu Sezimovi z Vrtby, pánu na

Hořovicích, kterýž věřiti nechtěl, žeby víru králi slíbenou zrušiti
směl: »To víme, že otec svátý moc má nad královstvími a panstvími



ve zprávě duchovní. Kdo jeho nechce poslouchali, může jeho
trestali, jakž ráčí; neb jemu bůh všecky ovce poručil. A to se
dálo mnoho i díti může ještě, o tom nižádný nemá pochybovati.
Pak, dokudž otec svátý měl jeho za krále, my všickni také byli
sme k tomu zavázáni; a když nám jest přísně pod poslušenstvím
a věčným zatracením přikázal, abychom jeho více za pána neměli,
nemůžeme se jinak míti, nežli jako synové poslušní; rozkáželi co

nám více, všecko rádi učiníme. I pravdať jest, že víra pánu svému
má býti zachována: ale pak když pán pánu svému i našemu toho
nezachová, a nejvyšší pán dí, aby tento menší pán nebyl pán náš,
již víru pánu vyššímu máme zachovali. «

3W Nicméně netoliko mnozí

páni, rytíři a města, nýbrž i kněží katoličtí sami neuposlechli hlasu
duchovních představených svých: mezi pány kromě již jmenovaných
připomeneme jen pány Kolovraty, Jindřicha na Buštěvši, Beneše
na Libšteině, a Jana i Purkarta na Bezdružicích, a pány z Lobkovic
Jana Popela i Jana Hasišteinského; mezi městy zvláště Cheb, Loket,
Kadaň, Chomoutov, Most a Ústí na Labi; popis kněží, kteří kvůli
patronův svých interdiktu nešetřili, byl nad nadání dlouhý.

305 Ba co

nejpodivnějšího jest, že kromě několika žebravých, klášterové
všickni jak v Cechách tak i v Moravě nepřestávali jevili oddanosti
své ku pánu světskému, nic nedbajíce na nevoli, s kterouž zejména
u legata Rudolfa proto se potkávali: mezi nepřátely krále Jiřího
r. 1467 neví se ani o jediném opatu aneb proboštu řádném z těchto
zemí, kromě biskupa Jošta, jenž byl spolu proboštem Pražským a
mistrem Strakonickým.

Přední mezi pány katolickými, kteří nedali se odvesti od po
slušenství králova, pan Vilém mladší z Risenberka a z Rabí, vůbec

zvaný krátce pán »Rabský,«
306 stálost svou ospravedlnil ve psaní

důležitém a zajímavém, jež na konci měsíce července poslal legatovi
Rudolfovi Lavantskému do Vratislavi, a kteréž hodné jest položití
zde aspoň u výtahu. > Dodáni jsou mi listové, kterýmiž Důstojenství
Vaše napomíná mne a přikazuje, abych odstoupil od poslušenství
přejasného knížete a pána mého, pana Jiřího krále Českého, aniž
měl ho více za krále, a to pod trestáním přísným, kterýmž mi

vyhrožujete, a kteréž já ponechávám ve své váze. Račtež především
věděti, důstojný otče, že já jsem katolík věrný, apoštolské stolici
a církvi svaté poslušně oddaný, zachovávající všecky její obřady,
pokudž na laika sluší, a přijímající svátost oltářní pod jednou
spůsobou. V té víře chci také setrvali, pokud živ budu, a ve všem,
což náleží k službě boží a k řízení církevnímu, budu vždycky po-



slušen církve Římské a otce svátého. Ale chci, aby věci duchovní
a světské nebyly mateny dohromady, nýbrž aby obě ty moci zů
stávaly ve svém rozdílu, aniž která vyštěrbovala z mezí svých, a

byla druhé na překážku. Co pak pravíte, že od poslušenství krále
svého jsem rozvázán a osvobozen, toho já nepřijímám, aniž se ctí

přijmouti mohu. Když sem přisahal králi svému, on nadál se do
mne věrnosti a upřímnosti v mém rodu dědičné a přirozené, aniž
věřil, žebych já ji kdy zrušiti mohl; i nesmímť já ji poddati zvůli
nižádného člověka. Neb co se praví, že v každé přísaze moc
i autorita vyšší již napřed vyňata bývá, to nevztahuje se tak daleko,
aby papež nám dle své libosti přikazovati mohl: nyní drž přísahu,
a nyní ruš ji. Však já neodpírám poslušen býti otce svátého ve
všech věcech náležejících ke službám božím a ke zprávě církevní:
ale v tom, co dotýče se vlády a zprávy světské, nesmím ani ne
chci opouštěti krále svého, an spasitel přikázal, abychom dávali,
co císařovo jest císaři, a co božího bohu. Byl pak tehdáž císařem
pohan, a lid Izraelský stál u víře: a předce nechtěl bůh, aby moc

jedna s druhou byla matena. Aniž já věřiti mohu, žeby král můj
přestal býti králem; kterýž volán jsa k soudu, žádal míti k němu
rok a místo takové, kdežby mohl býti dostatek svědkův jasných
a nepodezřelých. Toho ani osobám nižšího důstojenství neodpírá
se, a biskupové sami, kteří menší jsou krále, podle zákona mají
mezi svými a sobě rovnými souzeni býti; zde pak prokurátor
fiskální staven proti králi, jakoby jemu byl roveň. Není to ta cesta,
po kteréžby čest a sláva i poslušenství stolice Římské v Cechách
šířiti se daly. Jest tu několikrát stotisíc duší lidí chudých a ubo

hých, živících sebe a své všecky jediné prací rukou svých: ti

museliby stěhovati se ven ze země a zahynouti hladem, kdyby
měli přikázaní vašich poslušní býti; však já slyším, že jste otec
ducha mírného, krotkého i přívětivého, a že nezavíráte střev svého
milosrdenství nad ubohými. I suďte sami, k dobrémuli vedou klatby
takové, či raději ke zlehčení a k zošklivení veškeré moci a zprávy
duchovní. Jáť ovšem prosím Důstojenství Vašeho, že ráčíte i vy,
i otec svátý spokojiti se duchovním mým poslušenstvím, ku kte
rémuž znám se věrně a ochotně: neb byloliby nad to saháno ke
mně krutěji, nemohlbych nežli přiznávati se také k appellaci jasného
krále mého. K upokojení pak a k získání obyvatelův českých pro
církev potřebí byloby prostředkův jiných, o kterýchžto chci nyní
mlčeti, až naděje, kterouž do zbraní sobě kladete, skutkem zmařena
neb aspoň zemdlena bude.« Posla, kterýž nesl toto psaní k legatovi,



stavil biskup Jošt v Nise, aniž dal mu jiti dále, boje se, aby ne

špehoval snad na cestě; i odpravil je k legatovi sám se svým
psaním vlastním dne 7 srpna.

307

Obraz tento rozdílných náhledův a mnění časových bylby ne

ouplný a stranný, kdybychom nepřipojili k němu osvědčení přimě
řeného také od té strany, která učením, smýšlením a konáním svým
dala byla hlavní příčinu ke sporům a k půtkám. Pan Ctibor Tova

čovský z Cimburka, starší syn onoho Jana hejtmana zemského
v Moravě (f 1464), který někdy první byl polemisoval proti Kapi
stranovi, byl vedle bratří Kostkův z Postupic, co do bohatství,
mnohostranného umění a vážnosti, nejznamenitější muž mezi pod
obojími svého věku; známeť jej již co básníka i co válečníka ne
cele nešťastného, později proslul také co právník a politický vladař
nevyrovnaný; po vše pak časy vynikal vtipem v řeči, věhlasností
v radě a energií neobyčejnou v jednání, tak že nezadlouho stal
se první autoritou ve věcech státních veškeré koruny.

308 Ten ku
konci června opovídaje válku svému někdy milému příteli a bratru,
Tasovi biskupu Olomuckému, tolik vložil úštipkův doskočných do
listu svého, že povstalo z toho dopisování dosti důtklivé ale důle
žité, z něhož my některá značnější místa zde uvěsti chceme. Vy
týkal mu, že byl Kristovým následovníkem jen slovem, skutkem ale
že následoval ustanovení Mahomedových: neb Mahomed že při
kázal mečem hájiti víry, Kristus ale chtěl abychom snášeli bezpráví
od nepřátel trpělivě a nečinili větší nad nimi pomsty, nežli na svě
dectví vyrazili z obuví svých prach na prazích jejich. »Dotkni tu
sebe, (dí) jestli na tobě infula sv. Augustina; bojím se spíše biskupa
židovského Kaifáše, kterýž jest kázal bujně kročiti v odění sebe

poslouchajícím, domnívaje se tím sloužiti bohu. Kde jest nyní rozum

tvůj, kde výmluva tvá, kde práce a úsilí tvé? Rozum, jímž si se
domníval všecky předjiti, výmluvnost, chtě jí každému odolati, práce
tvá, chtě jí daleké cesty zputovati, rozšiřuje a lahodě nerozumějícím
všecko porození této doby medovými slovy. Již pak se to všecko
na tobě opak shledává: za medová slova jedovatá proti králi pánu
svému i přidržejícím se jeho, za moudrou výmluvu s lidmi nešle

chetnými obcování, za dalekost cesty blízké přihlédání k ohňům,
k mordům i nešlechetným skutkům. O pro bůh rozpomeň se a
vzhlédni v zrcadlo lidí předešlých, co jim chváleno a co hyzděno;
krále a pána svého nezapomínej; čím jsi mu povinen, to v srdci
rozvaž. Nebuď knězem Trojanským, kterýž ukradl jest ze chrámu
palladium ke zkáze vlasti a města svého; neukrádej toho palladium



jenž se vykládá sladký pokoj, ale okaž se věrnou Judit, kteráž pro
vlast nebezpečně čest i hrdlo vážila. Zdá se mi, žes týmž povinovat,
věda tajné a skryté rady krále a pána svého, jichžto těžko jest
mně myslí dosáhnouti. Neobcuj s těmi, ježto falešné jidášné zrady
o králi pánu svém skládají a nad svými přísahami vysoce se za

pomenuli; nechval zlým zlého, nemlč dobrého; okaž se podle urození
svého smělým v pravdě, podle učení svého hotovým k jednotě. Ale

bojím se, že tato má napomínaní tobě jsou nová a nepříjemná, neb
chceš se více líbiti lidem nežli pravdě. Nedivím se tomu: neb málo
nalezeno býti může různic a válek, by skrze kněze a ženy počátku
neměly; i nejsili této různice hlava, ale vždys jí prst.« V odpovědi
své dne 9 července řekl Protasius: »By nás bylo posloucháno
tolik, jako toho krve nenasyceného Rokycany a snad někoho k tomu,
nikdyby vlast naše ve své krvi se tak nekochala. My sme vždy
osvědčovali, že nám jinak učiniti nelze, než Jeho Svatosti pošlou
chati: a by král též byl učinil, jakož povinovat jest, nikdybychom
té žalosti na sobě a na své zemi neviděli. Což jest nám tajně kdy
svěřeno, v tom sme se vždy měli jako člověk dobrý; pakliby se
komu zdálo co jiného, a ten nám z čeho vinu dal, na to bychom
dali odpověd. Protož bratře milý, poněvadž při křivou umíš ozdobiti,
porozuměje tomu, přestaneš takového nešlechetného hanění, a ne
s naší ctí, ale s naším statkem váleti budeš. To pak s svým tova
ryšem panem Dobešem jednati budete, a myť zatím pánu bohu po
sloužíme. Kdožť jest králi k této válce radil, odpustiž mu pán bůh,
než myť tou krví vinni nejsme. A tím jist buď bratře milý, ač se
nám a kostelu našemu křivda i škoda stala veliká, přijdeliť k jeho
s otcem svátým sjednání, (jakož se o to pracuje) žeť námi bohdá
různice žádná nebude. Ale to věz, žeť na nás nic nezáleží, neb jsme
my pro Jeho Milost velmi ve zlém domnění. Dejž pán bůh, aby
dobře bylo.« Na to replikoval pan Ctibor z Přerova dne 11 čer
vence ještě důtklivěji: »Kus ten, kterýž píšeš, že což činíš, k tomus
přinucen velikým bezprávím; a druhý, by tebe posloucháno bylo
a ne Rokycany a někoho k tomu, žeby nikdy vlast naše ve své
krvi se nekochala: ty oba kusy podobny jsou k sobě, protož na
oba se krátce odpověd dává: by biskupa Vratislavského a biskupa
Olomuckého, pana Zdeňka ze Šternberka i jiných k tomu nebylo
pomocníkův vašich a pozdvihnutí měst nešlechetných, nikdyby
v zemi naší tak slavného pokoje zrušení a takových bouřek ne

bylo, ani krve lidské tolik prolito. Neb víš, kněže, že místo tvé

vždycky jest bylo podle nej milostivějšího krále pána našeho, ale



ne Rokycana, a na tebe podávány nejprvé všecky rady a žádosti
královy. Vy i já i jiní sme slýchali, že Jeho Milosti napomínaní
i prosba byla jest, abyste stále při něm stáli, radili i pomáhali
k pokoji a řádu i k jednotě slavného království a koruny té; a
což skrze Jeho Milost napravenoby býti mělo k dobrému, v tom
hotov jsa dal se vždy najiti, i což dnes rozuměti mohu, Králova
Milost pán náš i váš nejmenšího uposlouchalby, kdoby jemu k do
brému a k rozšíření té koruny radil. I tu sám rozuměti můžeš,
jestli tu svévole, kdež se žádá rady a pomoci. Ale bojím se, by
se v lýčka uvázati dal pro dobré, od vás v horší by mu to obrá
ceno bylo. Také píšeš, že díl bezprávím jsi k tomu přinucen, pro
zboží své. Co tvého jest zkaženo okolo Cernéhory, nic nevím;
a nevím, co jiného máš k tomu než pleš. Neb biskupství Olo
mucké jest krále Českého pána mého: a ty jsa kaplan jeho, proč
jej křivě viníš? jeda a pije jeho, jako kaplan a man přísežný, proč
se protiviti smíš? Pokládáš povinnost svou velikou, kterouž jsi pánu
bohu napřed zavázán. Chválím to, cožby se podle vůle boží měl,
neb bůh dobrému chce: a nevím co chváliti o papeži, neb jeho
dobrých skutkův nevidím, ani o nich slyším, než více z jeho listův
slyším lstivých hanění, kleteb a ponoukání k válce i ku prolévaní
krve, nežli čeho dobrého. Neb on znamení kříže svátého, kterýmž
jsme my vykoupeni k pokoji věčnému, k mordům požívati velí;
a kohož z Čechův i Moravanův zabijí, rozhřešení dává i hříchův
prázdny činí, jako dítě po krstu očištěné. I zdá se mi podle boha,
žeby to poslušenství zavrci měl. Neb víš, že žádný svátý za do
brého jest neumučen, než každý jest zlým nazván. Též i o mistru
Rokycanu rozumím, že od vás jest zlým nazván, že na svém ká
zaní vysoce se velí bohu modliti a prošiti za mír a pokoj, a boha
poslouchati víc, nežli stvoření jeho mrzkého, jenž sobě moc božskou
připisuje, a že od toho lidi odvodí, aby modloslužebenství nedáli.
Daleko jeho neřád, kterýž ty píšeš býti, jest podobnější k násle
dování svátých, nežli váš řád, kterýž vy vedete, svatokupčíc a při
kazujíc mordy a nátisky chudým lidem. A by též činil a k témuž
ponoukal, snadby od vás dobrým nazván byl. Také zahyň to od

pána mého a tvého, té jasné krve knížecí, aby takové poslušenství
jako ty vedl toho krvolakého papeže a takový prolévač krve lidské,
žhář a loupežník měl býti. A jsou ty řeči od tebe vymyšlené lži,

by Jeho Jasnost královská kterým svým slibům a přísahám dosti
nečinil; aniž jest ten člověk, by to směl říci a dovoditi v pravdě.
Pakli ty kterého víš, pověz jej nám, uslyšit: odpověd místnou ode



mne i od jiných; a sám uptaje se lépe, potom pravdu piš o pá
nech svých. Ne protoť píši, chtě se s tebou svářiti a v nelibost
vjíti, ale abys se poznal, žes kněz z rodu pánův Boskovských a

důstojenstvím i zbožím velikým od Jeho Milosti jsi obdařen; i želeji
jest mi toho skutku, žes mi v přízni, než od koho jiného. Protož
se nehněvej, žeť chváliti nemohu tvého bláznovství, kteréž vedeš ku
potupě urození svému. Neb všecka tvá vymyšlená i schytralá
omluva nespomůže; aniž toho ohně v lůně vašem schovati můžete,
který ste zažhli, by vás nespálil a na jevo nevyšel, aniž barva vaše
tak misterná jest, by to smazala, co ste zašpinili; co ste na ložích
šeptali, v ulicích volají. Pravíš, že což já se panem Dobešem v těch
mírách počínati budu, ty zatím bohu sloužiti chceš. Ufám bohu,
shledámli se s ním kde, že s ním též počínati budu a též jednati
jako u Pačkova s lidmi biskupa Niského, a žeť pán všemohoucí
týž div ukáže pro vaši křivdu, jako jest tu ukázal; a věř mi, kněže
biskupe, žeť na to hotových chovati nemíním, bych vaše platiti a
u vás kupovati chtěl. Píšeš ku konci, kdož Jeho Milosti královské
k té válce radil, odpusť mu bůh, že ty tou krví vinen nejsi: zdá
mi se, žes se zle umyl s Pilátem spolu, a žeť sou se skrze to ruce
osypaly, žeť přískvrna zůstala; aneb si zle ubruscem setřel. Jáť za
to pána boha prosím, aby těm všem čert hlavu strhl, kteří jsou
křiví přísežníci a křiví slibci nad pány svými, aby dobří a věrní
zůstanouc, u pokoji přebývati mohli.303

Události válečné toho léta, jakož sme již podotkli, měly vliv

rozhodný na vedení a výpadek dvojího vyjednávaní, které dálo se

současně, jedno v Polsku, druhé v říši. Král Jiří byl již na počátku
roku vypravil svého sekretáře, Pavla probošta Zderazského, ku
králi Kazimírovi, aby dal věděti, chceli zůstati věren smluvám Hlo

hovským aneb přijmeli, jak o tom hlásáno, katolíky odbojné v ko

runě české pod svou ochranu? Potom když 3 máje počal se sněm

Petrkovský, poslal tam pana Jana Jičínského z Cimburka s podob
ným dotazem a naučením. Kazimír odpověděl, že smlouvy dotčené
zachovával potud vždy věrně, ačkoli mu z Cech mnohonásobně
prý rušeny bývaly, a že ochoten byl, držeti se jich i napotom,
staneli se mu náležitá oprava křivd, které utrpěl. Pan Jičínský po
dával se k opravě, ale žádal, aby skutky samy odkázány byly na

cestu právní. Teprv po rozejití sněmu přišel také posel od české

jednoty panské se psaním od 2 máje, od nás nahoře již dotčeným;
kterémuž odpověděno, že král bez rady stavův svých nemohl ve
věci tak důležité rozhodovati se. Vědělť sice Kazimír již prvé, že
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jedna částka poddaných jeho chtěla, druhá nechtěla válce české,
a že byl mezi Poláky spor o to velmi živý: ale zoumysla dával
odpovědi odkládavé aneb obojetné, ažby se ukázalo, kam se vrhnou
čáky vítězství.310

Bully papežovy nahoře dotčené od 15 máje vlévaly
do toho jednání také své účinky. Neb dle nařízení jejich sjedno
cení páni katoličtí přikročili ve hlavním sídle hejtmana svého,
Zdeňka ze Šternberka, v městě Jihlavě, skutečně k volení nového
krále čekého, a volenec jejich nebyl jiný, nežli král Kazimír: který
den, a s jakými slavnostmi to vykonáno, nelze určití.311 Ale i Ka

zimír, i Poláci těžce to nesli, že papež stvrdil byl pokoj Torunský
jen po výminkou, jestli oni obrátí zbraně své proti kacířům; na

řizování takové zdálo se býti nebezpečné netoliko pro tehdejší věcí

stav, ale i co příklad pro budoucnost; a neméně povážlivý zdál se
sám v sobě skutek ten, že papež osoboval sobě právo, ssazovati
krále. Kazimír myslil a mluvil veřejně, že právo králův řádně ko

runovaných bylo právo božské, jehož nikdo na světě jim odjímati
nemohl.313

I když zvěstované mezitím z Cech porážky a ztráty kato
líkův působily samy v sobě na dvoře jeho rozmyslův dosti, ne
mohla pretense papežova dodávati mu ochoty ku předsevzetí da
lekosáhlému a plnému nesnází. Neb i to předvídat! musel, že na
trůnu českém nespatří ho rádi ani císař, ani knížata němečtí; a
ačkoli ještě nevědělo se o nedočkavosti, s kterou Matiáš Uherský
číhal na skvělou kořist nové koruny, nebylo předce pochyby, žeby
i on stal se nepřítelem rozmnožené nad míru moci Polské. Ko

nečně dělal si již i tehdáž naději, že po smrti krále Jiřího synové
jeho voláni budou na trůn český dobrovolně. Protož když ani
branné síly, ani finance jeho neměly ještě dosti času k zotavení
se po třináctiletém boji Pruském, ostýchal se podniknout! nová ne

bezpečí a umínil konečně odmítat! všecka podávaní vábná. Přišli
k němu do Krakova nejprv dne 2 července kněz Eliáš posel od
Zdeňka Šternberka, a dva poslové z Vratislavi od legata Rudolfa;
později přibyli také papežovi nunciové, bratr Gabriel z Verony a
Petr Erklens již řečení; posléze, když dílo jejich nechtělo se dařiti,
povolali za sebou i legata Rudolfa samého, kterýžto vjel do Kra
kova 28 července. Neumíme udati, kdo tenkráte byl přítomen také
se strany krále Jiřího. I nepotřebíť obšírného výkladu, kterých a

jakých prostředkův užíváno ku popuzení krále Kazimíra proti ka
cířům a králi jejich; dosti bude, když povíme, že nezamítáno ani
klevet a lží zjevných k zošklivení nenáviděného panovníka, i že

legat Rudolf vyzýval královnu Elišku zjevně a slavně, aby přičinila



se také ku pomstě smrti bratra svého, někdy krále Ladislava, kte
réhož prý nešlechetný Jiřík otráviv, připravil byl o život i o trůn.313

Po mnohých rozmyslech a odkladech dal konečně Kazimír dne
28 srpna odpověd, kteráž, ačkoli odkládavá opět, mohla považo
vána býti za konečnou. Děkoval velice i papeži i jednotě panské]
že mu podávali koruny české, ku kteréž arci znal se míti právo
dle boha i dle lidí: ale nezdálo se mu ani slušné, ani prospěšné,
aby bez rady všech stavův svých, a zvláště také Litevských i Ru

ských, uvázal se u válku, kteráž jen přispěním těchže stavův mohla
vedena býti. Protož že potřebí bylo dočekati budoucího přes rok
sněmu valného, aby odpověd podle jeho usnešení dána býti mohla.
Mezitím podával se, že pošle znamenité posly do Cech k zastavení

války tam počaté a k napomenutí Jiřího, aby podrobil se vůli otce

svátého; i žádal o zdvižení kříže a klatby aspoň na čas, aby Jiří
neměl příčiny k odporu. V odpovědi té seznali poslové ouplné
odepření všech žádostí a konečné zmaření nejlepších svých nadějí.
Hořem naplněni oznámili králi, že on sám chtě zrušil důvěru jejich
i závazky, kterými potud byli k němu poutáni; a že napotom
kommittentům jejich volno bude, hledati sobě jinde pomoci, kteréž
on odepřel jim tak nenadále. Bratr Gabriel a Petr Erklens obrátili
se z Krakova upřímo ku králi Matiášovi do Uher;314

legat Rudolf
vrátil se do Vratislavi se zármutkem tím větším, čím smutnější do

cházely ho zprávy s bojiště.
Valný sněm říšský tohoto léta byl uložen do Normberka ke

dni sv. Víta (15 června); počal se však teprv o S. Kiliáně (8 čer
vence), a hlavní jeho jednání padalo ve dni 26 července až 11 srpna.
Přítomni byli od papeže Vavřinec Rovarella biskup Ferrarský, od
císaře kancléř Oldřich biskup Pasovský a Oldřich z Grafeneku

hejtman, knížata domův Saského a Braniborského všichni, od Bavor
ského jen Ludvík i Ota, též arcikníže Sigmund, dva markrabové
Badenští, biskupův sedm a jiných pánův drahně, od ostatních pak
a od měst plnomocníci: přišli také od Matiáše Uherského arci

biskup Jan Vitéz a Mikuláš Čupor, ode Zdeňka ze Šternberka
i jednoty panské děkan Hilarius, Linhart z Gutšteina i Jan Kocovský,
kteříž od ředitelův sněmu přijati byli jako poslanci království Českého.
Král Jiří neposlal nikoho znamenitého, aby vyhnul se zneuctění
svému v osobě jeho, jakovéž na sněmu předešlém o sv. Martině

bylo se stalo; z téže příčiny psal také již 5 června ne celému

sněmu vůbec, ale každému knížeti a sněmovníku zvláště o věcech

svých. Udaný oučel a předmět sněmování bylo jako vždy upokojení
33*



říše a výprava vojenská proti Turkům: ale bylo netajné, že i papež
i císař rádi byliby obrátili výpravu takovou prvé proti kacířům
českým; takéť mezi proposicemi sněmovními bylo dvoje psaní
papežovo k císaři, jedno o pomoc z říše proti Jiřímu, druhé o po

třebě, dáti království českému jiného panovníka. Zlé císařovy úmysly
poznati bylo i ze skutku toho, že markrabě Albrechta Braniborského,
nyní předního přítele Čechův, nedal byl ani volati na sněm: ale

proto přišel on i s přátely svými předce a jednal tím více ve

smyslu císaři nemilém. Král Jiří ve psaních dotčených líčil byl
obšírně veškeren běh pře své s papežem i s jednotou panskou;
páni že zprotivili se mu beze všech příčin svévolně a popudili
papeže, který tudíž utiskoval jej proti božským i lidským právům
tak těžce, že musel konečně vžiti útočiště své k appellací, ačkoli
na spůsob nejdobrotivější. I prosil knížat, aby na sněmu stáli
o svolání všeobecného koncilium, ježto dle práva mělo již dávno

sejiti se a jen od papeže z nedbalosti meškáno bylo; tam že dokáže
se, kterak viněn býval z věcí, o kterýchž ani pomyšlením vinen

nebyl, a že hotov bude, podrobiti se úsudku celého sboru, aby se

nezdálo, jakoby práva ubíhati chtěl. Představoval také, jak neslušné
to bylo, že papež nabádaní zprotivilých pánův vždy slyšel, a na
snažné přímluvy knížat za krále nic se neohlédal. Knížata říšští že

všickni, i on s nimi, sobě spolu zavázáni a solidární byli. Ať prý
také na to pomyslí, aby pod barvou duchovní moci světská knížat
vláda rušena nebyla: »nebo Vaše Láska dobře rozumí, jestližeby
duchovní soudce měl moc míti pod barvou duchovní pře světským
knížatům jich knížecí moc odjímati, tehdyby nižádné světské kníže
dále nemohlo panovati, nežli pokudžby jemu od duchovních po
přáno bylo.*

316 Tomu arci porozuměli knížata, i vážili také s těžkostí,
že papež ujímal se a hájil zjevných odbojcův proti řádnému panov
níku; neboť na povstání katolických pánův českých nespatřovali
nic než odboj poddaných ničím neospravedlněný.

318 Proto stalo se

opět, jako prvé o sv. Martině, rozdvojení myslí mezi sněmovníky.
Knížata stranili zřejmě králi českému, a dle žádosti od něho pro
jevené doléhali dlouho na potřebu svolání všeobecného koncilium;
ředitelé sněmu a biskupové s většího dílu stavili se na odpor, ale
dosti mdle. Neupíral nikdo, že nedalo se ani mysliti na skutečnou
výpravu proti Turkům, pokud zuřila válka v Čechách na blízku;
a když knížata odepřeli pomoc válečnou proti kacířům, nebylo
horlení strany odporné nic naplat, aniž klatba 26 července nad
králem a rodinou jeho v kostelích Normberských slavně opět



ohlášená měla valný účinek. Nicméně jednání tohoto sněmu ne

posloužilo králi k dobrému, ačkoli markrabě Albrecht psal mu
14 srpna jako s radostí, že nic nebylo uzavřeno proti němu. Stala
se zajisté ta veliká proměna, že Bavorský kníže Ludvík dělal se

již přítelem císařovým, a následovně nepřítelem královým, ačkoli
to poněkud ještě tajil, a že doktor Martin Mayr, přední mezi
řečníky na sněmu, požívaje hojné důvěry, sloužil pánovi svému ve

smyslu jeho novém; jeho zajisté působením stalo se snesení, které
zdálo se býti králi příznivějším, nežli bylo skutečně. Knížata totiž
nabízeli se ku prostředkování mezi králem s jedné a papežem
i jednotou panskou s druhé strany, a chtěli žádati u císaře i u papeže,
aby králi rok takový složen byl, jakového vyhledával již ode dvou

let; na tom pak aby král ve věcech víry stál naprosto k naučení
legatovu, i aby potom odestalo se, cokoli proti němu počato bylo.
To bylo jádro nového návrhu, obalené do množství slov neurčitých
a nekonečných. Posláni s ním dva úředníci knížat Saských do
Prahy, aby získali královo k tomu svolení; kdyžby přišla odpověd
jeho, měli sjeti se radové knížat na Landshutě u knížete Ludvíka
k umluvení, co a jakby dále v té věci u císaře i u papeže jednati
se mělo. Král když mu první o návrhu tom a doktorově Mayrově
» zradě,* (protože tak ji nazýváno,) z Normberka zpráva dodána
byla, zarazil se prý velice a cítil se jí velmi živě dojata;

317 nemohl
zajisté svoliti ke hlavní výmince, aby podrobil se naprosto naučení
a rozkazu legatovu. Dal však odpověd mírnou i opatrnou: nedo

týkaje sporu o články víry, stěžoval si nejprvé, že knížata, kteří
dle zápisův s ním uzavřených všickni byli jeho spojenci a přátelé,
a měli tudíž státi po straně jeho, stanovištěm novým jakoby odcizo
vali se ho; a druhé, že stavili jednotu panskou po straně papežově,
a tím sílili ji nad míru, kdež ona prý za příčinou politických
oučelův svých nic neměla činiti ani s věrou ani s papežem. Svoloval
tedy k roku navrženému pod výminkou, o které předvídal, že při
jata nebude: pravil, že jakož při každém pokusu k míření po

odkládají se zbraně aspoň na chvíli, tak museloby se státi také na
roku dotčeném, a papežovy klatby tudíž předběžně zdviženy i všecko
hanění a kaceřování přísně zapověděno býti. Na sjezdu Landshutském
potom (22—29 září) vystoupily nepřátelské úmysly dvoru Bavor
ského a doktora Martina Mayra ještě patrněji na jevo: usilováno

zajisté spojití dvory Rakouský, Bavorský, Saský a Braniborský
novým zápisem v jednotu dědičnou, jejížto praktický smysl neměřil
nežli proti králi a koruně české; ale knížata Saští Arnošt i Albrecht



a markrabě Albrecht Achilles pronesli se určitě, že ačkoli rádi

byliby jednotě mezi těmi domy a dvory, však že proti králi Českému
nemohli a nechtěli dávati se ve spolek nižádný. Odporem takovým
zaniklo konečně veškero jednání německé, ačkoli císař na novém

sjezdu, kterýž rozepsal byl do Řezná ke dni 28 října, pokoušel se

opět velice, zavázati sobě knížata aspoň ku pomoci, kdyžby »kdo
koli z Čech* (tak již opisováno jméno krále Jiřího) jal se pod
porovat! Jiřího Steina, Eicingera i Puchheimera v Rakousích proti
pánu jejich, a doktor Martin Mayr činil se v tom již jeho hlavním

zástupcem; však i ty námluvy zmařeny potomními událostmi, a ne
zůstala jiná proměna, nežli konečné zrušení dlouhého přátelství
mezi Čechami a Bavory, a zničení smluv r. 1460 uzavřených. Za
to přijal císař 19 října knížete Ludvíka slavně zase na milost, a
král hledal a nalézal v Polsku podporu, která z Němec dojiti ho
nemohla. 318

Ostatně o potřebě všeobecného koncilium zdá se že r. 1467
netoliko na sněmu Normberském, ale i v dalších oborech bylo
vyjednáváno. Dává se zajisté zpráva, že v běhu léta přišli do Prahy
v poselství od krále Franského jeden velikomocný pán světský a

jeden opat, a že chtěli, aby král Jiří vymáhal toho na knížatech
říšských, by takové koncilium skutečně žádáno a svoláno b\ lo;
což on, jakož sme viděli, již prvé byl učinil; i není pochyby, že

i to poselství stalo se jen jako za odpověd na žádost od něho
králi Ludvíkovi XI dříve přednešenou. Ale co v té věci dále stalo
se, pohřbeno jest nepamětí.

319

Za času těchto vyjednávaní nezastavil ani nezměnil se běh věcí
válečných v zemi české: trvaly s obou stran tytéž potržky a škody,
totéž dobývaní hradův a tvrzí, tytéž jízdy ku pálení a holdování
cizích vesnic a k lapkování. Také štěstí válečné drželo se ve směru
předešlém, an i hrad Šternberk musel vzdáti se, a posádce na

Konopišti počínalo již úzko býti. Sířilo však se bojiště a množil
se počet bojovníkův, zvláště přibýváním drahně křižákův z Němec,
bojechtivých ale neustrojených a špatně ozbrojených. Ku konci
měsíce srpna Sestiméstští spojivše se, v počtu asi 4000 jízdných a

pěších, vtrhli do Čech zejména proti Václavovi Cardovi z Petrovic,
pánu na Ouštku, a vypálili mu devět vesnic. Ku pomstě toho roz
kazem královým týž pan Carda s pomocí pánův Šťastného z Wald
šteina i ze Skály, Beneše Kolovrata bývalého foita, Jindřicha z Micha
lovic a Jindřicha Berky z Dubé, přitáhli 6 září válečně k Žitavě
a poplenivše celé okolí, vrátili se zase. Přispělo tehdáž Žitavským



ku pomoci 130 studentův Lipských. Pak ozbrojivše se Lužičané,
obehnali hrad a město Hoierswerd, náleževší královu věrnému
Fridrichovi z Sumburka; obležení to, trvavší napotom téměř celý
rok, stalo se neméně důležitým a proslulým, nežli Konopištské
v Cechách; hajitelům velel Melchior Lobel, dobyvatelům Kašpar
z Nostic. V Moravě obnovovaly se u měst šrůtky téměř každo
denní ; 7 září u Olomouce od Albrechta Kostky asi dvě stě křižákův
s proboštem Kounickým a někteří Olomučané pobiti jsou a do
300 zjímáno.

320
Ještě nešťastněji povedlo se křižákům Bavorským,

ježto v několika tisících, mimo vědomí a vůli knížete Ludvíka,
sebrali se byli a vtrhli do Cech mezi Domažlice a Klatovy; s částky
rytířská společnost jednorožcova, která před rokem ustrojila se

byla pod Sebastianem Pflugem z Rabšteina k boji proti kacířům,
s částky měšťané a kupci bohatí a lidu selského drahně. Proti nim

postavivše se rytíř Janovský (tuším Břeněk, pán na Pajreku) s po
mocníky královými a s Klatovskými i Domažlickými, dne 22 září

porazili je u Nýrská na hlavu, zabili pana Kywolfa i zjímali jich
do dvou tisíc, takže bohatá kořist nahradila hojně škody od nich
spáchané.

321
Biskup Vratislavský Jošt a páni Zajícové z Hasenburka,

vidouce takové pohromy, vstoupili v řádný s králem mír; totéž
chtěl prý učiniti biskup Tas. Zdeněk ze Šternberka nepodnikal
více, nežli že činil škody, s jedné strany rytíři Burianu Trčkovi
okolo Německého Brodu, s druhé panu Janovi z Rosenberka. Když
přibylo mu z Rakous a z Tyrol drahně křižákův ku pomoci, po
kusil se i sehnati vojsko královské s pole, kteréž oblehlo bylo
Hradec Jindřichův, ale odražen se ztrátou velikou, a křižáci jeho
rozběhli se větším dílem zase. 322

Nejdůležitější následky mělo jeho
kruté doléhaní zvláště na pana Rosenberského. Tomuto pánovi
nezdálo se, dle rozkazu králova, ležeti u Hradce a trpěti mezitím
na statcích svých škody; protož nemoha se dovolati hojnější u krále
pomoci a ochrany, oznámil jemu, že umínil vstoupiti s nepřátely
v příměří. Král psaním 21 září hledal odvesti jej od úmyslu tako
vého. »Jakož kladeš příčinu (tak psal mu), že tě klnou: však si

prvé tomu rozuměl, že nás, tebe i naše věrné, kteříž na sv/ou čest

právě pomní, klnou a kleti budou: ale protoli my, ty neb naši jiní
věrní od své spravedlnosti pustiti mělibychom a křivdu i moc trpěti ?

Můžeš nám toho dobře věřiti, že i my neřádi jsme tomu: ale

vidouce, ano se nám přes naše slušná podávaní děje, proto své

spravedlnosti s pomocí boží neupustíme. Však již znamenitě počíná
se v těch věcech vyjednávat!; pánův Polských čekáme teď k sobě



o Sv. Václavu, kteříž pracovat! budou, aby tyto války a nesnáze
konec vzaly.* Nicméně pan Rosenberk, volán jen od legata Vavřince
Rovarelly nejprv do Pašova (2 září), pak do Lince, přijel do tohoto
města skutečně 30 září a učinil s ním tam námluvu, dle kteréž
potom 9 října vstoupil v příměří s celou jednotou panskou a vy

pravil Linharta opata Korunského s prosbou o propůjčení služeb
božích do Říma, odpíral však naprosto odstoupit! od krále a při
pojit! se k pánům odbojným.

323 Následkem toho přestalo dobývaní
Jindřichova Hradce okolo Sv. Havla, a vojsko královské rozjelo
se odtud.

Poslové od krále Polského, Stanislav z Ostroroha vévoda
Kaliský, Jakub z Dubna královský podskrbí a starosta Krakovský,
a Jan starší Dlugoš kanovník Krakovský, slavně známý věku svého

dějepisec, ale kacířův českých i krále Jiřího nenávistník ouhlavní,
přijeli do Prahy teprv 19 října, i měli hned nazejtří 20 října veřejné
slyšení před králem; řečníkem zdá se že byl Dlugoš sám. Líčil

nejprv při královu s papežem cele dle smyslu papežova, i vypra
voval, kterak Kazimír žádán byl, aby odění na se vezma pozdvihl
se vojensky proti Cechům, on pak dle přátelství a přízně, kteráž
byla mezi králi oběma, že umínil vypraviti je k němu s tou žádostí
a prosbou, aby podrobil se otci svátému v ouplné poslušenství, a

hledaje i dosáhna milosti u náměstska božího na zemi, aby udržel
se tím v počtu králův křesťanských; Kazimír že ochotně podává
se za přímluvce a prostředníka, aby papež stal se králi otcem,
král papeži synem. K tomu však že potřebí bylo především stání
mezi stranami válčícími; králi Polskému že podle té lásky, kterouž
měl ku příbuznému národu Českému, bylo záhub a plenění země
té srdečně líto, a protož že žádal a prosil, aby král Jiří vzal pří
měří s pány, kteří jemu se byli zprotivili. Řeč ta lépe líbila se
katolíkům na dvoře králově, nežli králi samému a většině rad jeho,
ba slyšeti bylo i hlasité v Praze nad ní reptání. Odpověděl král,
že stál vždy a státi chtěl i napotom v poslušenství otce svátého
vedle kampaktat; že nebyl sobě svědom, by byl v čem kdy pro
hřešil se proti nim, a staloli se co, že byl hotov opraviti; papež
však že ku křivému osočování nešlechetných nepřátel, a zvláště

legata Rudolfa i měšťanův Vratislavských, takovou nenávistí zahořel
a tak příkré věci počínal proti němu, »že ledva křehkost tělesná

strpěti může.* Že král Polský odepřel zdvihnout! se válečně proti
Cechům, toho byl velice vděčen i sliboval oplatit! se přátelsky; také



milo mu bylo a příjemno, že chtěl pracovali u otce svátého, aby mu
dáno bylo neviny jeho zpravení na místě podobném, kdežby osobou
svou sám stád mohl bezelstně. Co do pánův zprotivilých tu věc nabízel
se dáti cele v moc krále Polského, aby ji urovnal buď co soudce, aneb
co umluvce, nehledě tenkráte na svobodu koruny své, která soudu
zahraničného podnikat! bránila; měloli však býti příměří, žádal aby
hradu Konopiště jemu bylo prvé sstoupeno, ježto pro nedostatek
špíže měl již na každou hodinu vzdáti se. Odpověd ta podána
potom dne 26 října řečníkům dotčeným písemně, a však poněkud
zmírněná, jelikož o kompaktátech, nepřátelech dotčených a Kono

pišti v ní nebylo ani zmínky.
324 Pan Zdeněk ale, když mu v Jihlavě

dne 1 listopadu páni Poláci předkládali takový návrh, odepřel se
vzdání svého hradu Konopiště tak určitě, že pravil, padneli on

jakýmkoli spůsobem v moc nepřátelskou, potom více ani o pokoji
ani o příměří že jednáno býti nemůže. V odpovědi pak nazejtří
písemně dané pravil, že králi Kazimírovi raději nežli komu jinému
dalby při svou v moc, ale nemaje tenkrát, při sobě nežli jediného
pana Jana Zajíce, že věci tak veliké -bez vědomí císařova i všech

svých spojencův říditi nesměl, ale že potřebí byloby jim sjezdu
prostranného, aby k tomu všickni svoliti mohli: pročež žádal, aby
příměří učiněno bylo do sv. Vojtěcha (23 dubna), vojska všecka
hned aby s pole stáhla, strana pak jeho aby v městě Břehu volně

sjeti se mohla ku poradě. Požadavky takové směřovaly k výhodám
proň příliš patrným, nežli aby k nim se bylo svoliti mohlo. Král

poslům vrátivším se do Prahy 11 listopadu neodpíral se sjezdu
onoho a gleitův k němu potřebných, ale pokud strana odporná
nepcdvolila se jako on, pod mocný rozsudek krále Polského, ne
chtěl přiříci příměří dalšího, nežli do 6 ledna, i žádal, aby hradu
mezitím postoupeno bylo aspoň v ruce jich poslův samých. Ani
to neb> lo panu Zdeňkovi příjemno, leč až novým poselstvím poučen
byl, že hrad Konopištský již déle držeti se nemohl; i zprostředko
váno konečně dne 19 listopadu příměří od 30 listopadu do 25 ledna
na ten spůsob, že dobývaní Konopiště mělo přestátí, ale bašty
ponechány býti ve svém stavu, a na hrad mělo propouštět! se tolik

špíže, kolik jí na každý den pro posádku bylo potřebí. Cokoli pak
povoleno k dobrému Konopiště, toho měl zase hrad Hoierswerd
v Lužici požiti v rovné míře a stejném spůsobu. Ke dni sv. Lucie
měli sjeti se v Břehu jednota panská i ti, kdo s ní byli v závazku,
a dáti odpověd, podvolili se pod rozsudek dotčený; páni Polští
slíbili tam býti také, a král měl téhož času vypraviti svou radu



do Kladska. Výminky ty utvrzeny zápisem, a Poláci již dne
29 listopadu přijeli první do Břehu.

Že král Jiří, v naději žádoucího smíření, netoliko nebránil ale
i pomáhal nepřátelům svým sjeti se dohromady, sloužiti může za

důkaz, jak velice rozhlášená opatrnost a chytrost jeho převýšena
byla přirozenou dobromyslností. Spolku katolickému nejvíce vadila

jeho místní rozdrobenost a nespojenost; mnohá byla potud mezi

oudy nedorozumění, mnohé nedůvěry a kyselosti soukromé, ježto
umluvou společnou i autoritou církevní musely dříve odstraněny
býti; teprv sestředěním sil i úmyslův a směrem společným povstala
moc opravdově nebezpečná. Byl tu počátek všeho zlého, kteréž
ještě na krále přijíti mělo, a liga slavila své znovuzrození. Uměli
také oudové vážiti dobrodiní toho, a chystali se k sjezdu všichni.
Vratislavané ale s podivením a mrzutostí ptali se, proč měl ten
sjezd býti ve Břehu, místě úzkém a nepohodlném, a ne raději
u nich? Lítost jejich rostla, když dověděli se, že pro drzou všeteč
nost, divokost a hrubost obecného lidu nechtěli sjezdu míti u nich
ani páni čeští, ani biskup Jošt, ani poslové Polští. Obec byvši o to

svolána, slibovala napotom trestat! na hrdle, kdokoliby jaké výtrž
nosti dopustil se, i mnohými prosbami a přímluvami dovedeno
konečně, že sjezd stal se ne do Břehu, ale do Vratislavi. Biskup
Jošt nedočkal se ho však více; umřelť na zámku svém v Nise
dne 13 prosince ráno, u přítomnosti pana Zdeňka ze Šternberka,
i jiných pánův, kteříž jedouce na sjezd, u něho se byli stavili.
I poněvadž byl zase v nevoli s legatem i s Vratislavskými, protože
s králem učinil byl pokoj a jal i vězil na hradě Kaltenšteině před
ního strůjce bouří, probošta Jana Důstra, oni nechtěli svoliti, aby
tělo jeho dle obyčeje do města jejich přivezeno a tam slavně

pochováno bylo. Teprv když pan Šternberk položil to za výminku
svého vlastního k nim přijetí, svolili k tomu ; a tak se stalo (16 pro
since), že stejnou dobou vjel jednou branou v zármutku průvod
pohřební, druhou branou uveden byl do města pan Zdeněk, co
náčelník ligy a nový Judas Machabeus, velikým veselím a slavnostmi

strojnými. Jan Důster musel dán býti na svobodu: ale napotom ani

on, ani doktor Tempelfeld, jenž okusiv neskrocenosti chátry měst
ské, zošklivil ji sobě a opustil ouřad kazatelský, neměli více příčiny
ani chuti ku podněcování Vratislavských proti kacířům.325

V zasedáních nového shromáždění, kteréž neuznávalo nikoho
kromě papeže za pána svého, vídati bylo legata Rudolfa co před
sedu, jemu po pravici biskupa Tasa Olomuckého, po levici bratra



Gabriele z Verony bosáka, pak knížete Mikuláše Opolského i syna
jeho Ludvíka, knížete Baltazara Zahaňského, pány Zdeňka ze Štern
berka, i syna jeho Jaroslava zprávce Šestiměstského, Putu z Ilburka
zprávce Lužického, Oldřicha i Jana Zajíce z Hasenburka, Jindřicha
z Plavna, Bohuslava ze Švamberka, Buriana z Gutšteina, Jindřicha
ze Hradce, Hanuše z Kolovrat, Viléma z Ilburka, Hynka i Štěpana
bratří Bítovské z Lichtenburka, Fridricha z Biberšteina, posly
Jindřicha knížete Hlohovského, měst Moravských i Lužických a
města Plzně i radní pány Vratislavské. Ti totiž účastnili se porad,
kteréž po mnohé dni od 17 do 31 prosince držány v zavřené síni

potajmo; i rozumí se, že také jiných méně vzácných osob drahně
shrnulo se bylo se všech stran do města. Legat, co papežův
náměstek, zahájil porady řečí vysoce pochvalnou o věrnosti a stá
losti přítomných pánův českých; pan Zdeněk potom žaloval na

příkoří a škody, které potud trpěti musel od nepřátel, jiní také
počítali protivenství a ztráty své, a toužili po pomstě i náhradě.
Bratr Gabriel bosák, jenž byl vrátil se od krále Matiáše, dával
dobrou naději, že ochrana, které z Polska nadarmo dožadovali se,
přijde bohdá z Uher nezadlouho. Proto brzy uzavřelo se jedno
hlasně, že smíření s králem kacířským nemělo býti pod žádnou
výminkou, ani že nebude nikdy; všickni oudové sjezdu zavázali se
znovu do rukou legatových i bratra Gabriele, že setrvají v boji
s kacíři až do ztráty hrdel i statkův svých. Muselo však to tajeno
býti, jak vůbec, tak i před pány Polskými zvláště; i nemohla jim
dána býti odpověd, jakové žádali a očekávali, ale dne 23 prosince
podán list, sepsaný od bratra Gabriele, ve kterémž vedly se důvody,
že odpověd od Jiřího z Poděbrad jim 26 října daná nebyla spra
vedlivá, ani křesťanská, ale že byla nespravedlivá, nerozumná, pří
važčivá i kacířská, zvláště ve čtyřech kusech: nejprvé, že pravil se
státi v poslušenství Stolice apoštolské a církve svaté: to že buďto
lhal, aneb že jinou měl stolici apoštolskou a církev, nežli byla
obecní křesťanská; i ovšem že papežem jemu byl Rokycana, církví

pak společnost oněch šibalův, kteří se ho přidrželi; druhé, že žádal

po králi Polském zase o slyšení, kteréž mu tak často podáváno a

kteréhož od devíti let vždycky pobíhal; v tom že nešlechetně
obouzel otce svátého, jakoby jemu křivda se dála; třetí, že podával
veškerou při svou králi Polskému k rozsudku, kterážto byla pře
víry, a do kteréž král ten vkládati se neměl ani moci ani práva;
a čtvrté, že potahoval se k appellaci, kterouž učinil, a kteráž i sama
stačila k důkazu, že byl kacířem, když ve věcech víry směl od-



volávati se od Stolice apoštolské. Odpovědí touto byla otázka,
poddáli se spolek pod mocný rozsudek krále Polského, nepřímo
sice ale určitě rozhodnuta ve smyslu odporném, ačkoli páni pravili,
že nepobíhali rozsudku Polského ve věcech světských toliko. Však
domlouvali oni poslům, proč král jejich nechtěl přijmouti trůnu
sobě podávaného ? a žádali opět, aby aspoň syna svého Vladislava
s tisíci jezdci poslal do Vratislavi, kdežto legat Rudolf hotov
byl korunovat! jej hned na království české: ale Poláci pravili, že
neměli moci, jednati o věci takové, a žeby páni o to ku králi

jejich upřímo měli obrátiti se. 326

Není pochyby, že jednatelé Polští v celém konání svém snažili
se prostředkovati nestranně mezi králem a protivníky jeho: ale
ačkoli s větší potkávali se povolností a šetrností u onoho nežli
u těchto, sympatie jejich předce patrně lnuly více ke stejnověrcňm
nežli ku kacířům. Ukázalo se to již poněkud ve Střelíně, kdežto
s radami od krále Jiřího poslanými sjeli se dne 26 prosince. Při
nesli tito stížnost od pána svého, že proti zápisu dne 19 listopadu
na příměří učiněnému nepřestávaly ani veřejná hanění všech pod
obojích co kacířův, ani kletby nad Svídnickými a Javorskými vy
nešené, a že úředníci pana Šternberka vkládali se svou mocí v držení
města Benešova i všech vesnic ku Konopišti náležitých, ale na
Hoierswerd špíže dodávati že se nepovolovalo; i ptali se také, zdali

zprotivili páni poddali se již pod mocný rozsudek krále Kazimíra?
Poslové vyznali, že osvědčení takového neobdrželi od nich, však že
dle zdání jejich měli ti, kdo drželi hrad, požívati také panství, a

protož že Benešov měl panu Šternberkovi býti postoupen, kterýžto
slíbil prý odstranit! všecky u Hoierswerdu překážky; zápis jejich
pravili že neměl moci proti klatbám papežovým, a protož že hanění
ona i klatby nemohly pokládány býti za rušení příměří. I prosili
a napomínali, aby král co kníže pokoje milovný a nad poddanými
svými milosrdný raději snášel stání třebas nespravedlivé, nežli rušil

je vítězstvím krvavým nad těmi, kteří byli jeho vlastní, a kterýchžto
záhuba nemohla mimo záhubu vlasti dovršena býti.

827 Ale větší
důkaz své tajné sklonnosti dali tím skutkem, že přese všecko spupné,
nešetrné chování se spolku, kterýž svým vítězstvím zdál se již býti
cele bezpečen, dali se namluvit!, aby pokusili se o nové prodlou
žení příměří u krále, a to pod výminkami pro tohoto dosti urážli

vými. Byl zajisté sjezd podtají uložil biskupu Tasovi, zajeti ku králi
Matiášovi a sollicitovati u něho pomoc již přislíbenou. Matiáš ale
za sjezdu Vratislavského bojoval v zemi Valaské s knížetem Stě-



panem, a dne 15 prosince utrpěl od něho porážku, ve kteréž i tě
lesně sám raněn byl. Proto bylo se obávati, aby pomoc jeho ne

prodlila se nad míru. V jejím očekávaní páni chtěli požiti pokoje,
i prosili Poláky o obnovení příměří co bylo možné nej delšího. Tito
slíbili zajeti o to ku králi zase a přičiniti se dle možnosti k šíření

pokoje; jen Dlugoš zůstal tenkráte pozadu; tuším že poselstvování
jeho bylo Cechům tak nepříjemno, jako jemu samému. Když pak
loučili se ve Vratislavi, poctěni jsou jako dříve od krále, tak i nyní
ode pánův, dary velmi vzácnými, kterých ale nepřijali. I jest přitom
vejmi značné vyznání důvěrníka jejich Eschenloera, žeby páni nikdy
byli nepodávali pocty tak drahé, že byli napřed nevěděli na jisto,
že přijata nebude, protože Poláci odepřeli byli prvé také pocty
královy.
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Ku konci roku, 29 prosince [1467], vypravil sjezd Vratislavský
poselství ku papeži a dal mu písemnou instrukci, kteráž objasňuje
znamenitě spůsoby a výsledky války předešlé: vykládali zajisté páni
a města položení své a škody, kteréž utrpěli. Pominouce ztráty,
která potkala Vratislavany a biskupa jejich u Frankšteina, pravili
že biskup Olomucký přišel o všecky statky své, a nápodobně
i města Olomouc a Brno; Brňanův nad to že do pěti set octlo se
v zajetí; pan Zdeněk ze Šternberka ztratil všecky hrady, kromě
Konopiště, kteréž neslo prý ročně do 9 tisíc zlatých, a mělo ztra
ceno býti na každý den; páni z Hasenburka byli o několik zámkův

chudší, páni Švamberkové, Gutšteinové a jiní o všecky své vesnice.
Však že i oni drželi se statně, a oplatili to kacířům náležitě. Potom
žalovali na katolické knížata i pány a města, ježto nepřestávali pří
držeti se Jiříka i pomáhati jemu, jako pan Rosenberk a knížata

Saská, též města Budějovice, Most, Kadaň a Cheb; a ještě více
naříkali na »zlostné zatracené opaty klášterův polních v Čechách,
Moravě a Slezsku, kteří byli hlavní příčinou záhuby pánův, dávavše
u sebe útočiště ne jim, ale kacířům.* Toužili také na okolní kní
žata v Míšni, Durincích, Francích, Voitlandě, Bavořích a Slezsku,
kteří dvořanům a poddaným svým dovolovali sloužiti kacířům za

žold, a ty, kteří chodili do služby ku pánům křesťanským, povo
lávali nazpět s vyhrožováním. Král Polský že poslal Jiříkovi ně
kolik set koní a propustil na ně trh svobodný v zemích svých;
arcibiskup Magdeburský že ani nechtěl dáti ohlásit! klatby a kříže
na kacíře atd. Jiřík že jest celému spolku příliš silen, pokud ne

budou míti pomoci a ochrany odjinud; oni že již protrávili se

válkou, aniž mohli stačiti déle, i prosili o rychlou radu a pomoc,



aby Stolice apoštolská i svátá církev neupadly konečně v potupu ;

žádali zejména také, aby papež to spůsobil, by císař odjal Jiříkovi
zase regalie, kteréž mu byl propůjčil. S tím poselstvím vypraveni
do Říma bratr Gabriel Rongoni bosák, Hilarius Litoměřický děkan
Pražský a pan Dobrohost z Ronšperka.

Když poslové Polští [1468] žádali krále o prodloužení příměří,
odepřel se jim naprosto a nechtěl již do žádného jednání dávati se;
nejvíce horlil na to, že páni zprotivili svou nešlechetnost prý zna
mením svátého kříže přikryti chtěli, ježto byla věc všem okolním
zemím přesvědomá, pro které příčiny válka počala se. Jemu že

nyní o to činiti bylo, aby zlost jejich nebrala prospěchu širšího a
lstiví klamové aby neokazovali více stínu pravdy před lidmi; ku

příměří že byl prvé svolil jen na jich chloubu a přiřčení, že pře
stanou na králi Polském mocně a že učiní všecko, jen aby spolu
sjeti se mohli; oni pak sjevše se, když sou nejblíže konce býti
měli, tu prý nejdále do Říma se odvolávali na radu; a k tomu,
aby vždy nešlo ku konci, popsali artikule, jakovéž sotvaby slušelo
klásti králi nejutištěnějšímu. Však že doufá s boží pomocí, že ta
kové lidi přivede k odivě světu tak, aby napotom každý podob
ného skutku dopouštěti se ostýchal. Méně odměřená i zdrželivá
byla odpověd jeho druhá na »potvorné« články, sepsané od bratra
Gabriele bosáka. Přiznával se sice v ní zřejmě a výslovně ku po
slušenství otce svátého, pravě že věřil, že on »vikář Kristův pravý
jest, a zpravuje lodi Petrovu, za kteroužto pán náš Ježíš Kristus
otci svému modlil se jest aby nikdy nepotonula; onť že jest také
ten, kterýž zápalem ducha pravdy zpravuje se«; ale kterak prý
mohlo věřeno býti, žeby od studnice plné ctnosti tak krevní mu
žové a jazyka lživého vyšli? »My již obvykli sme strpeti nešle
chetnost takových zákupných lhářův, kteřížto ku podobenství psa
prašivého, ježto na hnoji z kusu chleba štěká, též oni dary ukojeni
jsouce, opýřili sou se jako vlci hltaví, krve lidské nenasycení.* Nic
méně nemohl král, když mu vytýkáno, žeby k soudu o víru státi
nechtěl, zdržeti se apostrofy následující: »G přenestydaté hrdlo, že
usliněné povětří lži z sebe vypouštíš! O nemilostivý medvěde, proč
mumleš? O vlče hltavý, proč vyješ okolo chodě, a nechceš se na

sytit! mrchy lidské, kteréž z příčiny lži tvé padly sou ? Běda tobě,
jenž klneš, sám nejproklatější jsa! Poznej, blázne vzteklý, svůj věčný
odsudek, a žeť nevinni rukama a čistí srdcem v chrámě božím po
staveni budou: ale ty nemilostivý krve nevinné prolévači, kde se
octneš?* Jest to jistě podivná ukázka slohu diplomatického v XV



století: ale spolu jediný nám známý příklad, kdežto král Jiří vy
stoupiv z obyčejné míry své, pustil uzdu volnou citu rozdrážděnému.
Zdá se pak, že takto mluvě, měl více na mysli Zdeňka ze Štern
berka nežli pány duchovní kterékoli. Polští páni však ani sebe
prudčejším citu výlevem nedali se odstrašiti od předsevzetí svého,
ale prosili tím snažněji, aby král nedal jim býti posly nepořídilými,
ani králi jejich, svému příteli, aby nepřál péče a nákladův jalových,
ale aby zemi své tolikerými ranami stižené propůjčil raději od
dechu. Z těch i z jiných příčin svolil konečně král dne 11 ledna 1468
ku příměří až »do božího vstoupení* (26 máje), dokládaje přitom
vyslancům: »již poznáte i rukama omačete, že my dosti výstrahy
před očima majíce, vždy bratru našemu králi Polskému slíbiti se

chceme, a nikdež znáti nedáme na sobě příčiny válečných věcí, ale

abychom pokoj, kterýž všeho jest dražší, království našemu a našim

poddaným uvesti mohli.* Výminka však v zápisu dne 25 ledna

přidaná, že příměří to mělo vztahovat! se jen k zemím koruny
české, a že vně stranám volno bylo vésti války jakékoli, mohla
sloužiti za důkaz, že i král Jiří neobmýšlel pouzé věcí pokojných,
ale že mu na srdci neméně ležela pomsta nad hlavním, jak se do

mníval, působcem všech jeho nehod a protivenství, nad císařem;
neboť syn jeho kníže Viktorin právě té doby ©povídal mu válku. 329

Císař Fridrich nelibě nesl povolání krále Polského na trůn
český, a pokoušel se všelijak zmařiti je. Již na minulém sněmu
Normberském byl© mluveno, že králem Českým neměl býti nežli

Němec, protože byl kurfirstem říše Německé, a že papež mohl sice
ssaditi kacíře s trůnu, ale že neměl usazovati na něm panovníka
nového, to právo že náleželo jediné císaři s volí knížat říšských.
Byloť arci činiti především o provedení papežova nálezu a o pro
měnu slovného ssazení ve skutečné. Císař i papež obraceli se proto
nejprvé k mocnému vévodovi Burgundskému, Karlovi Smělému,
kterýž po otci svém Filipu (f 15 června 1467) zdědil byl nejen
krajiny rozlehlé a kvetoucí, ale i bohatství bezpříkladné, a vynikal
duchem středověké chevalerie. Mělť on, výpravě se proti Turkům,
obořiti se jako mimochodem na Čechy a posloužit! svou mocí ku

pokoření a vyhlazení kacířův neméně nežli nevěřících. Počalo se

vyjednávat! o tom mezi dvory Rakouským a Burgundským pro
středkováním knížat Bavorských, a žádáno již tehdáž zasnoubení

syna císařova s dcerou vévodovou, které v pozdějších létech i stalo
se skutečně; a zdá se, že odvrácení se knížete Ludvíka od krále

Jiřího bylo s tím ve spojení. Karel žádal především, aby přijat byl



za krále Římského a za nástupce císařova. Jednání však to celé
zůstává pokryto tmou, a jisté jest jediné to, že nedovedlo k cíli.

Protož když i na sjezdu Vratislavském ještě dály se pokusy, aby
král Kazimír do Cech byl uveden, císař napomínal legata Rudolfa,
aby s tím přestal a obrátil zřetel svůj raději k některému z knížat

Německých. Sjezd Vratislavský byl již sice volal krále Matiáše ke
své ochraně: ale posel jeho, biskup Tas, neměl moci, podávati mu

koruny české; král ten byl z nízká vynikl náhle do výše, a přísná
jeho pánovitost nevábila hrdých šlechticův českých, staviti se
samoděk pod rozkazy jeho. Proto legat Rudolf, zpozorovav u mar
krabě Fridricha Braniborského mysl králi Jiřímu dosti nepříznivou,
a maje od papeže i od císaře moc a svolení, starati se o obsazení
trůnu českého, umínil volatí k němu téhož markrabě a 13 února
vypravil plnomocníky své do Berlína, Potu z llburka, jejž byl učinil

zprávcem Lužickým, a jednoho kanovníka Vratislavského. Fridrich
neodvracoval se ovšem, ale kladl rozličné výminky, a žádal přede
vším poraditi se o to s bratrem svým markrabím Albrechtem.
Tento pak ačkoli také neodpíral naprosto, vyznal však, že netušil
návrhu dobře. Jisté bylo, pravil, že Jiří bude se brániti; i jako
někdy císař Fridrich I, od papeže ssazen byv, oseděl předce na

trůnu, a Eugen IV sám, byv také ssazen, umřel vždy co papež,
mohloby to samé i nyní se opětovati; aspoň vítězství nad husity
nebylo jisté. »Ani císař, ani král Polský, ani Bavoři ani Sasové
nechtěli propůjčiti se k tomu, co nyní od Vás se žádá. Otec náš
dal se popuditi proti Cechům, a když přišlo k boji, opuštěn byl
ode všech, kteří mu byli slibovali pomoc; tak i nyní Bavoři rádiby
Vás nastrčili a zapletli do nesnází, aby Jiří ne na ně, ale na nás
se obořil. A třebasby se Vám i podařilo uznánu a přijatu býti za
krále českého: však víme, že koruna česká nedědí, že páni chtějí
míti svobodné volení a potomci Vaši museliby teprv do království
se vkoupiti, i zavázati se husitům k hájení kompaktát, jako někdy
císař Sigmund a králové Albrecht i Ladislav, k čemuž zase papež
nesvolilby nikdy.« Z těch i z jiných příčin, kteréž my tuto pomíjíme
mlčením,

380 neradil Albrecht bratrovi zasazovali se o království
české: a nastalé mezitím odjinud proměny spůsobily, že návrh

opuštěn cele i upadl brzy v zapomenutí.
Připomenuli sme již, že kruté z Říma na kacíře české dolé

haní mělo následky, kterýchžto nepředvídáno. Mezi nimi neposlední
co do důležitosti bylo ustrojení se uprostřed největších bouří nové
a památné jednoty církevní — na důkaz, že nevšecky bouře bývají



ovšem neplodné, a že sloužívají tytýž co krise v duchovním životě
člověčenstva, z jichžto lůna rodívají se pak útvary nové. Ve předešlé
knize, líčivše rozmanité sekty české v XV století, podali sme zprávy
také o původu a vzniku jednoty bratří českých. Vyložili
sme, jak liché bylo postavení M. Jana Rokycany, co hlavy ducho
venstva podobojího, an uznávaje papeže co hlavu všeobecné církve
křesťanské, nebyl od něho uznáván zase. Velebilť on arci papeže
i církev více podle idey, jakoví býti měli; a protož dovoloval sobě
tím častěji stesky a žaloby na ně, jakoví byli ve skutečnosti. I na
cházeli se v Cechách hned od počátku lidé, kteřížto nechtějíce
obvykati rozdílu takovému, odříkali se všeho ku papeži a k církvi
zřetele i poslušenství: ale nejmocnější a nej setrvalejší mezi nimi,
sekta Táborská, byli od pana Jiřího z Poděbrad násilím potlačeni.
Když potom i kališníci sami, ačkoli prostředkem kompaktát měli
v míru býti s církví, z Říma čím dále tím krutěji pronásledováni
jsou, netoliko slovem, ale i mečem, rostl i s druhé strany počet
těch, kteří v ohavnost ji berouce, usilovali o přetrhnutí navždy
každého s ní svazku a účastenství. Počátky, ježto r. 1457 k tomu
cíli staly se, dovedly o deset let později dílo ku konci. Král Jiří
sice a přední páni podobojí zakročovali dosti přísně proti spolku
povstávajícímu; osada jejich Kunwaldská rozplašena, zapovídány
jim všecky schůzky, tak že s nimi po lesích se ukrývati musili, a

již r. 1463 řeč jest o čtyřech bratřích, které pan Zdeněk Kostka
na panství svém Richemburském umučiti dal. Počet jejich nicméně
množil se, nejvíce v obecném lidu, mezi rolníky a řemeslníky, ač
i někteří zemané a kněží lnuli k nim; nebezpečí samo dodávalo
i odvahy i opatrnosti. Hned od počátku, vedením bratra Ilehoře,
oblibovali nejvíce učení Petra Chelčického, a snažili se velice,
odvrátiti od sebe podezření, žeby chtěli býti následovníci Táborův,
lidí klopotných, od kterýchž prý cesta pravdy porouhána byla,
ježto zamyslivše se v zákon, zjevně jej přestupovali. Jeden z prvních
dekretův jejich, tak řečené »svolení na horách Rychnovských*
r. 1464, vytknulo nové jednotě za oučel »ustanovení se ve spra
vedlnosti, kteráž z boha jest, vedení života ctnostného, pokorného,
tichého, zdrželivého, trpělivého a čistého, ostříhaní se ve víře Kristově,
přebývaní spolu v duchu lásky a v posluhování sobě vespolek,* tak

aby prý skrze ty věci poznávali, že v pravdě víru měli a lásku ne

omylnou, a tak i naději jistou odloženou v nebi.* Pozoru hodné
bylo zvláště ustanovení následující: »Ve všech věcech slušných,
hodných, poctivých máme se zachovati a ostříhati, kde jsme kteří
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pod kterou mocí povýšenou, jichž máme poslouchali a pokorně
poddáni býti v daněch a robotách, i za ně se pánu bohu modliti.
Též i v obcech mezi sousedy v jednotě se s nimi zachovati v po
slušenství a ve svornosti ve všech věcech pohodlných k obecnému
dobrému. Také bratří a sestry, kteří řemesla dělají neb selské dílo,
ať na mzdě slouží, aby měli z čeho sobě potřeby činiti. Svobodní
a hospodáři ať sami svými statky vládnou, a zvědouce křesťana
u víře jednomyslného, an trpí nouzi, ať mu z milosti udělí statku
ku potřebě hodné; a tak všickni, jedni druhých břemena nesouce,
ať hledí plniti zákon Kristův.* Nic nebylo v dekretu tom, k čemužby
netoliko Rokycana, ale i papež sám svoliti neměli: směřovalť zajisté
pouze ku praxi křesťanské, zapáchaje poněkud duchem socialistickým
křesťanův prvověkých. Ale co nejvíce uvodilo nové bratry v ne

návist, bylo domnění jejich, že svátosti církevní přisluhované od
kněží života nešlechetného tratily moc svou spasitelnou, a že proto
hledali jediné těch kněží, kteří dle soudu jejich vedouce život

pobožný, byli v milosti u boha. Ze psaní jejich daného 29 čer
vence 1468 dovídáme se, že »již od několika let zápovědi veliké

byly v tomto království, netoliko v městech, ale i ve všech, i tu

ježto kněží nemají, aby se nikdež nescházeli ve mnoze ani v mále,
a kdežby se sešli, aby je zjímali, trápili a vězili. Ale scházení ke
zlému svobodu mělo ve mnoze i v mále bez překážky. A kdeby
dva nebo tři mluvili o dobrém, hned dějí, že jsou pikharti; neb

pikharty po tom nejlépe znají, že s nimi nehřeší, a že nemají
obyčeje jako oni přisahali, láti, oplzle mluviti a lháti, a že nechtí
se mstíti ani cizího bráti.« Po mnohém přemýšlení a skoumání
bratří, prohlédavše i všeliké končiny světa, zdaliby kde našli církevní
zřízení dle srdce i ducha svého, a trvavše prý dlouho na modlitbách
a postech, aby zvěděli, bylali k tomu vůle boží, umínili konečně
odtrhnouti se od moci ouřadu papežova i od jeho kněžstva a

spůsobiti mezi sebou »řád podle zřízení první církve.* Ve válkách
roku 1467, dne nám neznámého, svolali se přední oudové z Cech
i z Moravy, v počtu asi 70 osob, do vsi Lhotky nedaleko Rychnova,
k hospodáři jménem Duchkovi, kterýž ani nevěděl, co u něho díti
se mělo. Po modlitbách mnohých, vedením kněze Michala faráře
Zamberského, vyvoleno 9 mužův ze spolka, kteří jmíni byli za nej
důstojnější, a shotoveno 12 losův, 9 prázdných a 3 slovem »jest«
poznamenané; mládeneček Prokop jménem, nevědoucí oč se jednalo,
vytahoval lístky a rozdával je těm devíti, z nichžto na tři, Matěje
z Kunwaldu, Tůmu z Přelouče a Eliáše mlynáře ze Chřeňkova,



padlo volení skrze ono »jest«. Ti potom představeni jednomu knězi
Římského svěcení a druhému Waldenskému, kterýž mezi svými byl
nejstarší, aby »skrze vzkládaní rukou podle řádu první církve a

zprávy apoštolské« potvrzeni byli od nich; »i stalo se potvrzení všem
třem s modlitbami, také i jednomu z nich, aby první místo držel
v ouřadu kněžství.* Nepochybováno, že to vše stalo se z vůle boží,
a nalézáno i v tom pojištění zvláštní, že bratr Řehoř, první původce
jednoty, když (r. 1461) poprvé mučen byl pro počínaní své, leže
v otrapách a mdlobách měl prý vidění, a spatřil co biskupa právě
toho muže, který důstojenstvím takovým nyní obdařen byl. Viděti
z toho, že jednání celé, ač plné pobožného nadšení, nebylo prosto
vší zádumčivosti. Nebudeme vykládati dále, jakové ústrojí vnitřní
dala sobě nová církevní jednota, neb nám zde jen o poměr její
k tehdejším ve vlasti dějinám činiti jest. Mistr Rokycana, který
potud oudům jejím byl dle možnosti shovíval, stal se nyní zjevným
nepřítelem, káraje nahlas všetečnost lidí neumělých, kteří z laikův
dělali prý sobě sami kněží a biskupy a upadali také v jiné bludy
trestu hodné. Také král Jiří spatřoval v nich kacíře, které přísahou
svou zavázán byl vyhladiti ze země; a bylli prvé přísným na ně,
zdvojil nyní přísnost svou. Nadarmo hleděli přímluvami svými
zmírniti nevoli jeho pan Burian Trčka i Soběslav Mrzák z Mile

tínka, kteříž ač nebyli z počtu jejich, dávali předce o smýšlení a

chování jejich svědectví dobré; darmo snažili se také bratří sami
ukrotiti jeho hněv a uprositi, aby jim dopřál pokojného bydla pod
sebou. Jediní toliko bratří Tovačovští z Cimburka propůjčovali se

jim již této doby ochranou a podporou na statcích svých Morav

ských. V jednom ze psaní, kteráž novověrci dávali ku králi,
nacházíme také následující slova pozoru hodná: »Račte věděti
Vaše Milosti, žeť máme úmysl vydati písma zjevná, jistá a stálá,
bohem vdechnutá, a zvláště na ten sněm kdyžby mohl býti vší

říše křesťanské, že hodné jest odtrhnout! se od poslušenství kostela

Římského, že papežův ouřad není v moci ducha božího, a jich
žehnání i kletba nejsou z moci slova pána Krista v ouřadě apoštol
ském; a tak že jeho důstojenství a povýšení jest ohavnost před
bohem a nemá umění klíče k rozeznání zlého a dobrého, též i moci
k rozvázaní a svázaní, a tak i jeho poslové, kteříž jeho šlépějí ná

sledují a v témž duchu chodí jako on.« Radikálněji a směleji ne

mohl vysloven býti odpor nové církve proti církvi Římské, a bratří
domnívali se bezpochyby zavděčiti se králi pomocí takovou proti
nejkrutějšímu tehdáž jeho nepříteli a utiskovateli; ale král zamítal
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ji docela, i přitužil spíše přísnosti, nežli by ji byl mírnil. Dávaltě
důkaz nový, že jeho naděje o smíření se zase s církví Římskou
neklesala ani v nejtěžších protivenstvích, s kterými se potkával.
Nelze udati, co vše přihodilo se; víme jen, že zjímáni někteří
z předních oudův jednoty bratrské, a nevyšli více z vězení, nežli
až po smrti králově; v měsících dubnu a máji 1468 bylo vření a

tření duchův o věci této zvláště živé; král dal na veřejném sněmu
v Benešově rokovat! o prostředcích, kterakby zmáhaní se sekty
nové mohla i měla přítrž činěna býti. Když ale sněmovníci obrátili
k té věci pozor svůj, přišel nenadále rozkaz, aby nechajíce všeho,
chápali se zbraně a pospíchali k hájení vlasti a víry, postavených
náhle v nebezpečí novém, a krutějším, nežli bylo které od paměti
lidské. 831

Vpád český do Rakous. Úmluvy císařovy s Matiášem a sněm Jagerský. Krá
lové Jiří a Matláš. Matiášův odpovědný list a manifest. Přípravy válečné.
Odpověd krále Jiřího. Radost v Římě a nové přísnosti Pavla II. Legat Ro
varella. Spůsob obrany české. Králové u Lávy proti sobě. Obležení a ztráta
Třebíče i osvobození knížete Viktorina. Boj u Turnova. Vyjednávaní v Kra
kově. Matiáš uvazuje se v zemi Moravskou. Porážka u Telče a Vodňan.
Odpadnutí pana Rosenberka i Budějovských. Rok katolický v Olomouci a

nepořízení poslův Polských. Osm strastných neděl. Dobytí Konopiště a ne
snáze u nepřátel. Císařovo putování do Říma, i nové plány politické. Sněm

říšský v Řezně. Vpád uherský do Čech a stání u Vilémova.

Stalo se konečně, co předvídali byli mnozí, a čemu král Jiří,
ač měl výstrah dosti, nikdy byl věřiti nechtěl; král Matiáš Uherský
táhl proti němu se vší svou mocí válečně pod heslem císaře, papeže
a katolictva vůbec. Tak z Rakous oznamoval otci svému kníže
Viktorin, volaje o pomoc, an co vítěz nájezdný octnul se z nena
dání v nebezpečí zajetí. Obratem tím dovršila se míra protivenství
a utrpení českých, když Řím, sebrav konečně v jeden celek všecky

Článek 8. Vrch bouře: Válka s králem uherským.

Částka I.; Až do stání u Vilémova.

(Rok 1468—1469 Mart.)



Již od několika let, a zvláště od té doby, co v Čechách utvo
řila se jednota panská neblahé paměti, pozorovati bylo při králi

Jiřím neobyčejnou rozčilenost proti císaři. Jakkoli hojný byl počet
nepřátel, s kterými měl činiti, nestěžoval si však a nehněval se na
nižádného tak, jako na něho; jemu přičítal hlavní vinu všech ne

řestí, které ho potkávaly. Příčin této zvláštnosti, bylyli spravedlivé,
vyložiti a posouditi nelze, ana historie dvoru císařova v těchto
létech nad míru jest chudá i temna; nevíme ani pravdali jest, žeby
císař byl popouzel krále požadováním od něho království, jakožto
kacířstvím přepadeného. Není však pochyby, že náruživosti, jednou
obapolně zbuzené, podněcovány potom na obou stranách z nená
visti osobní ještě více, u císaře od Zdeňka ze Šternberka, u krále
od Řehoře z Heimburka; a jisté jest, že Jiří, jináče dosti trpělivý,
nežádal nikde tak snažně vymstiti se, jako na císaři. Protož jakmile
nabyl oddechu příměřím s ligou katolickou uzavřeným, kázal synovi
svému Viktorinovi odpovědíti jemu a soužiti ho mocí brannou,
V listech odpovědných dne 29 prosince 1467 a 8 ledna 1468 332

vytýkal kníže císaři nevděčnost, ježto za hojná dobrodiní, která
požíval byl od krále českého, nejen odpíral mu slíbené odplaty,
ale i neobmýšlel prý nežli hanbu a protivenství jeho; také že mocí
utiskoval věrného králova radu, Jiřího ze Steinu, chtěje připraviti
jej o jeho jmění a práva. Ohlašoval přitom, že měřil ne proti
císaři, ale proti knížeti Rakouskému, a protož kdokoli nebyl pod
daným Rakouským, že měl požiti pokoje od něho. Přidán byl
Viktorinovi k vedení vojska zkušený válečník Václav Vlček, a
k němu připojili se v Moravě páni Wolfgang Krajíř na Land
šteině a pan Hynek Židlochovský z Waldšteina, v Rakousích Jiří ze

Steinu, Vilém z Pucheimu, Štěpán Eicinger a jiní. Císař poručil
hájení země Oldřichovi z Grafeneku, kterémuž podřízeni nejen páni
zemští a města, ale i křižáci, co jich bylo v okolí proti Čechům
sebraných. O válce však té zachovaly se tak chudé a zmatečné
zprávy, že téměř nic určitého a jistého udati nelze. 333

Jen o tom
snáší se všecka podání, že země Rakouská trpěla velice a moc
císařova nepostačovala k obraně.

Císař Fridrich a král Matiáš, ačkoli od r. 1463 nazývali se
sobě otcem a synem, nebyli však v dobré vůli vespolek, aniž pak,
dle povah jejich osobních, mohlo přátelství dlouho státi mezi nimi.
Tenkráte ale, když císaře zmýlila byla naděje o pojištění sobě

síly své, postavil je do pole k vyhlazení neomylnému národu kacíř
ského. Vyložíme co nejkratčeji, kterak to vše ustrojilo se.



pomoci a ochrany z Němec, a proti vítězné moci kacířské nebylo
jiného útočiště nežli ku králi Uherskému, on upozadiv všecky
rozmysly, podával »milému synovi svému«, cokoli jej vnaditi mohlo
k uchopení se zbraně proti druhému jeho »otci«. Nezachovaly se

sice ani list umluvný, ani podrobné zprávy o zavedeném mezi

panovníky vyjednávaní, pokud Matiáš ještě v Sedmihradsku zdržoval

se; cokoli o nich víme, beřeme jen z pozdějších ode stran na ně
se odvolávaní: tato ale dávají svědectví o slibech a závazcích druhu

nejvyššího. Matiáš po smrti první manželky své české byl se pod
volil, neženiti se opět nežli s vědomím a volí císařovou: z toho
slibu nyní propuštěn jest, a císař sám připojil se k námluvám
o nevěstu pro něho. Uzavřeno požádati Polského krále o starší
jeho dceru Hedviku pro Matiáše, a o druhou Sofii pro Maximiliana

syna císařova pospolu; mistrovským tahem tím slibováno si získati

spolu allianci Polskou proti kacířům a pojistiti tudíž vítězství ne

omylné. Jaké uzavření se stalo co do trůnu českého, nedá se určití;
nezdá se, žeby jej císař byl Matiášovi buďto podával, buď pojišťoval;
za to ale náhradou dána mu čáka ještě skvělejší, na království

Římské, ku kterémuž císař sliboval dopomoci jemu. Rozumí se,
že mimo to podávána také pomoc peněžná i branná k vedení boje.
Jak hojné a jak vítané šly vedle toho z Říma pobídky k témuž
cíli, vyložili sme již: král Matiáš byl posléze po bratru Gabrielovi

Rongonim z Verony osvědčil sjezdu Vratislavskému svou k tomu
dobrou vůli. Tím méně rozmýšlel se, když konečně i Tas biskup
Olomucký, jménem katolické ligy české, přednesl jemu prosbu
podobnou. Nevolalť ho sice ani tento ještě na trůn český upřímo,.
ano volání takové byloby se stalo urážkou pro krále Polského:
ale vida Matiáš, jakové výhody podávány jemu odevšad při díle,
ku kterému již prvé měl chuti dosti, neváhal ustanovit! se. Ukončiv

tedy rychle Valaské i Sedmihradské spletky své, smířil se i se

zpronevěřilým hrabětem Emerichem Zápolským, k nemalé chvále
své mírnosti, aby u velikém předsevzetí neměl překážky; i ještě
před návratem svým do Uher rozpisoval o to sněm valný do Jagru.
Tu ale potkal se, na počátku měsíce března, s odporem znameni

tějším, nežli se ho tuším byl nadál. Stavové Uherští neschvalovali

války nové a daleké, pokud vlast jejich stála v nebezpečí od
Turkův, a jakkoli snažně přimlouvali se netoliko arcibiskup Ostři
homský Jan Vitéz, ale i král sám k boji proti kacířům, nesvoleno
k němu obecné veřejnosti zemské, tak že Matiáš válku již uzavřenou
potom jen vlastními dvořany a žoldnéři svými vésti musel. K uchlá-



choleru' rozpakův obecných přivedeni na sněm od Mikuláše Ujlakiho,
tenkráte Mačevského bána, poslové od sultana Mohammeda II, praví
nebo nastrojení, nesoucí dary a podávající se nejen ku příměří, ale
i ku pomoci prý proti Cechům. Moc duchovní, horlívavší potud
vždy proti stání s nevěřícími, zamlčela se nyní v naději, že i kní
žata i křižáci, nemajíce boje s Turky, budou moci u hojnějším počtu
proti kacířům obráceni býti. Matiáš vypravil tudíž do Turek,
k uzavření tříletého příměří, starého válečníka Jiskru. Sám pak
počav bez odkladu zbrojiti, táhl nejprv k Budínu, potom přes
Ostřihem k Trnavě, kamž stihl již dne 26 března. 334

Král Jiří nepřestal, pokud živ byl, považovat! Matiáše za svého
takořka schovance na uherském trůnu. Viděl v něm vždy jen
mladíka ducha jarobujného a plného šprymův, jakovéhož byl jej
poznal a zamiloval poprvé v Praze v rodině své. Jakkoli často
býval od něho urážen a klamán, připisoval to vždy raději jeho
jakési dětinské bujnosti a prostopášnosti, nežli zlé vůli. Jeho pře
tvařováním a lichocením dával se pokaždé ukonýšiti zase, a jevil
naproti němu podobnou křehkost, jako někdy ušlechtilý Otakar II

proti Filipovi Korutanskému, zrádnému sestřenci svému. Nyní také
psal mu byl ještě 9 února, kterak se prý náramně ulekl, když
dostal zprávu o jeho poranění v bitvě Valaské, i jak se potom
jeho starost obrátila v radost, když dověděl se, že rána ta byla
neškodná, i zdobila více, co známka vítězná, muže bojovného
nežliby obtěžovala. Vypravil prý byl k němu hned kancléře svého

Prokopa z Rabšteina se blahopřáním, ten ale onemocněv na cestě
že ležeti zůstal; pročež přiložil nyní ku psaní všeliké zprávy, aby
oznámil, jak nešlechetné věci zamýšleny a počínány od některých
proti němu, naděje se že toho Matiášovi líto bude; i prosil boha,
aby dal jemu brzy uzdravení celé. Asi o měsíc dříve dali byli
k Matiášovi psaní také synové královi: Viktorin před vtrhnutím
do Rakous podával mu až do tisíci jezdcův na žold ku pokoření
prý odbojných jeho poddaných; Jindřich osvědčoval se, že po
dávané od něho dávno dary laskavé, zejména oře dva k boji vy

strojené, nyní přijmouti hotov byl a prosil o ně. 330

Na místě odpovědi na laskavé ty ohlasy přišel knížeti Vikto
rinovi do táboru ve Štokravě v Rakousích list zavřený od Matiáše,

daný v Trnavě dne 31 března, v tato asi slova: »Znamenáme, že

rady pokoje vám se oškliví, a že ve svornosti se sousedy živi býti
nemůžete: ježto zvláštní jakousi pilností raději nepřátely sobě dělati
nežli přátely míti se snažíte. Myslili sme, že vázati se budete smlou-



vámi a zdravým rozumem dbáti více o uklizení domácích bouří,
nežli o povzbuzování zahraničných: ale vidíme patrně, že od úmyslův
takových velice vzdalujete se. Poněvadž berouce sobě za příklad
obyčej rodičův a některých stoupencův svých, o nic tak pilně ne

pečujete, nežli abyste, hromadíce válku na válku, roznášeli zážehy
k sousedům pokojným a zňaté podněcovali více. Viděli sme list,
kterýmž nejjasnějšímu otci našemu císaři Římskému, a pánům Ra

kouským i Štýrským, přátelům a spojencům našim, opověděli ste
válku a hrozíte zuřením nemilostivým: kdežto však nemohli ste ne

věděti, vy ani pan otec váš, že my starší měli sme s císařem umluvy,
kterýmiž jemu ku pomoci zavázáni jsme, nežli byly ty, které po
sléze s vámi uzavřeli sme. I již tím zrušili ste smlouvu, že bez po
tazu s námi, nedokázavše nijaké pravé k válce příčiny, ze přátel
našich nepřáteiy sobě činíte a násilnou jdete zbraní proti nim. Pročež
ačkoli již dříve mnohonásobnými od vás škodami a křivdami dráž
děni byvše, z lásky ku pokoji snášeli sme je: však nyní požádáni
a téměř donuceni jsouce závazky, kteréž máme s přátely bezprávně
utiskovanými, a popuzeni také starým i novým od vás smluv ru

šením, když nevidíme rukojemství pokoje ani ve právích ani ve
mravech vašich, ale jen ve zbrani samojediné: oznamujeme vám,
že dle povinnosti své poddaným věrným císaře Římského, zvláště
v zemi Rakouské, přispěti chceme radou a pomocí proti vám a

hájiti jich dle potřeby, škod také svých, nám a našim od vás toli
krát nešlechetně činěných postihovati válkou spravedlivou; vzývajíce
k tomu o pomoc nejvyššího pána zástupův, kterýž pomocník a utě
šitel jest všech utištěných a v každé při stojí po straně lepší a

spravedlivější. Ačkoli opovědi takovéto nebyloby ani potřebí, když
vy první učinivše útok na přátely naše, stali ste se sami nám ne

přátely. Osvědčujeme nad to, že katolíky oněch krajin, jakož na
katolického krále sluší a jakož ze zvláštního poručení stolice apo
štolské zavázáni jsme, před nešlechetnými útisky vašimi pobožně
dle možnosti hájiti budeme.« 336

Následovalo na to z Prešpurka dne 8 dubna osvědčení ještě
památnější; neb kancléř Matiášův, osvícený Janus Pannonius, uměl
arci vnukati pánovi svému slova ušlechtilá. »Pozorujíce,« tak
pravil král ten, »že lid pravověrný ve království českém a jeho
příslušenstvích přetěžké od domácích kacířův zádavy trpí, a blud

nešlechetný proti bohu a církvi jeho den co den více se zmáhá;
voláni jsouce od těchže katolíkův co nejsnažněji, jak prvé často,
tak posléze i skrze důstojného v bohu otce Tasa biskupa Olomu-



ckého, majícího dostatečné od jiných plnomocenství; doháněni také
od otce nejsvětějšího, jehož ve všem poslušnu býti knížatům kře
sťanským sluší, a od velebného jeho legata opět i opět prošeni:
rozhodli sme se konečně, bez ohledu na přemnohé a veliké v té
věci nesnáze, když nikdo posavad neodvážil se na břímě díla tako
vého, těžké sice ale slibující nejvyšší na nebi zásluhu a slávu na

zemi; pokládajíce válku tu za neméně pobožnou, nežli kterou již
tak dlouho s nejkrutějším všech věřících nepřítelem Turkem ve

deme; důvěřujíce také vším právem, že Svrchovaný pomočen nám
bude ve ctné při této, ana více jeho jest, nežli naše; jelikož ne
vábilo nás k tomu ani bažení po jakékoli cti, ani světský prospěch
nižádný, ale slitování nad utiskovanými bezprávně, úcta ke stolici

apoštolské, i horlení ve víře pravé; aniž očekáváme jiné větší mzdy
soukromé na tomto světě, nežli rodící se z válek obyčejně pokoj,
a milou vděčnost od těch, ku kterým dobrodiní naše vztahovati se
má. Pročež vzývajíce jméno to, kterému k vůli nejvíce věci té se

chápáme, s jistým potazem a rozvážnou našich radou ohlašujeme,
že přijímáme na se obranu dotčeného lidu katolického proti ka

cířům, a slibujeme slovem naším královským, že všech těch, kte
réhokoli jsou stavu, ježto s církví Římskou jak obřady nábožnými
tak i skutkem poslušenství se snášejí, neopustíme dle možnosti své,
ale je hájiti budeme všemi spůsoby a prostředky nám možnými,
a to tím více, čím méně nám v tom neodolatelné ve království
našem uherském překážky vaditi, a čím ochotněji i hojněji jiní po
máhati budou.« 337

Přijal tedy Matiáš ouřad i titul jen ochránce katolíkův v ko
runě české, nikoli panovníka; pravilo se, že to činil pro ušetření
krále Polského, jenž osoboval sobě právo k té koruně: ale jest se

domýšleti, že i páni čeští, ačkoli žádostivi byli ochrany jeho, ne
chvátali proto vžiti ho sobě za pána. Biskup Tas Olomucký, co

posel od ligy, a Zdeněk ze Šternberka, co náčelník její, přišedší
do Trnavy 31 března, ručili mu za věrnost celého spolku a za se

trvání v boji s nepřítelem obecným. Ostatně nelze zapříti, že Matiáš,
čím kvapnější byl v úmyslu války, tím rozmyslnějším a opatrnějším
dělal se v její úpravě a vedení: jakož vůbec rozum jeho mnohem

byl výtečnější, nežli srdce. Neklamal se sám přílišnou nadějí zdaru;
veliká husitův někdy vítězství kalila mu vyhlídku na slávu, a choval
větší ke statečnosti české vážnost, nežli na sobě znáti dával: proto
ale tím snažněji shledával a připravoval vše, co vésti mohlo k ví

tězství. Počet vojska, kteréž vedl do pole, nebyl sám v sobě valný;



biskup Tas a pan Zdeněk cenili je sami jen na 16.000 lidí bran

ných, mezi nimiž asi 11.000 jízdy; vozův měl prý do dvou tisíc,
děl velikých a těžkých as 50, kromě množství houfnic, tarasnic,
srubnic a jiné střelby menší. Ale vojsko to bylo co nejvýborněji
ozbrojené i vycvičené, bylo jádro moci jeho branné; záleželo s ve

liké částky z žoldnéřův českých i polských; bylo v něm také asi
tisíc Srbův neboli Rácův jízdných, s knížetem jejich Vukem Bran

kovičem, kteří činili zvláštní hrůzu té války; neb na malých ale

rychlých koních poletujíce bez brnění, s dřevěnými štíty, s luky a
s kopími, nejímali nepřátel, ale uřezávali jim hlavy, ježto dostávali
na místě žoldu po zlatém za každou. Znalý ve věcech válečných
Zdeněk ze Šternberka, když spatřil celou válečnou tu oupravu, za

plésal v duši a mluvil na hlas, že potáhne s ní již upřímo do Prahy;
psal také synům svým, kdyby vojska toho sám byl neviděl, žeby
jiným byl neuvěřil o výřečnosti jeho. Matiáš, jakož sám nepocházel
ze staré šlechty, tak i při dosazování na přední místa církevní, po
litická i vojenská nehleděl na urozenost ani na národnost, ale na

spůsobilost a hodnost osobní. Proto čelní lidé jak v jeho radě, tak
i ve vojsku bývali s většího dílu lidé noví, a mezi nimi nemálo cizo

rodých, ale téměř naskrze muži statní a rázní. Také v počínající
této válce, ač přítomni byli přední říše jeho důstojníci duchovní
i světští, věci válečné však řídili a vedli nejvíce dva někdejší hejt
mané českých rot bratrských, Blažej Podmanický, rodilý Slovák,
zvaný obecně Baláš Maďar, a František z Háje, rytíř český, vy

chovaný za mládi na dvoře císařově; také vyznamenal se tu po

nejprv srbský Kněz Pavel, muž obrovské síly, proslulý později co
vůdce pode jménem Kiniži. Nicméně Matiáš, ačkoli sám také, do

dávaje lidem svým dobré mysli, pravíval, že za 4 neb 6 nedělí
hodlal vztýčiti korouhve své na hradě Pražském, netajil se těžkostí
svého předsevzetí, a neobmeškával ničeho, co mohlo posloužiti ke
zdaru. Pobízel zvláště císaře, papeže a ligu katolickou k větší než

potud přičinlivosti. Papeži především dal představovat! od proku
rátora svého, kterak nyní vše viselo hlavně od pomoci a podpory
z Říma; neboť císař že byl chladný, král Polský chudý, knížata
Němečtí zahálivé bujnosti oddaní; přičinili se papež jak náleží, že

dobude nyní slávy, po které předkové jeho darmo toužili od pade
sáti let; neb kacířství české že buďto nyní vypleněno bude, aneb
dílo takové že nepodaří se nikdy. Nedostaneli se však králi nále

žitých subsidií, pak žádal, aby mu volno bylo aspoň uzavřití s ka
cíři pokoj. Ligu katolickou napomínal, aby bez prodlení vypově-



děla Jiřímu příměří a spojila branné síly své s vojskem jeho;
legatovi pak Rudolfovi, nyní spolu biskupu Vratislavskému, dával
napřed návěští, aby nedělal sobě rozmyslův, uslyšili, že jednati se
bude i o pokoj s kacíři; nebo počínaní jeho, jakékoli zdáti se bude,
že nebude míti za oučel nežli čest a prospěch stolice apoštolské.
Potom vypraviv dne 12 dubna biskupa Olomuckého do Krakova
k uzavření smluv důležitých s králem Polským, nazejtří, 13 dubna,
z Prešpurka dal se sám v pochod do války osudné, ve průvodu
předních důstojníkův a přátel svých, i Zdeňka ze Šternberka také,
co náčelníka ligy.

338

Byl však Matiáš již dříve, a sice z Trnavy ku konci měsíce
března, vypravil do Rakous as tři tisíce jízdných a dva tisíce pěších,
ježto stihše tam před listem odpovědným, a připojivše se ku pánům
leževším u Gollersdorfu polem i k Janovů ze Šternberka, jejž otec
jeho pan Zdeněk již dříve také tam byl poslal, rozmnožili najednou
síly Rakouské tak znamenitě, že Cechové jim již odolat nemohli.
Kníže Viktorin vida takovou moc u nepřátel, potud slabých, aniž
věda odkud se jim vzala, volal hned otce o pomoc; brzy však po
učil jej list ode 31 března o velikosti nebezpečí, jemu nastávajícího;
i pospíchal oznámiti jej otci. Mezitím udály se půtky krvavé, zvláště
u města Znojma, jimiž Cechové vytištěni jsou z Rakous; Viktorin
ale tuším zavřel se ve Štokravě až do svého vysvobození.

339

Jaký as dojem učinila zpráva nenadálá na dvoře krále Jiřího,
můžeme jen domýšleti se: nikdo zajisté nepozůstavil o tom pa
mátky. Vyznali však nepřátelé sami, že král neohrožený postavil
se hned do pole s mocí znamenitou: a skutečně již okolo veliko

noci, 17 dubna, přítomen byl osobně v okolí Znojemském, a vy
bavil především syna svého z polovičného zajetí. Vůdcové tehdáž

vojska jeho jmenují se páni Kostka, Pardus, Jeník, Šárovec, Mi

chálek z Vorly a Zmrzlík, mužové s většího dílu stavu rytířského
a málo známí. Nevěřil však dlouho v opravdovost záští Matiášova,
an ve spisech, kteréž dal mu té doby za odpověd, mluvil i o smí

ření již zase, a řka: »Oznamovali sme vám od dávna i žaloby své

proti císaři, i to co proti němu chystali sme: vy pak nečinivše se

ani prostředníkem, ani jednatelem mezi námi a jím, počali ste hned
skutky nepřátelskými. Kdo jest tu rušitelem smluv? Pak haníce

nás křivě i nešlechetně, zdá se jakobyste chtěli hned věčné mezi
námi zbuditi nenávisti a záští. Však když se vám chtělo válčiti
s námi, měli ste aspoň zdržeti se utrhání, které k vítězství nic vám

nepomáhá, smíření pak naše činí nesnadnějším.« Nepředvídal tuším



král, že psaní to bylo již poslední, které prošlo mezi ním a ne

vděčným jeho zetěm upřímo za jich obou živobytí. Také pan
Albrecht Kostka, kteréhož Matiáš nazýval svým zvláštním přítelem,
a skrze jehož ruce byla potud chodila největší část vyjednávaní
mezi oběma králi, byl sice v úžasu nad proměnou tak nenadálou,
ale považoval ji jen za pominoucí vykročení z dávné koleje. Psal
i on Matiášovi, že v samém hluku války péči měl o to, aby nic

nevyskytlo se, coby mysli obou panovníkův více rozdrážditi mohlo.
Proto poslal mu opis hanlivého článku, který pod Matiášovým
jménem dán byl v oběh, aby král mohl prý odčísti se ho veřejně
a odstranit! příčinu rozhořčení; nevěřil zajisté, žeby spis takový
skutečně byl vyšel od Matiáše.340

V Římě nastala radost nesmírná, když došla pověst o Mariá
šově rozhodnutí se k válce proti Cechům; ku papeži a ku Karva

jalovi hrnuli se kardinálové i Římané jiní se blahopřáním, že před
časem nedali se byli odstrašiti od vynešení,odsudku proti kacířům,
an jim bůh sám poslal nyní mstitele, kterého tehdáž ještě byli po
hřešovali. Jaké asi city a naděje panovaly v oboru tomto, souditi
dá se ze psaní, kteréž kardinál Jakub Piccolomini dal z té příčiny
ku papeži a ku Karvajalovi: »Pozdvihl sem (pravil) očí a rukou

svých k nebi a děkoval milosrdnému bohu, že shlédl na nás ko
nečně a vzkřísil nás k naději spasení, i vzbudil ducha Danielova,
jenž potříti má satanáše pod nohami našimi. Probudil se již pán
jako ze spaní a jako mocný vínem podnapilý. Pomsta krve služeb
níkův jeho vešla v pohled jeho, a nepřátelé naši položeni budou
za podnože nohou našich. Nebo aj oči naše nad královstvím hříš
ným, aby vyhlazeno bylo s tváře země. Prošiti budeme boha zá

stupův a pomáhati hlasem církve králi zbožnému, aby když on
bojuje, dštily na hříšníky české provaz, oheň a síra, i duch vichřice
ať bude podílem kalicha jejich, pro kterýž tolik prolévají krve své
a cizí.« 341

Papež Pavel II již dříve, nežli od Matiáše jaké zprávy a žá

dosti dojiti ho mohly, hlavně z ponoukání poslův ze sjezdu Vrati
slavského k němu vypravených, uchopil se byl proti Čechům pro
středkův nej vyšší přísnosti. Klatba každoročně v zelený čtvrtek nad
nešlechetníky vůbec vynášená byla létos, dne 14 dubna, slavnější
a děsnější nad obyčej, a vztahovala se kromě krále Jiřího a rodu
jeho až do čtvrtého pokolení, netoliko na všecky jeho přátely,
rady a pomocníky, ale také na všecky katolíky, kteřížby kacířům
českým třebas jen prodávali sůl, zbraň neb jakékoli potřeby, aneb



i jen obcovali s nimi. Důkladněji ale vynesena o tom zápověd
i hrozba v bulle památné, kteráž vydána 20 dubna. Divil se papež,
že přes všecky předešlé processy a klatby nacházeli se ještě lidé,
kteří přáli a pomáhali Jiříkovi, sloužili jemu za žold, kupčili s ním
a s poddanými jeho atd. Ty tedy a takové, kteří s klatými jen
obcovati budou a kupčiti, vylučoval ze spolku věřících a dával do
klatby; oni že napotom jsou bezectní (infames), nesmějí kšaftovati
ani děditi, ani svědčiti; nikdo dluhův jim neplať, ani před soudem
neodpovídej; statky jejich buďte konfiskovány k obecnému do

brému, osoby zůstaňte v porobě u těch, kdo se jich zmocní, a po
tomstvo až do čtvrtého pokolení prázdno buď vší cti a všeho dů
stojenství. Kněží všickni oznamujte nařízení toto v kostelích každou
neděli, a dávejte každého přestupitele do klatby zejména i veřejně;
zmeškáli to který, upadne v klatbu sám. Ve druhé bulle téhož
dne, dané na odpustky těm, kdožby skutečně nápomocni byli v boji
proti »nejnešlechetnějšímu arcikacířD Jiříkovi z Poděbrad, slibovány
všem věrně kajícím a zpovídajícím se, kteřížby dávali s dvou zla

tých rýnských statku svého po jednom groši českém, s tisíci zlatých
po půl zlatém, a co nad to, po zlatém, odpustky sedmi let a tolikéž
quadragen z uloženého jim pokání; kdo ale potáhne sám osobně
a setrvá šest měsícův v boji, aneb vypraví někoho na týž spůsob
za sebe, dostane od zpovědníka, kteréhož sobě vyvolí, plné roz

hřešení, byť i takoví hříchové byli, o kteréž sice až ke dvoru Řím
skému jiti by se muselo. Bully ty svědčily veškerému křesťanstvu
vůbec, a celému pokolení národu Německého zvláště. Nazejtří, dne
21 dubna, ustanoven Vavřinec Rovarella biskup Ferrarský, jenž
teprv nedávno byl se vrátil do Říma, za legata opět do Němec, a
to s mocí ještě vyšší a širší, an papež měl i osvědčoval zvláštní do

jeho spůsobilosti a horlivosti důvěru.342

Rovarella vydal se tedy brzy zase na cestu do zemí Podunaj
ských, maje tenkráte v průvodu svém i bratra Gabriele Rongoniho
a děkana Hilaria Pražského; pobyv pak u císaře ve Štýrském
Hradci celých pět neděl, jal se hned rozesílat! odtud nové pape
žovy bully všem arcibiskupům a biskupům říše Německé i zemí

okolních, a přidávati k nim i zvláštní nařízení svá pro důkladnější
jejich provedení. Poroučel zejména, aby po všech diecesech a kra

jinách v každé faře první pátek každého měsíce slavívaly se zvláštní

služby boží s processiemi a kázáními na vzývaní pomoci nebeské
k boji proti kacířům českým; předpisoval k tomu cíli obřady,
modlitby a napomínaní, aby věrní hojně povzbuzováni byli bráti na



se kříž aneb aspoň skládali peněžité pomůcky k vedení války. Po

čátek takový stal se od něho hned i na dvoře císařově: ale ani

císař, ani jeho dvořané nebrali prý sobě toho k srdci, a jen pa
nošův několik chudých a řemeslníkův našlo se ochotných ke vzetí
na sebe kříže válečného. Rovarella chtěl byl tomu aby kříž jen
takovým věřícím podáván byl, kteřížby vykázali se před ouřady
světskými a měli od nich vysvědčení, že s dostatečnou zbraní na

outraty vlastní aneb najímatelův svých budou moci aspoň šest mě
sícův vytrvati v poli: ale to nařízení nedalo se všeobecně provesti,
tak že napotom křižáci z nouze často podobali se loupežníkům
více, nežli bojovníkům božím.343

Nastal tedy králi Jiřímu a jeho věrným zápas se trojím ne

přítelem: s králem Matiášem, s ligou katolickou, a s roji křižákův
nesčíslnými. Matiáš chtěl sice, aby liga spojila byla s ním všecky
branné síly své; ale toho stalo se na mále, když každý jednotník
pilen byl především jen vlastní obrany. Cechové podobojí tudíž
otočeni a obklíčeni byvše se všech stran, nemohli mysliti na offen

sivu, ale museli všude také držeti se jen v obraně. V té záležela
sice hlavní síla zbraní českých již od věku Zižkova; válečné ony
zázraky, kterými proslavilo se umění české, umožnily se jen tím,
že někdy veliké spousty vojsk nezřízených a neustrojených oboří
valy a obrážely se o vojska malá sice, ale uměle ustrojená, vy
cvičená i chráněná vály pohyblivými. To umění ale již nebylo více

tajemstvím a monopolem českým. Matiáš měl také vojsko strojné
a cvičené a nechvátal outokem na nepřátely; jiné byly nyní vý
minky zdaru a vítězství. Národ český byl arci také této doby ještě
bojovnější nad jiné okolní všecky; sám sedlák i řemeslník uměl
zacházeti se zbraní a liboval sobě ve skutcích válečných. Pročež
kdyby král Jiří chtěl byl volnou pustiti uzdu fanatismu husitskému
jako dříve, nebylo zoufati o jeho nejen odolání, ale i o vítězství

předešlému podobném. A však ani teď, když již s druhé strany
fanatismus povzbuzován všemi prostředky proti němu, nechtěl dá
vati zápasu svému příčiny a barvy náboženské, nevolal svých do
boje pod heslem kalicha i svobody církevní, ale napomínal jen
k obraně vlasti proti outokům cizincův. Činil to nejen pro ušetření
hojných pánův a měst katolických, kteří ještě drželi se jeho, ačkoli
mu téměř ani nepomáhali, ale také pro zachování své vlastní moci
a vlády. Kdyby zajisté bylo se válčilo ve jménu kalicha, bylby na
vrchní velitelství bezpochyby vyrostl nezadlouho nejbystřejší a nej
spůsobilejší horlitel, a král bylby musel jeho poslušen býti. Když



ale takto, na místě živého a vřelého proudu ducha národního, po
stavena proti nepřátelům jen jakoby mrtvá i chladná státní machina,
nemohlo tím neubývati čáky zdaru. Dle starého zákona v Čechách

povinen byl sice každý obyvatel, na rozkaz králův, vytáhnout! k há

jení vlasti svou vlastní zbraní a na svůj vlastní groš: ale nebyl za

vázán setrvat! v poli déle, nežli 4 aneb nejvýše 6 neděl; prodlou
žiloli se válčení, a král nechtěl rozpustiti vojska, musel napotom
platiti každému z komory své žold, jako žoldnéřům obyčejným.
Neznámo, jak veliké byly tehdáž příjmy komory královské, víme

jen, že hlavní jejich pramen byly hory stříbrné, zvláště Kutenské,
péčí královou nad míru zvelebené i květoucí, jichžto vrchním ře
ditelem byl jeho přední rada i přítel, pan Zdeněk Kostka; výtěžek
z nich ceněn v průměru každého téhodne do 2600 hřiven, čili
v minci 13.000 tehdejších zlatých českých,

344 což činilo do roka
asi 135.000 hřiven neb 676.000 tehdejších, tedy nynějších asi

2,700.000 zl. (nového čísla rakouského). Poklad takový záviděli
arci mnozí knížata králi českému, a král Matiáš také, jakož uhlí

dáme, dvojím svým vpádem do Čech směřoval pokaždé hlavně
k opanování jeho: ale když tehdáž platívalo se jezdci po zlatém
českém na týden,

348

postačil sotva k udržení 13.000 jezdcův přes
celý rok; a zdá se, že válka roku minulého již byla vyprázdnila
zásoby v komoře královské, které zbývaly z let předešlých. Protož
není se čemu diviti, že král Jiří nevyvedl nikdy do pole vlastních
dvořanův a žoldnéřův jízdných více nežli do 4 —5000, kdežto Matiáš,
jakož sme řekli, měl jich více než dvojnásob tolik. Tito tak řečení
»dvořané« (Hofleute) byli tehdáž jediní stálí bojovníci, byli jádro
vojska, na kteréž králové hlavně spoléhali se; ostatní síla branná
podobala se více méně novověké zemské obraně, kromě že byla
nevázanější a nekázanější. Není také nedůvodné podezření, že král,
předvídaje, že synové jeho nebudou po něm děditi koruny, nechtěl
nikdy nasaditi celého statku svého, ale nakládal na válku jen potud,
pokud stačila komora královská.

Okolo velikonoci (17 dubna) shlukli se byli již v okolí Zno

jemském král Jiří a král Matiáš i páni Rakouští s vojsky svými.
Když ale zpozoroval Matiáš, že Čechové byli hotovi biti se s ním:
zastaviv pochod svůj, couvnul zase až k Lávě, kdežto dal hned

okopávati ležení své.346 V okolí Znojemském pozůstavil k nepoko
jení nepřátel jen Františka z Háje, smělého vůdce, s několika sty
nejlepších svých lidí: ale král Jiří vehnav jeho na blízkou tvrz

Martinice, a dobývav tam mocí, přinutil vzdáti se dne 20 dubna. 347



Ten však byl jediný paměti hodný skutek válečný této doby:
protože napotom i Matiáš, leže u Lávy, i Jiří, položiv se v Dyjako
vicích, asi míli odtud, čekali oba na sebe outoku od nepřítele.
Harce dály se ovšem mezi oběma tábory dosti krvavé téměř každo

denně, ale k bitvě valné nepřišlo nikdy. Mezitím Blažej Podma

nický odvážlivými jízdami ze Skalice Uherské nepokojil velikou
částku země Moravské, a král Jiří pokoušel se o podobné výpravy
do Uher. Jest se snadno domysliti, že lehké koňstvo uherské pro
větší svou pohyblivost mělo znamenitou výhodu a přednost nejen
v podnicích takovýchto, ale i ve bránění dovozu do táboru ne

přátelského. Když pak stav takový prodloužil se až do třetího
téhodne, není divu, že i o pokoj počalo se také jednati. Kladeny
jemu od Matiáše následující výminky; 1) Aby od papeže uložen

byl sjezd, nejspíše do Benátek, kamžby oba králové se svými osobně
přijeti mohli a měli, a tam aby zjednáno bylo konečné Čechův se
stolicí Římskou sjednocení, tak aby oni zavázali se naprosto po
slušní býti papeže, on pak aby propůjčoval se otcovsky k žádostem
jejich; kdyby pak tímto spůsobem jednoty býti nemohlo, aby roz
sudí s obou stran volení vynesli nález, a tomu aby podrobili se

všichni; statkové zádušní v Čechách aby postoupeni byli arcibisku
povi, jenž měl do země uveden býti; za to pak aby hned ručili

Moravané, a za další rukojemství aby hrad Spilberk dán byl do
zástavy. 2) Statky katolíkům posledního léta odjaté buďte aneb
hned vráceny, aneb dány prostředníkům k věrné ruce až do jed
noty, mezitím pak buď mezi stranami příměří. 3) Císař nechán buď
ovšem v pokoji, a stížnosti proti němu vedené podány buďte na
rozsudek arcibiskupa Ostřihomského. 4) Škody, křivdy a náklady
Uhrům od Čechův spůsobené ať napraveny budou po zjednané
jednotě podle úsudku legatův papežových, a zachovávaní pokoje
ať ujištěno bude závazky novými a bezpečnými. Král Jiří svoloval
ke všem těmto výminkám samým v sobě, a protož není divu, že
25 dubna roznesla se v Praze již pověst o uzavření míru; ale

žádost, aby sliby své tvrdil rukojmími a zástavami, pokládal sobě
za ponížení a za urážku: a protož jednání zůstalo tím více bez

konce,
348 čím více zdá se, že Matiáš chtěl jím jen meškati Jiřího,

ažby se protrávil; neb v okolnostech těch obdržel pole, kdo se

trval déle. Čechové museli konečně, pro nedostatek potravy a do

vozu, aneb biti se a uvolniti sobě vítězstvím, aneb ustoupiti s pole.
Proto celé dva dni dráždili nepřátely harcováním doskočnějším:
ale nemohše vylouditi jich na bojiště, opustili ležení své, tuším



Mnozí Čechové nechválili obyčeje králova, že dával vojsku
vždy vlastní syny své za vůdce a vrchní velitele: neb ačkoli byli
oba zmužilí a ve věcech válečných umělí, a král nad to přidával
jim ještě válečníky zkušené za rádce, Viktorinovi obyčejně Václava
Vlčka, Jindřichovi Petra Kdulince z Ostromíře, však to vše nezdálo
se býti dostatečné ke zdárnému vedení věcí velikých a nesnadných;
aspoň vůdce přísně odpovědný bylby prý užíval více opatrnosti.
Viktorin zejména byl netoliko bojovný a smělý, ale až příliš odvážný,
nehrozivší se nižádného nebezpečí; i ačkoli bojovníci všickni ctili
a milovali jej, nemohli však chváliti, že ani o jejich bezpečí ne
staral se, jako o své vlastní. Město Třebíč, kteréž měl hájiti, před
čilo jiná města Moravská svou lidnatostí, hojností řemesel a obchodu,
i zámožností obyvatelův. Sotva však kníže byl se v něm rozhostil,
již zástupové uherští počali stíhati a drážditi jeho. Král Matiáš
kázal byl svým pěším sedati na koně vozové a s jezdci zároveň

klopotati k Třebíči, tak že město z nenadání obklíčeno vojskem
asi desíti tisícův branných lidí. Viktorin vytáhl arci proti nim před
město, ale nemoha odolati jejich síle, musel ustoupiti zase. Hradby
městské nebyly dostatečně opatřeny, když se čtyř stran pospolu
činil se na ně outok; také nejen vypálena od nepřátel předměstí
všecka, ale házen oheň do města, kterýžto zňav se, šířen větrem
tak záhubně, že kníže zoufav o obraně, vyvedl vojsko své na klášter

benediktinský, postavený na vrchu nad městem a opevněný tak, že

byl nedobytelným. Měšťané zámožnější a obyvatelé mnozí z okolí,
kteří hledali byli v městě útočiště před nepřátely, uchránili se
s rodinami svými také na klášteře, jiní buďto zahynuli ohněm neb

mečem, aneb octli se v zajetí; přes tisíc osob a zboží nesčíslné
uhořelo v pohromě té dne 14 máje, a město potud kvetoucí učiněno
téměř pusto.
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Dobytí Třebíče bylo první a nej znamenitější Matiášovo vítězství
ve válce české. Uměv on bystře užiti ku prospěchu svému při
rozených vad a nespůsobův vojska českého, nabyl tu chvály a

4 máje
34" a obrátili se k Čechám, aby vyvedli aspoň Uhry ze zá

kopův jejich. Matiáš následoval opodál: a však když Jiří obrátil
se zase, chtěje utkati ho bitvou valnou, on zase couvnuv k městu
Znojmu, počal tam opět okopávati se. Následovaly nové potržky
u Znojma dosti krvavé: když ale rozhodné bitvy opět nedocíleno,
Jiří ustoupiv konečně do Čech, rozpustil tam vojsko valné, a kní
žeti Viktorinovi poručil osaditi Třebíč žoldnéři svými, i míti odtud
péči na nepřátely. To vše stalo se přede dnem 10 máje.

880
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slávy vůdce tím lépe zasloužené, čím hojnější byl zisk, který mu
tudíž připadl. Mnozí zajisté páni Moravští, kteříž zdáli se potud
králi svému věrni, pospíchali již nyní umlouvati se s ním; mezi

prvními byl sám Jindřich z Lipého, svak knížete Viktorina, pán na

Krumlově a maršálek český, pak Jaroslav z Lomnice a Meziříčí,

Hynek Židlochovský z Waldšteina i jiní. Matiáš domníval se s po

čátku, že oba královi synové, Viktorin i Jindřich, byli na klášteře;
protož netoliko veškeru moc svou sestředil okolo něho, ale přika
zoval i Moravanům své strany, aby nejdéle do 21 máje všiekni

byli ve zbrani u Třebíče. 363 Dělalť sobě arci naději, že dobudeli
obou někdy milých svakův svých, rozhodne tím osud války.
Obklíčen tedy klášter se všech stran, a zdělány nad to bašty a

ploty okolo něho, tak že ani živé duši odtud vyniknouti lze ne

bylo ; i očekáváno vzdání obklíčených tím rychleji, čím větší byl
počet, a čím menší zásoba potravy jejich. Žoldnéřův zajisté praví
se že bylo na klášteře 2500, lidu z Třebíče a z okolí do 4000, mezi
nimiž do tří set žen a dětí drahně. Vojsko Matiášovo množilo se

den co den, a vzrostlo prý až na 15 tisíc jízdných, nepočítaje
pěchoty; nicméně kázal i tu král okopati a opevnit! ležení své,
jízdu do okolí na picování rozesílaje. Tu již Rácové ukrutností
svou činili ostrach v celé krajině.

353

Král Jiří, když vrátil se byl ode Znojma, usadil se nejvíce na

Poděbradech, ano mu bylo péči míti na nepřátely odevšad; 19 máje
byl na Horách Kutných. Když uslyšel o neštěstí v Třebíči, vy

pravil tam rychle knížete Jindřicha ku pomoci bratrově: ten však

potýkaje se 22 máje s Uhry, větší utrpěl od nich škodu, nežli jim
sám učinit! mohl, ačkoli Matiáš v boji tom raněn byl.

354 Proto
31 máje přitáhl král Jiří za ním osobně zase s vojskem novým,
jehožto sílu počítali jedni na 10.000, jiní až na 24.000 lidí branných,
nejvíce však sedlákův a lidu obecného, ježto páni mnozí již prý
byli neochotni k boji. Král sám usadil se na Polné, a poslal lidi
své pod velením rytířův Hrabané a Jeníka k Třebíči; kteřížto

pronikli tak blízko ku klášteru, že prý někdy přestřelováním ležení
uherského šípy obvinutými mohli dopisovati sobě. Bitvy valné tu
opět nesvedeno, ale staly se nové pokusy k jednání, právě tak
marné, jako dříve u Lávy, ježto Matiáš za propuštění posádky
Třebícké požadoval prý vzdání hradu Spilberku.

365 Obležení na

klášteře, pro nedostatek potravy a vody, posléze jen koňmi živivše

se, upadali v nemoci a mřeli valně. Protož umínivše ovšem pro
skočit! skrze ležení nepřátelské, v noci s neděle na pondělí sváto-



Současně s bojem u Třebíče vřela válka v Čechách, Moravě
a Slezsku na místech nesčíslných: tu od posádek, jichž dobýváno
s obou stran na vzájem, tu ode vpádův křižáckých drahně, tu od
jízd, ježto provodily strany obě mezi nepřátely. Nejdůležitější toho
druhu byl boj u Turnova. Na sjezdu ve Vratislavi 1 máje přítomni
byvše Jaroslav ze Šternberka co zprávce Sestiměstský, Pota z Ilburka
zprávce Lužický, Oldřich Zajíc z Hasenburka, zprávce knížetství
Svídnického a Javorského, a radové knížat Slezských, umluvili se
ke společným výpravám, co diversí pro krále Matiáše, a nejprvé
9 máje obehnán Polkenhain, jejž držel králův věrný, Vaněk z Warns

dorfu; potom 14 máje počato sbírati vojsko valné ke vtrhnutí do
Čech. Legat Rudolf sám řídil porady a podniky ty, a protož jakkoli
pilně volán byl od Matiáše k Třebíči, odkládal vždy příchod svůj.
Jemu záleželo nejvíce na vzetí Polkenhaina, pročež svolával všecky
Slezáky co nejsnažněji před to město. Nejmocnější však mezi kní

žaty Slezskými, Jindřich Hlohovský a na Kožichově, připojil se
ne k Slezákům, ale k Lužičanům horním i dolním, kteřížto 26 máje
spojili u Žitavy branné síly své, do 1000 jízdných a 7000 pěších;
a když přibyli k nim i páni z Biberšteina na Fridiandě, i Wenč
z Donína na Grabšteině, dne 29 máje nastoupili zhoubný pochod
svůj k Českému Dubu a Turnovu, vedením Jaroslava ze Štern
berka. O nešlechetnostech a ukrutnostech na pochodu tom mluvili

katolíci sami s ošklivostí: vojáci holdovali prý všude vesničany, a

pak zapalovali a plenili předce všecko, vraždili mladé i staré napořád
bez milosrdenství, ženské prvé o čest jich připravovavše; hlavní
toho vina sčítána arci na křižáky, jichž prý do 600 bylo ve vojště.

dušní (5—6 června) rozdělili se ve tři houfy: první nejslabší, jehož
vůdce není jmenován, druhý větší pod knížetem Viktorinem, jenž
obsahoval v sobě květ rytířstva českého, a třetí nejvalnější pod
Václavem Vlčkem. První a druhý houf probili se šťastně a přijati
do české' hradby vozové, kteráž na ně čekala; třetí utrpěv ztrátu
velikou, ano ležení uherské již celé bylo vzhůru, musil ustoupiti
na klášter zase. Matiáš, jenž již byl mluvil, že měl Viktorina jako
v rukou, potrestal přísně ty zástupy, kteří svou prý nedbalostí a
nestatečností dali mu ujiti. Když pak 9 června celé vojsko české
nastoupilo zpátečný pochod svůj, strádav již on také nedostatkem
píce, ano na mnoho mil v okolí vše bylo vydrancováno, a nechtěje
se dáti meškati v dalších svých předsevzetích, propustil 15 června
Václava Vlčka i druhy jeho s tím jediným závazkem, aby do čtyř
neděl nesloužili opět proti němu. 356



K Turnovu dorazili 2 června ve čtvrtek o poledni, a otočili se
hradbou vozovou na samém břehu Jizery; na druhém břehu opodál
zavřel se pan Jindřich Michalec z Michalovic v podobné hradbě
s lidmi svými a pana Šťastného z Waldšteina, jichž obojích bylo
prý do 3000, nejvíce sedlákův. Nazejtří [3 června] Lužičané proti
vůli vůdcův svých přepravivše se přes Jizeru, učinili outok na ležení

české, ale odraženi s bolestnou a velikou svou ztrátou. Nicméně
v sobotu 4 června podařilo se jim vypáliti nejen Turnov, ale i vesnice

všecky na míli v okolí. Mezitím uslyševše, kterak lid český, podráž
děný ukrutností jejich, sbíral se ku panu z Michalovic se všech

stran, a také vojsko řádné, kteréž stálo u Králové Hradce, počínalo
blížiti se, i chtějíce také uchrániti hojný počet svých raněných,
umínili ustoupiti s pole a vrátiti se domňv, v neděli svatodušní,
5 června. Ale když přepravovali se přes Jizeru zase, pan z Micha

lovic, dav skopati tři rybníky na blízku, tak rozvodnil řeku, že

nejen utonulo jich mnoho, ale potopeno i celé ležení jejich. Potom
Cechové stíhajíce nepřátely couvající a nabíhajíce na ně po stranách,
pobili jich ještě veliké množství a odebrali jim kořisti, až sotva

polovice jich vrátila se domův zase ve stavu bídném; město Budišín
samo počítalo si ztrátu do 100 lidí svých v tom tažení. S české
pak strany také raněn jest při tomto stíhaní pan z Michalovic tak
těžce, že nepovstal z toho více, jakož dolíčíme později.
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Z ostatních pohybův a momentův válečných té doby při
pomeneme jen, že dobývaní hradův Konopiště v Čechách a Hoyers
werdu v Lužici, vloni počaté, trvalo ještě; že statný hejtman Opavský,
Bernart Bírka z Násilé, silnou rukou držel na uzdě celé hořejší
Slezsko; totéž že činil v okolí svém hejtman Kladský, HanušWelfl
z Warnsdorfu, hrůza Slezákův; že páni Jiří Tunkl a Sovinecký
z Moravy ku konci máje vtrhli do země Niské, chtějíce ve spojení
s vojskem královým, které sbíralo se u Náchoda i Králové Hradce,
retovati Polkenhain, ale utkavše sílu větší, musili ustoupiti zase; že
Polkenhain proto musel 23 června vzdáti se, a Minsterberk že od

králových dne 19 máje samoděk vypálen i opuštěn; že Ota kníže

Bavorský, maje s sebou křižáky Šváby a Švejcary, též Bohuslava

Švamberka, Jindřicha Hradeckého i Buriana z Gutšteina, plenil také
v Čechách, ale pomocí Jana z Rosenberka vypuzen jest atd. 368

Události svatodušní, při kterýchž síly obou stran měřily se
současně nejvíce u Třebíče a u Turnova, vyvedly najevo, že ačkoli
vítězství česká, jako za věku Zižkova i Prokopova, neopakovala se

více, předce marné bylo plesání nepřátel, žeby již veta bylo po



moci kacířské v Cechách. Matiáš sám byl sice hned od počátku
mírněji smýšlel o budoucím svém zdaru: ale i jeho dojímala ne
mile síla odporu českého, a jakkoli hojně přibývalo mu bojovníkův
z Moravy a z Rakous, mrzel se tím více, že Slezáci a Lužičané
zůstávali pozadu. Viděti to ze psaní, které již 1 června od Třebíče
dal byl k nim a k biskupovi Rudolfovi Vratislavskému; »Již téměř
dva měsíce,« pravil, »snášírne celé břímě války sami, s velikými
nesnázemi a náklady, aniž vidíme, žeby sebe menší pomoc při
pravovala se nám od těch, pro které hlavně to činíme. Obecný
nepřítel tam postavil celou sílu svou, kde největší poznal proti sobě
důraz; protož i vy bylibyste měli dávno spojiti síly své s námi a

pomáhati pomocníkovi svému, aby potřena byla především hlava,
po čemž ostatní vše snadněji půjde. Ale posavad ani nepřišli za

námi, kdo nás předejiti měli; sami museli sme snášeti útok veške
rého kacířstva. My nicméně setrváme, pokud možno, a čekati
budeme ještě na společníky, přispějíli jen dostatečně a brzy; jináče,
ať se nám nepřičítá, staneli se co jiného.*
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Ležení Matiášovo u Třebíče bylo hlučné a skvělé, ježto pří
tomni byli dva arcibiskupové a dva biskupové uherští, (Jan Vitéz
Ostřihomský, Štěpán Vardai Kolocký, Janus Pannonius Pětikostel
ský a Jan Bekensloer Jagerský,) přední důstojníci říše, palatin
Michal Ország z Guth, vévoda Sedmihradský Mikuláš Cupor
z Monoslo, hrabata Spišští Emerich a Štěpán ze Zápolí a jiných
výtečníkův více; také Zdeněk ze Šternberka i Oldřich z Grafeneku
drželi se vždy osoby královy, a později přibyli nejen biskup Olo

mucký z Krakova, Hilarius děkan Pražský z Říma, nýbrž i Jiskra
prý, i Mikuláš Ujlaki z Uher. Ale noviny, kteréž tam docházely
z Krakova i z Říma, nebyly dosti radostné. Z Říma i ze Štýrského
Hradce dostalo se arci chvály a blahoslavení až příliš: ale o sub
sidiech jiných, nežli které v Němcích padati měly do truhlic na

odpustky, zdá se že nebylo ani řeči. S císařem byl Matiáš zvláště

nespokojen, pravě že neplnil, k čemu smluvou se byl zavázal. 360

Ale největší protimyslnost přišla jemu ode dvora Polského. Na

darmo byl tam vykládal biskup Tas, kterak Matiáš ne ke vlastnímu

zisku, ale jen z poručení papežova i ku prosbě císařově vedl válku
proti kacířům, a kterak ochoten byl postoupiti koruny české
jednomu ze synův Kazimírových, kterému již od papeže i od pánův
českých byla podávána, spojili se moc Polská s mocí jeho proti
ssazenému králi. Neboť když mluvil o zasnoubení kněžny Hedviky
králi Matiášovi, hrdá na rod svůj královna Eliška postavila se všem



jeho plánům na odpor, nechtějíc ani slyšeti o vdání prvorozené
dcery své za muže z nízká na trůn vyniklého. Nic tu nebyly na

plat čáky takové, žeby druhá dcera Sofie měla státi se někdy
bohdá císařovnou, a že synům jejím otvírány spolu vyhlídky na

všecky trůny a koruny, kterýchžby Matláš i Maximilian odumříti
mohli bezdětci. Protož odpovídaje na poselství Tasovo Kazimír,
stěžoval si na křivdy, které v posledních létech utrpěl byl od

Matiáše, i žádal především odčinění a náhrady za ně, nežliby do

vyjednávaní o věcech svatebních dávati se mohl, anoby se mu sice

nehodilo, voliti sobě nepřítele za zetě; o spojení se k válce proti
Cechům nedal ani odpovědi. Mnohem šťastnější bylo pořízení
Albrechta Kostky, kterýž ten den po Tasově z Krakova odjezdu
přijev tam, měl u krále Polského slyšení 16 máje. Líčiv on veškeru
při krále Jiřího s papežem a jednotou panskou, a doloživ, kterak pán
jeho pouze návodem Polských vyslancův vstoupil ve škodné sobě
s odbojníky příměří, prosil aby Kazimír pokračoval i nyní v počatém
tehdáž díle smírčím, a podával za to naději, že král Jiří přimluví
se u stavův svých českých, aby s vyloučením jeho vlastních synův
volili sobě jednoho ze synův Kazimírových po jeho smrti za krále.
Pana Kostku propustil král Polský s tou odpovědí, že chce i déle

pracovati o smíření papeže s králem českým, a že vypraví co nej
dříve plnomocníky své do Cech, aby mezi stranami válčícími hleděli

zjednati pokoj, aneb aspoň příměří.
361 Uvážímeli všecky ty okolnosti,

ve kterýchž Matiáš nemohl nežli nemile ocitovati se, nebude se
zdáti pravdě nepodobné, co poznamenal souvěký dějepisec Dlugoš,
že nakloňoval se toho času velice k tajnému od Albrechta Kostky
pobízení, aby sjeda se s králem Jiřím osobně, smířil se s ním

opět dokonale: což prý jen pečlivostí biskupův uherských ne bez
nesnáze odvráceno jest.

862 Však i to možné jest, že chování takové
bylo s jeho strany pouhý úskok, aby spojence své donutil k hoj
nějšímu nežli potud podporování.

Teprv 20 června opustil Matiáš ležení u Třebíče a obrátil
vojsko své k Brnu, aby uvázal se jak v to město, tak i v ostatní

kraje země Moravské. Od Brňanův přijat jsa co osvoboditel ochotně
a slavně, dal ihned obehnati hrad Spilberk a dobývati skrze Blažeje
Podmanického. Odtud táhna k Olomouci, na cestě opanoval tři
dosti silné tvrze, Bučovice, Morkovice a Brodek, ježto bylyby
mohly brániti dovozu z Rakous, a propůjčoval se pánům některým,
ku př. Mikulášovi z Oj nic na Kroměříži, k umluvám dosti mírným,
aby jiné, zvláště pány Tovačovské z Cimburka, tím krutěji soužiti



Ještě od Třebíče poslal byl Matiáš znamenitou posilu lidí

jízdných i pěších synu páně Zdeňkovu, Janovi ze Šternberka, kterýž
hájil strany katolické v Jihlavsku a v jižních Cechách, a tudy
mocen učiněn chopiti se offensivy ve krajích těchto. Již 4 července

podařilo se mu vylouditi k boji nepřátely, ač nevíme zejména
které, u města Telče a potlačiti krvavě nenadálou převahou počtu
svého. Potom táhl s panem Jindřichem Hradeckým k Teynu na

Vltavě, jejž vypálil, a k Vodňanům, jimž učiniti chtěl tolikéž. Tu
pak Vodňanští sami svou neprozřetelnou bojechtivostí uvalili na sebe

porážku těžkou. Uhlédavše zajisté nepřátelské jízdné vysuli se
z měs+a kvapně proti nim, v počtu asi 1200 branných s 60 vozy,
a honili je bez šiku až k Cičenicům: ale nepřátelé měvše zálohu
v lese Kravíhoře u Strp, vskočili v ně nenadále, a nedavše jim ani
vozův strhnouti, bili je té půl míle napořád až k městu zase, pobrali
jim vozy a děla, a zbili a zjímali do půlčtvrta sta lidu; mezi za

jatými, kteří dovedeni na Hradec a tam šacováni, jmenují se přední
rytíř Oldřich Malovec, Příbram starý a mladý i jiní. Pokud boj
trval, dívali se prý Táborští a Písečtí s jakési hůrky, aniž přispěli
svým přátelům ku pomoci.
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a trestali mohl.463 Přední jeho páni a dvořané vjeli 3 července do
Olomouce; on sám následoval nazejtří [4 července] s vojskem
valným, které tudíž obrátil k obležení a dobývaní blízkého tu
kláštera Hradištského, tehdáž peleše lotrovské, jakž Olomučané jej
nazývali. Město Uničov, králi Jiřímu věrné, odolalo prvnímu outoku,
a necháno potom, jakož i Moravský Šternberk, u pokoji. Také
královské město Hradiště, ačkoli katolické, setrvalo u věrnosti; a

protož Matiáš obrátil se s tím větší silou proti němu, čím více
mu pečovati bylo, aby odstranil znamenitou tu závadu spojení
svého s Uhry. O velikém a však vždy daremném úsilí ku pod
manění tohoto města vypravovat! budeme časem svým více. Za to
podařilo se opanování Uherského Brodu již 17 července, kdežto
ačkoli podobojí měli převahu, nemohli však odolati síle jeho. Do
tohoto města přišli k němu legat papežův Vavřinec Rovarella,
Gabriel Rongoni z Verony a poslové císařovi, kteréžto podržev
dva dni u sebe, poslal do Olomouce; nezadlouho pak stihnul tam
za nimi sám. 384 Válečné napotom podniky v Moravě obmezovaly
se na dobývaní města i kláštera Hradiště a Špilberku, nepočítaje
potržek hojných, které od pánův králi Jiřímu věrných, jakožto
Cimburkův, Pernšteinův, Kunstatův, bratří Tunklův a jiných, se
hradův jejich dle příležitosti dály se.



Těmi a takovými nehodami uveden jsa do rozpakův pan Jan
z Rosenberka, počal klesali u věrnosti králi Jiřímu slíbené a mysliti
na spojení se s katolíky zase. Již 8 srpna vydali proň v Olomooci
král Matiáš a Zdeněk ze Šternberka žádané kleity, aby přijeda
mohl se srovnat! a umluviti s nimi. Nepřijel sice osobně, ale skrze
plnomocníky, prostředkováním zvláště legata Rovarehy, 22 srpna
uzavřena v Olomouci smlouva, kterouž on potvrdil zápisem daným
na Krumlově 31 srpna. Zavázal se v ní opovědíti králi Jiřímu
válku nejdéle do 14 září, odvolal své listy odpovědné proti císaři,
poddal rezepři, kterouž měl se Zdeňkem ze Šternberka, pod mocný
rozsudek Oldřicha biskupa Pasovského, a obdržel od legata zproštění
od interdiktu na všech panstvích svých, i ouplné rozhřešení. Rova
rella dověděv se později, že byl dlužen králi Jiřímu znamenitou
summu peněz, listem 22 listopadu z Lince vydaným mocí apoštolskou
zapověděl platiti dluh ten, ale kázal obrátiti jej na přípravy válečné

proti kacířům. Měšťané Budějovští následovali příkladu mocného
souseda svého, a přijati již 20 srpna v Olomouci od legata Rudolfa
i Zdeňka ze Šternberka do jednoty katolické v její mír i nemír.886

Poučen jsa během války král Matiáš, že síly válečné, kterými
vládnul potud, nepostačily ku provedení díla velikého, kteréž oče
kávali od něho národové, — ku podvrácení moci kacířské v Ce

chách, — požádal na císaři i na papeži kategoricky pomoci důklad
nější z říše, klada ji za výminku svého setrvání v boji, sám pak
mezitím umínil vrátiti se do Uher a sbírati tam síly nové i hoj
nější; možná také že nebezpečí hrozivší již zase od Turkův, volalo
ho nazpět. Aby však v nepřítomnosti své neutrpěl škody, ale po
jistil sobě i dobyvky posavadní, i další a větší prospěch na bu

doucnost, svolal k sobě na prostřed srpna všecky jednotníky
katolické, spojence a poručence své, pro uvedení mezi nimi přís
nějšího pořádku a důrazu. Ti pak když se sjeli v počtu velmi neoupl
ném, zakusili v jeho k nim chování hned, že měli více pána, nežli

protektora. Pravil, že nebyl spokojen nežli se Zdeňkem ze Šternberka
i s Plzeňskými; však i od těch žádal, aby oznámili určitě, jak dlouho
státi chtěli v poslušenství jeho. Přikazoval pak, aby katolíci všickni, kdo
toho ještě neučinili, odpověděli Jiříkovi bez odkladu, a nikdo ať prý
nemá příměří; kdo nebude chtíti válčit! s kacíři, ať netoliko upadá
v klatbu církevní, ale ať považován jest za nepřítele sám; vojsko uher
ské ať bude přijímáno všude na města, hrady a posádky, on že ručí
všem za bezpečí při něm atd. Musili také osvědčovati všichni, kolik
vojska v poli každý držeti bude. Legat Rudolf biskup Vratislavský,



ačkoli vyznával, že neměl k tomu plnomocenství, podával předce
ze Slez i Lužic do osmi tisícův branných ; Zdeněk ze Šternberka
pravil, že jakkoli zchudl, vydrží až do konce války sám osm set
jízdných a patnácte set pěších ; Jindřich z Plavna, Burian z Gutšteina
i Plzeňští slibovali jménem kraje svého dva tisíce jízdných a šest
tisíc pěších; města Olomouc a Brno, ono 50 i 100, toto 30 i

100 jízdných a pěších; více dat toho druhu není známo. Nad to

pak přítomní všickni zavázali se zápisem daným 22 srpna, že budou
králi věrně pomocni a neopustí jeho, ani bez jeho vůle v jaké
rokování a smlouvy se stranou odpornou se dají. Oznámeno tu již
napřed, čehož teprv očekáváno, že papež propůjčil Matiášovi sbíraní
zvláštního desátku po celé říši Německé i všech zemích koruny
Uherské a Polské; císař pak že přikazoval přísně všem knížatům
světským i duchovním, aby již povstali ve zbrani k vyhlazení
konečnému neřesti kacířské. Protož dávána všem čáka veselá, že
válka celá brzy šťastně se ukončí. 867

Popnutí nadějí takových zjevovalo se také v jednání s posly
krále Polského, kteří přišli byli ke zprostředkování pokoje. Již
5 července byli poprvé v Olomouci u krále Matiáše páni Ostroroh,
Dubanský a starý Mikuláš Skop, kastellan Osvětimský; potom
ztrávili delší čas u krále Jiřího v Cechách, a nyní podávali opět
v Olomouci články, kterýmiž usilovali zameziti boj vražedný. Chtěli
hlavně příměří, kteréžby trvati mělo do 2 února 1470; v tom pak
čase aby v Římě pracovalo se o smíření papeže s králem Jiřím,
an hotov byl prý učiniti otci svátému poslušenství celé; dobyvky
aby mezitím postoupeny byly s obou stran do rukou věrných, a

král Polský aby rozdílcem byl co do věcí světských atd. Legatové
oba nechtěli do jednání ani dávati se; pravili nahlas, že slibům

Jiříkovým nebylo co věřiti, an prý je všecky rušil a za křivo
přísežníka uznán byl; chtělliby ale nyní usmysliti sobě, ať prý dá

prvé katolíkům do zástavy hrad Pražský, Karlštein, Kladsko, Špil
berk a město Hradiště, pak že bude teprv moci o věci té jednáno
býti. Na požadavky takové vyslanci Polští neměli co odpovědíti,
a obrátili se domův s nepořízením. Hned na to, 3 září, nastoupil
Matiáš cestu z Olomouce do Uher, poručiv vrchní zprávu věcí ve

své nepřítomnosti Zdeňkovi ze Šternberka. 368

Tak tedy na místě pokoje utvrdila se válka; a co následovalo,
aspoň některý čas, zdálo se ovšem dávati svědectví slovům nepřátel,
že dnův kacířství bylo již na mále. Mínímeť oněch osm strastných
nedělí, které již od lidí souvěkých považovány byly za dobu, v níž



oplýval kalich zármutku a hoře krále Jiřího, ana rána po ráně, po
hroma po pohromě zdály stíhati se, aby podvrátily stálost mysli
jeho. Od polovice měsíce srpna do polovice asi října utrpěl ztrátu
netoliko drahně hradův a posádek důležitých, ale což bylo bolest

nějšího, i nejvěrnějších přátel a služebníkův, předních svých podpor
v národu, i velikého počtu lidí branných. Odstoupení pana Rosen
berského a Budějovských byl tuším první článek osudného řetězu.
Dne 27 srpna vzdal se nepřátelům hrad Hoyerswerd v Lužici, a

posádka jeho, po téměř jednoročném hrdinném bránění, ustoupila
dle umluvy 5 srpna uzavřené, že tak učiní, nebudeli mocí veřejnou
osvobozena. Král Jiří při hájení toho hradu spoléhal se byl nejvíce
na pomoc ode knížat Saských, kteráž ale byla nedostatečná, když
oni ostýchali se po čiti válku veřejnou ku prospěchu kacířův. Potom
17 září vzdal se Slezákům hrad Frankštein, dříve nežli pomoc
z Cech opozdilá k němu dotáhnout! mohla. Jeden ze synův Stern

berkových ouskokem více nežli silou dne 8 řina zmocnil se hradu
i města Polné, dědictví rodiny královy po někdy panu Ptáčkovi.

Nejdůležitější ale toho spůsobu ztráta byla kláštera Hradiště u Olo

mouce, kterýžto 10 října vzdal se umluvou, ana posádka jeho
propuštěna na svobodu. Pokusy mnohonásobné o jeho špížování
a zachování dávaly svědectví o ceně, kterouž do něho kladli sobě
byli Cechové. Byltě totiž král kázal shromáždit! se veškeré své
moci branné u Kutnéhory v první polovici měsíce září. Sešlo se

prý opět drahně lidu bojovného, ale nejvíce sedlákův a řemeslníkův,
málo pánův a rytířův zámožnějších. Rozdělil je v několikero vý

prav; jedni měli táhnouti do Slez, k retování Frankšteina; druzí
ku Konopišti, k úsilnějšímu jeho dobývaní; jiní ku pomoci hradu
Spilberku; opět jiní, v počtu asi 5000 branných, ke špížování
kláštera Hradiště. Poslední úloha svěřena byla panu Zdeňkovi Kost
kovi. On pak přitáhnuv ke hradu Zvoli v Moravě, mezi Zábřehem
a Mohelnicí, dne 1 října v noci dal se přepadnout! od Františka
z Háje, a utrpěl netoliko znamenitou porážku, ale raněn jsa smrtelně
sám, nazejtří skonal na Zábřehu u pana Jiřího Tunkla. Chybu tu

chtějíce napravit! táhli tudíž i Ctibor z Cimburka i kníže Viktorin
k Olomouci: ale onen odražen u sarných předměstí, tento hned
u Kroměříže, tak že v bojích těchto vesměs zahynulo prý až do
3000 kacířův, a hlučné Te deum laudamus kázáno zpívati po
všech krajinách.

369

Ztráta pana Zdeňka Kostky byla pro krále na nejvýše citelná
i nenahraditelná; míval zajisté v něm svého nejdůvěrnějšího přítele,



rádce a služebníka, svého tak říkaje Alter ego ve věcech týkajících
se vnitřní vlády zemské; strana pak podobojí v Čechách celá želela
v něm ztráty prvního náčelníka svého ve stavu panském. Avšak
i druhý toho řádu náčelník, zejména ve stavu rytířském, Burian
Trčka z Lipy, bohatší nade mnohé pány, umřel té doby smrtí
obyčejnou, dlouho byv churav. Jaké byly zásluhy pana Fridricha,
tuším z Sumburka, muže prý udatného, a rytíře Viléma Dubánka
z ČijeVic, předního mezi ouředníky královny Johanny, jenž zahynul
před Konopištěm, neumíme vyložit!: ale smrt jich obou v tomto
čase pokládána také za ztrátu pro krále zvláště bolestnou. Konečně
smrt pana Jindřicha Michalce, příjmím Kruhlaty, z Michalovic,
jehožto rány z boje u Turnova vedeného nedaly se uhojiti, spůso
bila i důležitou proměnu v poměrech veřejných země české. Bylť
on poslední potomek staroslavného rodu svého, neměv dítěte ani
z první manželky své Anny ze Hradce, vdovy po slavném panu
Hyncovi Ptáčkovi z Pirkšteina, ani z druhé, kteráž byla sestra pana
Bernarta z Cimburka, slavného mezi křižovníky Pruskými hrdiny.
Sestra tudíž zemřelého, Magdalena, vdaná za pana Jana jinak Jaroše,
mladšího bratra pana Ctibora Tovačovského z Cimburka, zdědivši

po bratru svém panství Mladoboleslavské a Toušeňské čili Brandýské
na Labi, klestila cestu do Čech rodu tomuto moravskému arci
husitskému. Brzy nahradila se podobojím ztráta pana Zdeňka Kostky,
když pán neměně horlivý a vzdělaný, Jan Tovačovský, postavil se
v čelo a vedl obranu jejich s velikou srdnatostí a stálostí. Pan

Jindřich z Michalovic byl sice zůstal katolíkem, jako předkové jeho
všickni: ale krále Jiřího přidržel se již proto, že první manželka
knížete Viktorina, Markéta Ptačkovna, ctila v něm druhého otce
svého. Král po něm povýšil na nej vyšší komornictví zemské pana
Viléma mladšího z Risenberka i z Rabí, katolíka neméně oddaného.8,0

Osminedělním strádáním zdála se ukojena býti krutost osudu,
a počali vraceti se dnové utěšenější; když Zdeněk ze Šternberka
po tolikerém vítězství nadál se cesty již proklestěné k osvobození
dědičného svého hradu Konopiště v Čechách, zakusil i on vrtka
vosti válečného štěstí. Hrad onen zachován byl minulého léta jen
příměřím od vyslancův Polských zprostředkovaným; kteréhož uměl

tak bystře užiti, že při obnovení války zásoben byl potravou a

potřebami všelikými opět na dlouhý čas. Střelbou nic nebylo lze

poříditi proti němu; proto zděláno až do 14 bašt okolo něho,
z nichž nejedna byla prý tak pevná jako hrad sám, a celkem táhlo

se pásmo hradeb vůkol jako nějaké město dosti lidnaté. Velitelem



na hradě byl Markvart z Královic, hejtmanem na baště rytíř Přibík
Tluksa z Cechtic. Král Matiáš nařídil byl ještě před odjezdem
svým do Uher, aby k retování aneb aspoň k dalšímu zásobení
Konopiště předsevzata byla jízda co možná nejvalnější, jak mile čas
k tomu příhodný zdáti se bude. Pokusil se tudíž o to pan Zdeněk
dvakrát, ve spojení s Mikulášem Cuporem vévodou Sedmihradským:
jednou o Všech Svatých, podruhé času nám neznámého. I pronikl
pokaždé s několika tisíci jízdnými a málo pěšími až na blízko

hradu: ale špíže naň dodati nepodařilo se mu, anobrž odražen po
každé tak krvavě, že ztrativ drahně jízdných a všecky své pěší,
musel sám v outěku hledati spásy, a zásoby, kteréž s sebou vezl,
pustiti nepřátelům v kořist. Takž posádka hradová, hladem umořená,
musila konečně vzdáti se v měsíci prosinci dne neznámého. Lépe
dařilo se v podobném podniku knížeti Viktorinovi, an vehnav pana
Podmanického do jakýchsi bahen zmocnil se města Ostrova na
Moravě zase, otevřel si odtamtud cestu ke Hradišti a zásobil to
město dle potřeby. Když pan Šternberk nemohl platiti žoldnéřům
svým, opuštěn jest ode mnohých; nespokojenost v Uhřích a nové

nebezpečí od Turkův, kteří opanovavše Valaško, a vnikajíce do
Srbska vždy blíže, hrozili vpádem do Uher, donutily krále Matiáše

povolat! částku vojska svého k sobě zase a žádati také posily
z Rakous. I tak brzy proměnila se tvárnost války, že Václav Vlček
ku konci léta mohl již opět chápati se offensivy a nájezdy novými
pleniti zemi Rakouskou. 371

Císař Fridrich 16 listopadu (1468] vydal se konečně na po
božnou onu pouť do Říma, o které již drahně času byl mluvíval;
neboť byl se prý k ní zavázal slibem již r. 1462, když očekával
osvobození svého ve Vídni z rukou povstalcův. Svět však i této
doby nedal se mýliti ve přesvědčení, že za pobožným tím zámyslem
kryly se také záměry politické, a sice s památným tím obratem,
že šel nyní radit se a ukládat o konečnou záhubu svého tehdáž
osvoboditele. Vyjednávaní, kteráž před odjezdem svým měl s králem
Matiášem, pokryta jsou nyní tmou nepaměti, ze které již jen některé
jiskry, ovšem zajímavé a významné, vybřeskují. Z listin posud
známých jen to stvrzeno jest, že poručil jemu ochranu země Ra

kouské, a postoupil spolu všech z ní požitkův až do konce září
roku budoucího; začež Matiáš zavázal se nečiniti s kacíři žádného
stání bez jeho vědomí a vůle. Neméně jisté jest, že Matiáš doléhal
naň, aby dostál slibu svému o povýšení jeho na království Římské;
nebo císař byl ho prý těšil, že mocen byl k tomu hlasův Mohuckého,



Treverského i Saského kurfirstův: ale k víře zdá se nepodobné, co
tvrdilo se aspoň na dvoře Českém, že mluvíval také o úmyslu,
státi se knězem, postoupit! Matiášovi císařství, a poručiti jemu
i dítky a země své.372 Však ať byly slova i sliby jakékoli, nedůvěra
obou mocnářův proti sobě byla vidomá i vědomá, a vzrůstala již té doby
u jednoho v bázeň, u druhého ve hněv a v tajné podporování ne

spokojencův Štýrských. Protož není nedůvodné domnění, že hlavní
podnět císařova putování byla potřeba rady proti nej mocnějšímu
nyní a nejnebezpečnějšímu příteli. Žádal prý, ale neobdržel od stolice
Římské pojištění dědičnosti koruny uherské i české pro sebe i syna
svého;

873
zamýšlel tuším také přenešení kurfirstského hlasu koruny

české na dům svůj Rakouský. Dvůr Římský považoval krále Matiáše
za předního svého ve křesťanstvu zástupce a zápasníka; i nesvolil
k ničemu, coby jemu bylo nemilého. Co do koruny České ale ne
snášel se s císařem aspoň v tom ohledu, že napotom již nechtěl
ovšem koruně takové vůbec. Rozdrážděnost proti Čechům v Římě
rostla neočekávaným jejich odporem a dostoupila již té výše, že

vráceno se k návrhům někdy papeže Martina V, od r. 1422, dle
nichž Čechy měly vymazány býti z počtu království vůbec a roz

drobeny na několikero knížetství a hrabství samostatných v říši. 874

Nelze věděti, a pochybno jest, zdali císař s návrhem takovým srov
nával se. Z Římských pramenův dovídáme se, že usiloval také
o svolání sjezdu knížat, Mantuanskému podobného, do Konstancie,
pro obranu víry křesťanské proti kacířům a pohanům, ale Pavel II
že odporen byl tomu, právě, že ze sjezdův takových neubývalo
ale přibývalo nesvornosti ve křesťanstvu. Pobytí toto Fridricha III
v Římě bylo poslední takové zjevení ve středověkosti; i váženo
hned za tak značné pro poměry tehdejší mezi papežem a císařem,
že o ceremoniech, kterých šetřeno při setkání se a obcování obou
hlav křesťanstva, sepsána tudíž ku poučení potomstva kniha pa
mátní.876

Císař když poprvé blížil se ku papeži, padl dvakrát na

kolena, potřetí teprv políbil mu nohu, načež mu popřáno, políbiti také
ruku a tvář jeho; trůn císařův vedle papežova postaven obyčejně
tak, že výška jeho dosahovala nohou Jeho Svatosti; když papež
o vánocích četl slavnou mši, císař v oděvu jáhenském, jako někdy
Sigmund v Konstancii, zpíval evangelium o rozkazu vyšlém od
císaře Augusta; když onen měl sedati na koně, tento, přiběhna
chtěl mu držeti třmen, na spůsob slouhy: ale Pavel II, nechtěje
služby tak nízké, odepřel užiti jí atd. Dílo však Augustina Patricia
Senenského zůstalo pak mrtvou památkou; nikdy zajisté neobnovila



se více příležitost, kdeby ceremonie od něho líčené byly opakovati
se mohly.

Dříve nežli císař vrátil se z Říma do zemí svých, počal se dne
19 února [1469] sněm říšský v Řezně, rozepsaný mocí papežovou
a císařovou již vloni, nejvíce k žádosti krále Matiáše, kterýžto,
jakož sme již řekli, požadoval byl kategoricky pomoci říšské proti
kacířům. Proto porady o pomoc takovou byly hlavní zaměstnání
sněmu toho nehlučného a neslavného, ale vždy předce paměti
hodného; neb i ostatní předmětové, o kterýchž se jednalo, věčný
zemský mír, spojení knížat s císařem a desátek se zboží duchovních,
směřovali vlastně k témuž cíli, ku podvrácení moci kacířské v Cechách.
Předsedal sněmu legat Vavřinec Rovarella spolu s kommissarem
císařovým; přítomni byli jen jeden ze knížat Bavorských a biskupové
Řezenský i Eichstatský osobně, od jiných knížat duchovních i svět
ských jen radové, ode mnohých naprosto nikdo; za to přišli od
krále Matiáše probošt Prešpurský, od české ligy nový děkan Pražský
doktor Jan z Krumlova, páni z Plavna i Dobrohost, a rytíř Jan
Kocovský. Programrn sněmovní, předložený jménem císařovým a

papežovým, požadoval, aby vypraveno bylo z říše do 24.000 branných
o sv. Janě proti Jiříkovi a mezi nimi do 6000 jízdy, vedením některého
kuríirsta neb knížete na místě papežově a císařově; ti pak měli tak
opatřeni býti, aby setrvati mohli v poli aspoň do sv. Martina; ne
budeli boj potud ukončen, mělo zřízeno býti k denní válce přes
zimu as 4000 branných ku pomoci Uhrům a katolíkům českým;
vůdcové němečtí mějte s těmito umluvy a dorozumění o vedení

války společném; křižáci nebuďte přijímáni, nežli kteří přinesou
písemné vysvědčení, že k boji jsou spůsobní, mohou setrvati ná
kladem svým až do sv. Martina, i budou vůdcův poslušni jako
vojáci; nejvyššímu vůdci přidáni buďte zvláštní plnomocníci od

papeže i císaře, aby autoritou jejich bděli o zachování svornosti a

pořádku, a různice povstávající aby mířili atd. Ale jakkoli vysoce
horleno proti nešlechetnosti kacířské, a jakkoli snažně předkládali
poslové čeští, že páni jejich, nebudouli míti brzké pomoci z říše,
války přestat! musejí, předce radové knížat a poslové měst říšských
přijímali přednešení taková jen ad referendum, pravíce, že kromě
valného sněmu, na kterémžby i císař osobně byl přítomen, nic

platného v té věci uzavřeno býti nemohlo. Desátku jménem pape
žovým požádanému odpírali poslové knížat duchovních upřímo;
byloby to prý obtížení přílišné, kdyby páni jejich měli i vojska se
statkův svých zároveň knížatům světským vypravovati i nad to



daně tak veliké platiti. Co do žádoucího spojení mezi knížaty byl
král Matiáš již před novým rokem poslal probošta Prešpurského
do Bavor, k uzavření smlouvy s tamějšími panovníky, oni pak
odložili byli jednání o věci té ku přítomnému sněmu; nyní tedy
přemítán opět Landshutský návrh doktora Martina Mayra o dědičné
allianci knížat s císařem, a vedeno k tomu, aby král Matiáš do ní
také přijat byl: ale pro nepřítomnost plnomocníkův Saských a

Braniborských neprovedeno zase ničeho. Porady však sněmovní za

staveny náhle zprávou, která co hromový blesk z čista jasna omráčila
mysli přítomných; v Cechách že učiněn konec boji veškerému, krá
lové že uzavřeli příměří a že nastávalo konečné jejich smíření. Legat
Rovarella rozhněval se nad tím velice a nechtěl ani věřiti, ačkoli
měl v rukou psaní od krále Matiáše samého. I skončeny rychle
porady dne 10 března, uložen nový sněm do Normberka ke dni

vstoupení páně, a legat již 12 března dal se na cestu, pospíchaje
k Matiášovi.376

Bylť ovšem běh války české mezitím octnul se na zvratu ne
očekávaném. O pořízení Matiášově v Uhřích víme jen, že stavové
Uherští na sněmu Prešpurském svolili mu daň zemskou na pomoc,
kteroužto vybrav a udusiv některé nepokoje doma, hned po novém
létě 1469 s novými silami vstoupil do pole zase. Do Holiče, kdež

byl okolo 20 ledna, přinesl mu Zdeněk ze Šternberka radostnou
zprávu, kterak 9 ledna úkladem a zradou zmocnil se hradu Rosen
berka v Cechách, zastaveného tehdáž panu Janovi Popeloví z Lob

kovic, a na něm netoliko jal téhož pána i syna jeho Děpoita, nýbrž
i poklad velmi znamenitý obdržel v kořist; nečinilo rozpakův, že

pan Popel, katolík králi Jiřímu věrný, neměl byl ve válce účastenství,
a tudíž ani péče na nepřátely.

377 Dne 12 února vzdala hrad po
sádka Špilberská, pro hlad nemohši trvati déle, a obdrževši svobodný
průchod i se zbraní. K víře téměř nepodobné jest, co se vypravuje
o škodách a úzkostech, které utrpěli od ní měšťané Brněnští v oble
žení téměř jednorokém: málo prý bylo v městě domův se střechami
a sklepy celými, obyvatelé museli ukrývati se ve sklepích pod
zemních, a na ulici vyjiti bylo vždy nebezpečno; znamení to, že

střelba tehdejší dosahovala již dále, nežli v první válce husitské.
Tím snáze pochopiti jest veliké plesání nad ukončením neřesti
takové, o kterémž Matiáš sám dával poddaným svým do Uher
zprávy vítězoslavné.378 Tak již cítě se býti pánem Moravy, umínil
tím spíše uskutečnit! loňské slovo své, že potáhne ku podmanění
Čech, čím větší měl vojsko pohromadě, jež zaměstnávati bylo potřebí.



Mluveno sice o Praze, co cíli nové výpravy; ale především chtěl
král zmocniti se předního tehdáž ve království českém pokladu,
stříbrných dolův Kutnohorských, aneb aspoň zkaziti je tak, aby
kacíři jimi žičiti se déle nemohli. Již 13 února nastoupen z Brna

pochod k Litomyšli a Mýtu Vysokému. Měst těch pevných nedo

býváno, ale pleněna země, tvrze Zámrsk a Uhersko a vsi mnohé
lehly popelem; panovala prý smrt a hrůza, kamkoli přitáhli ne

přátelé, a zdálo se jakoby již nastával den soudný. Ve Hrochovu
Týnci teprv spojili se Zdeněk ze Šternberka i páni čeští s vojskem
uherským, a již 19 února stihlo vojsko spojené ke Chrudimi. Při

rekognoskování města toho s malým počtem jízdných, Matiáš octnul
se v zajetí, ale že přestrojen byl za pacholka sprostého, člověk po
stavy chatrné, a mluvil dobře česky, propuštěn jest nepoznaný co
chasník neužitečný zase.379

Nedobýváno pak ani Chrudimě, ale přes
Heřmanovo Městce, kteréž vypáleno, směřovalo vojsko uherské
hlavně ke hradu Lichtenburku, kterýž měl jemu zradou dán býti;
když pak to se zrušilo, táhla Uhři dvojím proudem dále, jedním
k Ronovu městu, druhým podle Běstviny, a spojili se tudíž před
Vilémovem.

Král Jiří hned při první zprávě o vpádu nepřátel do Čech
usadil se na Kutnéhoře, jakoby největší měl starost jen o hájení
pokladu svého; tam volal k sobě všecky věrné, aby přispěli ve
zbrani co nejrychleji. V pátek o Sv. Matěji (24 února) vytáhl ko
nečně i on do pole, ale zastavil se na Čáslavi zase. Další pohyby
vojsk obou nelze určiti dle času a místa; jen to jisté jest, že Jiří
obklíčil Matiáše u Vilémova, tak že prý odtud »nikam nemohl pro
Železné hory.« Zima byla ukrutná, sněhu mnoho, a Jiří dal byl
v horách, kdekoli zdál se jakový průchod, dělati záseky. O síle a

poměru vojsk obou nemáme zpráv určitých a věrohodných; víme

jen tolik, že Čechové předčili počtem a že jich přibývalo ještě na
každou hodinu. 380

Bylo toho dosti, aby Matiáš, seznal veliké ne

bezpečí postavení svého uprostřed země nepřátelské bez jakékoli
tam přirozené podpory; protož skrze Albrechta Kostku, kteréhož
na cestě do Čech, nevíme kde a kterak, byl jal, požádal Jiřího
o pokoj. Nevědomo, jaké řeči vedl a jaké důvody' přednášel osobní
tento přítel obou králův: ale to jisté jest, že Jiřího jestli ne pře
svědčil, aspoň přemluvil, tak že, jakož vypravuje souvěký letopisec
český, »král ten milostivý, vida Matiáše ztraceného a moha jeho
míti tu po své vůli i se všemi pány svými nepřátely, a jim odplatiti
zlým za zlé, podal se ke smlouvě. Ježto ona stala se ze strachu



a bázně, když viděl Matláš, že toho času veliké množství Čechův

přibylo k vojsku krále Jiřího, žádostiví jsouce nepřátely své skrotiti
a jim rohy srážeti; a velmi za zlé měli sou králi Jiřímu, že s ním
ve smlouvu vstoupil. Nebo kníže Viktorin byl toho o jeden den

poobmeškal; tenby byl k té smlouvě nikoli nedopustil. Než chu
dina ti sou vždy ponutkávali pány, aby někdo vždy na ně počal.
Neb již to byl král Jiří dobře znal, že ztěžka tomuby co odolal a

obránil, by jediné byli co počali; tak sou velmi na něho chtiví

byli, jakožto na vraha svého. Potom lidé jedouce zase, láli sou a

přimlouvali králi Jiřímu; neb jest v tu noc bylo přibylo lidu če
ského na několik tisícův, radujíce se tomu, že se mají biti atd.« 381

Živý ohlas tento, došlý nás takořka upřímo z bojiště, líčí tehdejší
stav věcí dost rázně a srozumitelně.

Nazejtří po počatém rokování, tedy dle vší podobnosti dne
27 února, sjeli se králové obadva ráno ve vsi Ouhrově: a vítavše
se spolu, »šli do jedné velmi špatné jistebky, v ty časy spálené,
a tam sou sami mezi sebou rokovali; a co sou rokovali, žádný
jest nevěděl.* Tolik jen oznámilo se, že král Jiří přijal pozvání
Matiášovo, aby toho dne obědvali spolu, a Jiří aby byl u něho
hostem. Stalo se to v tak řečené uhelné Příbrami, kamž brzy za

králem Matiášem přijel i Jiří se syny svými. Když pak přijev, po
dával ruky předním u Matiáše osobám, Zdeněk ze Šternberka
umknuv se, řekl nahlas, že nedá ruky své kacíři, leda k jeho smrti.

Surovost tu obracel Matiáš hned v žert a smích, Jiří dělal se jí
neslyšev. Z toho jest se domysliti, jaková tudíž panovala při tabuli
srdečnost a upřímnost, i jaké mezi kvasiteli veselí; ačkoli Matiáš

mluvil prý nahlas, »že má krále českého vše rovné potkati.«

Zápisu o úmluvách u Vilémova nestává, protože ho ani ne

bylo. Pokud král Jiří nebyl smířen s papežem a s legaty jeho, ne

mohl prý Matiáš bez urážky jejich poctiti tchána svého v zápisu
titulem královským; ale zavázal se mu rukou dáním, slovem a ctí

svou, že smíří ho dokonale s papežem, a to na základě kompaktát,
když jen Čechové na tom základě poslušní budou stolice apoštolské
a legatův jejích.

382
Jak mile uvěřil král Jiří, že tak se stane, neměl

arci oč bojovati ani čeho žádati více; vrátilyť se mu blahý pokoj
a žádoucí s celým křesťanstvem smíření: ale že nežádal garantie
ani zástavy podstatnější, nežli ruku, slova i čest člověka, od kte

rého již nejednou byl krůtě oklamán, dá se nesnadně omluviti,
aniž potvrzuje obecného domnění o veliké jeho nejen opatrnosti,
nýbrž i chytrosti. Uzavřeno mezitím všeobecné stání v koruně české
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až do velikonočního pondělí (3 dubna), kteréž mělo i prodloužit!
se, kdyby dotud pokoj celý zjednán nebyl: mezitím pak měli krá
lové oba dne 24 března sjeti se do Olomouce i s radami svými,
aby tam pokoj konečný uzavřen byl. Král Jiří rozpustil vojsko své

již 1 března zase; Matiáš a Zdeněk Šternberk téhož dne psali
z Polné Slezákům a Lužičanům, že pokoj jest, a nemá dále vál
čeno býti.

388

Poloha věcí a vyjednávaní nová. Sjezd v Olomouci a volení Matiáše na krá
lovství české. Matiáš ve Vratislavi. Proměna krále Jiřího. Sněm Pražský:
oprava mincová i volení Vladislava Polského za nástupce trůnu. Císařovy
nesnáze a vpády Turecké. Vyjednávaní Burgundská i Franská. Podryvy
v Uhřích. Nové vypuknutí války. Kníže Viktorin jat. Česká vítězství a obrat
obecného smýšlení. Křižáci. Sněm Polský v Petrkově. Král Jiří a říše Ně
mecká. Sjezd Vídenský. Zřízení obrany zemské v Čechách. Půtky s Bavory.
Poslední válka v Moravě a boj u Hodonína. Jiří zve Matiáše na souboj. Osvo

bození Hradiště. Matiášův poslední vpád a outěk z Čech.

Zpráva o příměří u Vilémova dojímala myslí souvěkých tím

valněji, čím byla neočekávanější. Horlivcům samo pomyšlení na ně

bylo nesnesitelné, co znamení odporu proti úmyslům i nadějem
jejich nezdolatelného. Nemalý sice byl počet těch »křesťanův«»
kteří majíce v ohavnosti náboženskou válku již tak dlouho a tak
krůtě vedenou, radovali se, že původové a vůdcové její přinuceni
byli konečně hledati pokoje, ano zuření proti »kacířům* nezdálo
se ani tak spravedlivé, ani tak potřebné, aby blahobyt národův a
vlastí měl jím z kořene vyvracován býti. Ale strana tato, jakkoli
valná, držela se tiše, nevystupovala na dějiště, aniž zůstavila po
sobě jaké památky. Dovídáme se o ní jen z pamětí strany druhé,
která z otevřené vyhlídky na pokoj měla jen zármutek a hoře.
Výmluvný řečník Vratislavský, Petr Eschenloer, poznamenal věc
nám odjinud neznámou, pravě: »Dály se té doby ve všech něme
ckých zemích mnohé řeči, Jiříkovi k dobrému a ke cti, ale k haně,

Článek 9. Vrch bouře: Válka s králem uherským.

Část II.: Až do druhého vpádu do Čech.

(Rok 1469—1470.)



rouhání a pomlouvání svaté Římské církve, jimižby Bůh právem
rozhněván býti musel, by nebyl tak milosrdným. Celý svět chválil
Jiříka i jeho kacíře, a svátému papeži, náměstníku Kristovu, obra
cována spravedlivost jeho ve zlé; především v Míšni, Durinsku,
Saších, Markách, a věru také v Lužici, Šlezích, Šestiměstech. Bo

hužel, všickni Němci a kurfirsti byli zaslepeni. Kdoby vysloviti,
kdo vypsati mohl ouzkost, kterouž měla rada Vratislavská té doby,
slýchajíc řeči ty, i od nepřátel, že Matiáš musel prošiti o pokoj,
a protož že on i Jiřík již válčiti spolu nebudou. Z toho Vratislavští,
poznavše nyní moc Jiříkovu, museli obávati se nebezpečí a ztrát
velikých.«

384

Nedlouho po uzavření stání vypravil král Jiří ouředníka krá

lovny Johanny, rytíře Jana Spana z Baršteina, k markrabí Albrech
tovi Braniborskému a ke Franskému králi Ludvíkovi. Co s po
sledním jednati měl, neudává se: ale poselství k markrabí bylo
důležité, i odhaluje částky roušky, která zastírá rokování dvou
králův ve spálené chyšce v Ouhrově. Matiáš byl se tam svěřil, že
i papež i císař připověděli mu povýšení na království Římské,
i žádal tchána svého nejen o hlas jeho kurfirstský, ale také o pří
mluvu k jiným kurfirstům, za čež nabízel se mu vrátiti všecky
zámky a krajiny, kteréž byl potud v Moravě a v koruně České
vůbec pod se podmanil. Jiří nebyl tomu na odpor, ale vzal sobě
čas k rozmyslu a ku potazu s knížaty Saskými a Braniborskými,
přátely svými. Proto měl Spán přednesti věc tu markrabí Albrech

tovi, jenž byl jako duše všech porad politických domu svého i Sa

ského. Připomenutí připojené, že papež i císař slibovali byli krá
lovství Římské již také vévodovi Burgundskému, a že knížata Ba

vorští stranili Burgundům, mělo tuším ostnem býti pro Albrechta,
ouhlavního protivníka Bavorův, aby sklonil se k návrhu Matiášovu,
kterýž sloužil arci také ku prospěchu českému. Ale Matiáš požíval
u Němcův ještě méně lásky, nežli Jiří. Albrecht nevěřil, žeby císař
chtěl za živ.a odříci se moci a důstojenství svého, ani žeby Němci
měli rádi Neněmce za krále neb za císaře; a protož odpověděl,
že bez vůle císařovy nemohl v tom raditi ani Saskému dvoru ani
bratrovi svému Fridrichovi Braniborskému, kterýž prý zavázán byl
krom toho nepočínati u věci takové ničeho bez vědomí a vůle
všech kurfirstův. Odporem tím zaniklo jednání v té straně, nikoli
ale ještě Matiášovo úsilí, povýšiti se na trůn Římský. Z téhož pak
jednání vyjevilo se příležitě také, čeho konečně očekávati měl král

Jiří ve veliké při své od přátel Saských i Braniborských. V říši



tehdáž návrhy sněmu Řezenského ještě zaměstnávaly mysli panov
níkův, kteřížto, ač přáli Jiřímu, nechtěli proto státi se nepřátelé
císařovi; a návrh doktora Martina Mayra o věčné allianci předních
domův knížecích s císařem nebyl ještě cele beznadějný. Markrabě
Albrecht ve schůzce se Saskými svaky svými vyzvídal na nich dů
věrně, jakový byl konečný jejich úmysl ohledem na krále Jiřího,
a měl za odpověd, že oni chtěli vyhýbati se pokud možná nejdále,
aby do války s ním nepřišli; kdyby ale toho zniknouti nemohli
a museli konečně voliti, že chtěli stanouti po straně císařově i pa

pežově. Totéž, pravil Albrecht, bylo také mínění domu Branibor
ského ; ale ve zprávě, kterouž o jednání tom podával bratrovi
svému, kurťirstu Fridrichovi, nemohl zamlčeti podezření svého, že
Saští jeho přátelé s Jiříkem oužeji svázali se, nežli na jevo dáti
chtěli, aby prý jen sami požívati mohli vděčnosti jeho.

385

Objevení toto částky důležité tajných smluv Vilémovských učí
nás sice posuzovati skromněji a nezatracovati naprosto chování
krále Jiřího; neboť možné jest, že podobných výhod podáváno mu

bylo více, ježto šly mu nade všeliký chtíč marné vítězoslávy. Zdá
se také, že on nežádaje pro sebe sám nežli navrácení minulého
status quo, a neznaje u druhé strany tajné ony vnady při vládě,
ježto čím plnější a neobmezenější bývá, tím méně snášeti umí sebe
lehčejší uzdy, pokládal smíření své s nepřátely a obnovení pokoje
za věc mnohem snadnější, nežli byla. Ale události, kteréž následo

valy, nemeškaly vyvěsti ho z klamu. Matiáš nedával spojencům
svým o příčinách uzavřeného stání jiné nežli ústní toliko zprávy.

881
'

Tudy utvořilo se mezi těmito brzy domnění, že ono bylo oučinkem
pouze kruté zimy a chumelice, i dobromyslnosti Matiášovy, an
tchána svého slibovavšího poslušenství a polepšení, nechtěl sužovati
déle; nenáviděný Jiřík jevil se nepřátelům opět co starý podvodník,
an v ouzkosti své sliby jako vždy lichými vyloudil prý nepřítele
ze země. Ba našli se zase i takoví mudrci, kterým již ani Matiáš,
ani katolická jednota nebyli dosti horliví nepřátelé kacířův; protož
oni celé to slabé tažení pod Vilémov pokládali za hru od těchto
zoumysla nastrojenou, aby prý pod zástěrou nezbytí a nutnosti
neodolatelné jen vyvěsti se mohli z boje již omrzelého a bezděč
ného. 887

Sjezd Olomucký nepočal se, jakož bylo ustanoveno,
24 března, nýbrž o dvě neděle později. Za příčinu k odročení po
kládána svátá neděle tehdáž nastávající, a podáváno spolu prodlou
žení příměří až do dne Vstoupení páně (11 máje), aby věci všecky



s větším prý upokojením jednali se mohly. Divno dosti, že o rok
dříve, tatáž svátá neděle nebyla překážkou početí války, ale byla
nyní překážkou pokojného rokování. Však král Matiáš svolal byl
přední osoby strany své ku předběžné poradě do Brna: ta pak
byla příčina dostatečnější k odročení sjezdu. Zdá se že již v Brně

položen byl základ ke všemu, co a jak potom v Olomouci jednati
se mělo. Byl tam legat Vavřinec Rovarella, ze sněmu Rezenského
na rychlost přispěly; byli také Gabriel Rongoni z Verony, arci
biskup Vitéz, biskup Jagerský, a od císaře vyslanci dva, Jan Roth
neboli Rode, někdy sekretář krále Ladislava, nyní biskup Lavantský,
a jistý hrabě ze Sulz. Rovarella praví se že hrozil Matiášovi klatbou,
pověděli věci své ku pokoji s kacíři skutečně; tomu pak nechtělo
se válčiti déle, když neměl z války ani užitku, ani slávy. Protož
náramné panovalo poděšení mezi náčelníky ligy, kteří v uzavření

pokoje předvídali konečnou svou záhubu. Matiáš choval se dlouho
tak, že dával naděje na obě strany, a nikdo uhodnouti nemohl,
jakový byl vlastní jeho úmysl, i mělli následovat! pokoj aneb válka.
Ale důvěrníci jeho poučili pány české, chtějíli, aby král jich ne

opustil, že bylo potřebí přivázati ho k sobě svazkem silnějším nežli

potud.
368 V takovém rozložení myslí přijel Matiáš do Olomouce

6 dubna ve průvodu řečených prelátův a pánův, též pánův Štern
berka, Rosenberka, Švamberka, Plavenského, Hradeckého, Dobeše
z Boskovic a jiných, i asi 3000 lidí branných. Král Jiří čekal již
delší čas na Moravském Šternberku u pana Albrechta Kostky,
kdežto 4 dubna odměnil věrnost a stálost města Uničova výsadou
znamenitou ; při něm byli dva jeho synové, též Kunrat Černý kníže

Olešnický, Přemek kníže Těšínský, oba bratří Tovačovští z Cim

burka, Petr Kdúlinec, Beneš z Weitmile, Bernart Bírka hejtman
Opavský, Jiří Stoš z Albrechtic a jiní. Podáváno králi Jiřímu, aby
pro pohodlnější vyjednávaní usadil se s svými na klášteře Hradišti,
arciže pod mocí Matiášovou, čehož ale odepřel, tak že králové na

potom jen pod širým nebem v poli mezi Olomoucem a Šternberkem
scházeti se mohli.

Rokování počalo dne 7 dubna i trvalo do 1 máje. Zpráv
o něm ouplných a nestranných ovšem nestává: ale co zachovalo
se od strany katolické, dosti jest významné a zajímavé.

380 První

schůzka, která stala se 7 dubna po poledni ve stanech v poli, byla
s obou stran slušná i přátelská. Králové oba mluvili spolu dlouho
sami beze svědkův, aniž mohl kdo věděti, jaký byl obsah řečí

jejich. Podvečer, když vrátil se Matiáš do Olomouce, přivedl s sebou



všecky již jmenované osoby od krále Jiřího, ježto měli nazejtří vy
jednávali s legaty papežskými, Rovarellou i Rudolfem. Matláš choval
se k hostům těmto velmi laskavě a ctil je tak, že strana jeho nad
tím horšila i děsila se. Ale Rovarella nejen odepřel se každého
s kacíři vyjednávaní, nýbrž položil i celé město pod interdikt, pokud
oni v něm zdržovali se, takže s nepořízením a s hanbou, k veliké

nepřátel radosti, museli odjeti zase.390
Takovýmto spůsobem ne

mohlo pokračovat! se dále, a Matiáš donutil legaty, aby aspoň pří
tomni byli u konferencí, které v pondělí 10 dubna u něho s vy
slanci českými počaly se. Tito žádali, aby Matiáš dle slibu svého
spůsobil králi Jiřímu slyšení u papeže a přičinil se o jeho smíření.
Po hádkách mnohých zavřel Matiáš tím, že měli podati žádost svou

písemně, na kterouž on také písemně odpovědíti sliboval. Neza
chovala se však nežli cedule jmenern legata Rovarelly podaná
radám krále Jiřího, obsahu následujícího; »Tyto dolepsané věci

žádají se od krále Českého, chceli aspoň umříti napotom co král
a pokoj míti v zemi své: 1) aby on sám s domácími svými obrátil
se ke svaté katolické víře a církvi všeobecné, i aby opustil všecky
články, jež svátá máti církev zavrhuje; 2) aby vydal statky církevní
a navrátil je ku předešlému stavu, i aby dal vyvaditi, které jsou
zastaveny; 3) aby král Uherský ustanovil v Praze arcibiskupa, opaty,
probošty a slouhy boží, aby skrze ně zmáhala se pocta božská a

vypleno bylo kacířství; 4) aby Jiří ve spojení s králem naším při
činil se a spůsobil obrácení lidu zavedeného i bludného; 5) aby
arcikacíře Rokycanu vydal nám do rukou, i ať se stane nějaký
prostředek, jakož vojvoda (Čupor) má o tom naučení; 6) aby krále
Uherského hned přijal za syna; 7) aby král Uherský podržel vše
co má i byl ochráncem; 8) aby Jiří hned nyní všem svým kázal

přísahati králi Uherskému; 9) aby pokud živ jest, byl a slul králem
a požíval titule i důchodův; 10) aby císař měl pokoj, a 11) aby
statkové katolíkův odjatí navráceni byli.« Tuším že Rovarella po
važoval články tyto za nemalou koncessi se své strany: král Jiří
ale musel z nich poznati, jak daleká byla proň ještě cesta do Říma.
Zastaveno tím vyjednávaní v té věci skrze několik dní, až 15 dubna
teprv došla žádost od krále Jiřího, žeby chtěl sjeti se a mluviti
s legatem Rovarellou sám. Tento ale nechtěl vyjeti k němu, a

poslal na místě svém arcibiskupa Ostřihomského Jana Vitéza, o je
hožto však pořízení nezůstalo nižádné památky.

391

Jak velice králi Jiřímu o navrácení pokoje činiti bylo, důkazem

jest krok, který srdci jeho snad byl nejtěžším, a ku kterémuž od-



hodlal se předce, poslav dne 13 dubna ke Zdeňkovi ze Šternberka
dva rady své, Petra Kdúlince z Ostromíře husita a Beneše z Weit
mile katolíka, na pokus, zdaliby smíření s ním nepodařilo se. Ti

když přišli do hospody jeho v Olomouci, prosili ho, aby pomohl
uvesti království české opět ve svornost a vzal sobě k srdci obecné
dobré koruny a národu českého, jako dříve. Odpověděl on: »Víte
vy dobře, že sem já starával se o čest a dobré koruny nade všecky
jiné lidi a nelitoval v tom práce ani úsilí.« Na toKdúlinec: »A pokud
ste tak činili, milostivý pane, stálo království dobře, a Vaše Milost

považována byla za místokrále a za otce říše; ale když ste se od

vrátili a postavili proti království, uvedli ste na ně zkázu a záhubu.«
On zase; »Kdúlinče, já neuvedl záhuby na zemi, ale pán váš a vy,
ano vědomo jest, že ste obehnali zámky mé a počali ste válku,
a já musel brániti se násilí. Však to vše spůsobil zlořečený pán
váš svou křivou přísahou, a spravedlivý bůh dopustil na vás to

pro něho, an i s pomocníky svými nešlechetně připravil o život
milostivého někdy pána našeho krále Ladislava/”

2
jakož známo jest

celému světu, a pokud stačí hrdla naše, nezůstane bohdá bez po
msty.* Kdúlinec: »Milostivý pane, neračte tak těžce a náruživě

počínati sobě proti pánu vašemu i našemu, ale račte býti raden
a pomočen, aby přišlo ku pokoji a k jednotě opět.« Zdeněk:
»Máli býti pokoj a jednota, musíte vy prvé věřiti, jako jiní kře
sťané, a býti papeže poslušní, sice veta bude po pokoji zase. Všecky
ty zápisy, sliby a přísahy, kompaktáty a co toho více, nic nebudou
na plat. Kdo mluví ku pokoji s kacíři a nechává jim víry jejich,
jest nešlechetný zkurvysyn.* Na to chtěl mluviti pan z Weitmile,
ale pan Zdeněk okřiknul ho pravě: »Styď se v hrdlo své, Beneši,
že pomáháš sám proti své víře; vždyť jsi ty horší, nežli žid nebo
kacíř.* Beneš řekl, že nemluvil ani jednal proti víře, ale že mluvil
a jednal o dobré pána svého. »A neslyšíšli,* dí Zdeněk, »že o víře

jest řeč?* Beneš umlknul a nemluvil více, ale Kdúlinec přejal slovo:

»Pravíte, pane, že nebude pokoje v zemi, pokud my nesrovnáme
se s vámi u víře: ale nežli toho dovedete, octnete se dávno i se
mnou buďto v nebi nebo v pekle.* Zdeněk zase: »Kdúlinče, od

vážím se za to své přísahy a víry, že buduli já jen dvě léta mocen
vší té pomoci, kterouž máme nyní pohromadě, pán náš milostivý
i jiní páni a města, tak aby všickni mne byli poslušní, a nedoveduli
toho za dvě léta, že vaší víry v celém království nikdo veřejně ani

jmenovati nebude smíti, pak mne třebas upalte.* Mezitím přinešeno
do pokoje k pití. Tu Zdeněk častovav hosty své, na znamení, aby



odešli, zvolal nahlas: »Otče nebeský, odpusť mi, že piji s kacíři
těmi zlořečenými!* A tím mělo rozmlouvání konec.

Jiné návrhy a naděje zaměstnávaly tehdáž mysl páně Zdeňkovu
i přátel jeho. Již 7 dubna, když králové rokovali spolu v poli, sešli
se byli oudové spolku katolického poprvé u legata Rudolfa v Olo

mouci, a počali mluviti o potřebě, aby měli krále a pána zase.
Našli se sice někteří, ježto radili odložiti ještě péči tu, pokud
jednalo se o valnou pomoc od knížat německých, aby mysli těchto
kvapným nového krále zvolením nebyly snad odvráceny a odstrašeny.
Proti tomu ale horlila zvláště města, nechtějíce déle býti bez pána,
i žádali legata, aby věc ta na místě vzata byla v uvažování. Legat
jen tím odročil té otázky, že kázal počekati, jaký as bude výpadek
osobního králův mezi sebou vyjednávaní. Dne 12 dubna shromáždili
se totiž pořadnici opět. Tu pak pan Zdeněk jal se první řečniti
v tato asi slova: »Důstojní otcové, urození páni, stateční rytíři,
moudří a opatrní poslové z měst! Vám všem dobře jest vědomo,
kterak my z napomenutí a poručení otce svátého papeže odstoupili
sme od zlořečeného kacíře Jiřího, a dle navedení legatův Jeho Svatosti
již nyní po dvě léta veliké a těžké vedeme války, statkův i hrdel
svých i lidí našich ochotně nazasujíce. Však víte, kterak i já ztratil
sem zámky své, a statkové moji tak pohubeni jsou, že mi zůstalo
vždy ještě více zámkův nežli vesnic. Ukazuje se býti potřebí, abychom
věc tu jinak a lépe než posud předsebrali, aniž dali se více oše
metností a ouskoky toho odvolaného svoditi ku příměřím, kteráž
nám škodnější bývají, nežli válka sama. Musíme především pečovati
o to, aby našinci všickni svornou myslí a spojeným úsilím bývali
vzhůru a pomáhali sobě vespolek, aniž pak, když bojují jedni, druzí
zůstanouce doma, hověli sobě v pokoji. Nedovedeme nic platného,
aniž podaří se nám vyhladiti kacířství, nebudemeli šetřiti lepšího
pořádku; to pak zdá se nemožné, pokud nebudeme opatřeni hlavou
společnou všickni. Přejasný král Uherský jest sice ochráncem naším,
ale jest se obávati, aby snad, přinucen jsa vrátiti se do království

svého, neopustil nás opět. My za to dobrodiní, že vzal nás v ochranu
svou, nemůžeme vynaděkovati se, aniž mu jaké náhrady jiné podati,
nežli když mu poddáme se sami a prošiti ho budeme, aby ráčil
uvázati se v královské nad námi důstojenství, býti nám pánem
milostivým a zachovati nás při právích a svobodách našich. Takové
jest mé zdání a celá vůle má. Co u vás při tom za úmysl jest,
dejte mi prosím věděti.« Legat Rudolf hlasoval první, pravě, že

pravdu mluvil pan Zdeněk, »vrchní náš vůdce,* a že nelze vymyslit!



nic prospěšnějšího, nežli co navrhoval on; protož že přistupuje
k tomu cele. Pak Tas biskup Olomucký jal se vykládat! jak veliké

byly oběti, které Matiáš činil pro svaté církve obranu, i kterak
slušné bylo a spravedlivé, aby mimo jiné všecky povýšen byl na
království české. Potom hlasoval pan Jan z Rosenberka i jiní
korouhevní páni čeští a moravští, po nich čeští preláti, pak preláti
a radní páni Vratislavští, páni Svídničtí, tudíž pak města Moravská,
která velice děkovala panu Zdeňkovi za takový návrh, a prosila
hned, aby nikdy více nebylo příměří s kacíři; konec hlasování
činili Plzeňští a Budějovští, tak že volení Matiášovo dokonalo se

již toho dne jednomyslně. Zavázali se však všickni přítomní pod
klatbou nejvyšší, že zachovají v tajnosti skutek ten, a prošeni pan
Zdeněk, legat Rudolf a někteří páni »starší*, aby především vy

vyzvěděli o tom vůli Jeho Královské Milosti. Poněvadž přeskako
valo, že Matiáš nechtěl koruně české, ale chtěl pokoji, byli velitelé

jeho dlouhý čas v nemalé ouzkosti. 303

Matiáš byl pánem situace, a nedá se zapříti, že uměl užiti

příležitosti své. Dne 13 dubna nedával jiné odpovědi, nežli že

musel teprv poraditi se s věrnými svými. Nazejtří pustiv pana,
Zdeňka, biskupa Tasa i starší velitele před sebe, dal se s nimi do

vyjednávaní. Děkoval jim velice za ten důkaz jejich dobré k němu
vůle, ale pravil, že ze mnohých příčin nemohl nakloniti se k žádosti

jejich. Když pak doléhali naň tím snažněji,'pravil: »Můžete povážiti
sami, že kdybych přijal tu korunu a psal se králem českým,
muselbych mysliti na vyhlazení kacířství a na dobytí země české
mečem. I víme, kterak o též pokoušeli se dobré paměti císař

Sigmund i jiní králové a knížata, aniž pak toho dovesti mohli.

Papež i císař pomáhali nám posud, potom říkaliby, Matiáš jest
králem českým, ať si sám pomůže, jak umí. Já pak mám doma
činiti s Turky dosti. Protož nelze mi svoliti k žádosti vaší, nežli

když se mi zaručíte spolu s legaty, že obdržím ode knížat něme

ckých pomoc 12.000 jízdných, ježto setrvají aspoň 6 měsícův pro
mne v Čechách, aneb raději, že mi dají tolik v penězích, kolikby
na ten počet žoldnéřův naložiti museli, což učiní as 250.000 zlatých.*
»Královská Milosti!* zvolal Šternberk, »račte sleviti něco, summa
to nepostižitelná.* »Pane Zdeňku !* vece král, »abyste poznal, že

mnou nic nemá scházeti, považte, že budouli Němci pomáhati
lidem svým, a budou míti své vlastní hejtmany, bude každý chtíti

podržeti pro sebe sám, čeho dobude, a koruna česká přijde tudíž
k roztržení. Tohobych vám nepřál. I povím vám cele mysl svou :



mluvte s pány legaty, ať mi pojistí pomoci 200.000 zlatých se
všech zemí vůbec, a já uváži se v království, vyplením kacířství a
nebudu žádati od nich ani od otce svátého papeže ani penízku
více.« Když tyto řeči oznámeny velitelům téhož dne, nevěděli sobě

jiné rady, nežli prošiti legaty, aby svolili k žádosti králově; biskup
Tas uvázal se v tu práci, aby je k tomu naklonil, a zvláště Rova
rellu. Ale i to potkalo se s odklady a nesnázemi neočekávanými.
Rovarella pravil, že o volení nového krále neměl nižádného po
ručení od papeže, a že do něho se vkládati nemohl; druhý legat že
měl o tom moc, aby tedy užíval jí sám atd. Když takto meškáno,
dne 17 dubna Matiáš dal se tázati, proč nedostával odpovědi, a
jižli se naň zapomenulo? Ve schůzce k legatu Rudolfovi proto
svolané vypravoval tento, kterak již mnohé s kollegou svým rozprávky
měv, nemohl ho přemluviti. Rovarella že již objevil králi sám, dle
papežova poručení, kolik bylo proň peněz pohotově, i dal mu
uvážiti, kterak neřádi knížata němečtí svolovali, aby peníze z jich
zemí ven se vozily, chtějíce vypravovati za ně raději lidi své

sami; z té příčiny že pojištění summy žádané bylo nemožné. Však
že mohou a chtějí slíbiti oba legatové králi, že svou pilností nedají
nic sjíti u papeže, u císaře i u kurfirstův, aby přišla mu pomoc
penězi i lidmi co nejhojnější. Na to šli ku králi legatové oba
i velitelé všickni a prosili ho, aby ráčil býti králem českým,
ovšem bez položené výminky. Zdeněk ze Šternberka zvláště líčil

politování hodný stav koruny české, kteréž že Matiáš jediný ku

předešlému květu zase dopomoci může, oni pak všichni že chtějí
býti jeho věrní a poslušní pomocníci, aniž litovati při tom statkův
a hrdel svých, Matiáš ptal se, bylali to všech přítomných mysl a
vůle? Odpověděli všichni hlasitě, že byla. On na to: »Pane Štern
berku, čeho na mně žádáte, jest věc veliká i požaduje zdravého
uvážení. Potáži se s radami svými a s pány legaty, a pak dám
vám milostivou odpověd.* Zdeněk prosil opět, aby král neráčil
zarmucovat! svých věrných dalšími odklady, » mírněji* dí, »bude
s námi naloženo, káželi Vaše Milost nás všecky hned zvěšeti na

místě, nežli setrváli déle v odporu svém« ; i napomínal legatův, aby
připojili se i oni ku prosbám jeho, což i tudíž se stalo. Matiáš

povolal tedy Zdeňka do zvláštního pokojíka s sebou, a po chvíli
Zdeněk volal tam i jiné »starší«; potom pak vrátiv se k ostatním
zase, pravil, že král kázal jim býti dobré mysli, že dá jim odpověd
svou napsanou po němečku i po česku, a že bohdá budou míti

brzy krále a pána. Tak tedy volení Matiášovo bylo již 17 dubna



[1469] skončeno i přijato;
394 co přidáno ještě dále, byly jen pouhé

ceremonie.
Oučinek skutku toho jevil se hned ve chování Matiášově při

posledním sjezdu, kterýž měl s králem Jiřím dne 20 dubna.
V poli asi míli od Olomouce připraveni byli stanové pro krále
i pro komonstva jejich, jichž s obou stran bylo na tisíce osob.
Král Jiří byl první na místě, a po dlouhém čekání, když blížil se
Matiáš konečně, vyšel mu vstříc ve průvodu obou knížat Slezských
i předních pánův svých k uvítání jeho. Zdvořilost kázala, aby
Matiáš, jak mile spatřil Jiřího, ssedna šel také proti němu; on ale
popnuv koně a dělaje jakoby zplašeného držeti nemohl, minul ho
bez pozdravení a letěl upřímo do stanu svého. Však nebyla tato
hra, kterouž provodil ku potěšení svých věrných,

395 to jediné zna
mení, po kterém poznati se mohla pravá jeho mysl, třebas ani
nevědělo se, že přicházel ke schůzkám nejinak, než s pancéřovou
košilí pod oděvem. Dělalť se arci přívětivým i oddaným zase,
veselými šprymy dle obyčeje zakrýval oumysly své, a mluvil nahlas,
že přivede k tomu kališníky i »oblatkáře«, aby byli spolu dobří
přátelé. Při společném obědě museli pro kratochvíli blázni mužíci
obou králův zápasiti spolu před očima všech kvasitelův, jako pro
parodii stran válčících; Cech byl prý urostlejší, Uher složitější a
vítězství dlouho pochybné; když ale kdosi nastrčil Čechovi ruky,
aby nepadl, a od pana Zdeňka za to pohlavkován byl, nechybělo
mnoho, aby zápas bláznův nepřevrhl se v boj opravdový celého
shromáždění. Rozumí se, že pravé smíření duchův nebralo pokroku
z výjevův takových, že ku pravému jednání ani nepřikročeno, a
králové rozešli se v nevětším přátelství, nežli se byli sešli; aniž od
té doby spatřili se více na tomto světě. 396

Král Jiří opustiv Šternberk 22 dubna, čekal v Uničově na
konečné uzavření smlouvy, pro kteréž vypravil zase Albrechta
Kostku i Beneše z Weitmile do Olomouce. Ve článcích, které
předložili tito, ignorována byla naprosto cedule Rovarellova: žádali

pak 1) aby legatové zdvihli klatbu nad podobojími vynešenou a

zakázali jejich napotom kaceřování; 2) aby zrušen byl interdikt
mezi katolíky českými, a služby boží aby pánům i městům pro
puštěny byly všude; 3) aby zjednáni byli gleitové pro posly, kteréž
král Jiří do Říma vypraviti chtěl; 4) aby král Matiáš přičinil se

u papeže o vyslyšení těchto poslův; 5) aby opatu kláštera Hradišt
ského navráceny byly proboštství a statky jeho zase, a 6) aby
bylo příměří až do letnic 1470 a jatí ve válce aby do té doby



roky měli s obou stran atd. Jest patrné, že článkové tito byli
pouhý ohlas slibův a smluv Vilémovských; ale když Matiáš radil
se o ně s legaty a s jednotou katolickou, nebylo lze jim tušiti.

Byliť opět vyslanci krále Polského přítomni, a podporovali návrhy
ke smíření, ale úsilí jejich zůstalo bez moci a zdaru. O mnoho
denních hádkách tuhých, které následovaly, nezůstalo pamětí po
drobných ; Matiáš omlouval se, že nebyl mocen legatův, aniž jich
nutiti směl; do Říma uvolil se sice vypraviti poselství, však více

aby hledali naučení nežli podávali přímluvy. Příměří prodlouženo
jen do nového roku 1470 a jatým rokové svoleni ; také svoleno,
aby bašty zdělané od Uhrův před městy liradištěm, Ostrovem a

Týncem
397

zůstávaly sice ve svém stavu, ale dovoz na ta města
aby byl ovšem svoboden. Zápisu na tyto smlouvy opět neučiněno,
protože Matiáš »nesměl« bývalému tchánovi dávati titulu králov
ského; utvrzeny jsou jen slovy a rukou dáním s obou stran.
Spolku katolickému ohlášen výpadek tento dne 1 máje: i ačkoli
někteří reptali proti příměří, většina však byli jemu rádi a schva
lovali je.

398

Opětovaný téhož dne nářek oudův jednoty katolické, chtěvších
míli krále, pohnul Matiáše, že slíbil dáti pozejtří odpověd konečnou
a milostivou; přidané však pozvání k hostině a k veselí u krále
odjímalo všecku pochybnost o smyslu jejím. Protož ve středu
3 máje časně z rána sešli se všickni preláti, páni a města v bi

skupském kostele v Olomouci, kdežto celé jednání počalo se na
mši vzýváním ducha svátého. Po skončené mši Zdeněk ze Štern
berka kázav sestoupiti se pánům českým dohromady, mluvil o po
třebě opatřiti se hlavou a králem křesťanským, jenžby lépe nežli

zlořečený kacíř Jiřík posloužil obecnému dobrému a zachoval všecky
stavy při právích a svobodách jejich; protož aby to řádně dálo
se, kázal nej prvé každému pomodliti se, vroucně v srdci svém Otče
náš říkaje, pak sbíral hlasy velitelův, a poručiv, aby utichli všichni,
oznámil nahlas, že nejjasnější Matiáš král Uherský volen jest jedno
myslně na království České; i ptal se všech, byloli to jejich slovo
a vůle? Potakali hlasitě všickni. Na to velitelé i s legaty šedše ku
králi do jeho dvoru, přivedli jej do kostela biskupského a pan
Zdeněk oznámiv jemu volení, kteréž se stalo, prosil ve jménu všech
přítomných i celé koruny české, aby jim ráčil býti králem a pánem
milostivým. Matiáš odpověděl: >Hledíce ku pokorné prosbě vaší,
chceme Bohu všemohoucímu ke cti a chvále, stolici Římské k libosti,
ku posílení víry křesťanské a k obecnému dobrému slavné koruny



české učiniti tak a býti pánem i králem vaším.« I děkoval opět
pan Zdeněk ve jménu všech velmi pilně, a pozdvihna hlasu, kázal
všem utichnouti, a řekl: »Preláti, páni, rytířstvo a města! Zvolili a

přijali sme nejjasnějšího pána Matiáše krále Uherského na království
České: jeliž to vaše vůle a vaše slovo?« «Jest,« odpovídali všichni
nahlas, a otázka ta i odpověd opakovány po třikrát. Tudíž arci
biskup Ostřihomský a legat Rudolf vzali od něho na svátém evange
lium přísahu ku království Českému obyčejnou, načež hlučné za

vznělo v kostele Te deum laudamus. Korunování nestalo se žádné,
ale páni čeští přísahali hned novému králi věrnost a poddanost, on

pak ještě téhož dne rozdělil mezi ně zemské ouřady v Čechách;
Zdeněk ze Šternberka jmenován nejvyšším hejtmanem království
Českého, Jan z Rosenberka nejv. komorníkem, Jan Zajíc nejv. kan

cléřem, Bohuslav ze Švamberka nejv. hofmistrem, Oldřich Zajíc
nejv. sudím, Burian z Gutšteina sudím dvorským, Vilém z Ilburka
podkomořím, Jindřich ze Hradce nejv. komorníkem královým, Dobro
host z Ronšperka prokurátorem královským, Jan z Vrabí nejv.
písařem.

309 Ostatek dne ztráven v radovánkách hlučných a veliko

lepých. Trubkami podzemními prýštilo se po náměstích Olomuckých
víno pro chudého i bohatého; k tabuli pro 400 osob přistrojené
přivezeno bylo z Uher a obdivováno královo stolní nářadí zlaté a

stříbrné, jehožto cenu znalci pokládali na dvakrátstotisíc zlatých.
Radost u všech jednotníkův katolických byla veliká, jelikož krá

lovský Matiášův titul byl jim rukojemstvím brzkého vítězství;
s plesáním rozpisován skutek 3 máje do všech krajin, co počátek
nové aery. Matiáš sám zval všecky Slezáky a Lužičany do Vrati
slavi, kamž nejdříve osobně zabrati se sliboval, aby mu tam učinili

povinnost, co králi českému; Moravanům pak a Čechům položil
sněm do Brna ke dni 24 června. Ve psaních však o to vydaných
nepřikládal sobě ještě titulu krále Českého ; a když páni s podi
vením ptali se na příčinu, odpovídal, že čas byl ještě prý nedošel/ 01

Porovnámeli a uvážímeli všecky úmysly a kroky Matiášovy
této doby, nebude nám lze pochybovati, že dosažení koruny české

nebylo posledním cílem jeho ctižádosti, ale že mu bylo jen jako
stupněm ku povýšení ještě skvělejšímu, — na trůn říše Římské. Co

král Český stal se knížetem říšským a kollegou kurfirstův, i usnadnil
sobě velice pokrok k žádoucímu vrcholi slávy pozemské. Důkazem
záměrův takových bylo úsilné jeho snažení, nejen získati sobě císaře

zase, ale spřízniti se zvláště s Fridrichem markrabím Braniborským,
s knížaty domu Bavorského a zejména s falckrabím Fridrichem.



Markrabě Fridricha byl již v polovici března dal prošiti o sjezd
osobní, a hlavně jemu k vůli, an uvoloval se přijeti jen až do

Vratislavi, vydal se tam na cestu, ačkoli hlásáno vůbec, že oučel

sjezdu Vratislavského bylo uklizení sporův mezi novými jeho pod
danými panovavších a přijmutí od nich holdu i člověčenství. Přijel
pak ve skvostném průvodu poslův papežových i císařových, též

předních důstojníkův a dvořanův svých i komonstva do dvou tisíc

osob, již 25 máje před Vratislav, ale pro výstrahu od mistra hvě
zdářského nevjel do města nežli nazejtří 26, a již 31 máje přisahali
mu Vratislavané věrnost holdovní. Město jejich oplývalo radostí a

hrdostí, že bylo prvním původem veliké proměny, ze kteréž slibo
valo sobě blaho a slávu bez konce. Vratislav nespatřila prý ve
zdech svých nikdy tolik nádhery a blesku, jako na processii božího
těla dne 1 června. Šestero knížat nesli nebesa, pod kterýmiž legat
Rudolf šel se svátostí v rukou, a za ním kráčeli král Matiáš, maje
po boku markrabí Fridricha i legata Rovarellu, za sebou pak dlouhou
řadu prelátův, knížat a panstva vysokého. Holdování však ode knížat
a stavův Slezských i Lužických nedálo se cele dobrovolně ; aspoň
chtěli byli někteří čekati, ažby prvé korunován byl dle obyčeje,
ale Matiáš dal rozhlásiti, nepřijdeli kdo sám, že bude rukou
brannou navštíven a k holdování připraven.

401 Markrabě Fridrich
neodpíral Matiášovi hlasu svého ku království Římskému, ačkoli
odkládal věc samu do srozumění s ostatními kurfirsty; ale do
užšího spříznění a spolku branného s ním, (jež nemohl čeliti nežli

proti Cechům a Polákům), nedal se ani jeho prosbami, ani radou
poslův papežových a císařových navěsti. 402

Vypravil také Matiáš do
Polska pány Jana Zajíce z Hasenburka i Dobeše Černohorského
z Boskovic, aby uchlácholili Kazimíra krále, že přijal korunu, ku
kteréž on osoboval sobě právo dědičné; ale i oni vrátili se s odpo
vědí »chladnou*. Lépe vydařilo se vyjednávaní s domem Bavorským,
jenž již otevřeně přál a vděčil se Matiášovi co králi českému, a

brzy také ve smlouvu zvláštní s ním vstoupil proti někdejšímu
spojenci svému, »Jiříkovi odvolanému*. 403

Nelze udati, ani kdy a kterak král Jiří dověděl se o nové
Matiášově ošemeti, ani jak se jí dojata cítil; nemáme zajisté ni
žádné s české strany o tom zprávy. U protivníkův pravilo se, že

proměny té dosti lehce sobě vážil, tytyž i v žert ji obraceje. »Udě
lajíli (tak prý mluvil) v Olomouci jednoho krále Českého, uděláme
jich v Praze čtyry, a bude jich pak šest; však víme, že také více

jest králův Uherských, a známe lidi, ježto se píší králi Jeruzalém-



skými, nemajíce ani hrstky země v Jeruzalémě.* Ale soudíce dle
pozdějších skutkův králových, musíme vyznati, že dojem od volby
a šalby Olomucké na mysl jeho šel hluboký, bolestný a nezapo
menutelný. Důležité jest svědectví Řehoře z Heimburka, ježto 4 čer
vence psal markrabí Albrechtovi Braniborskému: *Král náš uvěřil
byl králi uherskému proti radě a vůli všech svých věrných. Nyní
vidí, že oklamal se sám. Nepoznal sem jakživ muže veliké chrab
rosti, jenžby raději chtěl pokoji; však nyní poučil se, že si ho
válkou, nikoli pak dobrotou a trpělivostí dobývati musí. Škoda ta
není nenahraditelná; Moravané i Slezáci již zkusili, že uherské upo
kojení, ač mohouli je míti, příkřeji na ně doléhá, nežli česká sváda.* 404

Pozorovati jest od této doby velikou proměnu ve smýšlení a jed
nání králově; nyní teprv přišla mu vyšší ona energie, kteréž po
třebí bylo hned od počátku rozbrojův. Dosavad měl byl obyčej,
čekati na to, co nepřátelé proti němu počínati chtěli, a spokojil se

pouhým odporováním: nyní chápal se initiativy sám, přestoupil
k offensivě, a důrazem neobyčejným jal se vyhledávat! i sužovati
nepřátely. Neměl od té doby touhy větší, nežli pomstiti své křivdy
na Matiášovi; proto jediné zdá se že hotov byl odříci se všech
jiných nadějí, povoliti všem žádostem a smířiti se se všemi ne

přátely. Největší znamení hlubokého dojmu mysli jeho bylo ko
nečné ustanovení se o nástupce svého trůnu. Patříval on již dávno
s pravou lítostí na krvavý boj, kterýž přinucen byl vésti pro svo
bodu svědomí svého i svých poddaných; nejednou byl představoval
sobě, že královská moc i důstojenství nebyly dostatečnou náhradou
za příkoří a neřesti, kterých i s národem svým okoušeti musel.
A když osobní čest bránila mu odříkati se jich malomyslně, učil
se nicméně nevážiti jich tolik, aby dítkám svým nepřál postavení
pokojnějšího, nežli sobě. Těkavé ty myšlénky dozrály v této době
v určitý úmysl i skutek. Trůnu nepostoupil sice i proto, žeby
s ním spolu byl musel odříci se vší naděje i žádosti ku potrestání
zrady Matiášovy; ale konečné odloučení synův od dědictví koruny
usnadňovalo spolu pomsty žádoucí, i neváhal déle učiniti je skutkem

zjevným a neodvolatelným.
Sněm zemský, kterýž na počátku měsíce června [1469] držán

byl v Praze, stal se památným skrze dvojí skutek na něm prove
dený; radikální opravu mince české a zvolení královice Pol

ského za nástupce trůnu. Bohužel že známe jen holé ty skutky
a nic nevíme o původu, případcích a vyvinutí jejich podrobném.
V zápisu, kterýž dne 5 června dán stavům v síni královnině shro-



mážděným a potom co zákon obecný vložen do desk zemských,
pravil král, že jakkoli těžké a veliké musel vésti náklady na hájení
koruny království, hotov byl nicméně i se znamenitou ujmou a

škodou svou, přinesti tu obět pro dobré obecné, ku kteréž žádný
z předkův jeho sklonití se nedal: totiž že ražení mince mělo díti
se napotom cele podle té míry a těch zásad, kteréž ustanoveny
byly pod králem Václavem, tak že 24 grošův českých opět mělo
státi za zlatý uherský (t. j. nynější c. k, dukát), a 18 grošův za

zlatý rýnský; drobných peněz mělo jiti 12 za groš, a tuším dva
haléře za peníz. Na zrušení staré mince ustanoveny měny po všech
městách královských, kdežto král sliboval přijímati 14 starých pe
nízův za 12 nových čili za nový groš; na staré pak groše ve
dlužních zápisích vynalezen tu ponejprv cele novověký spůsob skály
polouletní. Důležitá proměna ta provedena skutečně;405

i jest to jistě
zajímavý úkaz v letopisech mincovnictví vůbec, že oprava tak blaho
činná zroditi se mohla u prostřed bouří neslýchaných, kterými stát
zmítán byl až do nejhlubších svých kořenův. Usnadněna ona bez

pochyby okolností zvláštní a bolestnou, že kupectví zahraničně
v Cechách přišlo bylo již na mizinu, stiženo byvši klatbami papež
skými, tak že obmezeným potřebám domácím rychleji stačiti se
mohlo. Možná také že král nalézal k němu podnět i v řevnění
svém proti Matiášovi: tento zajisté počal byl také právě té doby
raziti novou minci svou pro Moravany, Slezáky a Lužičany, kteráž
brzy spůsobila všeobecnou nespokojenost. Král Jiří pak zapovídal
stejnou dobou přísně v zemi své oběh všech cizích mincí, krom
jediného groše nového »milých svých přátel* knížat Saských,
jehožto cena určena současně za pravou polovici groše českého.

Volení Vladislava králevice Polského za nástupce trůnu
motivováno sice především churavostí a obtížností těla králova, ro
stoucí již v té míře, že samo pohybování stávalo se mu co den

nesnadnějším; ale celý svět věděl, že hlavní jeho příčina byla po

litická, nikoli zdravotní; za oučel bylo mu pojištění netoliko ne

utralnosti, ale i pomoci Polské, jakož i tak určeno ve výminkách
později na dvoře Kazimírově oznámených. Přidány nad to články
a žádosti, aby král Jiří kraloval do smrti sám, vdově i synům jeho
aby statky a práva jejich v koruně české byly zachovány i hájeny,
Kazimír i syn jeho aby přičiňovali se o smíření a pokoj všech

podobojích u papeže, v ouřadech zemských i dvorských aby po
tvrzeni byli ti, kteří jimi skutečně vládli, a nikoli ti, kteří v Olo
mouci na jalovo k nim jmenováni byli atd. Konečně připojeno,



nevíme však od sněmuli celého, čili jen od krále, aby královic
Vladislav zasnoubil se s Lidmilou, nejmladší královou dcerou,
tehdáž teprv jedenáctiletou. S poselstvím o tom vypraveni do
Polska pan Ctibor Tovačovský z Cimburka, Beneš z Weitmile a

Pavel probošt Zderazský, králův sekretář, a stihli Kazimíra v Ra
domi v první polovici měsíce července. Radost, kterouž dvůr Polský
měl z novin těch, kalena velice požadavkem zasnoubení s kněžnou
Českou. Netoliko matka Vladislavova, královna Eliška, nýbrž i pě
stoun jeho, kanovník a dějepisec Dlugoš, hrozili se samého pou
hého pomyslu, žeby miláček jejich měl někdy smísiti se s kacířkou
po otci i po mateři.406 Nezamítáno tedy podání českého, ale umí
něno pracovati o zrušení poslední výminky, a žádáno, aby Vladislav

ještě za živobytí Jiřího korunován byl v Cechách; konečná pak
odpověd odložena do sněmu, který v Petrkově nezadlouho držeti
se měl. Chováním takovým arci nepodněcována přízeň mezi oběma

dvoř}', ba nejednou zdálo se, jakoby s volení toho cele zase sjíti
mělo. Důležitá však byla okolnost, že pan Ctibor Tovačovský, měv
častá s královicem Vladislavem obcování, zalíbil sobě v něm a stal
se napotom předním jeho přívržencem. Kazimír mezitím pro pod
poru nabytého práva ku koruně české jal se tudíž zbrojiti ve své

říši; a když Matiáš na příčinu takových příprav tázati se dal, ob

držel za odpověd, že král Polský nikomu nebyl povinen skládati

oučty z počínaní svého. Proto poměry mezi Polskem a Uherskem

kalily se od té doby více a více, a sešlo také s roku do Kežmarku
ke dni 8 září určeného, kdež o spříznění obou dvorův bylo jednati
se mělo.

Dovídáme se, že Albrecht kníže Saský již v měsíci červnu po
koušel se také o smíření císaře s králem Jiřím, a že osobně k tomu
cíli zajel byl až do Štýrského Hradce; ale dílo takové nepodařilo
se tenkráte ještě, an Matiáš stejnou dobou nabízel se císaři k rychlé
a hojné pomoci ve krutých jeho potřebách.

4"' Postavení císařovo

bylo skutečně až politování hodné. Ve Štýrsku nespokojeností a

povstáním obyvatelův opětovaly se scény, jakové r. 1452 a 1462

vídány byly v Rakousích; ale včele odboje stál nyní tentýž Ondřej
Baumkircher, kterémuž císař prvé byl hlavně děkovati měl za

ochranu svou. Baumkircher choval ve službě své několik tisíc žold

néřův českých a polských; nezdá se však, žeby s králem Jiřím byl
měl jaké spojení aneb dorozumění, an aspoň o několik měsícův

později zjevil se býti služebníkem krále Matiášovým. Proti němu

císař užíval pomoci Jana Holuba, též rodilého Čecha i někdy hejt-
Palacký, DSjiny české IV., vyd. 4. 37



mana rot bratrských, kterýž ale již od desíti let stál ve službě
knížete Ludvíka Bavorského. Baumkircher a Holub válčili spolu se

štěstím na obě strany vrtkavým; všecky krajiny ode hranic Rakou

ských až po Terst zmítány tou bouří. K dovršení ale všeho zlého

přihodil se z nenadání ještě i první zhoubný nájezd vojska Ture
ckého do zemí císařových. Na počátku měsíce června z Bosny
přes Chorvaty vyrojil se houf asi 16 tisícův těchto vrahův do Kra

jinská až po Celi, a popleniv cokoli zasáhl i povraždiv křesťanův
množství nesčíslné, odvedl jich s sebou přes 8000 do zajetí; v měsíci
září opakován vpád podobný do Slavonska ještě zhoubnější, a vše
bez trestu zaslouženého —- prst boží na výstrahu pro křesťany, aby
usmyslili sobě a snášeli raději nežli vraždili se vespolek. Císař v po
třebě té žádal i užíval pomoci s jedné strany knížat Bavorských,
s druhé krále Matiášovy, a spříznění, kteréž té doby, jakož sme

již podotkli, nastalo mezi Bavory a Uhry, napomáháno tímto spolu
působením, ačkoli narovnání jakési stalo se s Baumkircherem dříve
nežli Jan Vitéz a Rovarella, od Matiáše poslaní, k dílu takovému
stihnouti mohli. 408

r Politické oumysly a počínaní knížat říšských tohoto času jsou
vůbec posavad velice temny, a zvláště postavení vítězného Fridricha
falckrabě. Dávná jeho s císařem nevole a sváda obnovena byla za

příčinou císařovy pouti do Říma, protože dle starodávných ústavův

byl osoboval sobě vedení vikariatu v říši za císařovy nepřítomnosti,
aniž pak u císaře dosáhl byl ještě uznání takového práva svého.
Trval nicméně v dávné přízni s knížaty Bavorskými strýci svými,
jakož i s Karlem vévodou Burgundským; 8 července vstoupil nad
to v jednotu s knížaty Saskými Arnoštem i Albrechtem, kteříž
přitom neopominuli vyhraditi přátelský svůj svazek s králem Českým,
a předce 21 července připojil se k Bavorským strýcům svým ve

vyjednávaní smlouvy obranné s králem Matiášem.409

Obojetné toto falckrabovo postavení nabývalo zvláštní váhy
v otázce o království Římské, kteráž nepřestávala zaměstnávati

dvory kurfirstské v říši. Vyložili sme již, kterak i král Matiáš i Karel
vévoda Burgundský pokoušeli se o totéž povýšení, jako král Jiří
před devíti léty, a dělali sobě naději k nabytí místocísařství, jakoby
již rozumělo se samo sebou, že říše nemohla obejiti se bez nějakého
koadjutora císařského, pod jménem Římského krále. Král Jiří, jenž
ještě po stání u Vilémova uzavřeném podporoval byl návrhy Matiášovy,
po volbě v Olomouci provedené nejen odvrátil se od něho, ale při
činil se co nejsnažněji o podporu jeho soupeře Burgundského.



Přední jeho vyjednávatel na dvořích Burgundském i Franském byl
dotčený již Jan Spán z Barnšteina, rodilý tuším Moravan, jenž
v běhu léta tohoto několikero vykonal poselství sem i tam, o jichž
ale obsahu nemáme podrobné známosti; vědomo jen tolik, že král

Jiří žádal i požíval přímluvy obou panovníkův, Franského i Burgund
ského, u papeže Pavla II. Dne 2 července vypravil nad to Jiřího
ze Steinu, nyní radu svého, ku Karlovi Smělému na vyjednávaní
o žádost jeho, státi se králem Římským. Král Jiří uvoloval se na

pomáhat! jemu k tomu důstojenství třebas i proti vůli císaře Frid
richa, o jehožto ssazení ukládáno již tuším dosti netajné, a měl
obdržeti náhrady za úsilí takové sto tisíc zlatých rýnských z po
kladnice Burgundské. Doložíme později, co posud známo jest
o temné věci této, kteráž ovšem požaduje a čeká objasnění širšího
z archivův zemí západních.

410 Ve Francii tohoto léta, objevením
zrady předního ministra kardinala Jana de la Balue, jejž Ludvík XI
do těžkého uvrhl vězení, přihodil se obrat králi Českému příznivý,
ježto i dvůr Franský octnul se ve sporu s dvorem Římským o do
sahu moci a immunity duchovní naproti vládě světské: ale prospěch
z toho Čechům nešel patrný, když kurie neobyčejné v něm uží

vala mírnosti a opatrnosti. Kardinál Jan de la Balue byl tentýž, co
r. 1464 jakožto biskup Ebroický a zpovědník krále svého hlavně

byl překážel vyslancům krále Českého ve Francii a zmařil byl za

mýšlený parlament králův a knížat; nyní chován krůtě plných
jedenácte let (1469—1480) v železné kleci, kterouž prý k mučení

těžkých provinilcův prvé sám byl vymyslil.
Však netoliko v cizině stavil se král Jiří proti Matiášovi co

nepřítel: také uvnitř jeho říše jal se mu buditi nesnáze a protivenství,
užívaje a podněcuje hojné zárodky nespokojenosti u poddaných
jeho. Neobyčejná vládní energie Matiášova dařila se výborné ve

prospěch obecného lidu; ale hlav vyšších v národu dotýkala se

často velmi bolestně. Umělť on arci dělati se ušlechtilým a veliko

myslným, kdekoli toho cítil potřebu: ale přirozený jeho pych a

důraz bezohledný, nešetřivší ani stavu, ani věku a pohlaví, a roz

pustilý humor, kterým i přední rady své, vážné starce a hrdiny,
často chtěl míti za šašky,

411
urážely a odvracovaly nejednu mysl

od něho i činily ho tytýž nesnesitelným. K tomu pojilo se nejemné
nadužívaní postavení svého naproti krásnému pohlaví, o kterémž

zejména za pobytu jeho v Olomouci a ve Vratislavi roznášeny po
věsti pohoršivé.

412
Opakované nad to požadování pomoci proti

Čechům a zanedbání obrany proti Turkům plodilo i množilo ducha
37*



nespokojenosti v Uhřích v takové míře, že nepřátelé Matiášovi, a
mezi nimi již také král Jiří, mohli hověti sobě myšlénkami o svržení

jeho s trůnu netoliko českého, ale i uherského, zvláště an i Kazi
mír i Jiří hotovi byli podávati sobě ruce k tomu cíli. Hlavou ne

spokojencův uherských té doby zdá se že byli pan Mikuláš Vardai
a vedle něho tuším někteří hrabata z Pezinku;

413 a však Matiáš
uměl vždy záhy vyskoumati i vyvrátili všecky takové ouklady, a

upevniti se na trůnu svém čím dále tím bezpečněji.
Poslední a hlavní úsilí krále Jiřího ku pomstě nad Matiášem

bylo zjevné užívaní zbraně. Rozjitření v národu českém nade zradou
Olomuckou bylo všeobecné, a sněm Pražský, uslyšev o holdování
ve Vratislavi přijímaném a vymáhaném, psal o tomto rušení smluv
a víry králi Matiášovi a stavům uherským stížnost, která zastupo
vala místo psaní odpovědného; i zdá se že svolena od země pomoc
veliká k vedení nové války, kteráž počala na mnoha místech po

spolu, v Cechách, ve Šlezích a v Moravě již o sv. Kiliáně (8 čer
vence). Matiáš byl se tuším bezpečil na příměří v Olomouci na
konci dubna uzavřené a rozpustil velikou část svého vojska. Když
tedy 5 července opustiv Vratislav, přijel na sněm, kterýž Cechům
a Moravanům do Brna byl položil, a najednou o počatém znova

boji se všech stran docházely ho zprávy, neopominul i on volati
na zradu a věrolomství od kacířův, a již 17 července z Brna při
kazoval všem svým chápati se zbraně opět, a vypravil k tomu cíli
Zdeňka Šternberka do Cech. Legatovi Rudolfovi, kterýž byl naříkal
na bezbrannost a neochráněnost biskupství svého v novém nebez

pečí, omlouval se psaním na Výškově 21 července daným, že jen
pro nesnázi ubytování nenechal byl vojska ve Šlezích, ale nyní že

posláním jeho meškati nebude a přikáže, aby postavilo se cele pod
rozkazy legatovy a ku potřebám jeho. Doložil zprávu, že dověděv
se o novém vypuknutí války, rozpustil sněm Brněnský, odřekl se

cesty, kterouž do Uher nastoupiti byl zamýšlel, a sbírá nyní vojsko
nové u Výšková, s kterýmž i hned že míní položití se před Tovačov,
hlavní kacířův sídlo, kdež i Viktoria prý se zdržoval.414 Mezitím již
zuřil boj na místech nesčíslných. Petr Eschenloer líčí jej v tato
slova: »Poláci připovídali kacířům pomoc a dávali veliké trošty,
na něž tito spoléhajíce, opověděli Matiášovi válku. Ten když přijel
z Vratislavi do Moravy, nalezl tam Viktorina se silnou mocí

brannou, a vedle něho téměř všecky zemské pány Moravské v hoto
vosti, ježto veliké a ukrutné škody činili Matiášovi. Nápodobně
i v Cechách sebrav se Jiřík se svými pány, obehnal zámky pánův



Zajícův z Hasenburka. Kladští činili jízdy do biskupství Vratislav
ského a na klášter Jindřichov, jejž zahubili naprosto, i jinde ve
Šlezích všude pálili, vraždili a plenili se vší ukrutností.Veliký zármutek
rozmohl se proto ve Šlezích; král Matiáš, nedávno ještě radost a

útěcha, nyní proklínán, odevšad počalo zase láni na Vratislavany,
nikdo nepostavil se proti kacířům, každý hleděl jen na krále; pročež
oni v brzce velice zmohli se. Mnozí Slezáci, a zvláště ve Svídnicku
a Javorsku, jednotili se s nimi podtají, ačkoli před chvílí ještě při
sahali byli Matiášovi; všickni knížata i všecka města ve Šlezích,
v Sestiměstech a v Lužici chovali se tiše, nevědouce kterak sobě
počínati. Jen Vratislavští najímali žoldnéře a posílali některé k bis

kupovi do Pačkova, jiné k Richbám a ke Frankšteinu, kdežto kacíři
nejvíce škody činili.« Stalo se této teprv doby, že král Jiří odjal
pánům Zajícům hrad Andělskou horu a obehnal Budyni i jiných
jejich zámkův více. 415 Na jihu země české utrpěl pán z Rosenberka
mnohé škody, a vojsko »krále Pražského* (tak již nazýván Jiří
u lidí strany Matiášovy dobromyslnějších) zabíhalo tytýž i do Rakous
a do biskupství Pasovského. Nicméně podařilo se pánům Stern
berkovi a Rosenberkovi dobyti na rytíři Vlachovi tvrze jeho Březí,
kteráž i podnes Vlachovo Březí slově.418

Nejedni páni jednoty kato

lické, vidouce nebezpečí své, počali smlouvati se s králem Jiřím
na ten spůsob, aby ani proti němu ani proti Matiášovi válčiti ne

museli: k čemuž on dosti ochotně jim se propůjčoval.
Prospěch zbraní českých přetržen na chvíli žalostným osudem,

který knížete Viktorina potkal na Moravě. Jeho svak,
417

pan Jindřich
z Lipého, dědičný maršálek český a pán na Moravském Krumlově,
byl, jakož sme již podotkli, po vzetí města Třebíče mezi prvními,
kteří smlouvali se s Matiášem a požívali od něho pokoje. Kníže
Viktorin vyjednával s ním, aby mu postoupil městečka svého

Veselí, ležícího na řece Moravě, asi dvě míle pod Hradištěm,
následovně příhodného velmi k obraně jak onoho města, tak
i městečka Ostrova, jichž obou dobývali Uhři. Když pan Jindřich
uvoloval se k tomu, jeli oba svakové dne 27 července ve průvodu
jen asi tří set jízdných do Veselí: ale sotva že tam vjeli, hořelo
městečko se všech stran, ze zámku v něm vyrojily se houfy bran

ných Uhrův, a pan Jindřich hledal spásy v outěku na lodi po
Moravě. Cechové probili se sice z městečka zase, ale venku pod
stoupeni jsou od nepřátel na počet mnohem silnějších, a zjímáni
neb pobiti všichni. Kníže Viktorin byl i tu ještě mečem proklestil
sobě cestu do pole širého; ale bloudě pak unavený sám třetí,



zajat jest konečně i on a veden k Matiášovi. Bylť ten kníže pro
hrdinnou i dobrodružnou mysl svou miláčkem netoliko otce svého,
ale i veškerého rytířstva českého, a zvláště těch, kteří odvážnost
a pohrdání životem i nebezpečím pokládali za přední ctnost
u bojovníka: ale opakováním téže nedomyslnosti a neprozřetelnosti,
jako dříve u Třebíče, uvalil na sebe i na vlast pohromu velikou
a pomohl nepříteli opatrnějšímu k největším jeho vítězstvím. Byly
od dávna o tom hádky, dopustilli se pán z Lipého přitom zrady
zoumyslné, čili nic; obecné v Cechách domnění vinilo jej, aniž dalo
se mýliti svědectvími, kterýmiž později dovoditi se snažil nevinu
svou. 418 Matiáš choval milého někdy svaka svého počestně, nejprv
na Trenčíně, potom na zámku Vyšehradském na Dunaji, a do

přáno mu všeho pohodlí, které s osudem vězně pilně ostříhaného
spojití se dalo. Jetí předního vůdce kacířův slaveno ve mnoha
zemích co veliké vítězství katolíkův a víry; otec jeho, tak praveno,
ztrativ pravici svou v boji, jest již přemožen a nebude moci odo
lávati déle. I nelze arci pochybovati o velikém krále Jiřího zármutku
nade ztrátou tak čitelnou: ale proto neubylo mu, nýbrž přibylo
více odvahy k boji, a celá proměna záležela v tom, že měl napotom
sice o jednoho statného bojovníka méně, ale také o vůdce, který
byl více škoden nežli prospěšen. Psal o té věci Řehoř z Heimburka
markrabí Albrechtovi Braniborskému 26 srpna v ta slova: »Zajetí
knížete Viktorina nepřináší více škody, nežli pokud otec ji váží ;

ten pak stojí vždy nepohnutý a neproměněný. Ba může v tom
i něco užitku poznáno býti: neb kdyby král náš války své ode
tří let všecky byl vedl skrze hejtmany, bylyby tuším mohly zdařiti
se lépe. Povážlivý hejtman bylby nezaspal a nedal Slezákův v krátké
noci utéci z Frankšteina. Ostražitý vůdce bylby nepovolil Viktori
novi vjeti do městečka se svakem svým a neproskoumati v něm
dříve domy a chlévy a zvláště zámek nad ním, ježto nepřátelé
byli nablízku. Není dosti že kníže Viktorin jest zmužilým; potřebí
k tomu i jiných běhův více.« Připomeneme ještě, že tentýž doktor
Řehoř, kterýž tak přísně ale nenespravedlivě posuzoval knížete,
byl dříve sepsal proň malý traktatec o válečném umění latině,
v němž učil ho především opatrnosti a nedůvěře v boji.

418

Žalostná tato episoda neměla v běhu války toho účinku, který
nepřátelé očekávali; ano naopak štěstí od té doby Cechům čím
dále tím více přízně okazovalo. Matiáš k obraně Slezska poslal
nejráznějšího vůdce svého Františka z Háje, a nařídil zvláště Luži
čanům přísně, vypraviti se do Cech k retování pánův Zajícův.



Vůdci onomu, proslulému pode jménem »pana France,« zjednal
biskup Rudolf posádku na klášteře Broumovském, který tudíž
více prý pohuben byl, nežli kdyby nepřátelé jej byli opanovali.
Odtud Franc ten sužoval jízdami a holdováním města česká Jaro
měř, Dvůr, Hradec, až i Jičín, dobyl a poplenil město Radek
(Wůnschelburg) i zámek Polický, ale před Náchodem, o jehož
zlezení se pokoušel, utrpěl porážku znamenitou. Volal pak i on

Slezáky do Cech ku pomoci pánův Zajícův. Dobývaní Oseku,
Budyně, Skály, Navarova, Trosk a Kosti dálo se téměř současně
silou znamenitou; před Budyní ležel kníže Jindřich s Mikulášem
Střelou z Rokyc, doufajíce tam zmocniti se osoby a rodiny pana
Zajíce, nového kancléře českého, a vyvaditi jím knížete Viktorina
ze zajetí: ale tomu poštěstilo se ujiti na svobodu a připojiti se
k vojsku, kteréž pod zprávou Jaroslava ze Šternberka sbíralo se
u Zitavy ku konci měsíce srpna. Hrad Skály Zajícovy vzdal se
28 srpna.

420
Vratislavští, Svídničtí, Javorští a pan Fridrich z Biber

šteina přibyli k Zitavě 29 srpna, načež nazejtří 30 celé vojsko, as
4000 drábův a 750 jízdných, hnuvši se k Liberci, položilo se
u Habendorfu, a 31 srpna vypravilo as 1200 drábův k retování
Navarova. Když ale téhož dne přišla pověst, že Čechové u veliké
síle blížili se, Vratislavští první strachem podjatí dali se na outěk,
a vojsko celé rozprchlo se; jen Lužičané vrátili se do předešlého
ležení u Zitavy zase, a obrátili se pak k dobývaní hradu Tolnšteina
v Čechách. 421 Mezitím kníže Jindřich s panem Střelou nechavše

Budyně, přitáhli sami k Žitavě, a tu 6 září u mlýnův na řece Nise

pobili Žitavany ukrutně, zjírnali měšťanův 246 a udělavše jim škody
veliké, nazejtří vypálili Fridland a Seidenberg, a táhli k Lubnu
i dále k Boleslavi téměř bez odporu. František z Háje přiběhl
sice svým ku pomoci, jak se zdá, teprv po jejich porážce, ale se

silou tak skromnou, že na nepřátely nikdež ani udeřiti si netroufal.

Opakovaly se tu ve Slezsku scény z první husitské války, jmenovitě
z rokův 1428 a 1429, kdežto Čechové proudem neodolatelným
zaplavujíce krajiny, donucovali všecky obyvatele těžkými holdy
vykupovati se, aby jim obydlí napořád pálena i pole pleněna ne

byla. I nyní holdovalo se vše od Lubna až pod Střelín a Němčí:

žádný z knížat ani z měst nepostavil se ve zbrani do pole, ale

přicházeli vstříc obyvatelé všech stavův, až i preláti někteří, kupujíce
bezpečí bytův a rodin svých. Dojem z tak zřejmé neodolatelnosti

nepřátel, kterými zhrdati potud byl obyčej, šel na vše strany veliký,
a zvláště Vratislavané počínali hroziti se i za hradbami svými. Dlugoš



praví, že vůdcové vojska byli pouzí měšťané, Samuel purkmistr
Pražský a Jan Černý Hradecký: ale to musí tuším rozuměti se jen
na jedno jeho oddělení, ježto dle jiných pramenův všech jest jisto,
že kníže Jindřich a rytíř Mikuláš Střela vedli celou výpravu, kteráž
od Frankšteina přes Kladsko vrátila se před svátým Václavem
zase do Čech, obtížena kořistmi všelikého rodu. Jen jedna částka
táhla dále ku pomoci hejtmanu Opavskému Bernartovi Bírkovi,
jenž stíhal válkou knížata hornoslezská, kteří také Matiášovi byli
zapisovali se, ale brzy pykali skutku svého.422

Král Matiáš ztrávil byl celý měsíc září v Uhřích, i nové a

větší pomoci od stavův svých vyhledávaje, i nespokojenost jejich
uchlácholiti a zlé některých úmysly zmařiti usiluje. V říjnu s novým
vojskem vrátiv se do Moravy zase, sebral a spojil všecky své síly
k úsilnějšímu než potud města Hradiště na řece Moravě do

bývaní. Při památném obležení tomto vůbec nevíme věru, čemu
více se diviti: či udatnosti a stálosti obyvatelův, kteří odolali desíti
letému dotíraní a soužení přemocného nepřítele, aneb tuposti a

zpozdilosti lidí souvěkých i potomních, kteří o tak hrdinném boji
téměř nižádné podrobné zprávy potomstvu nezachovali. 423 Hradiště
bylo baštami již dávno sevřeno, kteréž i za příměřím v Olomouci

uzavřeným zůstaly ve svém stavu, ačkoli dovoz městu svobodný
byl vyjednán. Měšťané nebyli dostatečně zásobeni, když obnovena
válka v měsíci červenci, tak že již o sv. Michale (29 září) počalo
se nedostávat! potravy v městě. Král Jiří poslal sice v říjnu sto
vozův k městu, netěžce naložených, aby byly pohyblivější, a ku prů
vodu jejich vypravil 300 jízdných a 600 pěších: ale Matiáš dověděv
se o výpravě té, dal ji obskočiti mocí mnohem větší, tak že vojsko
české probilo se sice do města, ale bez vozův picních, které octly
se v moci nepřátelské. Městu tím neubylo, ale přibylo svízele: a

protož uzavřelo námluvu, nebudeli v šesti nedělích retováno mocí

brannou, že poddá se králi Uherskému. Když to došlo krále Jiřího,
sebral i on sil svých co nejvíce a poslal s knížetem Jindřichem do
Moravy. Vojsko toto v tažení svém jalo se ukrutně plenit! statky
všech těch, kteří Matiáše přijali byli za krále, tak že veliké od
nich slyšeti bylo všude hořekování. V posledních dnech měsíce
října přitáhše ke Hradišti, překotem dobyli jedné bašty, pobili
celou její posádku 200 osob, a otvorem tím špižovali město v hoj
nosti. Hlavní Matiášův byt byl tehdáž na Uherském Brodě. Chtěje
vybídnouti ho k bitvě rozhodné kníže Jindřich, dne 2 listopadu
připravoval se jako k návratu do Čech, a pak udeřiv na uherské



Posledními vítězstvími zlepšil se stav věcí českých znamenitě.
I nejurputnější podobojích nepřátelé a nenávistníci počali konečně

nabývati přesvědčení, že kacířstva mečem vypleniti ani přemoci ne

bylo lze, a protož že potřebí bylo snášeti je a mířiti se s ním. Kdo

byli opatrnější, obmýšleli záhy prostředky, kudyby s Jiřím opět
ve přízeň vejiti mohli. Mezi knížaty Slezskými byl Ratibořský první,
co přivinul se k němu veřejně opět. Stavové Svídničtí a Javorští
jednali na sjezdu Javorském o sv. Lucii (13 prosince) o to, aby
smířili se s ním, kdyby jim dal požívati neutralnosti; k čemuž ale
on svoliti nechtěl. Počet pánův jednoty katolické v Čechách, kterýmž
dopřál postavení takového, množil se čím dále tím více; byli mezi
nimi zejména páni z Guttenšteina i ze Švamberka, též pan Dobro
host z Ronšperka. Bratří Zajícové, Jan a Oldřich, vstoupili ve pří
měří jednoroké s králem a ochránili tím zámky své; totéž učinil
i pan Jan z Rosenberka. Hanuš z Kolovrat, pán na Zbirově, jenž
přede dvěma léty vstoupil byl do stavu duchovního a stal se pro
boštem kapituly Pražské i administrátorem arcibiskupství, psaním
pohnutlivým dne 19 listopadu líčil oběma legatům, Rudolfovi a Ro

varellovi, smutný stav své církve, která přísným interdiktu zacho-

houfy, jichž bylo prý pět rozložených na blízku, porážel jednoho
po druhém, tak že brzy celé vojsko nepřátelské bylo na outěku ;

kterémuž Matiáš nadarmo bránili usilovav, konečně i sám oddati se
musil. Cechové stíhajíce nepřátely až k Uherskému Brodu a za

Uherský Brod, pobili a zjímali jich veliké množství, i dobjdi do
konalého a slavného vítězství. Matiáš plný hněvu a hoře nezastavil
se prý než až v Uherské Skalici. Mezi jatými toho dne byli nej
vzácnější jeden hrabě z Pezinku, Jiří syn páně Zdeňkův ze Štern
berka, Dobeš Černohorský z Boskovic bratr biskupa Tasa, i jiných
pánův a rytířův drahně. Však vítězství to stálo i s české strany
mnohé oběti, a praví se o jednom z bratří z Pernšteina, že také
u nepřátel octnul se v zajetí. Následkem té bitvy počali Čechové
houfně rozjížděli se do Uher ku plenění, kterýmž brzy celé Pováží
navštěvováno bylo. Matiáš žádal sice o příměří: ale když mu kla
deno za výminku odřeknutí se titulu království českého a povolání
nazpět všech posádek uherských z Moravy a ze Slezska, uvázlo
celé jednání v prvních počátcích. Teprv ku konci měsíce listopadu
vrátilo se vojsko vítězné z Moravy zase;

424 a zima ukrutná, jakovéž
nebylo pamětníkův, počavši o sv. Ondřeji a trvavší bez oblevy až
do počátku měsíce dubna, překážela napotom všem valnějším pod
nikům válečným s obou stran.



vávaním strádala čím dále, tím bolestněji; ježto celé obce kato
lické, nemohše míti služeb božích, přivinuly se byly ku podobojím,
a kdo zůstávali věrni, upadali v nesvornost a nespokojenost, když
klášterníci ukazovali se všude povolnější k slavení mší a ku po
sluhování svátostmi nežli duchovenstvo jeho světské; protož prosil
a žádal, aby mu buďto větší k dispensaci svoboda propůjčena byla,
aneb raději aby kalich úřadování tak bolestného byl vzat od něho. 425

Paměti hodný byl také obrat ve smýšlení Vratislavanův a legata
Rudolfa. Bujní a nezbední tito někdy původové války byli nyní
první, co pykali a zatracovali dílo své. Pozůstavili’ Eschenloer za

jímavou památku dvojího rozmlouvání čelných Slezákův mezi sebou,
jednoho ve shromáždění prelátův a pánův obce Vratislavské ve
klášteře sv. Vincencia (26 prosince), druhého v klášteře Třebeni
ckém o několik dní později. Předmět konversace byly neřesti
obecné a záhuba zemí, ježto po celých Šlezích nebylo prý slyšeti
nežli o vraždění a pálení, o loupežech a jímaní. Co nekonali ne

přátelé, to podnikali přátelé ve jménu jejich, a nebylo prý koutka
v zemi, kdeby se bezpečně jen přes pole bylo jiti mohlo. Proto
vyznal legat Rudolf nahlas, že svátý otec nedobře byl zpraven
o záležitosti Jiříkově, a že i on sám, kdyby po prvním příjezdu
svém do Vratislavi byl věděl, čeho dověděl se od té doby, nikdy
by nesvolil byl ku početí války. Naříkal se slzami v očích, že
bloudství bylo celé to počínaní proti kacířům, že moc jejich ne

byla zdravě uvážena i že původové války veliký uvalili na duši
svou hřích. V řeči krásné ale plné zármutku jal se vykládati dů
vody, proč bylo nejeti možné ale i slušné, žiti s kacíři v pokoji,
a doložil, žeby ještě nic nebylo prospěšnějšího, nežli upokojení se
s nimi. Byl přítomen i doktor Tempelfeld, který dříve na kázáních
svých byl do horoucího pekla odsuzoval každého, kdo s kacíři
pokojně živ býti chtěl. Nyní mlčel prý a nepromluvil než »ach
bože! kdo pak mohl nadíti se toliké moci do nich?« Proto spo
mínáno s žalostí na biskupa Jošta, kterak hned od počátku moudře
a věrně snažil se byl odvrátiti všecko krveprolití, a jak hojná snášel

proto příkoří; i blahoslavena památka jeho co muže ducha proro
ckého. Ve klášteře Třebenickém na sjezdu přítomen byl také kníže
Kunrat Černý Olešnický, jenž nejdéle setrvav při králi Jiřím, ne
dávno předce také byl ustoupil k Matiášovi. I tu rozjímáno, kterak
dobře mohlo prý býti ve Slezsku, by nebylo války přenešťastné.
Když pak jeden ze přítomných prohodil, že to rána od boha, ohlá
šená planetami na nebi, jakož učili hvězdáři, kníže Kunrat okřikl



ho: »Co ty baješ o planetách na nebi, které nikomu nic neškodí?
Kdyby nebylo zlořečených dvou planet ve Vratislavi, probošta
(Díistera) i kantora (Tempelfelda), kdyby je čert byl pobral před
dvadceti lety, nemělibychom těchto válek; oni jsou ty ďáblové pla
nety, kteří svou nezbedností uvedou nás ještě na mizinu všecky.*
Rozesmálo se nad slovy těmi shromáždění celé, i kollega jeden
planet dotčených, kanovník Vratislavský.
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Neméně výmluvné svědectví o proměně obecného smýšlení na

skytuje pohled na hynoucí této doby křižáctví v Cechách.
Připomenuli sme na svém místě, kterak rána tato již od r. 1467
množila strasti obecného lidu a v běhu léta 1468 dostoupila výše
své krutosti: ale s podzimkem 1469 mizí téměř najednou každá
další o ní zmínka. Působení křižákův líčí se od souvěkých letopiscův
českých barvami nad míru děsnými; ale o povaze věku svědčí
i skutkové, kteréž uvodí, i úvahy, kterýmiž je označují. »Ti kři
žáci*, tak se praví, »nosili na šatech svých kříže červené ze soukna
vyšité, aby je lidé po nich znali. Nebrali nic za žold, jediné že sou

zabíjeli Cechy pro krev boží všecky napořád, i dítky, roubajíce
s nich hlavy a házejíce jimi na se co hlavami zelnými; vraždili
také kmetíky a babičky ve špitálích, kohož jediné podškopiti mohli,
a umývali ruce své v krvi jejich, majíce za to, že budou všech
hříchův čisti. A když kde bitvu měli s Cechy a zabili kterého
Čecha, tehdy několiko Němcův těch křižákův na něho vlezli coli
na hovado, dávíce z něho krev, aby se v ní zmazali a byli hříchův
čisti. Neb je na to papež navedl, dav na to svou bulli, aby tak
činili a v té krvi aby se plíhali: kdožbykoli zabil Čecha i v jeho
krvi se umyl, že bude hned všech hříchův čist, jakoby se nevin
ňátko z matky narodilo. A bylliby kdo v tom boji zabit, že papež
otevřel jest nebe, že hned beze všeho očistce do nebe půjde každý
ten zabitý křižák. A tak když sou se po Češích zabitých káceli,
mažíce se jich krví, mnohokrát, jakož v jistotě praví, přijdouce jiní
Čechové k tomu, že sou na jednom zabitém Cechu druhdy tři,
čtyry i do pěti těch křižákův poráželi. Takž se oni po zemi české
toliko po všech a po městečkách nehrazených čmuchali a smýkali,
dovozujíce rekovství svého na dítkách, na ženách sedlačkách, na

nebohých chodečcích, kteréhož kde pochopili, že jest k svým ne

mohl ujiti ku posádce, neb na kostel. Kdež sou pak kdy polem
se s Čechy potkajíce co provozovali ? anebo kterého hradu neb
města rekovsky dobyli? Než zradami jsouce naplněni Čechy pálili,

po sedlácích se vozíce. A proto nikdy se ctí z Čech sou nevyjeli,



než mnohokrát s velikou silou do země vtrhše, jakoby měli všecky
Cechy pobiti a sami zemi jejich svým plemenem osaditi, potom
bývali poraženi aneb i strachem ze země cestami rozličnými utíkali
s hanbou, se škodou a se svým nezdravím velikým.* I ačkoli za

krále Jiřího válka již neměla onoho rázu národního, co zápas spolu
mezi Němectvem a Slovanstvem, kterým označovala se první ve

liká válka husitská: nemohlo předce uvarováno býti, aby také živel
národní nemíchal se ovšem do boje, spůsobem často novým a ne

očekávaným. Vypravuje týž letopisec, kterak nejednou i sami ka
toličtí žoldnéři obořívali se zrádně na německé spolubojovníky své.
Líčí zejména, že když čeleď bojovná pánův Zajícův bránili Duch
cova i Budyně proti králi Jiřímu k ruce krále Matiášově (tedy na

podzim r. 1469), ač prý »sou jednoho pána byli, proto sou na ty
křižáky nevražili. Když přezvěděli, žeby tito chtěli v chůzi jiti
v počtu malém, oni připravíce se aby poznáni nebyli, i vyšli jim
leckdes v lesích v cestu, a tu se jich zmocníce, donutili křižáky
ty své kříže žráti; a nechtělli který, tehdy porazíce jeho, mocí mu

jej v hrdlo cpali a tak mnohého zadávili. Také když žoldnéři
Zdeňka Konopištského ze Šternberka s Němci pálili, jímali a mor
dovali okolo Hořepníka, tu v jedné vsi matka držela děťátko na
rukou před chalupou. A jeden Němec chtěl jí to děťátko vydříti,
aby je zabil: ale matka bránila svého dítěte jednou rukou; a Němec

jí tu ruku uťal. I hájila ho druhou rukou, želejíc více svého dě
ťátka, nežli litujíc svého zdraví: ale ten nešlechetný Němec uťal jí
i druhou ruku. To vida jeden panoše Cech, ač jest byl Konopišt
ského, proto lítost maje svého přirozeného jazyku a vida takovou
ukrutnost, i řekl Němci tomu: aha! takli chcete nám dělati?
I obořiv se naň, dá mu kokvou, až Němec duší prdne. Takové
sou se věci dály i jiné žalostnější. V Turnově zmordovali mnoho
žen; v Kolovči mnoho hlav dítkám postínavše, házeli jimi na se

jako míči. Ohňův v noci mnoho bývalo viděti, ježto paliči vsi pálili.
Až jest na to žalostno bylo spomínati těm, kteříž sou to viděli,
i potomním Cechům plačtivé slyšeti měloby býti, kdyžby o tom
zmínka byla.* Potud slova letopiscova.
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Na sněm valný stavův království Polského, kterýž v Petr
kově držán okolo Všech Svatých [1469] hlavně v záležitostech

koruny české, posláni byli z Cech mužové čelní a vzácní: Vilém
z Risenberka a z Rabí nej vyšší komorník, Jan Tovačovský z Cim

burka na Mladé Boleslavi páně Ctiborův bratr, Albrecht Bez

družický z Kolovrat, Slavata ze Chlumu a Košumberka, Beneš



z Weitmile, Pavel probošt Zderazský, Jindřich Smiřícký, Mikuláš
Kapléř ze Sulevic a z Winterberka, Martin Bořek ze Hrádku,
Čeněk z Barchova, Bohuše z Drahobudic a poslové Starého i Nového
města Pražského, též Zatečtí a Mostští, vše ve 300 koních. Král

Jiří v plnomocí jim daném a vlastní rukou dne 16 října podepsaném
svoloval k tomu, aby Vladislav třebas i za jeho živobytí korunován
byl na království České: ale tím pevněji stál na výmince, aby dcera
jeho, co choť Vladislavova, hned také s ním korunována byla,
mladý pak král aby nedříve nežli po smrti tchána svého ve vládu
království se uvázal. Sněm Petrkovský dvojil se naprosto, a ne bez

náruživosti, v otázce české : ježto jedni, jsouce ducha národového,
radili přijmouti dodané výminky a spojiti se s Cechy co nejoužeji,
druzí pak ze příčin náboženských stavili se tomu na odpor. Slyšeni
na tom sněmu také vyslanci Kazimírovi, z Říma se vrátivší, ježto
vypravovali, jaké měli před papežem hádky s vyslanci uherskými.
Matiáš totiž žádal byl od otce svátého, aby mu poslal korunu
novou a zvláštní, kteroužby na království české korunovat! dáti se

mohl, ježto té, která na Karlšteině chována, dobyti nebylo mu lze.
Proti tomu protestovali Poláci, uvodíce, kterak koruna česká ná
ležela již synům krále jejich, netoliko právem dědičným, ale i vo

lením, kteréž se stalo na sněmu Pražském. Pavel II vyznal prý, že
volení Matiášovo na království české stalo se bez jeho vědomí a
vůle. I nechtěje ani uraziti tohoto přímým odepřením, ani odvrátit!
Poláky a krále jejich od sebe, jichžto spojení se s kacíři bylo se

obávati, obalil se do neutralnosti, dávaje poněkud naději stranám
oběma. Polákům sliboval zejmena, že k vyskoumání jejich záležitostí
a práv vypraví zvláštního legata; žádaje mezitím, aby spojili se
s Matiášem proti kacířům. Kazimír tedy v Petrkově odročil také
konečné rozhodnutí své do příjezdu dotčeného legata. Mezitím ale,
aby naděje české neodvrátily se cele od něho, vypravil do Slez a

bezpochyby také do jiných zemí korunních poselství, oznamuje že

věci koruny české staly se záležitostí synův jeho co dědicův, a

žádaje opravy všech Čechám činěných škod s tím vyhrožováním,
že nestaneli se tak, zastaví všecko mírné Polákův s nimi obcování. 4*8

V den novoroční 1470 vyšel v Praze list veřejný ke všem
knížatům světským i duchovním a městům říšským, v němžto král,
vylíčiv veškeren běh své rozepře jak se dvorem Římským, tak
i s jednotou někdy panskou v Čechách dosti obšírně, stížnost vedl

jak na papeže, kterýž opustiv prý cestu nejen milosrdenství, ale
i spravedlivosti, nepřestával mu veliké činiti křivdy, tak i na říši



Římskou samu, kterážto, ačkoli o pomoc často vzývaná, nedala si

nikdy záležeti na zastání jeho, co předního ouda svého, ani slovem,
ani skutkem. Dotýkáno v tom listu, kterak již všecka království

křesťanská, kochajíc se ve svobodě, vytrhla se ze spojení a z po
vinnosti říše Římské, a jen koruna česká zachovala se posavad ve

svazku, ze kterého táž říše hojný brala prospěch, jakož pak i ne

dávno ještě císař její s manželkou a dětmi jen pomocí českou od

zajetí osvobozen byl: i dáno rozuměti, odtrhnouli se nyní také

Čechy od ní, že to stane se mimo vůli královu a k jeho nemalé
lítosti. Pročež žádáni jsou knížata i města všickni, aby činnějším
než posavad ©účastenstvím hleděli odvrátiti skutek takový, žádajíce
od papeže onoho veřejného sjezdu a slyšení, kteréhož král ode
mnoha let dovolat! se nemohl, aneb aby ukázali cestu jinou a lepší,
po kteréžby on i s národem svým spravedlivosti a pokoje požiti
mohl.489

Zachovalo se z této doby příliš málo historických památek, a
veškeren stav tehdejších záležitostí říšských posavad příliš chudě
znám jest, než aby o všech úmyslech krále Jiřího s dostatečnou
jistotou souditi se dalo: ale z toho, co víme, vede důmysl oprávněný
aspoň k části toho, co ještě tuším jen zanedbané v archivech za

hraničných se tají.
4311 Z Uher došly byly již okolo nového roku no

viny, kterok Matiášovi podařilo se sklonit! stavy království svého
k mimořádné veliké oběti, ježto ku potřebám války české i turecké
svolili mu pomoci po jednom zlatém (dukátu) z každé porty, jichžto
počítáno do osmikrát stotisíc; i když od Turkův tenkráte nehrozilo

nebezpečí žádné, měla celá ta příprava obrácena býti na příští léto

proti Čechům, k rychlejšímu prý a neomylnému v té straně ukončení

války. Po zavření sněmu toho v Budíně přijel byl Matiáš do Preš
purka, vypravil odtud některé houfy jízdné do jižních Čech a chystal
se jeti k císaři do Vídně, »pro dokonání všech věcí potřebných,«
aby pak silami sjednocenými provedena byla rána konečná i vše

rozhodná.431 Král Jiří věděl, kterak Matiáš po ničem netoužil tak
velice, jako po dosažení titulu a moci královské v říši na místě
císařově, a dle chování císařova bylo se obávati, aby věc ta jemu
nepodařila se. Zmocnilli pak se energický tento panovník císařské
mocí v říši titulem jakýmkoli, musel státi se národu českému
skutečně neodolatelným. Pro uvarování takového nebezpečí od
važoval se král Jiří na všecko: obmýšlelť ouplnou změnu v říši,
ssazením třebas císaře Fridricha i povýšením Karla Burgundského
na stolici císařskou, aneb konečné vystoupení své ze svazku říš-



ského. Ku provedení návrhův takových požíval pomoci dvou rázných
mužův německých a osobních nepřátel císařových, Řehoře z Heim
burka i Jiřího ze Steinu. Známe jen, co jménem královým Stein

podával markrabí Albrechtovi Braniborskému, aby ho získal pro
návrh, kterýž ovšem bez jeho pomoci provesti se nedal. Markrabě
ten od r. 1467, pro svou více nestrannost nežli náchylnost k Cechům,
byl v papežově klatbě a v nevoli s císařem; nyní starší jeho bratr,
kurfirst Fridrich, odříkaje se vlády, postupoval mu i zemí svých
i důstojenství kuríirstského; tím větší zračila se tudíž i potřeba,
i naděje, získati jeho. Stein podával mu jménem královým buď
dolejší Lužice, ana hořejší měla zapsána býti knížatům Saským,
aneb Chebska s některými zámky, aneb 60 tisíc zlatých v hotovosti,
aby svolil ku povýšení Burgunda na království Římské, zavazuje se
nad to dobyti jemu všeliké svobody a milosti. Král že postará se,
když Burgund bude králem Římským, aby vláda říše byla hlavně
v rukou jeho i markrabově; »králi že na provedení této změny
v říši všecko záleží, pročež že i sám hotov jest k obětem pro ni,

ježto jen tím spůsobem bude moci synům svým pojistiti čest a

právo knížecí. Falckrabě že hotov byl podporovat! návrh ten vší

silou: ale posavad že nebyl o to ani požádán atd 432

Stejnou dobou, co takto ve prospěch Burgundský jednáno na
dvoře německého Achillesa, počalo rokování ještě mnohem hlučnější
ve Vídni ku prospěchu jiného kandidata pro království Římské,
Matiáše Uherského. Sjezd sice Vídenský, ku kterémuž přijeli
kromě několika knížat říšských také páni čeští Šternberk, Rosen

berk, Jindřich ze Hradce, bratří Bítovští z Lichtenburka i Dobeš
z Boskovic, král pak Matiáš ve skvostném průvodu asi 10 února,
zračil se Cechům podobojím jen co tajné ukládaní zrady o králi

Jiřím: ale pohoviv sobě přes celý masopust, pominul náhle a utonul
brzy v nepaměti, co nějaký žert masopustní. Jen jeden z něho

výjev potomstvu znám jest, avšak veledůležitý: císař a král uherský
pohodli se konečně, Matiáš okolo 10 března odjel z Vídně náhle
ve hněvu, a z otce i syna stali se napotom nepřátelé nesmiřitelní
až do smrti. Příčina tak veliké proměny v chudých tohoto věku

památkách neudává se ovšem žádná;
433

my pak nepochybíme,
budemeli ji hledati v odporu, s kterým potkala se Matiášova ne

dočkavá touha, státi se císařovým netoliko zetěm, ale i nástupcem;
aspoň jisté jest, že teprv od té doby přestalo se navždy mluviti

jak o koruně Římského království, tak i o kněžně Kunhutě, císařově

dceři, co nevěstě pro Matiáše. Až příčiny a příběhy tyto, posud



nevšímané a neznámé, z archivův lépe proskoumány a objasněny
budou, vyjeví se bohdá, že věhlasný Achilles Německý nejen ne
cizil se jich, ale stal se i předním jich spolupůsobcem. Neb od té
doby spatřujeme čím dále tím patrněji tvořiti se mezi panovníky
střední Europy nové kombinace, nové alliance; císař především
hledá spřízniti se s Poláky, přivinouti k sobě knížata říšská opět,
spřáteliti se s Burgundy, a smířiti se konečně i s nenáviděným
potud králem Jiřím; všeobecným pak při tom prostředníkem a nové
té svornosti jakoby knězem jeví se býti markrabě Albrecht. Onť to

byl, jenž jako před devíti léty, tak i nyní odvrátil převrat, hrozivší
říši německé a základním jejím ústavám, i ochránil Fridricha císaře

opět na trůnu. Nebudeme však věci této zde sledovati dále, odkláda
jíce další o ní zmínku k místu svému, pokud jí bude potřebí.

Vida osamělost svou král Jiří, a předvídaje na budoucí léto

krutější nežli kdy obnovení války, staral se záhy o prostředky nové
k ochránění zemí a poddaných svých. Na sněmu Pražském o suchých
dnech postních předložil stavům návrh ke zřízení nového ústrojí
válečného v národu, jakýsito novověký spůsob zemské obrany,
jakž jej okolnosti časové i žádaly i dovolovaly. Nálezem sněmovním
14 března ustanoveno jest po všech krajích země české, kteří drželi
se v poslušenství králově, vojsko stálé pod zvláštními hejtmany
krajskými, opatřené všemi potřebami válečnými a hotové na každou
chvíli vstoupiti do pole. Zápisem sněmovním uloženo kraji Hrade
ckému zříditi k tomu cíli branných lidí 1000 osob, Kouřimskému
700, Chrudimskému 500, Čáslavskému 340, Vltavskému neudáno
kolik, Slánskému 550, Zateckému a Rakovnickému pospolu 1000,
Litoměřickému 550, Boleslavskému 300; o krajích ostatních mlčí

se, buďco že byly, jako Plzeňsko a Bechynsko, z většího dílu
v rukou nepřátelských, aneb že zápis nezachoval se ouplný. Ustano
vena spolu kommisse zvláštní v každém kraji k rozvrhnutí mezi

obyvatele, čím kdo přispěti měl ke zřízení takového pole; a počet
dotčený musel všude doplňován býti pokaždé, kdykoli utrpěl ujmu
jakoukoli. Krajané sami volili sobě své hejtmany, nejvyššího však
velitele ustanovil král; žoldem určitým od krajův opatřeni jak
hejtmané, tak i bojovníci všickni; počet jízdných činil jen desetinu
počtu všech branných, a na 20 branných počítáni pravidelně 1 vůz,
2 jízdní, 1 vozataj, 13 střelcův a 4 pavézníci. Menší potřeby válečné
obstarával kraj sám; větší střelbu, a co k ní náleželo, musila po
skytovat! města královská dle rozměru a zřízení podkomořího
zemského. Rozumí se, že obranná moc tato, co věc mimořádná



drževší se po krajích na každou chvíli pohotově, »pokud toho bylo
potřebí,* rozdílná byla od výprav obyčejných a záleževších jak ze
dvořanův a žoldnéřův králových, tak i z obecného v zemi vojska.
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Nacházíme paměti, kterak v běhu podletí 1470 vedena z Čech
válka také do Bavor, ne sice od krále Jiřího, ale ode spojencův
a poddaných jeho s jeho povolením a pomocí. Dědičný maršálek
a hofmistr dolnobavorský Hanns z Degenberka na Nusperku, měv
oučastenství ve svádách mezi bratřími knížaty Mnichovskými, a byv
od Albrechta knížete vyhnán, vzal outočiště ku králi Jiřímu, jehož
radou byl již od r. 1466, a počal hned od r. 1468 válčiti do Bavor

pomocí českou; r. 1470 spojili se s ním netoliko kníže Ota Bavor

ský, jehož Albrecht také byl urazil, ale i páni čeští, kteří byvše
oudové ligy katolické, smluvili se s králem Jiřím a s jeho vědomím
obrátili zbraň svou proti témuž Albrechtovi; ba dává se zpráva,
že do spolku branného vstoupilo také drahně pánův rakouských,
štýrských, korutanských a krajinských, vedouce boj s knížaty bavor

skými a s císařem pospolu. Papežův legat Vavřinec Rovarella
nadarmo snažil se duchovními censurami skrotiti vášně a udusiti
boj ten, ostatně málo známý, kterýž teprv později vkročením jak
se zdá také markrabě Albrechta, poněkud urovnán byl.

435
I ačkoli

válka ta nebyla vlastně ani královská, ani národní, vplétala se

nicméně do obou, i přispěla k ostrachu moci české, tak že časem
svým pomáhala nepřátely sklonití k žádosti pokoje.

Poslední krutý boj mezi králi 436
počal se brzy po

velikonoci v Moravě, když Jiří vypravil tam vojsko 5000, dle jiných
8000 branných, mezi nimiž as 1000, dle jiných 2000 jízdných, pod
hejtmany svými Hrabaní a Chotěřinským, ke špížování města Hradiště.
Matiáš, jenž prvé umínil byl se 4000 jízdných přes Trenčín táhnouti
do Slezska, obrátil se na to do Moravy zase, a byl zejména 2 máje
v Uherském Brodě, potom v Kroměříži, a 17 máje v Brně. Mezitím

podařilo se Čechům ztéci dvě bašty u Hradiště, pobiti a zjímati
posádky její, a spižovati město v hojnosti. To vida Matiáš, vrátil
se do Uher zase a brzy přivedl odtud vojsko nové 8000 jízdných
a 4000 pěších; vydal také do Slez rozkazy přísné, aby nechajíce
všeho, přitáhli ku Kroměříži vší svou mocí a tu spojili se s ním.
Však nečekav jich, 19 června vstoupil do pole opět a obrátil se

proti Hradišti, kdežto mezitím v potržkách hojných, kteréž mezi

vojskem jeho a českým téměř každodenně se obnovovaly, český
vůdce Hrabané sám v zajetí byl se octnul, Čechové nemohše
odolati veliké jeho síle, ustoupili k Hodonínu; kteréžto město,
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někdy královské, tehdáž drželi v zápisu rytíři z Mošnova, spolu
páni na Buchlově a Týnci, králi Jiřímu věrní. Tu pak opírajíce se
Cechové o pevné to místo, v ležení více nežli dvounedělním,
vybíhali sice na vzátky do Uher dosti hluboko do Pováží: ale pro
deštivé počasí a bahna v okolí trpěli od zimnice a jiných nemocí
ještě více nežli od nepřátel. Matiáš zajisté přitáhnuv za nimi, dle

jedněch dne 29 června učinil jim velikou škodu, dle jiných nemohl

jim uškoditi nikterakž. 437 A však proveden tu kus hrozný, který
aspoň v letopisech křesťanské Europy darmo hledá svého rovně.

Vyložili sme již nahoře, že Rácové, kteříž sloužili ve vojště Ma

riášově, dostávali od něho na místě žoldu po jednom dukátu
s každé hlavy, kterouž nepřátelům uřezavše jemu presentovali. Nyní
podařilo se jim přepadnouti a přemoci průvod český, jenž na
30 vozích potravu vezl do Hodonína: i presentovali králi najednou
585 hlav lidských; kteréžto Matiáš, k velikému prý kacířův po
děšení, všecky na veliké praky čili totachy nakládati a jimi do
českého ležení stříleti kázal. Nevědélibychom o skutku tom, kdyby
nepřátelé sami jím se nehonosili.433

Král Jiří dekretem na Horách Kutných dne 7 června daným
zobsílal všecky kraje, pány, rytířstvo a města, aby veřejně vzhůru

jsouce, přitáhli vojensky dne 23 června k Německému Brodu,
kdežto i sám osobně býti sliboval, chtěje táhnouti do Moravy
svým ku pomoci; spíží měli všickni opatřiti se na šest neděl. Ne

víme, z jakých příčin rok ten potom zase prodloužen: neboť jisté
jest, že v Praze provoláváno teprv 22 června veřejně, jinde, jako
ku př. v Teplici teprv 25 června, aby strhli se všickni 3 července
u Německého Brodu. I sešlo se vojsko tak valné, že je někteří
cizinci až na 24,000 lidí branných páčili. Král veda je osobně,
zaměřil ve dvou odděleních ne k Hodonínu ale k Brnu, pročež
i Matiáš, opustiv Hodonín, usadil se polem na několik dní u klá
štera Kounického. Tu pak když 11 července došlo ho návěští, že
i Cechové od Hodonína odtrhše, táhli poříčím Moravským nahoru
ku Kroměříži a k Tovačovu, aby tudy spojili se s králem, umyslil
náhle táhnouti za nimi a poraziti je před jejich spojením. Protož
dav tudíž troubiti a bubnovati v ležení svém, kázal jezdcům v počtu
as 6000, bez krmení a napájení sednouti na koně a cválati dnem
i nocí upřímo k Tovačovu : pěší a vozy měli následovati, pokud
stačili. Nazejtří dne 12 července již v devět hodin ráno dostihli
Čechův mezi Tovačovem a Prostějovem, nedaleko Kralic, kdež
oni o nebezpečí od nepřátel neměli ani pomyslu. Na štěstí



řeka rozvodněná překážejíc outoku nenadálému poskytla vůdci
Václavovi Vlčkovi poněkud chvíle ku pořádaní svých, s nimiž
obrátil se tudíž ke Tovačovu nazpět. Tak se stalo, že jen ti octli
se v zajetí uherském, kteří se byli zanedbali, aniž stačili uchrániti
se ve hradbách vozových. Bylo jich, pravduli psal kníže Jindřich
svému tchánovi markrabí Albrechtovi Braniborskému, — jen deset
vozův 13 kopinníkův a ke 150 drábňv pěších; ale v novinách
z ležení uherského rozpisovaných mluvilo se v jedněch o 650 jatých,
mezi nimiž prý 46 kopinníkův a 20 panošův, o 200 zabitých,
1600 vozích a 100 koních; ve druhých o 1000 jatých, 200 za

bitých a 200 vozích dobytých, čehož nyní již ovšem rozsuzovati
nelze. Jisté jest, že vítězství to slaveno po všech kostelích Slezských
hlučným Te deum laudamus. Po něm Matiáš, málo odpočinuv na

Kralicích, pospíšil si k Brnu zase, kdežto připravovaly se věci po
vážlivější.

439

Král Jiří přitáhl k Brnu dne 16 července, a nazejtří položil
se polem u kláštera Rejhradu. S ním byli přítomni, jak se zdá,
všickni přední páni čeští osobně: aspoň připomínají se zejména
nejvyšší purkrabí Jan Jenec z Janovic a z Petrspurka, nejvyšší
komorník Vilém z Risenberka a z Rabí, Heřman z Wartemberka
a ze Zvířetic, Ješek Svojanovský z Boskovic a jiní. Pohřešován
však ve vojště pan Albrecht Kostka, jenž pro nešťastné své loňské
mezi králi jednání mnohá příkoří v Cechách utrpěv, již cele byl
k Matiáši a ku katolické církvi přestoupil.

440 Matiáš maje mnohem
menší vojsko, rozložil se na výšinách u Brna tak, že opíral se
o město i o hrad Spilberk, a žádná z obou stran nečinila vidomých
příprav k outoku. I poručil král Jiří panu Vilémovi z Rabí a

jiným pánům, aby vyžádali sobě průvod bezpečný, a obdržíli jej,
aby vyřídili Matiášovi poselství v tato slova:

»Ačkoli králi, na krále a pána našeho proti Bohu a právu
mocí sáhl ste a do jeho koruny vtrhli ste, rozličné záhuby a škody
činíce ohněm, vražděním, braním, uvazováním se v jeho země a

poddané, a to bez obražení předešlého, zapomenuv všech přízní a
závazkův vysokých, kteréž byly mezi vámi; však král pán náš,

maje lítost krve nevinné a záhub, kteréž se dějí, a chtěje to staviti,
žádá s vámi celý pokoj míti a přijmouti, a to takto, abyste hned
ze zemí jeho vytáhl a navrátil i postoupil všeho, več ste se uvázal,
ježto sluší ke slavné koruně české; a o škody, kteréž sou se staly
od vás, ráčí král náš dosti míti na osvícených kurfirstech světských
říše svaté, i po nich vám také práv býti.« Kdyby pak, jakož oče-
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kávati bylo, nesvolil k žádosti takové, měli mu vyřídí ti dále : »Po

něvadž té zlé vůle přestátí nechcete, ale proti osobě a životu krále
pána našeho myslí svévolnou pozdvihl ste se, on chtěje zastaviti

prolévaní tolik nevinné krve křesťanské, hotov jest nasaditi a po
vážiti života svého proti životu vašemu, a zve vás k souboji v po
dobném místě mezi vojskami a rovnou braní a v rovném odění.
Však poněvadž víte, že král pán náš jest obtížený tělem, protož
aby z vás žádný jeden od druhého běhati ani utíkati nemohl, žádá

aby místo slušné a dobře úzké připraveno bylo k tomu boji. A tu

dopustili pán bůh na krále našeho, abyste ho přemohl, učiníte
s ním, jakž budete ráčiti; také přemůželi on, učiní s vámi tolikéž.
Pakli ani toto podání nebude vám po vůli, chtěje vždy král a pán
náš, aby ukrutná tato válka brzy se ukončila, žádá podstoupit! vás

bojem tak, že bude čekati na vás čtyři dni na místě prostranném,
o kteréž se svolíte, a v těch čtyřech dnech ať svobodu mají všickni
vaši spojití se s vámi bez překážky, také i naši s námi; a vy od

svých neutíkejte, ani král náš od svých utíkati nebude; i pán bůh
ať ráčí spravedlivému pomoci, aby přestaly záhuby a stalo se obecné

upokojení.*
Král Matiáš podával sice pánům českým glejty k sobě, ale

tak postavené, že jich s bezpečím užívati nebylo lze. Pokládal
zajisté v nich netoliko sebe za krále českého, ale i je za své pod
dané, k čemuž oni přiznati se nemohli. Mezitím hnuvši se ležení
české od Rejhradu, dne 19 července nastoupilo pochod ku Kro
měříži ze dvou příčin: aby ti, kteří od Plodonína přitáhli byli
k Tovačovu, mohli spojití se s ním, a také aby pokusil se o ztečení
Kroměříže. Toto město již od prvních válek husitských bylo se

stalo hlavním sídlem husitismu v Moravě: ale rytíř Mikuláš zOjnic,
jenž posléze byl je držel, r. 1468 urovnav se s Matiášem, byl mu
ho postoupil za 13.000 zlatých. Od té doby byla na něm posádka
uherská 400 jízdných a 700 pěších: měšťané však nepřestávše
přáti králi Jiřímu, dávali podtají naději, žeby ho chtěli pustiti k sobě.

Oumysl tento prozrazen jest, outok první odražen a Uhři udrželi
se v městě s velikou krutostí; k řádnému pak dobývaní neměl
král Jiří ani chvíle, ani chuti. Vojsko Slezské, kteréž vedením knížete
Fridricha Lehnického táhlo králi Matiášovi na pomoc, vesměs asi
2000 branných, vytáhši 17 července z Olomouce k Brnu, a na
cestě potkavši se s Cechy ku Kroměříži táhnoucími, vrátilo se
s klopotem k Olomouci zase. V těch a takových okolnostech

páni čeští, Vilém z Rabí, Heřman Zvířetický, Ješek Svojanovský



Na poselství dotčené král Matiáš na poli u Brna dne 24 čer
vence dal odpověd asi v tato slova: »Dali sme vám byli gleit, na
jakýžť lidé jako vy k nám vždy chodívali. I neznáme v něm vady
žádné. Vy píšete, na cti nám utrhujíc, žebychom my cti své proti
pánu vašemu byli neohradili: věc jest vědomá, že my to učinili
sme listem otevřeným proti synu jeho, panu Viktorinovi, když císaře,
otce a přítele našeho milého hubil, a jeho ze země Rakouské vy
hnali jsme; pán pak váš jej zase proti nám obrátil a svévolně vedle
něho učinil se nepřítelem naším, nám nikdy jakby slušelo neodpo
věděv. A když sme u Lávy leželi, ne v království českém, ale ve
knížetství rakouském, dali sme přátelsky mluviti o všecky ty ne
snáze, chtíce raději ty věci pokojně než válkou jednati; a na nás
jest tu nic nesešlo, ale na pánu vašem a jeho radách té chvíle,
kteříž také již svou odplatu mají. A když jest nás nic slušného
potkati nemohlo, a pán váš před námi ustoupil, vtrhli sme jako
po nepříteli, pánu bohu ke cti a k obraně víry křesťanské i do

brých křesťanův koruny té slavné české, kteříž sou ty časy krále
neměli a veliká bezpráví trpěli pro svátou víru. Divíme se velice,
že pán váš takovou smělost míti smí a žádati, abychom ze země

vytáhli a všeho postoupili, več sme se uvázali. My voleni k tomu
království řádně, otce svátého rozkázáním a císařovým svolením,
a za toho nás všecko má křesťanstvo v řečech i písmech; a dáli
bůh to důstojenství na své osobě lépe nežli on zachováme, aniž ho
tak lehce komu sstoupíme. Protož chceli on o ten ostatek koruny
naší, kterýž on drží, přestati na otci svátém i na císaři i na těch,
kteréž tyto hlavy křesťanstva o to k sobě přijmou, a stoupili nám
ostatku království, i navrátili nám škody dle uznání hlav dotčených,
chceme vám pokoj jakožto poddaným svým zjednati a osoby pána
vašeho do smrti tak chovati, že nám bude míti z čeho i zde i na
onom světě děkovati. Pobídku vaši k osobní bitvě s pánem vaším

my přijímáme a jí se radujeme, ačkoli, bez útržky píšíc, věc naše

jiná, jakožto krále křesťanského jest, nežli jeho ssazeného a odvo

laného. Ale jakož o nějakém úzkém místě píšete: my se bohdá
biti chceme během rytířským, na místě podobném, jako král kře
sťanský vodění a braní rytířskou. Co píšete dále o záhubách země:
věc jest vědomá, že ne námi ale vaším pánem a vámi stal se po-

a Beneš z Weitmile, vykonali poselství ku králi Matiášovi, které
jim od krále jejich nařízeno bylo, listem daným na poli u Kromě
říže v neděli dne 22 července. Brzy na to celý tábor česky hnul
se od Kroměříže ke Hradišti.



čátek na dobré křesťany, k útisku věrných a k rozšíření vašeho
kacířstva; my pak toho bránili sme, bráníme a brániti míníme, roz

umějíce, že dokud ta kacířská víra pána vašeho a jeho se přidržu
jících v koruně české trvá, ani pokoj, ani která dobrá jednota v ní

nemůže býti. Pravíte také, žebychom navykli krev křesťanskou pro
lévati: v tom se nám křivda děje, neb kacířskou, pohanskou a

jiných nevěřících krev sme prolévali, jakož nám přísluší a všemu
křesťanstvu vědomo jest. A jakož konečně bitvu polem hrdě do

týčete; vídal jest nás pán váš prvé, před námi ustupuje i utíkaje:
ještě když náš čas bude, nás bohdá uzří, a též jakož prvé, budeli

moci, poběhne atd.«.
Poslední slova zvláště dotkla citu krále Jiřího příliš živě, než

aby byl mohl nechati jich bez odpovědi; válečná statečnost a chvála

byly v Cechách té doby věci, kterých ani chudý panoše, tím méně
král sobě przniti dáti nemohl. Pročež obrátiv se psaním dne 30 čer
vence s pole u Kunovic daným k Mikulášovi Cuprovi z Monosló,
vévodě Sedmihradskému a k jiným pánům uherským, stěžoval sobě

nejprv, že pán jejich (kterého již také nikdy králem více nejme
noval) v nepravosti počaté setrvati mínil, nepřijav žádné z cest

jemu ku pokoji podávaných, ale nešlechetným haněním a kaceřo
váním že hleděl ještě přimnožiti křivd a bezpráví. Pak doložil:
»Píše také pán váš, žebychom před ním utíkali, ježto to pánu bohu
napřed a obecně dobrým lidem svědomo jest, že nikdy my před
ním, ani před mocí jeho neběhali ani postupovali sme.« A vyloživ,
kterak i před Lávou i před Znojmem nadarmo nabízel se mu k bitvě,
pokračoval dále: *Vědoméť jest také, kdyžť bylo u Vilémova, smělli
se jest s námi bojem potkati. Ale vida svou nouzi, nám se vysli
boval, že jako z rukou našich na jeho sliby pustili sme jeho i s voj
skem jeho. Potom nám nic nezdržel, což jest nám slíbil. Ale totoť
jest věc vědomá, že on utíkal před osvíceným Jindřichem, synem
a knížetem naším milým a před vojskem naším od Hradiště až do
Uherského Brodu a za Uherský Brod.« Končil pak žádostí, aby
páni uherští to v paměti měli »že ne námi, ale jím pánem vaším

dějí se záhuby a bezpráví lidem nevinným, proti bohu a právu,
a proti všem vysokým závazkům a přízném, kteréž mezi námi ne

porušitelně měly státi a trvati.« 441

Když toto psal král Jiří s pole u Kunovic, bylo se mu již
tuším podařilo provesti nejznamenitější skutek válečný toho léta:
dobytí všech uherských bašt okolo Hradiště, pobití všech jejich
posádek a rozboření konečné těch bašt, které již na třetí rok su-



žovaly byly město věrné a neohrožené. Také jiná města s posád
kami českými na řece Moravě, Ostrov, Týnec a snad i Hodonín
osvobozena jsou té chvíle a špížována dostatečně; i bylo obyva
telstvu tamějšímu opět některý čas požívati ouplné svobody tak
dlouho pohřešované. Král Jiří usiloval všelikými prostředky, ale

vždy bez prospěchu, odtrhnout! Matiáše od Brna i vylouditi do pole
širého, aby s ním pak bitvu svésti mohl.442 Psaním daným s pole
u Veselí dne 6 srpna zpravoval také měšťany Kutnohorské, kterak
nejen hojné dal činiti jízdy do Uher, ale i sám do země té byl
vkročil, aby viděl, zdaliby lid tamější nepřivinul se snad k němu.
Dne 11 srpna ležel polem u Malenovic, kdežto přišli k němu noví
od krále Polského vyslanci, Jakub Dubanský a Stanislav Sidlovický,
o jejichžto skvělém podávaní promluvíme dole místněji. Když odtud
hnul se k severu dále, přitáhl i Matiáš s vojskem svým, kteréž
počítáno na 10.000 jízdných a 8000 pěších, do Olomouce, kdežto
byl zejména 16—18 srpna. Počasí tohoto léta již ode svátkův
svatodušních (10 června) bylo vždy neobyčejně deštivé a chladné;
v posledních pak těchto dnech řeky u Olomouce nad obyčej se

rozvodnivše, činily krajinu tu pro hradby vozové ještě neschod

nější, nežli pro jízdu. Z toho, když podobalo se, jakoby Jiří nad
to až do Opavska táhnouti chtěl, Matiáš, jakož byl kvapný a od

vážlivý v úmyslech svých, umínil užiti příležitosti ku provedení ve

likého skutku válečného.

Ještě 18 srpna bylo vojsko uherské, jakož sme již řekli, u Olo

mouce; co dále následovalo, nemůže vše na dni určeno býti. Víme
však, že Matiáš s jízdou svou náhle třemi proudy obrátil se do

Cech, přes Moravskou Třebovou, Vysoké Mýto a Chrudim, jako
před půldruhým rokem, až k Čáslavi, k Hoře Kutné a ku Kolínu,
kdežto byl zejména dne 25 srpna, nezastaviv se nikde dobýváním
měst neb tvrzí, ale prouhem širokým v popel obraceje všecky ve

snice a všecka stavení, kterýchkoli jezdci jeho dosáhnouti mohli.

Byltě pak všem svým zapověděl co nejpřísněji vytrhovati se z řad
a vrážeti do obydlí pro kořisti; a to proto, aby při plenění takovém
neupadali snad do záloh nepřátelských. Následkem toho počalo
vojsko jeho brzy trpěti hlad a žízeň samo, když pálilo všecky ves

nice a osady napořád se vším, co v nich se krylo. Křik a pláč
ubohé chudiny rozléhal se na vše strany; i jakkoli rychlé bylo
tažení nepřátel, předstíhal je nicméně úžas a outěk zoufalý, nesa
do Prahy zprávu ohromující. Ve kritickém okamžení tomto zřízení

obrany zemské po krajích, kteréž stalo se bylo na posledním sněmu,



ukázalo se býti skutkem prozřetelnosti božské. Co nevidět bylo
v Praze nové vojsko na nohou, v jehožto čelo postavila se krá
lovna Johanna sama, i táhlo proti nepříteli; s druhé strany král

Jiří, zvěděv o tom, co se stalo, chvátal do Cech zase cestou kratší,
a kázal všude po hranicích činiti záseky, aby jízdu nepřátelskou
bohdá v zemi zdržeti a utlačiti mohl. Matiáš nedlouho žičil se
klamem vítězství: nýbrž vida lid český ukrutenstvím jeho rozjitřený,
a boje se aby nebyl konečně utkán s předu i s zadu, ba spo
mínaje bezpochyby také na nebezpečí, kteréž před půl druhým
rokem v těch samých místech jej bylo přikvačilo, obrátil se nazpět
chvatem ještě úsilnějším, nežli byl příchod jeho. Ze ztratil při tom
velikou částku jezdcův svých, kteří na unavených koních za ním
stihnouti nemohše, od Čechův rozlícených na cestě potlučeni jsou ?

nebylo mu ani trestem od boha, ani pokořením před lidmi; však

nešťastných nepočítal nikdo. My víme jen tolik, že 25 srpna byv
ještě u Čáslavi, 29 na to již na poli u Telče v Moravě diktoval

psaní, mezitím ještě i v Jihlavě prý si odpočinuv. Dle toho snadno
souditi jest, podobalali se jízda jeho více pochodu vítěznému, čili
outěku žháře a zloděje právem stíhaného.443

Obrat obecného smýšlení. Sjezd v Běláku. Děsné pokroky Turkův. Nena

dějnost války České. Pykání ve Vratislavi a ve Šlezích. Nespokojenost
v Uhřích. Král Matiáš a páni Šternberkové. Rokování na Polné. Naděje
z Říma. Spor o korunu českou před papežem. Poselství Saské v Římě.

Smrt M. Jana z Rokycan. Smrt krále Jiřího. Svědectví a úvahy o něm.

Již od té doby, co král Matiáš přijal byl titul království

Českého, připravoval se znamenitý obrat obecného smýšlení ve

křesťanstvu, a povšechný dějin proud počal bráti opět směr králi

Jiřímu příznivý, takže jeho čáky, ovšem ne bez jeho přičinění a

zásluh, množily se na všaký den. Sami lidé sprostí, při pohledu na
rostoucí každým rokem nebezpečí od Turkův, nemohli nedomýšleli
se zpozdilosti boje nekonečného, který požíral a ničil nej lepší
křesťanův síly a dělal poušti tam, kde měly zdvihat! se ochranné

Článek io. Dobouření.
(Rok 1470—1471.)



hradby celého západu. Do panovnických pak dvorův do všech
klestilo si cestu přesvědčení, že Matiášovi nešlo tak o potlačení
kacířství, jako raději o rozmnožení moci a panství; bažení jeho po
koruně království Římského upozornilo i císaře i knížata na nebez

pečí, kterým hrozila nenasycená jeho vládychtivost. První toho zjev
a úkaz kritický stal se byl na sjezdu Vídenském, jakož jsme již
vyložili: ale ještě patrnější vydával o něm svědectví sjezd v Běláku
držaný na konci měsíce července. Sešli se tam byli k císaři někteří
ze předních přátel krále Jiřího: markrabě Albrecht Braniborský,
kníže Sigmund Tyrolský, vyslanci od krále Polského a vévody
Burgundského, a radové několika kurfirstův, mezi nimiž bezpochyby
Saské především rozuměti sluší. Bohužel že ani o tomto sjezdu
nedošly nás hojnější paměti, nežli o Vídenském; víme jen tolik
vůbec, že tu stalo se uzavření o zachování krále Jiřího na trůnu
a obmezení nemírných chtíčův Mariášových.

444 Přední toho působitelé
měliť arci býti králové Jiří a Kazimír sami; císař vázán jsa smlouvami
a sliby jak Matiášovi tak i papeži činěnými stranil na oko i dále

ještě nevděčnému »synovi«, ačkoli nemeškal podtají přičiňovati se

ku podvrácení moci jeho v Uhřích. A však dosti bylo, že v radě
knížat převládala potřeba, nejiti déle po hlasu a vůli papežově,
alebrž bez ohledu na požadavky hierarchické obstarávati obecné
dobré křesťanstva dle vlastního uznání svého.

Nevíme, stihnulali již byla také na sjezd do Běláku pověst
o nešťastném pádu ostrova Negropontu dne 12 července, kteráž
donesla se byla Benátek 30 téhož měsíce; aspoň jisté jest, že o na

stávající pohromě té mohlo se věděti, ano dobývaní města Chalkis

počalo bylo již o několik neděl dříve. K dobytí tomu Mohammed
sebral byl sil svých nemnohém méně, nežli někdy ku Konstantino

poli, a celé křesťanstvo, zvláště pak Itálie, poděšeny jím také ne

méně; pravilo se, že na kvetoucím ostrovu tom padlo vítězům tolik

pokladův na zlatě a drahých kamenech do rukou, že kdyby křesťané

byli naložili je na výpravu válečnou, byliby mohli nejen odolati

Turkům, ale i vyhnati je z Europy.
445 Pád Negropontu zbudil

v Europě na chvíli tím větší opravdovost k boji proti mohamme

dánům, že oni ještě téhož léta opětovanými vpády do zemí Uherských
a Jihoslovanských množili hrůzu jména svého. Papež a Benátčané,

jichžto nebezpečí nejvíce dotýkalo, volali především krále Matiáše

ku pomoci, podávajíce hojné subsidie: on pak urážel a odvrátil je
zase požadováním, aby postoupili mu dříve Dalmácie ku koruně
Uherské. V osudných takovýchto proměnách rostla nicméně také



důležitost postavení a moci Matiášovy, co hlavního štítu křesťanstva

proti nevěřícím.

Boj tohoto léta v Moravě s napnutím všech sil vedený, a

zvláště poslední vpád Uhrů do Čech tak rychle a tak neslavně

skončený, přesvědčili konečně netoliko celý téměř svět, ale i Matiáše

samého, o nenadějnosti války počaté. Cokoli král ten držel v koruně
České, bylo hned s počátku dobrovolně poddalo se jemu, netoliko
z papežova rozkazu, ale hlavně z národní a náboženské proti Cechům

nenávisti; čeho mečem ode tří let byl dobyl v Moravě, jako Tře
bíče, Spilberku a kláštera Hradiště, bylo v poměru k celku příliš
málo a převýšeno ztrátami, které přívrženci jeho utrpěli v Cechách;
i ještě vždy aspoň polovice Moravanův uznávala Jiřího za pána
svého. Dokázalali pak poslední Jiřího vojenská výprava, že nebyl
mocen vypuditi Matiáše ze zemí svých, vyvedla také Matiášova

poslední jízda na jevo, že v Čechách vlastních nebylo mu lze ani

nohou usaditi se; české hradby vozové hodily se tak málo k do

stihování a sklíčení nepřátel, jako uherská jízda k dobývaní měst
a hradův. Protož tím povážlivějším stával se pro Matiáše úkaz ten,
že noví jeho poddaní, zakoušejíce již na čtvrtý rok trpkých ovocí

války v míře neočekávané, počínali pykati nerozmyslného skutku
svého i toužiti po smíření a pokoji zase.

Král Matiáš, ztráviv téměř celý měsíc září ve Znojmě, rozkládal

ostatky vojska svého na posádky do měst moravských a českých,
zejména do Brna i Olomouce, Kroměříže, Výšková, Jihlavy, Polné,
Budějovic a Plzně; Zdeňkovi ze Šternberka ostavil nad to ke
2000 jízdných a Slezáky rozpustil domův, zřejmě tím ukazuje, že

pole toho léta držeti již neobmýšlel; potom pak v říjnu [ 14701
vrátiv se do Uher, zůstal tam přes celou zimu následující.

446
»Když

pak Slezáci, vrátivše se z války, vypravovali krajanům svým o zna
menitém vojsku a veliké moci Jiříkově i kacířův jeho, kterýmž král
Matiáš vší svou silou odolati byl nemohl, a když líčili, jak veliká
i podivu hodná byla Matiášova výprava na jízdné i na pěší, samé

pro vybrané lidi, a že předce netroufal si podstoupili Jiříka bojem:
tu (dí Eschenloer) nastalo ve Vratislavi žalostné živobytí, hanění a

proklínaní kněžstva, kteréžto již veřejně nazýváno svůdci. Paní

oplakávaly ztráty mužův svých, ježto z těch, kteří vytáhli byli do

pole, sotva polovice vrátila se domův, jiní pomřeli hladem a mrazem.
Pro najímaní nových žoldnéřův muselo město dlužiti se. Řemeslníci
nemohli více řemesel ani kupci kupectví vésti, trhy roční hynuly,
z Polska, z Rus, z Litvy a z Prus nepřicházel do Vratislavi



nikdo; zemané Svídničtí a Javorští, kdekoli mohli, brali nám a kryli
své vzatky na Lehnhausu, Polkenhaině, Kynastu i jiných zámcích
a posádkách. V celých Šlezích, v Lužici a Šestiměstech, v Míšni,
Saších a Polsku rozléhaly se hlasy lající a kletby na nás; nikdy
nebyli sme bezpečni ani životem ani statkem. Byly to časy zármutku
a hoře. Obecný lid, kterýž dříve byl kaceřoval a pronásledoval
každého, kdo na pokoj jen pomysliti směl, volal nyní a toužil po
pokoji nekřesťanském i nectném, a byliby již i Jiříkovi poddali se,
kdyby zámožnější byli nepostavili se tomu na odpor.® Nedokládá
Eschenloer, co nám odjinud známo jest, že kromě posádek Kladské
a Opavské, kteréž nepřestávaly nabíhati jako prvé na zpronevěřilce
Slezské, posláno také pod Václavem Vlčkem vojsko asi čtyř tisícův

branných, kteréž ve knížetství Opolském osadivši městečko Lešnici
a tvrz Liběšov s jedné strany Odry, s druhé pak naproti Liběšovu
v táboru novém upevnivši se, a břehy oba mostem spojivši, rozbí
halo se odtud na vše strany svobodně, an nikdo nestavil se k obraně,
a buďto těžké vybíralo holdy, aneb popelem kladlo vše, čeho ne

hájily ohrady nedobytné.
447 Následkem toho zemanstvo několika

krajův počínalo zapisovat! se ku poslušenství krále Jiřího a ku

pronásledování nepřátel jeho. Knížata Olešničtí prosili Kazimíra,
aby je smířil s ním opět. Také prý vojáci čeští, kamkoli přišli,
přijímáni a fedrováni ochotně, kdežto Vratislavané ve vlastní zemi

potkávali se všude s nebezpečím a nepřátelstvím zjevným. A ke
všem těmto neřestem připojila se ještě i krutá neřest mincová,
když ouřední výsada peněz té doby v oběh dávaných nesrovnávala
se s vnitřní jejich hodnotou, a protož obchod veškeren byl počal
váznouti. Ku poradě a pomoci o to svolal legat Rudolf do Vrati
slavi sjezd obecný ke dni 25 října: kdežto po krátkém rokování
uzavřeno vypraviti ku králi Matiášovi zvláštní poselství, vyložiti mu

strastný země stav a žádati buďto brzké jeho pomoci a přítomnosti
osobní, aneb dovolení, aby s »Jiříkem® sami v pokoj vejiti mohli;
také žádáno Kunrata Černého knížete Olešnického, aby zajeda do
Čech osobně, hleděl vyjednati Slezákům příměří.

448 S posledního
toho jednání sešlo sice zase, nejen proto, že Černý kníže netroufal
si jeti ku králi Jiřímu bez předběžného ubezpečení, ale také že

přišly noviny z Čech, nadsazované, jak obyčejně, že pan Zdeněk
ze Šternberka velikého tam dobyl nad kacíři vítězství, poraziv prý
Zatecké, Lounské, Slánské a Táborské polem, i usadiv se zase na

Ostromeči, s něhož mu snadno bylo brániti všemu dovozu ku Praze

po řece Vltavě. Tím křísily se naděje utuchlé. Poslové však vy-



pravení ku králi Matiášovi potkali se u něho s nemilostí velikou a
vrátili se zase, ničeho neobdrževše.449

Postavení krále Matiáše horšilo se v těch dobách [1471] vidomě
na vše strany. Nespokojenost v Uhřích rostla velice, podněcována
byvši spojeným císaře Fridricha i krále Kazimíra úsilím; není ještě
dosti vysvětleno, proč a kterak stalo se, že v čele nespokojencův
nezadlouho státi spatřujeme přední dosavad jeho rady, JanaVitéza,
Ostřihomského arcibiskupa, i Jana Pannonia, biskupa Pětikostelského.
Za důkaz, že proměna ta nic neměla činiti s pravověřím církevním,
může sloužiti horlivost, kterouž legatové Rovarella i Růdesheim a
bratr Gabriel Rongoni z Verony nepřestávali straniti Matiášovi jak
u papeže, tak i před národy vůbec. Ale netoliko v Uhřích a ve

Slezsku, nýbrž i v Čechách, mezi oudy ligy katolické, přibývalo
nespokojenosti; ba což nejvíce podivného jest, i sám náčelník odboje,
Zdeněk ze Šternberka, počal vrtkati se v lásce a v poslušenství
nového pána svého. Matiáš na žaloby, kteréž ho docházely zvláště
ze Slez, odpověděl byl hlavně ssazením tamějších svých vyšších
úředníkův, a mezi nimi také pánův Oldřicha Zajíce z Hasenburka,
hejtmana zemí Svídnické a Javorské, a Jaroslava ze Šternberka,
foita Šestiměstského, na jichžto místa kázal dosednout! Františkovi
z Háje a Fridrichovi knížeti Lehnickému. Již 3 ledna 1471 psal
Zdeněk Šternberk z Polné městům Lužickým, kterak prý ho došlo,
že kníže Lehnický jeda z Budína zase, vychloubal se takovýmto
dáním královým; kdežto bylo prý vědomé, že on Zdeněk a synové
jeho měli zápasy netoliko na foitství, ale i na všecka odoumrtí
v Lužicích, kterážby na krále spadnouti měla. Pročež dával jim
věděti, že vypravil již o to posla zvláštního ku králi, a prosil jich,
aby nezavazovali se knížeti žádným slibem, pokud nepřijde resoluce
královská na představení jeho; vždyť prý měli to ve statutách země
své od koruny české, aby jim žádný duchovní a žádný kníže

Slezský za foita dáván nebyl. Ale jakkoli u veliké pan Zdeněk
jmín byl vážnosti u Lužičanův, syn jeho pan Jaroslav nicméně ne

požíval jejich lásky; stěžovali sobě do něho, že byl příliš vysoko
myslný a pánovitý, a předce nečinný a nezprávný, že hověl sobě

příliš a jiné považoval jako za své chlapy; proto legat Rudolf již
dlouho byl brojil proti němu, za neschopného jej pokládaje. Když
pak týž biskup legat dne 27 ledna přijel co královský kommissar
na sjezd do Zhořelce, aby naklonil Lužičany k obětem novým a

představil jim nového foita, neostýchal se oznámit! celému shromáž

dění, kterak hluboce páni Šternberkové již byli klesli v milosti



králově. Vypravoval zejména dne 29 ledna, že starý ten pán ne

styděl se prý žádati, aby Brno se Spilberkem jednomu jeho synovi,
druhému Olomouc se zámkem Hradištěm zapsány byly k dědictví,
což prý krále až ke hněvu popudilo; že netoliko v Cechách počínal
sobě tak, jakoby měl státi se dědicem a pánem království, ale že
i osoboval sobě, jakoby vládnouti měl vůlí královou; král však

žeby nedbal, aby třebas k Jiříkovi vrátil se zase, že ztráty jeho
vážiti bude tolikéž, jakoby pes mu zdechl atd. Nadarmo protestoval
tudíž pan Jaroslav proti ssazení svému, ku králi samému o to se

volaje; nadarmo dokládal se pan Kašpar z Nostic starého práva
země Lužické, že ani kněz, ani kníže neměl v ní bývati foitem:
stavové ukázali se poslušní býti hlasu více legatova nežli králova,
i přijali knížete Fridricha za foita.4i0 Není tuším pochyby, že legat
biskup Rudolf z Růdesheimu z osobní proti pánům Šternberkům
nepřízně
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upřílišoval řeči: nicméně příběh tento celý sloužiti může

za příklad a za důkaz, jak vrtké byly poměry mezi Matiášem a

předními jeho radami, a mnoholi chybělo tytýž i k ouplnému jejich
převratu. Mezitím pan Zdeněk byl u podobojích již příliš hluboké
zbudil proti sobě hněvy, nežli aby smíření jeho bylo s nimi zdařiti
se mohlo, a musel tudíž podnikati krále svého milost i nemilost.

Okolnostmi těmi nabývá tím větší památnosti skutek nenadálý,
že Matiáš prostředkem téhož pana Zdeňka počal vyjednávaní nové
o konečný pokoj s králem Jiřím. Bohužel, že i o něm došly nás

zprávy jen velmi chudé a stranně. Matiáš vida prý, že nespokojení
stavové uherští počínali mluviti o povolání jednoho ze synův Kazi

mírových na trůn království svého, a boje se aby neměl napotom
činiti s Cechy a Poláky pospolu, umínil byl smířiti se s králem
Jiřím pod jakýmikoli výminkami; k tomu cíli již i mnohé Cechy
prý zlatém nakloňovat! byl počal. Podání jeho neslo, aby Jiří v Ce

chách celých kraloval do smrti sám, po něm pak aby dědicem
trůnu stal se Matiáš, kterýž sliboval za to knížete Viktorina nejen
propustit! ze zajetí, ale také učiniti pánem Moravským aneb Slez

ským, a pojistiti jemu i bratřím jeho dědictví koruny české, jestli
žeby sešel sám bez dědicův mužského pohlaví. Podávána při tom

naděje, že Matiáši snáze bude nežli Kazimírovi získati podobojím
u papeže milost a potvrzení kompaktát Basilejských. K jednání
o návrhu tomto Matiáš zmocnil biskupa Tasa Olomuckého, Zdeňka
ze Šternberka i Albrechta Kostku z Postupic; Jiří poslal se své

strany Viléma z Rabí, Petra Kdúlince a Beneše z Weitmile. Ne

udává se, kdy jednatelé o to sjeli se na Polné u Zdeňka ze Stern-



berka; jen to víme, že na sněmu v Praze o sv. Valentinu (14 února)
držaném málo chybělo ku konečnému návrhu toho přijetí, kdyby
prý poslové mezitím od krále Kazimíra přišedší byli nepřekazili.
Byli to Jakub Dubanský, kancléř Polský, a Michal opat svátého

Kříže, vypravení z nového sněmu Petrkovského do Říma ve věcech

jak Polských tak i Českých, a slibovavší brzké vyřízení všech žá

dostí českých jak v Římě, tak i v Krakově. Nicméně král Jiří užil

příhodné doby té, a po sekretáři svém, Pavlovi proboštu Zderaz

ském, jejž vypravil v těch dnech ku Kazimírovi až do Litvy, do

léhal na rychlé i plné přijetí všech výminek ze sněmu Pražského
roku 1469 v den sv. Bonifacia jemu podaných, anby prý jináče
nemohl nežli urovnáním se § Matiášem pojistiti národu svému pokoj
po tak dlouhých a velikých záhubách tužebně očekávaný.
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Důležité jest poznati, jaké v okolnostech těchto jevilo se smý
šlení a chování na tom místě, odkudž rozbouřené události obdržely
byly první a hlavní postrk svůj. Přední, ale co do mravní povahy
také nejvážnější protivník Čechův v kolleji kardinalské, Jan Karvajal,
byl již ku konci roku 1470 odebral se na věčnost; dva jeho kolle

gové, Jakub Pavijský a František Sienský, kteréž oba někdy Pius II

jménem Piccolominův i pláštěm brunátným byl poctil, setrvávali
sice ještě v dávné nepřízni, ale naleznul se v posledních těchto
létech předce také kardinál jména nám neznámého, který neostýchal
se býti králi Jiřímu přítelem a ujímati se věci jeho více méně

zřejmě. Když takovouto ochotou svou objevil se poslovi, kterého
katoličtí páni čeští, králi Jiřímu vždy věrní, znovu vypravili byli do
Říma, král potěšen jsa velice, psal jemu hned a prosil, aby pře
devším přičinil se o zrušení klateb nad věrnými těmito vynešených.
Osvědčoval se, že nikdy zoumysla neubližoval otci svátému, ačkoli
těžké musel snášeli od něho hněvy. Přiznával se znovu ku poslu
šenství církve Římské, pravě, že uchylovalli se v čem, činil to dobrou
věrou, aniž mněl kdy státi kromě jednoty církve katolické, věda
že kromě ní nebylo spasení. Pravil že hotov sice byl poslati od
sebe sám také do Říma, a však že ponechal dílo to králi Kazimí

rovi, aby smířil jej se stolicí apoštolskou opět, jakož již dávno činil
se k tomu ochotným.

4"3
Nebylo však již dáno králi Jiřímu, dočkati

se upokojení na cestě této.
Spor o korunu českou mezi Kazimírem a Matiášem vedený

nedocházel rozhodnutí svého u papeže Pavla II ještě ani v této
době. Legat do Polska o to zvláště vypravený omlouval sice otce
svátého (v máji 1470), že mu nebylo lze odsoudit! Matiáše na-



prosto všeho práva k Čechám, k jejichžto dobytí podstoupil byl
již tolik práce i nákladu: ale s nálezem, kterýžby dvoru Polskému
všecku odjal byl čáku, odkládáno ještě dlouho. Legat Rovarella
mezitím nepřestával dávali Matiášovi netoliko naději, ale i pojištění,
že ho nemine ani apoštolské stvrzení, ani žádaná koruna česká.
Ku konci léta 1470 vypravili oba, Matiáš i Rovarella, bratra Ga
briele Rongoniho do Říma se stížností, že poslové Polští, byvše
v táboru kacířském u Hradiště (vlastně u Malenovic), slibovali prý
jménem Kazimíra i několika jiných knížat zjednati Jiřímu od stolice

apoštolské potvrzení kompaktát, čímž prý kacířům dodáno naděje
a odvahy nové. Z opovážlivosti té, že knížata osobovali sobě vliv

rozhodný na úsudky stolice papežské, Pavel II veliké bral pohor
šení, a psaními dne 31 prosince 1470 danými káral původy její
přísně, dokládaje nicméně, že o Kazimírově v tom nevině, co krále
právě pobožného, byl přesvědčen. Potom 14 ledna 1471 napomínal
císaře, aby setrvával ve smlouvě, kterouž měl s Matiášem, jelikož
svornosti a spojení jejich obou proti rostoucí síle Turecké bylo na

nejvýše potřebí, Matiášovi pak, na místě žádané koruny české,
poslal téhož dne zvláštní kapici a meč svěcený, aby ho užíval proti
nepřátelům církve. Matiáš tím potěšen byl sice velice, ale nikoli

spokojen.
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Ve psaních a skutcích posléze dotčených nebylo ještě po
zorovat! ničeho, coby králi Jiřímu nějaké odhlivení se u stolice

apoštolské bylo zvěstovat! mohlo: nastalo však konečně i to, jen
bohužel že již pozdě. O masopustě r. 1471 slaveny v Praze od

davky knížete Hynka, nejmladšího syna králova, s kněžnou Kate

řinou, dcerou knížete Viléma Saského. Knížata domu toho, kteří
vstoupili tudíž ještě v užší svazek přátelský s dvorem Českým,
byli sice ve spolku s některými jinými již dávno usilovali o po

kojné nějaké narovnání mezi papežem a králem Jiřím: ale teprv
po sjezdu Běláckém nabylo úsilí jejich větší opravdovosti a váhy.

4 ’0

K tomu cíli navráceno se zase na prostředky a cesty, které již
dříve, o podzimku r. 1465, navrhovány a jménem umluv Trnavských
naznačeny byly. Král Jiří mimo to měl i chtěl osvědčiti se, že ne

pravda byla, co mu od zlovolných do ust kladeno na sněmu Praž
ském dne 12 srpna 1462, jakoby přijímaní pod obojí vyhlásil byl
za nevyhnutelně potřebné ke spasení. Na základě takovýchto po

dání, schvalovaných a podporovaných také od císaře Fridricha,
žádalo se, aby papež suspendoval aspoň na chvíli klatby na krále
Jiřího a národ jeho vynešené, i aby vypravil do Čech vysokého



preláta k dokonání umluv a oprav potřebných. Poslové knížat Sas

kých, nesoucí žádosti a návrhy takové, stihli do Říma okolo 20 března.
I jest to skutek ovšem důležitý a památný, že ani papež ani kardi
nálové již nezamítali podání toho naprosto, ale vzali je v uvažování

opravdové. Byliť oni nedlouho před tím na veliký sněm říšský do
Řezná vypravili kardinala Františka Sienského, kterýžto na cestě
potkav se s dotčenými posly, mnoho s nimi také vyjednával. Uza
vřeno tedy konečně od papeže v radě kardinalské dne 8 dubna,
aby kardinál Sienský ze sněmu Řezenského uvázal se také v českou
věc a dovedl ji, budeli možné, k žádoucímu cíli pokoje a jednoty.
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Takovýmto spůsobem obloha, nedávno ještě celá chmurná
i černá, vyjasňovala se na vše strany, a bouře nezkrocená, vy
chrlivši všecky své hromy a vichry, počala ustupovat! naději po
koje a ticha tím blahodějnějšího, čím krutější byly vzteky předešlé.
Nebylo již potřebí, nežli pokročit! na dráze nově ražené, aby vrátili
se dnové rozkvětu a požehnání. Ale tu vkročila s hůry do dějin
vůle, která nezná mezí ani předpisu, a povolala výtečného hrdinu
s jeviště v tom okamžení, kdežto vyprázdniv číši utrpení až do dna,
měl státi se původem a poživatelem nového blaha i nové slávy.
Osudové, zdá se, chtěli Čecha míti ne tak vítěze, jako mučenníka.

Dne 22 února 1471 umřel v Praze M. Jan z Rokycan, volený
arcibiskup, jenž již od půl století stál byl v čele podobojí církve
české, a upravoval, řídil i zastával veškeren duchovní život a ruch
její. Podavše my na svých místech dosti hojné zprávy o působení
a povaze ducha jeho, nebudeme jich zde opakovati. Co do těla
líčen byl co muž slušné, však ne příliš vysoké postavy, širokoplecí
a tlustý, mohutných prsou, s lysinou na čele. Byv r. 1447 padesáti
letý, dosáhl věku svého asi 74 let. V posledních 20 létech jeho
života roznášena o něm často pověst, žeby mrtvicí raněn byl; ne

bylo však na něm proto nedostatku viděti, leda snad že někdy za

koktával se. V obcování byl ke všem lidem přívětivý a ochotný.
Starý letopisec praví, že byl syn kováře chudého v předměstí Ro

kycanském, a že bůh skrze něho veliké a spasitelné věci působil
a zůstavil Čechům. »Báli se ho, (tak dí,) domácí i okolní, král,
králová i páni; neb on se bál milého boha a byl pilen modliteb
ve dne i v noci i hned z mladosti. Pochován jest v kostele Týnském,
při jehožto pochovávaní byla královna Johanna, knížata, páni, pa
noše mnozí.« Těžko věru říci, potkalo-li ho více lásky a úcty,
aneb nenávisti a potupy na tomto světě. Aspoň jistě celé XV století
nevidělo muže, netoliko v Čechách, ale ve křesťanstvu vůbec, proti



kterémužby jazykové i péra více se byli ostřili, nežli proti Rokyca
novi; dle svědectví učenníkův svých živ prý byl co svátý, a umřel
co blahoslavený; dle odpůrcův ale živ byl co nešlechetný zločinec
a umřel co zoufalec/ 07 Však kromě nářkův na kacířskou jeho pře
vrácenost a svéhlavost, o kteréž věk náš již poněkud jináče souditi
zvykl nežli věk jeho, neprovedeno naň, pokud naše vědomí stačí,
nic coby kalilo mravní památku jeho. Že královská města podobojí
v Cechách bránila katolíkům právě tak, jako katolická podobojím,
usazovati se u nich a požívati práva měšťanského, nebyla věc šle

chetná, ale dála se i bez Rokycanovy vůle a poručení; ježto svě
dectví nepodezřelá o neobyčejné jeho snášelivosti ve věcech nábo

ženských jsou před rukama. U pozdějších spisovatelův musel Roky
cana také zhusta trpěti za krále Jiřího: neb veškeren odpor, který
tento stavěl proti Římu, připisován jen nezbednému jeho naň do

léhání; dobré rady neprospívaly prý u krále nic, když Rokycana
vládnul všemi jeho úmysly. My o tom řeči slyšíme, skutkův ne

vidíme; aniž známe krále Jiřího tak nedospělého na duchu, aby co
dítě byl se dal přemlouvati a voditi od kohokoli.

Pravdivéli jest podání, že král navštívil M. Rokycanu na smrtelné
jeho posteli, byla to bezpochyby poslední jeho chůze na tomto
světě

: neb již o čtyři neděle později, v pátek dne 22 března [1471],
následoval ho také do hrobu sám. Ani o příčinách i okolnostech
jeho smrti nezůstaveno nám hojnější paměti, nežli že umřel na

vodnatelnost, a postava jeho přirozeně těžká, i hrubá že opuch
nutím zvláště nohou a pak i ostatního těla upadla byla posléze až

do neforemnosti. Když z mrtvého těla vybrána střeva, nalezena

játra do polou zkažená a ve žluči kamének holubímu vejci podobný,
břicho pak tukem na píd? tlustým obrostlé. Mrtvola ve hlavní síni
dvoru králova na starém městě ležela v sobotu a v neděli k obec
nému podívaní; v pondělí 25 března pochována ve hrobkách krá

lovských n sv. Víta na hradě. I poněvadž nevědělo se, kdo bude

nástupcem trůnu, králova rada sšedši se uzavřela vésti všecky věci
dále bez proměny jako potud; hlavní moc výkonná byla v rukou
knížete Jindřicha syna králova, co strážce koruny a klenotův zem

ských, a Samuele ze Hrádku a z Valečova, co podkomořího zem

ského i purkmistra Pražského pospolu.
40*

Ztráta obou hlav, duchovní i světské, mezi podobojími, tak
rychle po sobě, nemohla nedojírnati hluboce národu, kterýž nucen

jsa hájiti bytu svého proti celému takořka světu, nebyl ovšem
Palacký, Dějiny české IV., vyd. 4. 39



bohať na výtečníky podobné; neb dle slov souvěkého letopisce
»onen slovem a tento mečem bránili Kristova kalicha,* král pak
zejména >stálý nalezen byl ve přijímaní krve jeho předrahé až do
smrti.* Protož není divu, že pláč a úpění rozléhaly se po Praze
zvláště při králově skonání, a že při pohřebil jeho panovala ještě
větší žalost nežli nádhera. Však ne sami toliko podobojí, ale
i katolíci oplakávali krále, o kterémž obecný šel hlas, že jemu
podobného v Cechách nebylo ani nebude; neb zrodiv se z lůna

národu, necizil se ho nikdy, ale dělal se mu nade všecky jiné
otcem moudrým i starostlivým.
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Podavše již ve vypravování dějin drahně svědectví souvěkých
o povaze těla i ducha krále Jiřího, nebudeme jich opakovati, ale

připojíme raději několik ještě nedotčených. Pan Ctibor z Cimburka
poznamenal o něm, že byl »mudřec přirozený, bez písemného
ostření smysla* t. j. bez učenosti, a že šla o něm pověst až do
končin světa, kterak vysoce všecky sousedy přesahal moudrostí a

spravedlivostí, tak že opatrnosti jeho rozum lidský stihnouti nemohl,
a přem, 'kteréž před něho přicházely, nalézal se hojnější u něho
nežli u kohokoli dostatek soudu; nad to pak že byl »pyšným
protivník, poddaným obhájce, neposlušných skrotitel, pochlebníkův
nepřijímatel, věrných ochranitel, služebníkův štědrý dárce, mysli
ustavičné, v práci neustálý, laskavce lidský* atd. í jeden z ©úhlav
ních jeho protivníkův, Polský dějepisec Dlugoš, který z přílišného
zelotismu nepřestával tupiti v něm kacíře, vyznal předce, že Cechové
želeli jeho ztráty nejvíce proto, že »ku prolévaní krve lidské ne

býval kvapným.* Pražský kanovník M. Pavel Židek svědčí, že
ohledem na pohlaví živ byl bez ouhony, a že míval obyčej vždy
po jídle dávati audience každému i sebe chudšímu, kdo k němu
o spravedlivost aneb o pomóc volati se chtěl. Méně chvalně po
znamenal doktor Řehoř z Heimburka, že zvláště v posledních
létech dělal se »čím dále tím skrbnějším,* když totiž již rozhodnuto
bylo, že synové po něm kralovat! nebudou: neuchranná to vada
zásady o nedědičnosti trůnu. 460

Také o panování králově a ideách, kterými vésti se dal, vyložili
sme věrně, cokoli ze souvěkých a věrohodných pramenův sebrati
lze bylo; čtenáři již volno, utvořit! sobě z toho soud spravedlivý
a bohdá i důmyslnější a trefnější, nežli nám podařiti se může.
I nebudeme o tom dále šířiti se, aniž pustíme se do rozjímaní
otázky podnes sporné, bylli Jiří z Poděbrad dle učení církve



Však jakkoli rázně tu chválen hrdinný králův zápas se před
ními mocnostmi středověkými, císařem a papežem, i s nejsilnějším
jich obou zástupcem, králem uherským: nepostačuje předce zřetel
obrácený pouze na osoby, a ne spolu na poměry a zásady, o které
se jednalo; neb ne proto válčeno s Jiřím, že byl králem, ale že

byl dvoru Římského neposlušným. Byl pak neposlušným ne z bujné
nějaké svévole, ale z poměrův jemu uložených, z potřeby hájiti
novověké právo politické v Cechách, které vymezovalo církevní
autoritu z věcí státních, a neuznávalo povolání jejího, vynášeti
nálezy vůbec všeplatné. Pravili sme již nahoře, že Čechy byly
první stát laický ve křesťanstvu; to jest, že postavily se první
skutkem na dráhu, na kteréž za našeho věku stojí státové křesťanští
všickni, s výminkou tuším jediného ještě papežova státu Římského.
Dějiny vůbec svědčí, že každý pokrok osvěty ve společnosti lidské
kupuje se obětmi pro původy jejich více méně bolestnými. Král

Jiří také, k zastání své zásady, přinucen byl přinesti v obět nejen
domácí a osobní blaho své, ale i pokoj a květ vlasti, o kterýž
pečoval byl celou duší svou ode mládi. I jakož někdy M. Jan Hus
utrpěl za osobené právo svobodného skoumání a osobního pře
svědčení ve věcech víry, kteréhož za našeho věku požívá již celý
svět, tak i Jiří z Poděbrad, podnikav tolikerá protivenství hlavně
za příčinou vymanění se z poručenství hierarchického, stal se
mučenníkem idey státu moderního. Neníť pochyby, že kurie Římská,
kdyby v boji s ním byla nezakusila moci neodolatelné nového
toho živlu, bylaby ve velikých převratech XVI století neobmeškala
pokusiti se opět vší silou o jeho konečné utlačení a udušení.

katolické skutečně kacířem, čili nic. 461 Skončíme upozorněním na

myšlénky některé, ježto naskytují se při uvažování, byloli osudem
uloženo Jiřímu z Poděbrad ve dramě dějin všesvětových hráti osobu
důležitou, a kterou ?

Jeden z básníkův XVI století, Jan Jakub Manlius, snažil se
označit! osobu krále Jiřího v dějinách distichem následujícím:

T. j.:
Nic-tě orel, nic Řím hrozivý, nic braň nedovedla

Uhrova: i všemu já vzdor světu žezlo nosil.

Nil aquilae, nil Roma minax, nil arma valebant
Pannonis: invito sceptra vel orbě tuli.

39*



Neméně důležité, ačkoli poněkud jen záporné, jest krále Jiřího
značení v osudné otázce Turecké. Dějepiscové říše pololunní ne
mluví sice o něm, ba ani o jménu jeho nezdají se věděti: a předce
k rozšíření vlády sultánův, v Europě, a zvláště v zemích Podunaj
ských, nic nenapomohlo podstatněji, nežli nešťastný spor vypuklý
mezi králem českým a stolicí Římskou. Nechceme nastupovati na
domnění od cizozemcův za věku Poděbradova hlasitě a zhusta roz

nášené, žeby on, postaven buda v čelo výpravy všekřesťanské proti
mohamedánům, neomylně byl vztýčil kříž kleslý v Cařihradě opět;
štěstí válečné bývalo i bude vždy a všude více méně nejisté: ale
nikdo nemůže bráti v pochybu, že přední tehdáž křesťanstva štít a

obránce, král Matiáš, kdyby byl nevysílil a nezemdlil se v nepro
spěšném i neslavném boji s Cechy podobojími, bylby mohl nabyti
zásluhy a slávy mnohem trvalejší skrze zamezení a odvrácení po
krokův Tureckých na Thráckém polouostrově, pokud moc a vláda

jejich byla se tam ještě nezakořenila. I neníť to marný domysl,
když řekneme, že země Uherská musela později téměř dvoustoletou
trýzní strádati a odbývati za poblouzení a provinění nejchválenějšího
krále svého. A dle toho nelze také zamlčeti, že mužové dva, kteří
hned od počátku nad jiné nade všecky pilněji horlili a usilovali
o vypuzení moci Turecké z Europy, Jan Kapistran a Aeneas

Sylvius, sami klestili jim zase cestu do srdce křesťanstva, davše

první a hlavní příčinu ke zrušení kompaktát Basilejských, a k ne

řestem nesčíslným ke všem, které vyprýštily se z neblahého
skutku toho.



Když sem z Říma do Cech vrátil se, nalezl sem přátely své
v různici a svádě, a ti co dříve byli milovali se, brojili nyní proti
sobě v záští otevřeném. Divil sem se a skoumal soukromí, kudy
nám tu vzešlo cosi podobného Gibellinům a Welfům; ježto jedni
s církví stojíce pro víru, druzí krále svého se držíce od papeže
ssazeného, krutou vedli mezi sebou válku, a mnohé krveprolití,
porážky, vraždy, loupeže, pálení a plenění, zádavy paní a panen
i jiné nepravosti dály se. Když o tom rozličné mezi lidmi probíhaly
řeči, náhodou octnul sem se ve společnosti mužův urozených a

slavných, ježto ve vlasti nad jiné moudrostí a vzdělaností vynikati

a) Srovnej knihy předešlé článek 7, str. 216-7. Spisovatel v listině, kte
rouž 5 Jun. 1469 potvrdil městu Prachatickému některá privilegia, dával sobě
titul následující: Joannes dominus de Rabenstein, Wyssegradensis praepo
situs, regni Boemiae cancellarius supremus, Sedis apostolicae protonotarius
et referendarius, doctor etc. (sic). Byl tehdáž sídlem na Prachaticích, kdežto
i sepsal Dialog tento asi o tři měsíce dříve. Kancléřem českým jmenoval se
na jalovo, co Vyšehradský probošt, nezastávav ouřadu toho nikdy; vědomo
zajisté, že Prokop bratr jeho byl kancléřem českým do r. 1468, a po něm
Ctibor Tovačovský z Cimburka.

Slovútnému práv z natě li, Janovi Grassovi, ctě
nému mistru svému, Jan z Rabšteina pozdravení
vzkazuji.

Dialog Jana z Rabšteina od roku 1469.
(Z rukopisu latinského přeložený a zkrácený.

a
)

Příloha ku knize XY.



se zdají; Zdeňka ze Šternberka, kterýž od církve za nej vyšší ho

vůdce ve válce ustanoven jest, Viléma z Rabí, pána katolického
požívajícího nemalé vůbec vážnosti, a Jana ze Švamberka, mistra
křížovníkův Strakonických, jenž mezi nima stavil se jako u prostřed.
Oni pak spatřivše mne, ptali se: proč ty, Jene, přišel si k nám ze
zemí latinských ?

Švamberk. Toť se mýlíš velice. Ve hluku zbraní studiem
pokojným není místa.

Zdeněk. Omyl jeho jest bez viny, an, jakož ekl
sv. Jeroným: Bonus in foro, malus in thoro, a naopak. Však on
nám i ve válce i v pokoji platně poslouží.

Švamberk. Jábych také rád byl pokoji, ale papežův legat
káže válčiti, a kdoby nechtěl, tomu služby boží stavuje, klne,
důstojenství odjímá, a to všecko jménem nejvyšším otce svátého.

Rabštein. Slyším a trnu podivením. Pane Zdeňku, však ty
to prý vedeš, pověz, kterak se to děje ?

Zdeněk. Známo jest již po celém světě husitské kacířství,
ano řádně odsouzeno jest od koncilií i od papežův, jehož ochránce

Jiří z Poděbrad, někdy král Český, pohnán byv k soudu a nedo
staviv se, prohlášen jest za kacíře, opovězena mu válka, já jmeno
ván jejím velitelem, a přikázáno všem věřícím, aby pomáhali mně
a ne jemu.

Rabštein. Já jistě vždy chci poslušen býti stolice apoštolské,,
ale věc ta naplňuje mne takovým podivením, že nevím co říci.
Kterak pak mohl onen Jiří, kacířem jsa, dosáhnouti důstojenství
královského ? Povězte mi o tom, neb já tehdáž nebyl sem v zemi.

V ilém. Toťby arci nejlépe vyložiti mohl Zdeněk sám, neb on

byl přední toho původ i první volič: ale když již stal se pře
vrátilcem zuřivým, povímť já ti to krátce. Po smrti krále Albrechta,,
když mnohé byly v zemi rozbroje, Jiří z Kunstatu a z Poděbrad
stal se náčelníkem strany jedné a Zdeněk tento náš připojil se
k němu co druh jeho; oba tehdáž byli spolu jako jedna duše
i jedna ruka; oba zmocnili se Prahy, vypudili tam katolíky a

usadili Rokycanu zase; pak obohativše se kořistmi, uvedli do
království Ladislava ne co dědice, ale co voleného krále. Po jeho
pak smrti, když na sněmu o krále nového jednáno bylo, a jiní

Rabštein. Chci ve vlasti oddati se studiem svým v pokoji.

Rabštein. Války já všude nenávidím.



pochybovali ještě, kohoby voliti měli, Zdeněk první pokleknuv
před Jiřím, pozdravil jeho co krále, po čemž lid obecný hned
volati se jal: živ buď Jiří král náš český! Mnozí tehdáž katolíci

reptali proti tomu, ale vidouce velikou jejich obou moc, museli
mlčeti.

Zdeněk. Vilém křivdu míchá s pravdou, z pouhé nechuti
proti mně. Jáť byl Jiřímu arci nápomocen, ale jen proto, že sliboval

poslušenství stolici apoštolské.
Vilém. A proč si tedy pomáhal jemu vyhánět! kněží katoli

cké? proč bojoval si sním proti Oldřichovi Rosenberskému, proti
Míšeňskému a jiným? Vždyť tehdáž ještě byl nepřisahal poslušen
býti papeže.

Zdeněk. Ačkoli ještě papeži nic, ale vždy byl mně sliboval
mnoho.

Vilém. Proč tedy, když viděl si opak jeho skutkův, nepře
stával si obcování s ním, a jsa horlitelem pro víru, nepostavil se

proti němu ?

Zdeněk. 1 na to časem svým dána bude odpověd. Nyní ale
řekněte mi, co sem činiti měl, když mne otec nejsvětější ustanovil
za velitele války této ?

Vilém. Odpusť, příteli Zdeňku, bylo v té věci ještě něco

více, nežli rozkaz otce svátého. Počnu trochu výše, a doufám, že
mi pravdy odpírat! nebudeš. Když Jiří rukou mocnou chopil se
královského žezla, nebývallis ty ve všech jeho radách? Jistilli on

něco, ty potakal si, zapíralli, zapíral si; on řekl že bílo, ty dodal
si že jako sníh; on že černo, a tobě zdálo se jako havran. Potom
s volí Jiřího ty hubil si nadání klášterská i kostelní, obloupil si

dědictví pánův Hradeckých, tvých strýcův Sternberkův i Smiři
ckých b

) a mnoho jiného činil si, o čemž mlčeti chci, abych nedal
příčiny ke zlolání. Pak nabyv již velikého bohatství, když před
vídal si rozbroje domácí, an odboj u jedněch již počínal, u druhých

b) Latině zní toto místo: Post auctore Georgio monasteriorum et eccle
siarum dos per te destructa est, hereditas dominorum de Nova domo, tuorum
patruorum Sternbergensium itemque illorum de Smirzicz expilata est etc.
(MS. klade »illomm de Stinguicz,* špatným čtením za »Smyrzicz«.) Zdeněk
ze Šternberka r. 1453 stal se byl poručníkem sirotkův Jana Smiřického, po
němž i panství Roudnické naň přešlo; spoluporučníkem byl Jan starší z Rab-
Šteina, Vyšehradský někdy purkrabě a kancléřův i proboštův vlastní bratr,
ne bratranec, jakož sme posud se domnívali.



počínali chtěl, položil si sobě klamlivé naděje v to co neslušného
jest, a připojiv k sobě tovaryše chtivé novot, s nimi v nový jakýsi
závazek vstoupil si.

Zdeněk. Pod přikrytím dotýkáš mé dobré pověsti, jakobys
co zlého tajiti chtěl. Budešli tak pokračovat!, pánové, já rnlčeti
nebudu.

Rabštein i Švamberk. Mluv zřejmě, Viléme, nechaje
barev řečnických a sofistických.

Vilém. Řeknu tedy zjevně, co sem přikrýval: po novém
povýšení, po královském důstojenství zabažil si se.

Zdeněk. Bůh mi svědek, že mi to nikdy netanulo na mysli.
Jakžbych na to myslil, když to jen mužům nejmoudřejším a nej
srdnatějším dařiti se může ? Příklad máte na tomto Jiřím, kterýž
když nehodně povýšen, hodně zase svržen jest. Protož aby mi se

nepřihodilo také, žebych s větší hanbou s trůnu sehnán byl, nežli

byla čest, s kterouž bych naň dosednul, spokojuji se stavem svým,
aniž toužím po vyšším. Pro víru však katolickou všecko trpěti
nikdy sem se nezdráhal. Lidé neumějíce jazykův svých rníti na
uzdě, mluvívají to i ono: já však nepravdy pravdou vždy po
ráželi budu.

Vilém. Slova slyšíme, na skutky se díváme. Povím dále, cos
dělal. Na hradě tvém Zelené hoře, jejž vystavený na klášterském
záduší ty podle tvé svrchované k duchovenstvu, stolici apoštolské
a pánu bohu lásky osáhnul si, sešli ste se biskup Vratislavský Jošt,
Jan Rosenberský, Burianové oba Gutšteinští, Bohuslav Svamberský
a jiní. Ty jakož oplýváš opatrnou chytrostí, přemluvils je snadno,
že všelicos ve království opravy potřebovalo, abys stal se ředitelem
skutku takového: tu minci, tu práva, tu nevím jaké svobody že
od Jiřího rušeny bývají, ohlašoval si a sliboval hájili jich ty, kterýž
si měl se státi sám hlavním jejich rušitelem; a tak přidruživ k sobě
tovaryše mocné, dal si se v odboj. My ale, kteří sme milovali

pokoj a rozuměli, kam to vše měřilo, nebyli sme k tomu nikoli

voláni, abys neměl překážky. Z lásky k obecnému dobrému potom
v městečku Jindřichově Hradci sešli sme se s tebou, já i jiní; byl
tam s námi našeho Jana vlastní bratr Prokop Rabštein kancléř, muž
nemalé vzdělanosti, vlídnosti a opatrnosti. Když počalo rokování,
ty podle obyčeje svého před jinými jal si se řečniti, a proti Jiřímu
všecko svrchudotčené s velikým nadsazováním přednešeno. Což

když my že všecko má opraveno býti vyznávali sme, ty nižádné



cesty ku pokoji přijití si nechtěl, alebrž důrazem pánovitým, jakoby
již koruna na čele tvém blýskati se měla, všecko zavrhl si, cokoli
sme my pro dobré obecné byli ustanovili, a což nejvážnějšího jest,
slyšte páni a přátelé! Zdeněk náš veřejně otázán jsa, chceli pro
víru katolickou válku vésti s kacířstvím husitským, veřejně vyznával
pod přísahou, že jeho věc není starati se o víru, to že zůstaveno
papeži, a této různice české, kteréž nemohli předkové, že ani on

vykořeniti nemůže, ale že o svobody, o práva i minci stojí, aby
byly jakovýchž království potřebuje, tak mluvil. Toto tvé vyznání
snášíli se s řečí tvou nynější? márneli tě za jednojazykého, či za

dvojjazykého míti ? Odpověz medle, rád to uslyším.
Zdeněk. Jsou lidé, kteří ničeho přednášeti neumějí, aby při

tom neláli a neutrhali. Já i přátelé moji nedávali sme se v nijaké
jednoty neslušné, ale vidouce všeliké katolíkův útisky, když Jiřího

iž bohu a svaté církvi nevěrného býti poznali sme, stavili sme
obecné dobré nad své vlastní, a jednotu, kterouž ty káráš, ve vší
cti sme založili. A věru na sjezdu Hradeckém neslušelo před tebou
a jinými ve víře vrtkavými, jakož skutkem ukazujete, odkrývati
tajemství její a metati perly před svině, aniž sem tehdáž ještě byl
obdržel určitý od stolice apoštolské rozkaz. Ale jak mile došel,
umínil sem poslušen býti otce svátého co syn věrný, a budu rozkaz
ten konati, pokud život mi postačí. Ty za katolíka se vydávaje,
proč poslouchat! se zdráháš ?

Vilém. Až tě uhlédám velikým prelátem, budu i já po
slouchat! tebe. Jaké to bude štěstí pro církev Pražskou, když
takového bude míti arcibiskupa! i již uznám, že právem stal si se

pánem Roudnickým, an odtud vyšel nám opravce víry. Však

kdybyste s obecnou poradou byli dali se do věci, a neprznili jí

nepravým ku papeži donášením, jižby pomáhali provesti všichni,
co všichni uchválili.

do rady ?

Rabštein. Ať Vilém se hájí, jak umí; já ovšem za to mám,
že mnoho jest v této zemi katolíkův, kteřížby tak dobře byli raditi

uměli, jako vy. Proč ste jim nezjevili úmyslu svého ?

Vilém. Povím něco ještě horšího. Zdeněk svěřil a poručil
arci jednání o věcech víry mnohým katolíkům, ale lidem lehkým,
neumělým a zlodějským.

Zdeněk. A měli sme snad tebe aneb tobě podobné bráti

Zdeněk. Mlčeti vhod bývá někdy největší opatrnost.



Zdeněk. To řídili duchovní naši představení, mužové moudří
a výborní. Však jakož nese přísloví, kdyby papež hůlku nám dal
za pána, ještě bychom jí poslouchat! měli.

Vilém. Neviním já papeže, ale vás, kteříž ho zle zpravujete,
a když kdo, znaje lépe věcí stav, jinak soudí než vy, hned jej za

podezřelého, za nevěrného, za přítele kacířův osočujete. Proto po
tahujete k sobě z chátry povolné nedouky, třebas doktory se býti
honosili, poroučíte je stolici Římské, a odjímáte tím váhu věci,
kdežby jí přidávati bylo potřebí.

Š vamberk. Kam to zabíháš, Viléme? Stolice Římská vždy
s nejlepší rozvahou a moudrostí jednává, i nesluší lehčiti autority její.

Zdeněk. Nejvyšší právo jest vůle papežova, kteréžto lidé
všichni z potřeby spasení mají poslušni býti. Ta pravda jest pevný
základ můj.

Rabštein. Není pochyby, že stolice apoštolská věci své

vždy tak vede, že sotva lze nalézti kromě ní moudrosti větší. Ale
lidé jsou smrtelní, a kolik umění má moudrost k zamezení zlého,
tolik umění má i zlost k podvedení moudrosti. Pročež neneslušně
zní kanón církevního práva, že papež může oklamán býti a klamati,
zapomenouti a chybiti, církev ale, nevěsta Kristova, že vždy ne

omylná zůstává. Ve věci Zdeňkově papežli či kdo jiný byl kla

matelem, jábych říci neuměl, nejsa jí dosti povědom.
Vilém. Já jen skutky za svědectví uvedu, podle nich sudťe

potom sami. Slyšeliliste kdy, páni a přátelé! že to v právích
založeno, aby nezrozeňátka v břichu mateře do klatby dávána byla,
za interdiktu aby umírajícím odpíráno bylo pokání, kromě za

peníze, a interdikt sám aby ohlašován byl, kde nebylo nižádného
provinění?

Vilém. Stalo se toho dosti: ať zamlčím o jiných, váš Eliáš,
ne Karmelský prorok, ale bílých premonstrákňv odpadlec slavný,
kterémužto k vaší prosbě, pro jeho zvláštní ztřeštěnost, celé řeholy
zpráva svěřena jest, páchal věci takové nejednou. c

)

c) Text původní, trochu nezprávný a temný, zní takto: Helias vester
non tamen (MS. tantum) Carmelites propheta, sed illustris alborum Premon
stratensium monachorum apostata (MS. apostolus), cui ad vestras preces totius
ordinis summa ob ejus singulárem stoliditatem commissa fuit etc. Eliáš ten,
někdy husita, byl nyní spolu farářem v Jindřichově Hradci a administrátorem
biskupství Litomyšlského.

Vilém. Skutky vypravuji, do práv se neznám.

Zdeněk. O tom já nic nevím. Pověz, kde se to stalo?



Vilém. Všude, kde pán místní, chtě požívati pokoje, ne

pomáhá žádné ze stran válčících. A řeknu něco ještě podivnějšího:
kdokoli neukáže se přítelem a chvalitelem Zdeňkovým, dáván bývá
do klatby veřejně.

Zdeněk. Ne mně, ale bohu dává se chvála. Kdo zlořečí mně
a válce boží, kterouž vedu, zlořečí náměstku Kristovu, a tak i Kristu
bohu samému, a protož dle sv. Pavla právem bývá ve klatbě.

Vilém. Kéžby to boží válka byla, kterouž vedeš! Nebyloby
v ní tolik zlodějství, vražd, palictví, záhub klášterských a zádav
panenských. Jeliž pak to boj boží, kterýmž Chotěšovský klášter
panenský, zachovaný v tolikerých bouřech předešlých, celý v ohni
a v sutinách se octnul, a panny nábožné i probošt jejich na žebrotu
uvedeni, jelikož všecko jejich zboží movité i nemovité od tvých
pomocníkův rozdrancováno ? Totéž učinil si chrámu Teplskému,
ježtoby toho ani Husité, ani Táboří a Wiklefáci byli nedopustili se.
Co mám říci o obnažování počestných ženských, o vraždění ne

mluvňátek, o pálení vesnic katolických, pro kteréž nejedni věrní ze
zoufalství oběšením se sami usmrtili ? U všech všudy svátých! toli
ty nazýváš boží válku? tyli věci páchají se z rozkazu náměstka
Kristova ?

Zdeněk. Mečem počala ta sekta, mečem zahynouti musí.
Vlídnosti nezasluhuje, kdo lidství nehodným se býti ukazuje. Na
kacíře vynešena klatba i prohlášen kříž; který katolík nepomáhá
proti nim, pomáhá jim, a zasluhuje trestán býti jako oni.

Vilém. Bůh dal všem zvířatům zbraně přirozené, jelenům
parohy, kancům kly a koňům kopyta, jen člověk rodí se nahý a

bezbranný: ale dán mu rozum, který nahražuje zbraně všeliké.
Proto chtěl bůh, abychom rozumem vedli všecky věci své a nedá
vali se v nebezpečí všetečně, aniž pokoušeli nebes dožadováním

pomoci zázračné. Čeho někdy císař Římský, král Uherský a Český
ve spolku s mnohými a velikými knížaty i obcemi sotva podniknout!
směl, toho vy odvažujete se sami, beze vší cizí pomoci, bez porady
a vůle jiných, kterým na vyplení kacířství záleželo neméně nežli
vám. Proč neoznámili ste pánům a šlechticům vůbec úmyslu svého ?

proč, když nebezpečí má býti obecné, porady a uzavření dály se

soukromí? Ale arci pod pokličkou kryl se had. Ten králem, onen

arcibiskupem, jiný komorníkem, jiný zase kancléřem měli se státi.

Švamberk. I já slýchal sem o tom od mnohých.
Zdeněk. Pouhé to klevety. Kde pak stal se interdikt bez práva?



Naděje sklamala. Protož, pomoz co pomoz, chytáte se víry, kterou
někteří z vás dříve sami pronásledovali, a když již nic nepomáhá,
provozujete se Zdeňkem tyranství a ukrutnosti neslýchané. Není to
cesta k obnovení a zvelebení, ale ke zkažení a zničení království a

víry. O kéžby vše známo bylo papeži, co zlého děje se od vás!

kéžby jen o tom věděli kardinálové a legati! Ale vy to umíte

chytře zamezovati. Přijdeli legat, musí dle vaší rady z venku
obcházeli hranice aniž pouštěti se do země, ani jaké sjezdy míti
s těmi, kdo vás nenásledují, abyste v lotrovství svém ani prozrazeni,
ani rušeni nebyli: a chceli kdo předce s pravdou k němu, tu vy
hned jej vykřikujete za kacíře, za odtržence.

Zdeněk. Již mi uši brní z toho, cos tu křivého natřepal;
chtěl sem se hněvati, ale vidím, že od přírody nemůžeš, nežli vše

vykládati ve zlé. Nikdy já nebažil po království, ale vida křivdy,
které se dály, zasadil jsem se o hájení práv a svobod našich. Přišly
potom rozkazy apoštolské, kteréž já konám a konati nepřestanu
až do krveprolití, doufaje, že za ztrátu jmění časného bůh obdaří
mne svou milostí věčnou. Nezapírám, že některé kostely zbořeny
jsou, ježto kacíři posádkami svými obrátili je byli v peleše lotrovské;
pro zamezení většího zlého učinili sme, čeho žádaly čas a bouře
zemské. Vše ostatní, co pravíš, pochází jen z nevyrovnané drzosti tvé.

Vilém. A bože milý! kde pak může býti více drzosti, nežli
u toho, kdo jme se rozhodovati osudy království a vyháněti krále,
a pak bělmem umělým zastříti hledá oči naše ? A co pravíš, že
tě došly rozkazy apoštolské: však bylyby nedošly, jakož vím na

jisto, kdybyste jich byli nevyloudili zprávami svými křivými a ne

šlechetnými.
Rabštein. ]ái arci slyšel sem od otcův velmi slavných, kdyby

papeži byla známa učiněna všecka nesnáze té věci, žeby rozkazové
nikdy byli tak kvapně nevyšli. Ale vědomo, že velmi pilně o to
žádali někteří z vašich, a že to pokládáno za věc snadničkou. Věře
tomu, dal otec Římský své svolení: neb pročby odpíral ? an dávno
žádostiv byl potření čela Čechův některých. d

)

d) Důležité toto místo zní v originálu; Audivi čerte patribus ex cla
rissimis, si haec res adeo difficilis nota reddita fuisset suramo pontifici, num

quam in hoc negotio adeo čito mandata forent. Sed petitům scimus cum in
stantia ab aliquibus ex vestris, facillimum judicatum. Credens concessit pon
tifex Romanus; quid enim denegaret? qui dudum illud, quatenus frons ali
quorum conteratur Bohemorum, persuadere laborabat.



Vilém. Dokládám se i svědkův prvního vašeho spolčení, že

ne všickni tovařišové tvoji rukou společnou žádali tebe od stolice

apoštolské za nejvyššího vůdce.

Zdeněk. Kolikero ty spolčení počítáš, já nevím ; znám jen
jeden spolek katolický pro spasení duší našich. Moji spoluobránci
víry volili mne sobě na čas za vůdce; potom stolice apoštolská ze

vlastního hnutí ustanovila mne náčelníkem války.
Vilém. První spolčení stalo se na Zelené hoře, kdež o víře

nebylo ani zmínky. Podruhé spolčili ste se v Olomouci s králem
Uherským, vy již noví obráncové víry, k ochraně církve Římské. e

)
Pak někteří z vašich zase do třetího dávají se závazku, aby ne
straníce nikomu, požívati mohli pokoje. Abychom uvěřili, že papež
ze vlastního hnutí jmenoval tebe náčelníkem, potřebí byloby mnohých
dňkazův. Chytrostí nejsubtilnější sebral si pečeti všech tvých spole
čníkův, abys psaní jménem všech, ale bez jich vědomí, pro nasycení
tvé pýchy ke stolici Římské a jinam dle libosti rozposílal. Sel ke
dvoru Dobrohost Ronšperský, a co tam dělal, dobře jest vědomo;
pak co ten tvůj apostatský doktor Eliáš, co převor kláštera sv.

Dobrotivé, co bratr Jan Kadanský a jiných lehkých lidí celý hluk
jednali, myslím že k tomu nebyla všech vůle. Šestero pečetí máš
arci ty sám ve své moci.

Zdeněk. Kdyby nebylo mé trpělivosti a já nehleděl na
churavost slabého těla tvého, pocítilbys důrazu rukou Zdeňkových,
Viléme ! muselbys aneb soubojem dokázati věci své, aneb potlučením
ust tvých naučilbych tě, kterak o lidech šlechetných a silných
mluviti sluší. Však věru na cvrkání jednoho cvrčka nic nezáleží.

Zdeněk. Nuže tedy bláhovče! když tak chceš, mečem roz
hodněme půtku!

Rabštein. Boha se dokládám, že mi prospěch všech věrných
katolíkův velice na srdci leží. Ale již v cizině slyšel sem stěžování

pánův a knížat všelikých, že válka tak krutá počata bez jejich
vědomí a rady; tím snáze pochopiti jest, že těžce to nesou čeští

páni katoličtí. Kéžbys byl dříve svolal všecky ku poradě, a kéžbys
svolením všeobecným ustanoven byl za vůdce 1

Zdeněk. Co se stalo,, nemůže odestati se. Však věci počaté
dostane se boží pomocí brzy konec žádoucí.

Vilém. Hněvá se. Pověz pravdu a ubijí ti hlavu.

e) Míní se tu bezpochyby Olomucký zápis dne 22 srpna 1468.



Vilém. Tak lehce vážíš množství katolíkův, jen abys libovolně
sobě počínati mohl.

Zdeněk. Vám jest poslouchat!, chceteli zůstati katolíci, a

papeži jest poroučeli, aniž hrnec říká hrnčíři, proč mne tak kroužíš ?

Však co nevidět uhlédáte, an nejjasnější císař Římský, král Uherský
a knížata z říše s vojsky mocnými nám a víře ku pomoci do krá
lovství tohoto přibudou.

Š vamberk (stranou Rabšteinovi). Co to praví Zdeněk, milý
Jene? Takovéli množství cizozemcův vstoupí k záhubě naší do

země? Ti uvedou sedláky na mizinu, poplení pole, rozbitují všecko,
pro hlad berouce u přítele jako u nepřítele; zdali ale tím roz
hodnou osud války a dobudou nepřátel ve hradbách jejich, já po

chybuji.

Rabštein. Chci mluviti nahlas, aby šeptání naše nebudilo

podezření. Svamberk náš ptá se, zdali skutečně všichni ti přijdou
Zdeňkovi ku pomoci? Pozoruji, že již drahně času mluví se o tom,
a papež ovšem velice snaží se, aby tak se stalo: proto také po
dává se království toto za kořist každému, kdokoli v ně se uváže. f

)

Ale knížata mnozí, nespokojeni jsouce, jakož sem řekl, a bojíce se
sami o vlasti své, nepřijdou. Rozpomeňme se, kolik jich za papeže
Martina přitáhlo pod křížem i s legaty a s vojsky velikými, kteřížto
pak po ztrátě cti a zboží, ku posměchu víry katolické za šťastné
pokládali se, byloli jim jen holý život zachovati outěkem. Král
Uherský Matiáš přijal sice všecky katolíky v Cechách pod svou
zvláštní ochranu, ale v zápisu jeho na to daném mnoho najde po
krytých tůček a úskokův, kdokoli jej pilněji prohlédne. Máť on
s Turky dosti činiti. V loni mnohé sice vedl náklady, jakož uzná
váme, ale malý byl z toho pro víru prospěch, ježto patříme na
záhubu katolíkův. Již vlažně se má, jest Uher, a víte mnoholi lze

spoléhati se na víru, stálost a statečnost Uhrův, zvláště naproti
Cechům.g) A mysliteli, že pomůže zlatém: však ani zlatém Uher

g) Rex Ungariae Mathias omneš katholicos Bohemos suam in speciálem
protectionem suscepit: sed in literis suis tacitae clausulae facilesque latent
•evasiones, quemadmodum diligenter intuenti apparet. Turcum hostem crucis
— pertimescit. Multas expensas, multas superioři anno idem rex fecit im

pensas: id fatemur quidem, pauca tamen fidei exstat utilitas, katholicos de
structos aspicimus. Jam tepet, quoniam Hungarus est, Hunorum autem quae
virtus, quae constantia, quae fides, quae praesertim contra Bohémům victoria

f) Eas ob res regnum hoc occupanti concessum, praedae expositum est.



neplýtvá, i jakkoli království bohaté jest na zlaté žíly, král nicméně
jím neoplývá. Polský král zemdliv se bojem s Prušáky, již odpočívá,
i s Jiřím nevím jaké tajné umluvy skládá. Římský císař nikdy
k boji nebývá hotov, a páni jeho sotva nejšpatnějším lotrům ubrániti
se umějí. Protož u boha to jest, přijdouli neb nic; jáť aspoň po

chybuji velice.

Vilém. Ať jen přijdou, ještěs proto nesvítězil; co zle počato,
sotva dokoná se dobře.

Švamberk. Já za to mám, že těžko bude naklonit! je všecky,
aby přišli. Staneli se však, bude zemi škoda od nich jistá, vítězství

jejich nejisté.
Rabštein. Nehoršiž se, Zdeňku, povímli co myslím. Dejme

tomu, že jakož ty díš, kuríirstové a knížata s císařem všichni při
táhnou do Cech, že přijdou Uhři, Poláci, Slováci, Vlachové, a
chcešli také Francouzi, Angličané a jiní: čím více se jich sem na

hrne, tím spíše budou muset couvati zase. Neb kde najde se po

travy pro tak veliké množství, ježto krajiny celé v poušť obráceny,
vesnice všecky ve zříceninách jsou ř Cokoli tam bylo jídla i píce,
to vše snešeno jest do míst hražených, která Jiřího se přídržejí,
a kterýchž dobytí nebude ani snadné, ani brzké, třebasby kře
sťanům i Turci pomáhati chtěli. Neboť kromě hlavního města Prahy
drží Jiří v Cechách 46 dobře opevněných měst; kromě hradu Praž
ského slouží mu 72 hradův pohorných velmi silných, nepočítaje
množství tvrzí, chráněných zdmi a příkopy vodními. h

) Mníteli že

bude možná zmocniti se jich všech v běhu jednoho léta? Ba ani
za kolik let, vyzná jistě každý, kdo zná zmužilost a sílu českou;
vždyť jeden rok sotva stačívá k dobytí jediného hradu. Když tedy
pole ladem leží a obilí vše uchráněno do měst hražených, jichžto
dobytí v krátkém čase nemožno, vojsko veliké buďto musí přivezti

semper exstiterit, vos ipsi judicate etc. Z tohoto místa vysvítá zvláště, že
rozmluva tato psána r. 1469, když na sněmu Rezenském jednalo se o velikou

výpravu z říše do Cech, a král Matláš ještě nebyl v Olomouci zvolen na
království české.

Zdeněk. Odstraníme všecky překážky a nesnáze, aby přijíti
mohli; postaráme se o potravu a jiné pro ně potřeby co nejpilněji.

h) Post urbem regiam Pragam Georgio in sóla Bohemia sex et XL bene
munita exstant oppida; post arcem Pragensem duo et septuaginta fortissima
montana habet castella, fortalitiis vallo, fossa aquisve munitis plerisque non
numeratis.



s sebou potravu, (a země okolní z Čech jí nabývat! zvykly,) aneb
konečně nastane mu s nepořízenou zase návrat k outěku podobný.
Budeli to ku prospěchu a ke cti víry katolické, ty Zdeňku, suď sám

Zdeněk. Požívaje mezi preláty církevními nemalého důsto
jenství, nemělbys, Rabšteine, tak lehce posuzovat! nařízení otce svá
tého ; pravím to co přítel, žebych nerad aby to tvé důstojenství
upadlo v nebezpečí. Až potud nevím co zamýšleje držíš se u pro
střed, i nepomáháš ani nám, ani kacířům. Dávno již žalováno na
tebe i na Svamberka u legata papežova, že nebráníte dovozu soli
a jiných potřeb kacířům a míváte s nimi schůze jakési. Proto
zvláště tebe, Rabšteine, co přítel napomínám, abys nechodil po ce
stách Vilémových; neboť víme, co na preláty sluší. I opusťte vy
oba tu neutralitu, a spojte se s námi, dle rozkazu apoštolského.

Švamberk. Od té doby, co stal sem se mistrem Strakoni
ckým, nikdy nemyslil sem jinak, nežli poslušen býti nařízení apo
štolských : ale co Jan náš tak pěkně vyložil, jest pravá pravda.
Hrad řádu mému náležitý posavad stíží před kacíři ubráněn byl,
a leží na tom místě, kde já jim nijak uškoditi nemohu. Jsa tedy
neprospěšen vám, a jim jako na ráně, nevím pročbyste měli mé

škody žádostivi býti. Soli nepřátelům nedávám, umluv žádných
s nimi nehledám, ale o pokoj stojím, kterýž vám arci protimyslný
jest. Kdo jinak o mně mluví, nepravdu mluví.

Rabštein. Já v okolnostech těchto vždy mírně choval se:
ale již poznávám pravdu řeči Vilémovy, že pokládáte sobě za ne

přítele a jmenujete rušitelem jednoty, kdokoli pokoje a jednoty
pilen jest. Nikdy nemluvil sem nic, coby bylo k ujmě stolici apo
štolské, a nevím naprosto, pročby mělo důstojenství mé býti v ne

bezpečí. Svědomí aspoň mám naskrze pokojné, a na tom mi dosti.

Vy chcete abychom válčili, ježto nemáme ani vojákův, ani mož
nosti odkud je vžiti. Pravíte arci, abychom vojáky cizí pustili na
své posádky: ale snáze jest, dáti z rukou zboží, nežli nabyti ho
zase. Roudničtí přijali oděnce vaše k sobě, a aj! byvše prvé svo

bodni, nyní v největší porobě se octli. My ze hradu svého nikam
nemůžeme chodit! na picování, neb co tam bylo vesnic strany od

porné, to již vše vámi vydrancováno. Takž i já se Svamberkem
mluviti mohu; proč hledáte mé škody, ana vám neposlouží ku pro
spěchu ? Soli nedal sem nikomu voziti, na smlouvy s nepřátely ani
nemyslil sem. Tomu však divím se, kdyby Jiří chtěl i s rodinou
svou státi se katolíkem a poslušen býti stolice svaté, pročby to ne
mělo přijato býti bez války a záhuby.



Švamberk. Nedávno slyšel sem od někoho ze slavnějších
mužův strany církevní, že to býti nemůže, ale že musí za opětované
odpadlství skutečně potrestán býti.

Rabštein. Odpadlství arci má trestati se, ale příležitosti času,
míst a osob, nebezpečí věci, ohled na množství lidu káží mírniti
přísnost zákonův, aniž tuším otec svátý odvracuje se od toho. Sám
slyšel sem to z ust jeho, že ze tří věcí jedna státi se musí: budto
že stolice apoštolská přijde na zkázu, aneb že Jiří vyhnán bude,
aneb že konečně stane se dobrým katolíkem. I byloťby ovšem
dosti učiněno papeži, kdyby Jiří napravil se, anižby království celé
hubeno a národ lehčen i ztenčován býti měli.

Zdeněk. O to vy urovnejte se s papežem, já co mluvil, řekl
sem ze přátelství a ne pro utrhání. Budemeli míti, jakož doufám,
pomoc z ciziny ode králův a knížat, bude to tak nejlépe; nestaneli
se pak, uvedeme kacíře a Jiřího jejich ochránce pomocí boží na
mizinu, když ve dlouhém běhu války jim ani soli ani jiných potřeb
dovážeti nedáme.

Vilém. Podivte se tvrdošíjnosti jeho, kterak vše zamítá, co
slušného býti se dokáže. Darmo snažíš se, Rabšteine, nenávidíť on

pokoje, do zbraně klade všecky své naděje, jakoby z železa byl
a sám utrpěti ani nemohl. Kdo na meč se spoléhá, mečem zahyne.

Zdeněk. Kdo tvrdošijnější, jáli nebo ty, jest otázka; jáť
aspoň bez chlouby mohu nazývat! se silným a stálým. Co do
konce, kterým hrozíš, ten skutkem se ukáže.

Švamberk. Nechrne o tom hádky. On myslí, že kacířství
dá se vyhubiti zápovědí dovozu; já však jsem přesvědčen, že ta
věc velmi málo pomůže k dobytí pevností Jiříkových a jeho po
mocníkův.

Zdeněk. Tak ty soudíš? A mníš tedy, že hlad nic nepomáhá
k dobývaní pevností?

Rabštein. Důvod tvůj nemá dosti podstaty. Čiň co čiň, do
vozu předce nikdy cele nezastavíš. Všecky krajiny okolní živí se
obilím a tukem v Cechách sbíraným, za něž Cechové na výměnu
snadničce dostávají soli a jiných věcí, bez kterýchž býti nemohou,
s potřebu; to i dále tak bude, protože sousedé Čechův bez obilí
od nich uživiti se nemohou. A nechcešli odpírat! rozumu, Zdeňku,
povímť věc ještě vážnější. Mnohoť oni mají jatých vašincův, a máteť

vy jich sice také, toho já nezapírám; ale nastaneli jim největší po
třeba, budete museti solí vykupovat! své lidi, jakož již vůbec známo
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jest, že jatí od nich jim netoliko soli, ale i pepře, šafránu a jiného
zámořského zboží dodávali. Pflug od Klatovských jat jsa musel

jim tisíc velikých měr soli za výkup dáti; a podobná břemena
ukládají se katolickým vesnicem na místě holdův. Čeho ste tedy
dovedli, považte. Prvé obce městské kupovaly sůl, nyní holdováním

mají ji darmo, a sedláci ji musejí kupovati draze. Ale řekněte, že
lidem svým nedáte platiti solí, — kdyby se to jen provesti dalo!
Pokud válka trvati bude, zůstane vítězství nejisté, a v nouzi po
může si každý, jak a čím bude uměti.

Zdeněk. Jak tedy? mámeli nechati zatraceného kacířství,
aby kvetlo dále, a nikdy o vyplenění jeho se nepřičiníme?

Rabštein. Nikoli! ale chtělili ste zůstati bez viny, měli ste

jiných chápati se prostředkův, i nyní, budeteli rozumní, dáte se na

jiné cesty.
Švamberk. Pravdu díš. Neb i můj, ba co můj? i tvůj a nás

všech pán a otec biskup Vratislavský, muž opatrnosti výtečné,
často tak radíval i před početím války i potom.

Zdeněk. Ani mně nebyla neznáma jeho mysl a zdání. Kolik
hlav, tolik smyslův, a každý činí, co a jak za dobré uznává. Já
ustanovil se na úmyslu jiném a víře přiměřenějším.

Vilém. Netřeba ti omlouvati se, víme že s milovníkem po

koje žádným se nesnášíš, a máš toho dobrou příčinu: válka nese
tě do výše, pokoj udělalby z tebe obyvatele nám rovného a sou
kromého. Však varuj se, abys neztratil co máš, hledaje čeho do
sáhnout! nelze.

Zdeněk. Lépeby ti slušelo mlčeti, Viléme; aspoň já tvého
reptání nedbaje, každého poháněti budu k válce proti arcikacíři
Jiřímu. Však nevím, jak bych to trpěti měl, aby když já boží

boj vedu, jiní, kteří též činiti povinni jsou, mně se posmívali.
Švamberk. Tedy zbranně oboříš se na každého, kdo chtěje

pokoji, Jiřího neposlouchá sice, ale s ním ani neválčí? Dovedeš
toho, že mnozí obrátí se proti vám nutitelům svým, ježtoby jinak
byli chovali se v pokoji.

Zdeněk. Učiníme, jakož sem řekl. Nepřítel náš bude i za

nepřítele víry prohlášen; neb kdo není s námi, jest proti nám.
Švamberk. Jábych radil, abys po dobrém raději hleděl při

vábiti k sobě lidi; jináče tvrdá tvá hlava utkne na ještě tvrdší a

neústupnější, jakož již se vidí při některých katolících, ježto byvše

Rabštein. Znal sem i osobu i moudrost jeho.



uraženi od vás, již přídržejí se Jiřího a chrání svého jmění, aniž

proto vůbec kaceřováni, ale ještě více chváleni bývají.
Rabštein. Neznám zákonu, kterýmby kdo nucen byl válčiti

ke své škodě s kacíři. Vím sice, že platí za pravidlo ve právích,
že pán nad kacíři může od církve doháněn býti, aby je vypudil:
ale kde běží o celý národ a veliké jest nebezpečí, tam jakož sem

již řekl, jinak jest si počínati.
Zdeněk. Mluvte vy, jak se vám zdá. I což pak ty učený

pane nemníš, že papež může ssazovati i císaře i krále, ana každá
moc panovničí jest od boha, za jehožto náměstka na zemi každý
katolík papeže uznávati musí? Ba můžeť on rozvázati i rozřešiti
každého, kdo klatému mocnáři přísahal věrnost. Proti Jiřímu ohlá
šena řádně válka všeobecná i dány bojovníkům veliké odpustky.
Mášli ty co namítati proti tomu ?

Rabštein. Vím já, co pravíš a co dálo se ode dávna vtom
ohledu; vím kterak proti Fridrichovi I i II, proti Ludvíkovi a proti
některým králům Anglie pokračovalo se, aniž kdo zapírá, že to vše
zakládá se na právu kanonickém. Však kdyby věc pilněji skoumati
se měla, mohlbych uvesti, co výtečný Accursius a jiní právníci na

mítají; ale věda, že rozum ustupuje autoritě a zákonové nenerádi
dle kanonňv se řídí/) nechám toho tak. Jaký toho všeho byl účinek,
můžeme dočisti se v historii; nastaneli co lepšího ze ssazení Jiřího,
teprv čas ukáže. Nikdo nepochybuje, že církev může proti kacířům
ohlašovati válku a že císařova jest povinnost, vésti ji. Nedbáním

svým spůsobili císařové, že moc papežská již také účastna jest
toho, co původně náleželo císaři, tak že když vláda světská mezi
císařem a papežem rozdělena jest, výpravy proti kacířům již pé
čemi a náklady společnými díti se musejí. k

) Nedokáže však toho
ani ten váš, kterémuž jako bohu ste se klaněli, nedouk Hilarius

Pražský děkan, již náhlou smrtí sešlý, ani celý zástup obecných
vašich právníkův, žeby osoby soukromé povinny byly,1

) pod ztrátou

i) Quoniam cedit ratio auctoritati, legesque sacros canones non dedi

gnantur imitari.

k) Eas ob res dominio jam temporali inter imperatoťem et ecclesiam
partito, sumptibus, laboribus et expensis communibus bella contra haereses
ugi debent.

1) Nec probabit vester, quem vos veluti deum colebatis, Hilarius ignarus
Pragensis decanus, jam perquam subita mořte absumptus, aut omnis tuorum
vulgaris jurisconsultorum turba — ad hoc privatas teneri personas etc. —

(Děkan Hilarius umřel 31 Dec. 1468.)
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spasení a hříchem smrtelným aneb pod klatbou jiti do boje proti
nepřátelům stolice apoštolské svými vlastními náklady a na vlastní
zisk aneb ztrátu. Válka taková dobrovolně se podstupuje, přikázána
býti nemůže. Vidělili ste kdy, že kříž proti kacířům aneb nevěrným
přijímán z přikázaní? ale kazatelé namlouvají, zásluhy a odpustky
vykládají, a tak jedni z pobožnosti berou na se kříž, jiní neberouce

proto neupadají v zatracení. Kdyby v tom nebylo svobody, ne

byloby ani zásluhy v poslouchání. Proč tedy katolíci pokojní, kteříž

nepřátelům nepomáhají, pod interdikt se dávají, já naprosto ne

pochopuji; snad že tvoji učení, pane Zdeňku, jiné mají kanóny
a jiná skládají pravidla víry.

Švamberk, Rozumím řeči tvé, a nedivím se, přikazujeli se
válčiti těm, kteří k válce mají potřeb dostatek: ale proč děje se
to nám, kterým se jich nedostává, a kteří z války nemáme oče
kávali nežli svou vlastní záhubu ?

Vilém. Tomu snadno jest porozuměli. Lidé hledající užitku
svého a ne Kristova, když pro spupnost svou připravili se již o své
zboží sami, závidíce jiným, kteří ještě co mají, chtějí aby stalo se

jim tolikéž, aniž dbají na zisk jejich aneb ztrátu, když jen vyplní
svou vůli.

Švamberk. Tak mluví arci mnozí, nevím však, s pravdouli.
Přidám jen, co sem slyšel, že když kdo pomáhaje jim, ztratí statek
svůj, a ten potom nepřátelům zase odjat bude, že již nevracuje se

předešlému majiteli, ale za kořist obecnou se pokládá. Něco toho
stalo se i při hrádku Frumšteině.

Vilém. Ještě větší bezpráví stalo se Popeloví při vzetí hradu
Rosenberka, jenž mu prodán byl do zástavy. Neb branní holomci
Zdeňkovi a Jana Rosenberského teprv když již zradou na hrad se
byli dostali, opověděli držiteli válku. m

)

Rabštein. Rozvaž dobře, co pravíš, neb podobná nešle
chetnost neděje se ani mezi nevěřícími. Obecný jest zákon práva,,
nezačínali války bez předešlé opovědí a dostáti závazku svému;
ani papež od toho neosvobozuje. Právo dovoluje sice pro strach
spravedlivý neplniti přísahy; obyčej ale český to za pravidlo drží,
cos komu prostě slíbil, třebasby z toho měl i smrt před sebou, že

m) Stalo se to 9 Januar. 1469, jakož vyloženo již nahoře. Zvláštní důraz,,
který na skutek tento se klade, sloužit! může za důkaz, že spisovatel blízek
byl i časem i místem!



máš jako Markus Regulus vydali se na muky jakékoli a plnili slib.
Čemu Římané při jediném Regulovi obdivovali se, tou ctností vy
niká celé pokolení české a veliká část jiných národův Německých; 11

)

varuj se, Zdeňku, aby ona neopustila tebe. To řečeno buď co do
kacířův. Popel ale býval vždy katolíkem a miloval pokoj, aniž přál
kacířům, ačkoli již naň jako na mrtvého, an nevolný vězením sklíčen

jest, všelicos strkali se dá. Ale pravdali jest, že ste učinili jemu co
Vilém řekl, těžko bude Vám ospravedlnili sebe.

Zdeněk. Na dlouhé řeči krátce odpovím. Papež přikazuje>

co ráčí; ať o tom pak se hádají, kdo výše mudrovali chtějí, nežli
sluší. Víme, že skutky naše ode mnohých pomlouvány bývají; ať
si nenávidí, jen ať se bojí.

0
) Já i Jan Rosenberský učinili sme dosti

poslušenství svému. Ale nyní k tobě mluvím, Jene Rabšteine! Ve

likou částku života ztrávil si v naukách, a jakkoli již vysoko stojíš,
kdybys stolici apoštolské sloužil věrně, nepochybuji, žebys vystoupil
ještě výše. Ale tato slova tvá když Říma se donesou, bojím se,

aby nebylo veta po tvých nadějích. Protož ještě radímť, jako přítel,
abys nechaje takových řečí vložil všecku péči na své vyšší.

Vilém. Dříve než mu odpovíš, Jene, poslyš mne trochu.
Chtěl sem již mlčeti, ale vida co dříve tajené již přeskakuje, ne
mohu se zdržeti, abych nemluvil. Dříve zapíral Zdeněk, žeby válku
tuto více než občanskou byl počal z pouhé pýchy lidské k záhubě
vlasti: nyní již radí tobě, abys více na zřeteli měl povýšení své,
nežli vlast, nežli pravdu a dobré obecné.

Zdeněk. Nic já s tebou činiti nemám, když s přítelem svým
mluvím. On ať odpoví sám, ty chovej řeči své pro ty, kdo jich
potřebují.

Rabštein. Národu svého a vlasti milování jest to nejvyšší;
jím vynikali někdy Římané, a v rodině Deciův bylo jako dědičné.
Rodičové dávají nám jen život, vlast ale nás vychovává a učí dobrý
život vésti; kterážto když tak krůtě, tak hanebně rozsápána bývá,

n) Originál clí trochu nezprávně: Jus concedit praestanti juramentum ob

justum metům non servandum: consuetudo Boemorum promissi tenacissima
illud conclusum habet, ut si simplicis stipulationis promissione alteri quid
promiseris, et ex facto mortem tibi certam esse non ignores, Marci more

Reguli, ut promissis satisfacias, gladiis, fustibus contibusquae peracutis te

objicere debes. Quod Romani in uno Marco Regulo mirabantur, hac virtute
totum genus Boemorum, magnaque pars aliorum Germanorum praepollet.

o) Oderint, dum metuant — známé latinské pořekadlo.



kdo zdravé mysli jsa patřilby na to bez žalosti? Jsouť arci přední
někteří muži původové i pomocníci těchto věcí, ale jsou vášněmi
tak zaslepeni, že pravdy ode křivdy rozeznávali ani neumějí, ani

nechtějí; jsou i lehkého stavu lidé, ježto neokusivše slasti ve vlasti,
a nemohše v ní pokojné a pořádné s nic býti, hledají aspoň ve
zbouřené a pohubené uloviti něco. Zahraniční sousedé, kterýmž
moc česká vždy bývá k ©strachu, nic o dobrý stav této země ne

dbají, aniž jí litují pohřížené do propasti. Vzdálenějším cizincům,
kteří zde jakéhokoli důstojenství požívají, vše jedno jest, a vlast

jim bývá tam, kde kuchyně libě zapáchá. Naše ale jiné jest po
stavení. My zde zrození a vychovaní mezi hroby otcův svých,
kteréž vždy před očima máme, ne ovšem chudí a povrhli, ne líní
ani odrodilí, ani vášněmi tak zaslepení, abychom rozeznati nemohli,
co dobrého jest, kterakbychom trpělivě dívati se mohli, ana vlast
hubí se a hyne vraždami, ohněm, loupežemi a zlými penězi, nena
cházím nikoli. Kdyby toho ještě k vyhlazení kacířství nevyhnutelně
bylo potřebí, musilibychom i v to se podrobiti; ale když ono i bez
ohně i bez ran krvavých provesti se dá, bojím se aby potomci vaši
sami někdy pokuty nésti za zkázy takové nemuseli. Já ostatně
pravdu říci nebálbych se, třebasby mně šlo i o nej vyšší důsto
jenství.

Zdeněk. Já nebráním, aby pravda mluvena i obecné dobré
v úvahu bráno bylo; buduť i já poslouchali, když svolí k tomu
otec svátý.

Vilém. Před početím války měl si tak mluviti; vím že papež
ke všemu dobrému a slušnému svolilby, kdybyste ho nesvodili ne

pravými donáškami.
Rabštein. Chtěl sem něco již dříve říci, ale tys počínal hně

vali se; nyní tedy když sám žádáš, dopovím. K vypuzení kacířství
mělo jiných prostředkův, ne ohně a krveprolití, hledali se, aby
slavné toto království a ušlechtilý národ náš český nebyli tak ne
milosrdně hubeni. Vždyť bůh sám, kdyby v Sodomě jen třicet, ba

dvadcet, ba deset spravedlivých bylo nalezeno, bylby zkázy na to
město nedopustil. A kolik svátých a spravedlivých lidí hubí se
v této válce a uvodí na mizinu, nejen od nepřátel, kteří pokojným
nic neškodívají, ale od vás, vás pravím, milý Zdeňku! Kdyby
s opatrností bylo se počalo, byloby našlo se prostředkův neškod
ných k tomu cíli dosti.

Švamberk. Větší mírností byloby arci jak vlasti vůbec, tak
i jednotlivým obyvatelům lépe poslouženo. Bohužel že nezachování



Rabštein. Cokoli řekl sem, mluveno bylo z přátelství a
z lásky k vlasti: však nebylo v úmyslu mém, staviti se na odpor
nařízením apoštolským. Těch já konečně vždy poslušen budu,
třebas i se ztrátou veškerého jmění svého, buďtež ona prava nebo
křivá. p )

Š vamberk. Aniž já jiného mám úmyslu, nežli poslušen býti
až do prolití vlastní krve své, ačkoli to s nemalou bolestí se stane,
když uhlédám skrze to vlast svou v záhubě.

Rabštein. Žalostná to jistě věc, že hynouti má tolikeré
ušlechtilosti poklad, království české, vlast nejmocnější a národ, až
na neveliký počet kacířův, nejkřesťanštější. Patříce na slavné a
skvostné někdy ústavy nábožné v zemi této, na bohaté kláštery,
na chrámy kollegiatní a farní ouhledné, nyní válkou pro náboženství
nešťastně vedenou s většího dílu v sutiny obrácené, můžemeli
zdržeti se pláče a vzdychání? Čteme u spisovatelův mnohé zají
mavé líčení pohrom lidských, ale krutějších nad české nenajdeme
žádných. Kolik tu rozkotův a pádův Saguntských! kolik poboření

p) Pontificis summi — sententiam justam sivé injustam omni cum re
verenda obediendo suscipere non rejicio. —

ani kompaktát, ani Jiříkovy přísahy, uvedlo vše v podezření, jakoby
ten, kdo jednou zlým byl, nikdy již dobrým bývali nemohl.

Zdeněk. Tos vyslovil pravé jádro veškeré pře naší.

Rabštein. I zdaliž pak kromě přísahy a rukojemství ne

zbývá spůsobův více ku pojištění práva? Proč nepožádán od Ji
řího do zástavy nikdo? kterak mohli Cechové, nezběhlí ve právích,
podvesti Římských právníkův celé zástupy ? A laskavou vlídností

byliby dali se získati mnozí, kteří nyní krutostí skutku popuzení
na odpor se staví, tak že z tak veliké války a z tolikeré záhuby,
když nepřátelé na hražených se místech drží, nepozůstává již nic než

pouhé lapkování.
Vilém. Však to právě jim vhod, oni na lapkování se oddali

Zdeněk. Ještě nepřestáváš, jakos počal. Prosím tě, mlč již

Vilém. Dopověděl sem, budu mlčeti.

Zdeněk. Poznal sem již smýšlení vaše, poznali ste i vy moje.
U Jiřího všecky právní cesty jsou jalové, on nikdy bohu věren ne
bude. Já pak za slušnější věc držím, poslušnu býti stolice apoštol
ské, nežli zdání vašeho.



Babylonu! U Troje svízel trval deset, v Cechách více než dvadceti
let. Řím padl, neodolav jednomu Gallův outoku: Praha snesši jich
více a těžších, ještě stojí neskrocená. Zkázu Jerusaléma líčili široce

Josef a Hegesippus: zkáza Cech u porovnání toho mnohem větší

jest. Země tato kolik má sousedův, tolik i nepřátel: neboť všude
lid obecný vztěká se proti mocnému národu českému. Však Cechie
hradíc se udatností a silou lidu svého vyniká co paní nad národy
jiné. q )

Š vamberk. Pravé to pronášíš chvály české: a v skutku více
tu chvály hodného, nežli buď ty vysloviti aneb já slyšeti můžeme.
Neb ani toho, zvláště v této válce, lehce vážiti nesluší, že země
tato jest krmitelkyně a živitelkyně všech krajin okolních. Vždyť
vidíte, kolik pokut tělesných ukládá se Němcům, aby soli do Cech

nepropouštěli, a přes to přese vše přivážejí sůl na výměnu za obilí;
jehožto nedostatek donutil již mnohé vystěhovati se z vlasti.

Zdeněk. Málo spatřujeme mezi sousedy hladu, u nás ale
vidíme veliký nedostatek soli.

Rabštein. Povím co sem zkusil sám. Po kraji země Míšeňské
taková jest drahota obilí, že pro křik chudiny legat papežský na

některý čas dovolil vyměňovat! za ně sůl.

Vilém. Vidíte tudy, kolik neřestí se páchá pod dobrými
zámysly, a kterak největší lotrovství umějí zastírat! se věrou a

pravdou.
Rabštein. Přítomnou válku naši starší, kteří na to se pa

matují, nad předešlou tak vzteklou pokládají za ještě mnohem

ukrutnější, a seznávaií, že pokud Táboří kruté panovali v zemi,
nikdy takového plenění mečem i ohněm vídáno nebylo.r

) Protož
kdo k tomu dal příčinu, opatř se, aby za to v pekle trpěti ne
musel.

Rabštein. Proti tomu čelí řeč má; s tebou nejinak než
dobře se chovám.

q) Quot vicini regni, tot hostes; sacvit enim animis contra Boemorum
potentissimum populum ignobile vulgus. Haec autem Boemia fortitudinem et
robur populi prae se gestans, veluti domina inter ceteras eminet gentes.

r) Hoc praesens bellům majores nostri asserunt, quorum adhuc viridis
exstat memoria, praeteritis illis, atrocissimis quidem, longe tamen crudelius
esse, et tantam igni ferroque sacram desolationem Taboritis tyrannidcm exer
centibus nunquam fuisse fatentur etc.

Zdeněk. Pečuj o to, kdokoli zle jedná.



Vilém. Dáváme si slova za slova, mezitím pak ubohá naše
vlast hyne naprosto. I zmužte se a vstaňte, přátelé, a odvraťte od
ní tu záhubu. Na vás to dobře sluší, ježto jste tuzemci a vynikáte
duchovní hodností. Nebudeli přičinění vašeho a jiných lidí mou

drých, dohubena i zničena bude vlast, aneb naplní se lotrovstvím
a kacířstvím ještě větším, nežli kdy prvé.

Švamberk. Myli pak o pokoj se Zdeňkem jednati máme,
an vítězství již drží jako v hrsti a nazývá každého zhoubcem kře
sťanství a kacířem, kdokoli o pokoji jen slovo pronese?

Vilém. Co tedy učiníte? Již chválíte válku, a zlé, kteréž za

tracovali ste, již sami páchati se chystáte. Takž již, s odpuštěním,
za zdravého rozumu blázniti budete.

Rabštein. Neblázníme ani Švamberk ani já, ale mluvíme

jakž na stav náš sluší. My duchovní a stolici apoštolské zavázáni

jsouce, z potřeby poslušenství statky své všecky ztrátě i předvídané
obětovati se nerozpakujeme, i odříkajíc se vůle své v ruce ná

městka Kristova, povinni jsme z rozkazu jeho podnikati škody
všeliké.

Zdeněk. Již tedy obracuješ se ku pravdě. Však věz, Rab

šteine, že uhlédáš brzy záhubu ne naši, ale záhubu bohdá ne

přátel víry.

Vilém. Tedy dle slov tvých, Jene, káželi ti papež cizoložiti,
lichviti, vražditi a krásti, učiníš to vše? Tohoť věru žádný rozumný
křesťan nepochválí.

Rabštein. Důvodem svým, Viléme, do křivá zabíháš. Jinak
jest o škodě na statku, jinak o škodě na duši; jedny věci bývají
zlé samy o sobě a naprosto, jiné jen pod výminkami. Poručení
vrchnosti i nespravedlivé máme v bázni míti, nikoli však zle činiti,
ale v pokoře a poslušenství lépe zpravovat! vrchnost, aby ustoupila
od zlého. Ztráta statku není sama o sobě zlá, neuvodí smrti na

duši, protož máme i se škodou svou ji podnikati.
Švamberk. Dobrou nám theorii podáváš, ale nelze jí plniti

bez zármutku. Zboží světské náležitě užívané, dle soudu starých
mudrcův, stává se i nástrojem ctnosti.

Rabštein. Nezapírám, ale ono časné dá se proměnit! v zboží
věčné. U stolice apoštolské nyní vůle stojí na místě důvodu. Práva
učí, že když něco takového papež káže, nemá se hned činiti, ale
má otci svátému důkaz předložen býti, proč se tak díti nemůže.



My to již častěji učinili, a papež nicméně na svém stojí úmyslu,
aby měčem a ohněm jednáno bylo. Vyznáváme, že to naše záhuba,
ale staň se vůle stolice svaté, hyňme, však žiti předce budeme.

Vilém. Divné jest to vaše poslušenství, že znajíce to býti
zlé, však své všecko do ohně metati se nerozmýšlíte. Vždyť bůh

jen rozumné poslušenství žádá od nás.

Zdeněk. Mezi kacíři již kacířstvím navřel si. Článek ten od
koncilií dávno zavržen. Přátelé naši co praví katolíci dobře vědí,
co činiti sluší.

Vilém. O kacířství suď, kdo časy a okolnosti rozeznávati
umí; já vím, že katolík jsem.

Rabštein. O poslušenství najde se v knihách naučení dosti,
a dosti také již nabádali sme se. To jediné opakuji, že z oddanosti
ke stolici apoštolské octli sme se v časech nebezpečných, v nichžto
již nemáme jiného útočiště, nežli k tobě, bože všemohoucí! Rač

ty shlednouti na nás a býti ochráncem i pomocníkem naším!
Víme že svátý Petr byl tvým na zemi náměstkem, jehožto pravým
nástupcem vyznáváme býti Pavla II papeže, a že každý tvor lidský
má z potřeby spasení jemu poddán býti. Jestli vůle tvá, zachovej
nás při statcích časných, abychom jimi nabývati mohli věčných:
pakli ale hříchy naše ztrátou jejich potrestati umínil si, přijmeme
i to vděčně, když jen pokut věčných zbaviti nás ráčíš. Nakloň se

tváří svou k věrným poddaným a propůjč nám buďto časné
vítězství, aneb, za ztrátu časného, vítězství věčné. Ne nám, pane, ne

nám, ale tobě buď chvála i sláva i království na věky. Chcešli

abychom vítězili my, nepřátelé naši neostojí: rnámeli ale my po
trestáni býti, staň se vůle tvá. Protivíšli se válce, zjev to a vlij do
srdce představených našich, aby oni také zamilovali pokoj, a lid

křesťanský aby okoušeti nemusel věcí tak záhubných a ukrutných!
Švamberk. Dobře se modlíš, kéž pán bůh ráčí vyslyšeti

modlitbu tvou! Ale bojím se, aby nám to vše dáno nebylo na bič
za hříchy naše.

Zdeněk. O soudu božím nemáme ust svých povznášeti k nebi.

Již dosti zabývali sme se slovy; čas jest, aby meč konal dílo své.

Já jdu boží boj vésti, vy zdrávi buďte! Ty, Viléme, navrať se již
jednou na cestu otcův svých!

Vilém. Ja s pravé cesty se nevyšinul, ty zbloudilý potřebuješ
lepšího vůdce. Odejdu však i já.



Rabštein. Půjdeme domův a hořekovat! budeme nad zlobou
časův.

To řekše, rozešli sme se. V takovýchto tedy protivenstvích
a různicech, výtečný muži! trávíme nyní věk svůj ve království
tomto a za šťastného pokládáme tebe i tvé rovně, jimž dostalo se
i chvíle ke studiem, i slávy a cti z umění, i učená akademie k ob
cování. Zdráv buď, můj milý Jene Krasse!

Švamberk. A co my učiníme, Jene milý?

Švamberk. S bohem tedy buď a zůstaň mi vždy přítelem!
Rabštein. Jáť jím vždy zůstanu. S bohem!
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sr. 346; (1461) 355, (1462) 407; sněm
(1463) 412, 413-6, 419-21, 433; (1466)
465, 474, 477, sjezd 476; 480; proti
kr. Jiřímu (1467) 495-6, 517, přijat
Matiáš (1468) 542; 545, Špilberk
vzdal se (1469) 551, 552; 557, sněm



z Brodu Ondřej mistr (f 1427) 2l7.
Brod Český, sněm (1444) 62, 63, 65,

66; (1446) 78.
Brod Německý (1449) 109, (1451) 144,

(1467) 511, (1470) 586.
Brod Uherský (1440) 11; 230; dobyt

Matiášem (1468) 543; (1469) 576,
577, (1470) 585; 590.

Brod Vyšší, klášter (1441) 28, 29; v.
Sigmund opat.

Brodek tvrz na Moravě (1468) 542.
Brochenstein panství (1459) 315
Broumov, klášter (1469) 575.
z Brunsvíka Anna, manž. Albrechta

Bav. (1440) 20.
Brunšvicko (1447) 88.
Brus Antonín arcib. (f 1580) 452.
Břeclav v Moravě (1426) 249.
Břeh ve Slez. (1467) 5137 514.
z Březí v. Aleš.
Březí Vlachovo (1469) 573.
z Březnice viz Koudelník.
z Březové Vavřinec kron. (1414-37) 214.
z Březovic viz Kroměšín.
Bučovice tvrz na Mor. (1468) 542.
Budějovice Čes., katolické (1440) 26;

(1441) 33; sjezd (1448) 103; (1450)
114, 115, (1451) 133; (1452) 146,
Jiří z Poděbrad před městem 156,
157; zápis Rosenberkův (1454) 175;
sjezd (1462) 370-1, 392; (1466) 466,
467; vzbouření něm. obce (1467)
494, při kr. Jiřím 495, 517; odpadly
(1468) 544, 546, volily Matiáše (1469)
561, jeho posádka "(1470) 594; viz
Matěj biskup.

Budín v Uhřích (1439) 6, (1440) 14.

(1442) 38, (1444) 63; sněmy (1447)
85, (1454) 187; (1456) 194-7, 199,
(1457) 201, 203, 205, 211; sněm
(1459) 309; 321, (1461) 354, (1464)
423, 424, (1465) 454, (1467) 479,
(1468) 527, sněm (1470) 582; (1471)
596.

Budišín (1447) 87, (1458) 285, (1462)
372, (1467) 494, 496; (1468) 540;
Budišinsko 316.

Budyně obehnána (1469) 573, 575, 580;
viz Valentin.

Buchlov viz z Mošnova.
Buchovec hejtman (1422) 247.
Bulharsko (1444) 63.
Burgundsko (1446) 76; kromě říše

něm. 416; (1469) 555, viz Filip,
Karel.

Buštěhrad, Buštěves (1450) 117-9; v.
z Kolovrat.

565, 572; (1470) 585-8, 589, 591, 594,
(1471) 597; sr. z Hradce Králové
Křištan.

Bydžov, kraj. sjezd (1449) 106.
Bystřice, hrabství v Sedmihr. (1453)

174; viz Matiáš.
Bystřice Báňská v Uhř. (1440) 253.
Bytom ve Slez., sjezdy (1460) 331, 352.
Byzantinská říše vyvrácena (1453) 186.
Bzdinka viz Hvězda.

Cáchy, viz Erklens děkan.
Calta Jan z Kamenné Hory (1446)

72, (1448) 95, (1450) 113, 123, (1454)
176, (1456) 195, mincmistr (1458)
284; 294, (1459) 312-4, na Rabšteině
326, 327, (1460) 347, (1461) 357,
f (1464) 442.

Carda Václav z Petrovic (1450) 114,
123, na Ouštku (1467) 510.

Ceisperk Mikuláš (1447) 87.
Celje (1457) 204, 255, (1469) 570; —

Celští knížata (1442) 37, (1447) 85,
vymřeli (1456) 204, 207, 255; Fri
drich (1442) 38; — Oldřich, při kr.
Elišce (1440) 12-4, zajat 19, na svo
bodě (1441) 31; proti cis. Fridr.
(1452) 152, s Ladislavem Pohr. 156,
159, (1453) 160, 161-2, 165-6, vyho
štěn ode dvora 167; zase povolán
(1455) 189, 191-3, (1456) 194-5, 199,
zavražděn v Bělehr. (1456) 200-2;
255; — Eliška 1455) 192; Markéta
kn. Těšín. (1462) 406.

z Cimburka (1458) 288, (1466) 470,
(1467) 495, (1468) 543, Tovačovští
523, 542; — Bernart, hejtm. něm.
řádu v Prus. (1450-70) 251-2; 547;
— Ctibor Tovačovský (1453) 159,
(1466) 474-5, (1467) 502-5, (1468)
546, (1469) 557, do Polska 569; 580,
602, (kancléř) 605, »Hádaní pravdy
a lži oc.« 216 ;

— Jan Jičínský (1458)
283, (1460) 352, (1465) 451, (1466)
477-8, 479, (1467) 505; — Jan Tova
čovský, zem. hejtm. Mor. (1440) 11,
(1451) 144, (1458) 287, (f 1464) 502;
Jan (1458) 294, (1459) 313; Jan
Tovač. (jinak Jaroš, 1468) 547, (1469)
557, na Ml. Boleslavi 580.

z Condulmario Gabriel, pap. Euge
nius IV (1441) 29.

Corštein, Cornštein ve Znojemsku
(1464) 435-6, 438, (1465) 439, dobyt
440, 451, 481; viz z Lichtenburka.

Cyprský král (1464) 426.
Cyrill a Methodius sv. 441.

Čabelický viz ze Soude.
Čapek Jan, farář Klatov. (1420) 225.
Čapek Jan ze Sán, hejtm. Sirot. (1427

až 1442) 248; v Uhřích pro Vladi
slava Pol. (1442) 35, 251.



Čáslav, sjezd (1440) 11, sněm (1441)
35-6, 44; (1446) 78,(1469) 552, (1470)
591, 592; kraj (1440) 11, (1446) 72,
(1448) 95, (1470) 584 ; viz ze Znoj
ma, Kantor.

Častochov klášter (1466) 475.
Častolor rytíř (1457) 203.
z Častolovic Puta na Kladště (1441)
v 33; 175.
Céček viz z Pakoměřic.
Čechové, dbalí cti 263-4, stálí v sli-

bech 620-1, 157, 536, udatní 590,
624; pro krále domácího 283, sr.
364, 519; v přízni s Poláky 372; —

jazyk český v bohoslužbě 65, 137,
219; u dvora Ladislavova 174, 202,
u Matiáše Uh. 552, 562.

Čechy, záměr rozdrobiti je (1468) 549;
hranice naproti Sasům i léna zahraň.
(1450-9) 122, 127, 183-4, 314-7, 488;
léna bavor. (1459) 327; sroy. Falc,
Franky; — svazek koruny Č. uvol
ňuje se za bezkráloví a za Matiáše
Uh., v. Morava, Slezsko, Osvětím a
Zátor, Lužice, Lucembursko; žá
dáno připojení zemí bav. (1440) 19,
20, 23, a rak. (1443-53) 51, 62, 161;
— poměr k říši Něm. (1440) 22;
(1457-9) 279, 295, 318, regálie v Brně
321; nové svobody (1462) 406, 449;
(1467) 487, 488, sr. 525, 549, (1470)
581-3.

>; Čechtic viz Tluksa.
z Čenova viz Vlček.
Černá Hora (1467) 504, v. z Boskovic.
Černikovice tvrz v Hradecku (1441)

35, (1457) 203.
z Černína viz Hajn.
Černý Jan měšťan Hradecký (1469) 576.
Červenka Oldřich z Ledeč, hejtman

v Průších a Polsku (1454-65) 251, 252.
Čičenice u Vodňan (1468) 543.
zv Čijevic viz Dubánek.
Čupor z Monosló Mikuláš, vév. Sedmi

hradský (1467) 507, (1468) 541, 548,
(1469) 558, (1470) 590.

Dalemilova kronika 215.
Dalmácie (1470) 593.
Dánsko v. Christian; sr. Denemark.
Deciové v Římě 621.
Děčín viz z Wartenberka.
z Degenberka Jan (1459) 327, na Nus

perku, hofmistr dolnobav. (1470) 585.
Denemark 216.
Dětřich arcib. Kolínský (1447) 88.
Dětřichovec Pavel, purkm. na Nov.

Městě Praž. (1440) 16, (1444) 57,
(1448) 96, služebník Oldřicha z Ro
senberka 98; (1451) 124, (1465) 444.

Dieppe (1464) 428-9.
Diether z Isenburka, arcib. Mohuč.

305, (1460) 346, 354, v čele strany
konciliární 355-6, (1461) 356-9, 361,
poddal se papeži 362, ale sesazen
373, 379, (1463) 409, 416.

Dionysius arcib. Ostřihem. (1442) 38,
(1443) 63; kardinál, v Praze (1453)
170; (1459) 322.

Dippoldswalde v Sasku (1459) 316.
Divišovští bratří 231.
Divůček Mikeš z Jemnišť mincmistr

251.
Dlugoš Jan, kanovník Krakov., hist.

(t 1480) 142, 215, 249, 276; (1460)
352, v Praze (1467) 512, 517; 542,
(1469) 569; 575-6, o kr. Jiřím 602.

Dobelín v Saších (1450) 123.
Dobeš tovaryš Ctiborův z Cimburka

(1467) 503, 505.
z Dobré viz Brcal.
Dobrohost viz z Ronšperka.
sv. Dobrotivá, klášter (1467) 488; 613.
Dobruška (1450) 121.
Dobříš, sjezd (1444) 58.
z Dolan viz z Risenberka.
Dolen v Sasku (1459) 316.
Domažlice (1452) 157 ; sekty 230; (249),

sjezd s Bavory (1459) 327; (1467)
511,

Dominik z Lukky, bisk. Torcellanský
(1463) 410, 413, (1464) 421-2.

Dompierre ves (1464) 426.
Donauwerth (1458) 306, (1459) 326,,

(1460) 351.
Donín, léno čes, (1459) 316; z D. 316;

Fridrich (1447) 89, (1449) 108, na
Wildšteiné 111; (1450) 123, (1451)
127, (1453) 172, (1454) 184, dědi
cové (1459) 314 ;

— Hanuš, i z Auer
bachu (1450) 123; Wenč na Grab
šteině (1468) 539.

Dorner Krištof kancléř bav. (1459) 327.
Doupovec viz Popovský.
z Drahobudic Bohuše (1469) 581.
z Drahonic Bartošek kron. 214; Jaroš

panoše (1443) 47, vdova (1450) 116.
z Dráchova Václav mistr (1443) 49,

(1444J 54.
Drává řeka 454, 468.
Drážďany (1450) 123, (1459) 316;

archiv 277.
Dražíce u Benátek (1448) 98.
Drechsler Sigmund doktor (1463) 416,

418.
z Drnovic Smil (1449) 107.
Druksas Jindřich (1449) 112.
Dub Český (1468) 539.
Dubánek Vilém z Čijevic, úřed. krák

Johanny (f 1468) 547.



z Dubě (1449) 106; Beneš Libún (1440)
16; Jan, děkan kap. (1441) 29; Jan
Roháč, hejtm. Táb. (j* 1437) 248;
Jindřich (1450) 128, (1458) 284, na
Milšteině a Ojercích (1441) 33; Jin
dřich Lipský (1458) 288; Jiří z Wis
semburka (1440) 16, (1443) 46, (1446)
72, (1447) 88, (1448) 95; Ondřej
zem. sudí (f 1412) 264; — Berkové;
Albrecht na Tollenšteině (1463) 420;
Jindřich (1453) 181, (1467) 510; —
Kostelečtí nad Sázc (1449) 106: Ku
neš Rozkoš na Černém Kostelci
(1449) 107, 108, (1450) 114, (1451)
124; — viz z Lipého.

Dubec Matěj (1453) 172.
Dubenec v Hradecku (1441) 35.
z Dubna Jakub, hejtman Krakovský

(1466) 475, v Praze (1467) 512, Du
banský, v Olomouci (1468) 545,
v Mor. (1470) 591, kancléř Polský
(1471) 598.

Dubravius Jan biskup, hist. 277.
z Dubrovníka (de Ragusio) Jan Stoj

kovic 79.

Dubský viz z Lipého.
Duchcov (1450) 122, 123, (1451) 127,

(1459) 314, 315, dobýván (1469) 580.
Duchek ve Lhotce u Rychn. (1467) 522.
Dunaj 187, 194, 197, 199, 205, 258, 474.
Durinsko (1451) 142, léna česká (1459)

316; (1462) 371; (1467) 517, (1469)
555.

Duršmid v poselství k Praž. (1448) 96.
Důster Jan probošt Vratislav. (1466)

464, 465, (1467) 514, (1469) 579.
Dvůr Králové (1469) 575.
Dyjakovice (1468) 536.

Ebendorfer viz z Haselbachu.
Eberhart hrabě Wirtemberský (1461)

356, (1466) 481.
von Ebersburg Hanns (1464) 426.
Ebroický biskup (ďEvreux) v. Jan

de la Balue.
Egenburk (1451) 143, (1461) 367.
Eicingerové v Rak. (1458) 292, 294;

— Oldřich (1441) 30, (1442) 37,
proti cis. Fridr. (1452) 152; 159,
(1453) 161, prvý rada Ladislavův
167, 170, (1454) 174, opustil dvůr
(1455) 189; s Poděbradem (1457)
205-6, 207, uvězněn (1458) 287, 292,
293, propuštěn 295; proti císaři
(1459-60) 342-3, f (1460) 349; —
Oswald (1453) 170, (1452) 182, (1457)
206; Sigmund (1453) 170; — Ště
pán (1453) 170, do Moravy přijatý
(1466) 474, 477, (1467) 510, (1468)
525.

P a 1 a c k ý, Dějiny české IV., vyd. 4.

Eichstadtský biskup (1452) 158, (1459)
326, (1460) 347, (1461) 356, (1463)
416, (1469) 550.

Eisenach (1447) 89.
Ekartsberk v Sasku (1453) 183.
Eleonora manž. cis. Fridricha 111(1461)

367, 368, (1462) 401, 403, 405.
Elfenburk viz Helfenburk.
Eliáš doktor, farář v Jindř. Hradci,

v Římě (1465) 452, (1466) 473, 488,
(1467) 498; v Krakově (1467) 506;
administrátor bisk. Litomyšlského
610; 613.

Eliáš mlynář ze Chřeňkova (1467) 522.
Eliška, vdova po králi Albrechtovi

(1439) 5-7, (1440) 10, hájí dědictví
Ladislava Pohr. 12-4, 18, 19, 21-2,
26; 27, 28, (1441) 29, jedná s Čechy
30-1, na sněmě Vid. 31-2, 36, v válčí
v Uhřích (1442) 36, jedná s Čechy
37, v různici s Fridrichem III 37-8,

Eliška, dcera kr. Albrechta, manž. kr.
Kazimíra (1454) 175-6; (1457) 279;
(1460) 352, 353, (1462) 372, (1467)
506, (1468) 541-2, (1469) 569.

Eliška Zhořelská (1439) 5, hlásí se
o korunu čes. (1442) 40, f (1451)182.

Eliška v. Celští knížata, Plunyadové.
Ellerbach Pertolt (1458-60) 308, 340.
Elsterberk v Saších (1450) 122, (1459)

316.

Elsterwerd v Saších (1459) 316.
Encersdorf v Rak. (1462) 406, 423.
Eneáš v. Aeneas.
Engliš viz Payne.
z Ensidle Jošt, sekretář kr. Jiřího

(1461) 366-8, (1463) 418.
Epik viz z Krucenburka.
z Erbachu viz Schenk.
Erfurt, universita (1467) 484, 485.
Erklens Petr, děkan Cáchský, papež,

posel do Polska (1467) 498, 506,
do Uher 507.

Eschenloer Petr, skladatel pamětí m.
Vratisl. (1440—79) 215, 276; (1459)
329-31, (1467) 517, (1469) 554, 572,
578, (1470) 594, 595.

Esslingen, sjezd (1458-9) 306, 326.
Eugenius IV pap. svržen od konc.

Basil. (1439) 27; za neutrality (1441)
28-9, (1442) 38, (1444-5) 63-4", (1445)
71, uznáván (1446) 75-7, vítěz f
(1447) 80; 136, 144, 393, 437, 484,

z Eugubio Antonín prokurátor pap.
(1462) 387, (1465) 451,(1466) 483, 484.

jedná o mír s Vladislavem Pol. 38-9,
f (1442) 39; povaha 7, 39; 40, 41,
63, 86, (88), 110, 174, 182, 251-3.

520.
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Falc Horní, léna česká (1465) 458;
viz Fridrich, Ota.

Falkenstein v Sasku (1459) 316.
Fantinus de Valle, Dr., prokurátor kr.

Jiřího na dvoře papež. (1459) 310,
311, (1461) 376-7, (1462) 380, posel
papežův do Cech 388, před králem
395-7, uvězněn 397-8, 399, 400, pro
puštěn 401; 410, 422; legat v Něm.
(1466) 482.

Felix V papež zvol. sborem Basilej.
(1439-41) 27-9, 36, (1442) 38, (1444)
64, (1445) 71, (1446) 76.

Ferrara, koncilium (1439) 27; viz Ro
varella.

z Fictum páni, ze Sas do Cech (1451)
183, (1459) 314, 328; Apel (1447)
88, v radě Jiřího (1451) 183, (1453)
181, (1456) 195, (1467) 485; Bernart
(1459) 327.

Filibert bisk. Konstantský (f 1439)
17, 28, 244, 452, 463.

Filip vév. Burgund., v Lucembursku
(1442) 40, (1451 sl.) 182-3; strojí se
proti Turkům (1454) 187, 338 ; (1455)
190, (1456) 194, (1459) 332, (1461
356, 368, (1462) 392, 408, (1463) 408,
410, (1464) 427, 428, f (1467) 519.

Filip falckrabí, syn Ludvíka IV (1449)
304, (1459) 327.

Filip Korutanský, sestřenec Přemysla
Ot. II 527.

Finsterwalde v Sasku (1459) 316.
Fišament v Rak. (1462) 403.
Flaška z Pardubic Smil (f 1403) 264.
Florencie (1459) 311; koncilium (1439)

27, do Lateranu (1442) 64, unie
s církví řeckou (1439) 130, 149, 150.

Floss v Bavořích (1459) 327.
Fogelík z Plzně (1440) 16.
Forchtenaur Wolfgang, plnomocník

cis. v Římě (1462) 378, 382, 385,
408, (1463) 411.

Frakno hrad v Uhřích (1440) 21.
Franc pan viz z Háje.
Francie, evang. sv. Prokopa 131;

Waldenští 243 ; móda do Čech 262;
615; v. Karel VII, Ludvík XI.

Frangipan Martin hrabě (1458) 308;
Řehoř (1456) 200; Sigmund (1441) 30.

Frankenštein, Frankštein ve Slezsku,
bitva (1467) 494, 495, 517; (1468)
546, (1469) 573, 574, 576.

Frankfurt n. M., sněmy (1427) 250,
(1446) 76, 80-1; jednota kurfirstův
(1446) 300; sněmy (1454) 183, 187,
(190, 194, 348), (1461) 359, 362.

Franky (1458) 303, 305, (299); léna
česká (1459) 316, 317; (1460) 347,

(1462) 371, (1467) 517; v. Albrecht
Achilles.

František Piccolomini kard. Sienský
(1464) 437, (1466) 482, (1471) 598, 600.

Františkáni Kapistranovi v Praze u sv.
Ambrože (1460) 344, v. Pavel.

Fraticellská sekta v Itálii 143.
Frauenburk Jan mistr ve Zhořelci

(1467) 496.
Frauenhain v Sasku (1459) 316.
Freistadt, Kožichov (1458) 292.
Fridland (1469) 575; viz z Biberšteina.
Fridmannswalde v Sasku (1459) 316.
Fridrich I cis. 520, 619; II cis. 406, 619.
Fridrich V vév. Štýrský, vladař v Rak.

(1439-40) 6, 13, 21, IV král Něm.
(1440) 12, hájí koruny Č. Ladislavovi
17, 21-3, začíná politiku odkladů
(1441) 29-30, sněm Vid. 31-2; 34,
(1442) 36, poměr k Elišce 37-9; 40,
43, (1443) 46, žádán za poručníka
do Čech 47, 51-2, (1444) 53; 55-7,
63, 64, (1445) 67-70, 71, (1446) 72-3,
74-5, smlouvy s Eugeniem IV 75-6,
sr. 80; 77, (1447) 84-6, 89, (1448)
90, 92, 94, 95, 99, 100, 102, (1449)
104, 106, 109, 110-1, 112, (1450) 113,
118, 119, 124, (1451) 125, 126, 132-4,
143, svěřuje správu Čech Jiřímu
145; III císař, kor. v Římě (1452)
152, povstání v Rak. 152-3, Ladi
slav vydán 156, 158; privilegia rak.
(1453) 159; zápisy v Č. zrušeny
160, 162; 185, (1454) 186-7, (1455)
190-1, poměr k Ladislavovi 192,
193, (1456) 194-5, (1457) 204, 205,
smír 207; 254-6, 258 ;

— 274-5, če
kanec trůnův po Ladisl. (1457) 279,
280, 281, (1458) 283, poměr k Ji
římu 287, 293, spor o Rakousy a
setkání s Jiřím 293-6, 297; povaha
a poměr k Piovi II 302-3; 305, 306,
volen králem Uh. (1459) 309; 312,
317, 318-20, sjezd v Brně 321-2,
324; 332-3, návrh Mayrův (1450-60)
338-9; špatná mince 340, sr. 296,
rozbroje v Rak. 342-3, věci uher.
(1460) 343-6 a říšské 347-8, nevole
s Jiřím 349, 350; 354, (1461) 355,
proti opposici v Něm. 356-60 spo
jení s papežem 360-2; rozličné
spletky a Jiří 364-9, 370, (1462) 371,
přímluva u Pia II 377-8, 383, 388;
391, 400, osvobozen ve Vídni 401-8 ;

mír s Matiášem (1463) 410; 411,
416-7, návrh k reformaci říše 417-9 ;

420, dědictví po Albrechtovi 420-1;
(1464) 421, 423, 428, 430, jednání
u Pavla II 437-8; (1465) 439, obrat
proti Jiřímu 442-3, 450; 455, 457,



(1466) 472; 473, 478, veřejný roz
strk s Jiřím 481, 485-6; 483, 486,
(1467) 491, 495, 498, 508-10, (1468)
519-20, český vpád 525, poměr
k Matiášovi 525-6, 528, 536, 541,
544; 534, 545; v Římě 548-9; (1469)
555-6, 558, odboj ve Štýrsku 569-
70; 571, (1470) 582, neshoda s Ma
tiášem 583 4, sjezd v Běláku 593;
(1471) 596, 599; 615.

Fridrich I markr. Branib., kandidát
čes. trůnu (f 1440) 18-9; 303.

Fridrich II kurfirst Branib. (1441) 110,
(1448) 90, ve fojtství Luž, (1448-9)
111; (1450) 114, 118; 175, podržel
Lužici (1453) 181-2; (1454) 188, kan
didát čes. trůnu (1457) 280; 303,
(1458) 305, smlouvy Cheb. (1459)
315, 317; 328, (1460) 353, v Chebu
(1461) 356-8, v Normb. 358-9, 360;
válka v Lužici 367-8, 369, (1462)
371, mír 373, 389; 400, (1463) 416,
418, (1464) 421, (1466) 475, volán
ku koruně čes. (1467) 520; (1469)
555, 556, 565-6, postoupil vládu Al
brechtovi (1470) 583.

Fridrich mladší, markr. Branib., bratr
Fridricha II 303, (1459) 317,

Fridrich vév. Lehnický 1458) 292,
(1459) 323, 325, při Matiášovi (1470)
588, fojt Šestiměstský (1471) 596.

Fridrich falckrabí, povaha 304; (1458-
9) 305-6, smlouvy Chebské 312-4,
317; 318, 326, v Plzni 327; 328, 333,
(1460) 346-8, 350-1, 354,(1461) 356-8,
v Normb. 358-9; 361, 367, 369, 370,
379, (1462) 392, 397, (1463) 409, 416,
o reformaci říše 417-9; (1465) 458,
(1469) 565, 570.

Fridrich kníže Ruský, z Ostrova, hejt
man Táborský (1426-38) 249.

Fridrich vév. Saský (markr. Míšen.),
(1441) 33, (1445-7) 88-9, (1448) 95, 96,
100, (1449) 109, spor o Lužici 110-2;
(1450) 113-120, výprava proti němu
122-4; (1451) 126-8; 134; (1452) 153,
(1454) 183-4, 188, (1455-6) 196; 279,
(1458) 287, 305, smlouvy Chebské
(1459) 313-8; (f 1464) 354, 458.

Frimburk v Prachensku (1467) 493.
Frisinský biskup 71, (1452) 158, (1461)

356; viz z Rúdesheima probošt.
Frištácký viz z Ujlaku.
Froburk v Saších (1450) 123.
Fronauer Gerhart a Kamaret v Rak.

(1459-60) 342.
Frumštein hrádek 620.
Fůrstenstein ve Šlezích (1463) 420,

(1466) 465.
Futak v Uhřích, sněm (1456) 199, 201.

Gabriel mnich viz Rongoni.
Galet Jan kněz Pol. na Ťáb. (1451) 229.
Gallové 624.
Gara Ladislav (1441) 31, 32, (1444)

63, palatin Uher., (1455) 191-3, (1456)
194, (1457) 201, 281, (1458) 308,
f (1459) 309.

Gattendorf v Sasku (1459) 316.
Gennadius patriarcha Byz,, Georgius

Scholaris (1452) 150.
Gerov v Saších dobyt (1450) 123-4,

126-7; z G. (1450) 123, (1459) 315;
Jindřich (1459) 313,

z Gersdorfu Krištof, válečník (1460) 257.
Gersdorf Mikuláš, úředník kr. Jiřího

(1466) 465.
Gibellini 605.
Giengen, bitva (1462) 373. 392.
Gisink, Német-Ujvár (1459) 309.
Glauchov v Sasku (1459) 315.
Gluzk v Sasku (1459) 316.
Gobellin Jan, životopisec Pia II (1405

až 1463) 276.
Gollersdorf v Rak. (1458) 294, (1468)

531.
Gottleube viz Kotlava.
Grabštein viz z Donína.
z Grafeneku Oldřich v Rak. (1458)

308, (1459) 322, (1460) 340; (1466)
478, v Normberce 481-2, hejtman
(1467) 507, (1468) 525, u Třebíče 541.

Grassus Jan (1469) 605, 627.
z Grenoble viz Marini.
Grimma v Sasku (1450) 116.
Grube v Sasku (1459) 316.
z Grumbachu viz Jan biskup.
Gumpendorf v Rakousích (1462) 404.

z Guttenšteina, z Gutšteina (1467)
517, (1469) 577; Burian, hejtman
kraje Žatec. (1440) 11, (1444) 57,
(1445) 65, (1446) 72; při Jiřím (1448)
95, (1450) 117, 123, 124, (1458) 284,
294; na Nečtinách, proti kr. Jiřímu
(1465) 442, 445, u cis. (1467) 485;
491-2, 515, (1468) 540, 545, dvoř.
sudí Matiášův (1469) 565; oba Bu
rianové 608; Linhart na Klenovém
(1465) 442, 445, (1467) 507.

Habendorf u Liberce (1469) 575.
Haimburk v Rak. (1440) 21, (1441) 31.
z Háje František, hejtman rot bratr.

257, zajat (1466) 258, 478; vůdce
Matiášův 479, (1468) 530, 535, 546,
pan Franc (1469) 574-5, hejtm. Svídn.
a Javor. (1471) 596.

Hájek Václav z Libočan, kron. 277.
Hajn Jan z Černína, Tschirnau, (1463)

420.
41*



z Haselbachu Ebendorfer Tomáš kron.
(f 1464) 276.

z Hasenburka Zajícové (1440) 25,
(1446) 72, (1448) 94, (1467) 489, 493,
511, 517, (1469) 573-5, 580; — Jan
z Kosti (1453) 172; sudí dvoř. (1458)
284, (1459) 313, proti kr. Jiřímu
(1465) 445-9, (1466) 480,- (1467) 513,
515, kancléř Matiášův (1469) 565;
566, 575, v příměří s kr. Jiřím 577;
— Mikuláš (1440) 16, (1446) 76,
nejv. sudí (1454) 176; — Oldřich
(1454) 181, (1465) 441, 445, 446,
(1467) 515, zprávce kníž. Svídn. a
Javor. (1468) 539, nejv. sudí Mati
ášův (1469) 565, v příměří s Jiřím
577, (1471) 596; — Zbyněk (1439)
5, hejtman kraj. v Řípsku (1440) 11,
16, (1442) 37, (1444) 62, 64, (1445)
65-6, 70, (1446) 76, (1449) 104, 105,
(1450) 115, 120, (1451) 124, 132, 133,
(1452) 146, 147, sr. 179, (1453) 159,
(1454) 176, hejtman zemský (1454)
188, nejv. sudí (1458) 284, 286, (1459)
311-3, 327, (1461)358, 366, (fl463)66.

z Haugvic Mikuláš, hejtman černé
roty 259-60.

Havel kaplan cis. (1462) 407-8.
Ház viz Jan biskup.
Hedvika dcera kr. Kazimíra (1468)

526, 541.
Hedvika kněžna Lehnická (1459) 325.
Hegesippus 624.
Heidelberk (1458) 304.
Heilsbronn, klášter (1452) 147.
z Heimburka Řehoř Dr. (1446) 76;

státní řečník 300, 335; (1459) 333,
(1460) 355-6, (1461) 357, 359, 362;
přímluva za Jiřího (1465) 459-60;
v Praze (146 ) 470, manifest 471,
474, 476, 485, (1467) 490, 497; 525,
(1469) 567, 574, (1470) 583; o kr.
Jiřím 602.

Helfenburk, Elfenb., Affenb., Hrádek,
u Roudnice (1467) 493.

z Helfenšteina Jan (1440) 11.
z Henneberka Vilém hr. (1461) 356.
Henrich vév. Bavorský na Landshutě

(1441) 33.
Herrnhut, sbor bratří 232.
Hersbruk v Bav. (1459) 327.
Herstein v Sasku (1459) 316.
Hertvík viz z Rousinova,
Heřman komorník (1450) 124.

Plesky lantkrabě (1459) 317 ; v. Ludvík.
Hilarius Litoměřický, děkan kap. Praž.

(1462-7) 218; administrátor arcib.
(1462) 398-9, (1465) 441, (1465) 470,
(1467), do Plzně 490, v Normbercc

507, do Říma 518, s legatem (1468)
533, 541; (f 1468) 619, náuka jeho
498-500.

Hildesheimský biskup (1447) 88.
Hinderbach Jan probošt (1461) 367,

(1464) 437.
Hlohov (Větší), sjezd kr. Jiřího s Kazi

mírem (1462) 352, 372, 389, 391,
457, 505; knížata viz Jindřich, Vla
dek, Anna.

Hložek viz z Zampachu.
Hluboká, hrad nezastavitelný 41, za

psán (1452) 156; viz z Lobkovic.
ze Hlučína Jan Sýkora, purkmistr

Kolín. (1443) 49.
Hnězdno viz Jan arcibiskup.
Hodonín (1470) 585-6, 588, 591; viz

z Mošnova.
Hof (1455) 196.
Hohenstein v Bavořích (1459) 327;

jiný v Sasku (1459) 314, 316.
Hochstrasse (1440) 19.
Hoierswerd, Ojerce v Lužici, (1441)

33, (1447) 89, (1451) 127; (1467)
496, hrad obehnán 511, 513, 516,
(1468) 540, vzdal se 546,

Holický viz ze Šternberka.
Holič v Uh (1469) 551; viz Pankrac.
Holland (1461) 368; viz Jan vév.
Holohlavý (1450) 121.
Holubář Jan, Holowersy, hejtm. v Rak.

(1458-76) 256; — Holub, hejtman
u Bavorů (1469) 569-70.

Holzer Wolfgang, purkm. Vídeňský
(1462) 401,'404-5.

Holzler Kunrat, purkmistr Vid., zem.
pokladník (1457) 204-6, uvězněn 207 ;

(1458) 295, 297.
z Honbic Jan (1449) 107.
z Horky viz Pardus.
Hornek rytíř ve Francích (1458) 305-6.
z Horosek Sezima hejtm. 257.
Hořepník (1469) 580; z H. Mikuláš

mistr (1461) 363
Plořický hrabě (1456) 200.
Hořovice viz z Vrtby.
Hostinné viz z Lichtenburka.
Houska Martinek (f 1421) 225.
Hrabané rytíř, hejtm. kr. Jiřího (1468)

538, na Moravě (1470) 585.
Hradec Jindřichův 9, (1448) 98, (1449)

105, (1451) 133, dobýván (1467) 511,
512; (1468) 543; — sjezdy (1439)
5, (1447) 86, 87, 90, (smlouva 1449)
107, 108, 112-3, (1467) 480, 486-8,
493-4; 608-9; v. Eliáš.

z Hradce (1441) 34, (1448) 103, (1449)
106, (1451) 132, (1452) 146;— Anna
vdova po Hynci Ptáčkovi (1444) 58;
547; —Jan Telecký (1441) 32, (1443)



52, (1446) 76, (1448) 102, (1450) 114,
(1453) 159; — Jindřich (1465) 445,
(1467) 515, (1468) 540, 543, (1469)
557, nejv. komorník kr. Matiáše 565 ;

'(1470) 583; — Menhart (1439) 5,
hejtm. strany Rak. 7, v zápisu mír.
(1440) 9; 11, 14, 16, 21, náčelník
jednoty (a nejv. purkr.) 24-5, 26-7,
(1441) 31, 34, 36, (1442) 41, 43, 44.
(1443) 51, 52, (1444) 53, 57, 58, po
f Ptáčkově 60, (1445) 65, 66, (1446)
72, 74, 76, 79, (1447) 86-7, (1448)
90, ke straně pod jednou 94, 96,
97, jat Jiřím z Poděbrad 98, 100,
101-2, f 105; 122; — Oldřich syn
jeho, v záští s Jiřím (1448) 101-4,
(1449) 104-5, 108, (1450) 114, 116,
118, 121, smířen 121-2 ; f (1452) 153 ;

sirotci 172, 442, 607.
Hradec Králové (1440) 26, (1441) 34-5,

(1443) 45, (1446) 78, (1448) 103, (sr.
98); (1450) 122, (1451) 133, (1458)
293, (1468) 540, (1469) 575; — kraj
(1440) 11, (1441) 35, (1443) 46, (1448)
95, (1449) 106, 107, (1450) 121; (1470)
584 ;

— bratří (Orebští) 231; — ze PI.

Křištan, probošt Brněnský (1440) 28 ;

v. Černý, Týnský; z Miletínka.
Hradec Štýrský (1447) 85, (1456) 195,

(1461) 360, (1462) 371, (1468) 533,
541, (1469) 569.

Hrádek v. Helfenburk.
ze Hrádku Bořek (1449) 108; Jan, Ja

nek (1449) 105, 108; Martin Bořek
(1469) 581.

ze Hrádku a z Valečova Samuel (1465)
441, 444, 449, purkmistr Praž. (1467)
488, ve Slez. (1469) 576, zároveň
podkomoří (1471) 601.

Hradiště kl. u Olomouce (1466) 465,
(1467) 496, (1468) 543, vzdal se 546,
(1469) 557, 563, (1470) 594, (1471) 597.

Hradiště Uherské (1458) 292, (1459)
308, (1467) 495, obleženo (1468) 543,
545, 548, (1469) 564, 573, 576-7,
(1470) 585, 589, bašty rozbity 590;
599.

ze Hřebene viz Vítovec.
Hubač z Písku (1440) 16.
Hukwaldské panství (1466) 464.
Humlovský viz z Janovic.
Hunyadi Jan, vojevůdce (1441) 31,

(1444) 63, gubernator (1446) 78,
(1447) 85, (1451) 133, (1452) 152,
153, 158, nejv. kapitán (1453) 161,
166, 168, (v Praze) 170, 174, 175;
(1454) 187, 188, (1455) 192, 193, po
měr ku kr. Ladislavovi (1456) 194,
u Bělehradu 197, vítěz 198, f 199;
259, boje s Jiskrou (1449-53) 253-4;

— Eliška jeho manželka (1457) 281,
(1458) 283; 307; — Ladislav syn
(1455) 192, (1456) 199, vrah Oldř.
Celského 200, 201, sťat (1457) 202;
205, 256; viz Matiáš.

Hus hrad, rozbořen (1441) 32-3.
Hus Jan 212, 220, 226, 232, 237, 246,

603; jeho glejt 93, přátelé 77, 131,
217-20.

Husité viz Kališníci, Roty; husitství
v cizích zemích (1447) 80, (1456)
203; 247.

z Hustiřan viz Mokrovouský.
Hustopeče na Moravě (1467) 496.
Hvězda (Bzdinka) Jan z Vícemilic,

hejtm. Táb. (1421-5) 247-8.

Chalkis v Řecku (1470) 593.
Cheb 44, 91; sjezdy (1450) 114, (1451)

126-7; (1452) 147, sjezd 148-9; (1453)
168, (1455) 196; sjezd a smlouvy
(1459) 307, 312, 313-8, 327, svatby
328; 338, 340, 368; sjezd (1461) 353,
354, 356-8, 360, 363, 365; (1464)
418; (1466) 469, svatba (1467) 486;
při Jiřím 500, 517; — Chebsko (1470)
583; viz Slik Matouš, ze Sparneka.

Chelčice u Vodňan 226, 232, 233, 241;
— Chelčický Petr 226, 227, charakte
ristika 232-40; rozdíl věrouky od
Rokycany 234, zásady mravoučné
234-6, o císaři a papeži 236-7, proti
válkám a trestu smrti 237-8; sloh
238-9; poměr k br. Řehořovi 241,
učení u Ces. bratří 242, 521; ukázky
o mravech 264-70; — Chelčičtí bratří
231, 232, 238.

z Chiemsee viz Sylvester.
Chlevec z Malšína Racek (1450) 116,

118, (1451) 124.
z Chlumce viz z Janovic,
ze Chlumčan Matěj Louda, sudí měst

král. (1443) 49, (1446) 77; dějepi
sec? 215.

ze Chlumu Jan v Kostn. (1414-5) 220.
ze Chlumu a z Košumberka Slavata

(1469) 580.
Chojnice v Průších (1453) 185, bitva

(1454) 186, 251, 252.

Chomoutov, při kr. Jiřím (1467) 500.
Chořen v Saších (1450) 123.
Chorvatsko (1441) 31, (1469) 570.
Chotěbuz v Lužici (1449) 111, (1454)

175, (1459) 312,o
léno (1460) 353,

(1461) 368, propůjčeno Fridrichovi
Branib. (1462) 373; z Ch. Leuther
a Rinald (1454) 175.

Chotěřinský hejtman kr. Jiřího v Mor.
(1470) 585.



Chotěšov klášter 611.
Choustník hrad (1471) 231.
Christian král Dánský (1462) 371.
Chrudim (1460) 343, (14691 552, (1470)

591; kraj (1440) 11, (1446) 72, (1448)
95, (1449) 106, 107, (1470) 584; sr.
254; viz Kostka, Lupáč.

Chřeňkov viz Eliáš.
Chval viz z Machovic.
Chvatěruby (1467) 493, (1469) 471.

Ilburk v Saších (1450) 122, Ilenburg
(1459) 316; z Ilburka (1459) 316;
Půta, zprávce Lužický (1467) 515,
(1468) 520, 539; Vilém (1447) 89,
(1448) 95, (1450) 123, (1458) 284,
(1465) 445, (1467) 515, podkomoří
kr. Matiáše (1469) 565.

Illok v Uhřích (1456) 199.
Indické země 244.
Ingolstadt viz Ludvík Bohatý.
Innocentius III papež 301,
z Isenburka viz Diether.
Itálie 75. 152; (1455) 191, (1470) 593;

studia 481.
Ivančice, při kr. Jiřím (1467) 495.

Jager v Uhřích, sněm (1468) 526;
biskup (1469) 557, v. Bekensloer.

Jagjelovci, z Elišky sestry Ladislava
Pohrobka 176.

Jakoubek viz z Vřesovic, ze Stříbra.
Jakub Piccoloraini degli Amanati, pří

tel Pia II (f 1479) 276, kard. Pa

vijský (1464) 437, (1466) 482, (1468)
532, (1471) 598.

Jakub ze Sirk arcib. Treverský (1453)
182, (1455) 190, (f 1456) 301. '

Jakub sektář v Divišově 231.
Jakýn, Ancona (1464) 430.
Jan vév. Bav. a Holland. (f 1424) 40.

Jan vév. Bavorskjr na Mnichově (1459)
328, (1461) 356, 358.

Jan markr. Branib. (1450) 114, 115,
(1454) 182; 303, (1459) 317.

Jan vév. Zahaňský (1458) 292, při
kr. Jiřím (1461-2) 407, (1464) 421,
(1467) 487.

Jan vév. Zhořelský (f 1396) 40.
Jan sv. (1445) 67.
Jan de la Balue, kard. a ministr (1469)

571, dříve bisk. Ebroický (1464) 427,

Jan biskup Eichstatský (1459) 333.
Jan arcibisk. Hnězdenský (1463) 411.
Jan arcib. Magdeburský (1466) 484.
Jan Pannonius, biskup Pětikostelský

(1465) 453, 455, kancléř kr. Matiáše
(1468) 528, 541, (1471) 596.

Jan z Kastilionu biskup Pavijský,
legat (1455) 190.

Jan XII, Ház, biskup Olom. (1453) 170.
Jan opat Strahovský (1467) 490.
Jan arcib. Treverský (1460) 354.
Jan biskup Varadínský (1459) 321,

322, (1460) 351; sr. Vitéz Jan.
Jan z Grumbachu, bisk. Wircb., pro kr.

Jiřího (1458) 287, 305, 306, (1459)
312, (1460) 347, (1461) 356, 360,
366-7, 368, 370, (1463) 416, 417.

z Janova Matěj mistr Paříž. 218, 220,
221, poměr Chelčického 235.

z Janovic (1440) 9; Dětřich (1450) 123,
(1458) 284, (Humlovský) 288, 294,
(1459) 313; Jenec (1458) 284, 294,
Jan Jenec z Petrspurka, nejv. purkr.
(1470) 587; Purkart, i ze Chlumce,
rotmistr (1454) 251; Racek naRisen
berce (1441) 33, (1459) 327; — Ja
novský rytíř Břeněk na Pajreku
(1467) 511.

Jaroměř (1440) 26, (1441) 34, (1450)
121, (1469) 575.

Jaroslav panoše a jeho denník o po
selství do Fjancie (1464) 425-6, 427
až 428; v Římě (1465) 460, 461.

Javor ve Šlezích (1458) 292, kr. Jiří
(1459) 322, 325; (1466) 465, (1467)
496, 516; (1469) 573, 575, 577, (1470)
595; v. z Hasenburka Oldřich Zajíc.

Jednorožcovaspolečnost ryt. (1467) 511.
z Jemnišť viz Divůček.
Jeník vůdce voj. (1468) 531, 538.
Jeroným sv. 606.
Jeroným arcibiskup viz Landus.
Jeroným jinak Jakub lékař, sektář

(1463) 230.

Jerusalém 624; král 566-7; patriarcha
(1464) 427.

Ještěrčí spolek, Eidechsenbund v Prus.
(1453) 185.

Jetřichovec viz Dětřichovec.
Jičín (1469) 575.
Jičínský viz z Cimburka, z Kravař.
Jihlava, sněm (1449) 108, 109-13 ; 115,

118; (1453) 160, sjezd a vítání krále
167-9; proti kr. Jiřímu (1458) 288,
291, 292, 293-5, přemožena 296;
proti Jiřímu (1467) 495; volba Ka
zimíra 506, 513, (1468) 543, (1470)
592, 594.

Jihoslovanské země, Turci (1470) 593.
Jílové, doly (1444) 56.
Jindra z Tábora (1440) 16.
Jindřich IV král Franc, (f 1610) 429.
Jindřich Bohatý, vév. Bavorský 305.
Jindřich kníže Hlohovský (1454) 180,

188; na Krosně a Kožichově (1458)



292, (1459) 323, (1460) 353, (1461)
368, (1462) 371, (1467) 515, (1468)
539.

Jindřichov kl. v Slezsku (1469) 573.
Jiří z Poděbrad a z Kunstatu (1439)

5, 7, hejtman Bolesl. (1440) 11, 16,
21, 25, (1441) 34, 35, (1442) 37, (1444)
58, nejstarší po f Ptáčkově 59, 60,
62, 63-4, (1445) 64, 66, 69, 70, (1446)
72, 73-4, sahá ke zbrani (1447) 87,
88, 89; (1448) 92, dobyl Prahy 95-8,
99, v záští s Oldř. z Hradce 101-4,
(1449) 104-8, 109-10; (1450) 114,
smi. Wunsidel. 114-5, v Pelhř. 115-6,
válka do smi. Wilšteinské 117-20,
v Pelhř. 121-2, do Sas 122; (1451)
124-6, jedná se Sasy 126-7; 132,
133, rozmlouvá s Aeneášem 134-41;
144-5, zprávce zemský (1452) 145-6 ;

147, 151, 153, proti Táboru a Rosen
berkovi 154-6; 157, 158, (1453) 160,
při přijetí Ladisl. za krále vol. 161-3,
poměr k němu 164-6; 166, 167, 170,
172, (1454) 174, na Kladsku 175;
176-80, jedná o Lužici 181 a hra
nice Saské 183-4; 186, ve Vratisl.
(do 1455) 188-9, v N. M. Vid. 190;
191, neshoduje se s Ladisl. (1456)
195-6; 199, 203, (1457) 204, naro
vnání s Lad. 205-6, 207, při f jeho
208-9, 210; 215, 216, 218, 220, 241,
242, 252, 253, 256-8, 261, 262.
- mocný král Č. a zástupce novo
věkosti 271-2, 274-5 i 297-8, pra
meny jeho doby 276-8; čekanec
trůnu (1457-8) 278-83, volený král
(2. března 1458) 284-6, 287-9, koru
nován 289-91; v Moravě a Šlezích
291-2; v Rak. 293-6; 296; — 299,
301, 306, poměr k Matiášovi (1459)
308, k cis. Fridrichovi 309, k Pi
ovi II 309-12; jednání ve Wunsidlu
312 a Chebu 313-8, s císařem 318-
20, v Brně 321-2; v Šlezích 322-6;
326, smi. Domažl. a Plz. 327, svatby
Cheb. 328; uznání Vratislaví (do 1460)
328-31, 344; 332; — vláda národní
334, rada král. 335-7; snahy o říši
Něm, 338-9, 348, 349-51, 353-4;
mince 340-1, prostředkování mezi
cis., Matiášem a stavy Rak. 343-6,
348-9; přízeň s Bav. 347, 350-1,
s Mat. 351 a Kazimírem 352, ne
dorozumění s Branib. 353; tchán
Matiášův (1461) 354-5; věci říšské
356-61 a nezdar : ávrhu Mayrova
363-4; 365-9, (1462) 370-1, válka
Luž. (1461-2) 367-8, 369, 371, 373,
sjezd v Hlohově 372; — kníže po
koje 374, počátek sporu nábožen.

Jiří vév. Bav., syn Ludvíkův (1460) 347.
ze sv. Jiří hrabě (1458) 308.
Jiří biskup Metský (1463) 416.
Jiří biskup Trientský (1459) 333.
Jiří probošt Všech Svatých (1441) 29.
Jiří farář v Soběslavi (1465) 441.
Jiskra Jan z Brandýsa, válčí pro dům

Rak. v Uhřích (1440) 13, 21, (1441)
31, (1442) 36, (1444) 63, odbyt (1453)

375-7, poselství v Římě a zrušení
kompaktát 378-89, vymanění vlád
z moci hierarch. 390-2, osvědčení
král. 393-9, 400-1; osvobození cí
saře ve Vídni 401-8, ukrytý zápas
s papežem (1463) 408-12; v Brně
413-5; rozsudí 415-7 a reforma říše
Něm. 417-9; 419-20, (1464) 421, je
dnání s císařem 421-3, s Matiášem
423-4, parlament knížat 424-9, pů
hon od Pia II (f) 430; — počátek
jednoty panské 431-4, 435; poměr
k Pavlu II 436-8, (1465) 439-40;
441, Zdeněk ze Šternb. 442, Jošt
z Rosenb. 443-5 v a jednota p. 445-
51; půhon do Říma 451-2, návrh
smíru 452-3 a nepřát, nabídka Ma
tiášova 454-5 ; 456, obrana Mayrova
456-7; 458-61, návrhy bav. (1466)
461-3; 464-70, obrana Ř. z Heim
burka 470-1; — 473, poměr ku Ka
zimírovi 475-6 a Matiášovi 474, 476-
8, 479; 480-2, odsudek papežský
482-4, (1467) ,484, poměr k cis. a
Albr. Achillovi 485-6; jednání spány
486-91, appellace král. 490, válka
s odbojem 491-7; 497-505, poměr
ku Kazim. 505-7, leu knížatům něm.
a Ludvíkovi Bav. 507-10; válka 511-
2 i vyjednávaní 512-7, (1468) 518-9;
519-20; 521, 523; — proti císaři
524-5, válka s Matiášem 524, 527-
32, (přísnosti Pavla II) 532-3, 534-5,
u Lávy 535-6, 537-8, 542-5, (8 strast,
nedělí) 546-7, (1469) 550, 551, u Vi
lémova 552-4, 554-6; u Olomouce
557-9, (560), 563-4, po volbě Mati
ášově 566-7; volba nástupce trůnu
567-9, 581, sr. 542; 569-72, válka
572-7; obrat smýšlení 577-8; 580,
(1470) 581-4, válka 585 sl, vyzvání
k souboji 587-90, 591-3; obrat 592-
3, 594-5, jednání o pokoj (1471)
597-8 a o narovnání s pap. 598, 599;
smrt králova 601; 602-4, 606-8, 615-
7, 623; — rod 59, 288, povaha 59-
60, 74, 89-90, 99-100, 125, 165, 271,
275, 278, 280, 284, 290, 317, 331,
334-5, 374-5, 442, 459, 514, 518-9,
527, 553, 566-7,602; znalost jazyků
336, 470.



166, (hrabě Šaryšský) 174-5; zase
povolán (1455) 192, (1456) 199, 201,
201-2; válečník (1440-67) 252-4, 256;
(1457-8) 282, 283, utiskován Mati
ášem 308, (1460) 346, 349, 350-1; ve
službě cis- Fridricha (1461) 355, 366,
368; do Turek o příměří (1468)
527; 541.

z Jistebna Jaroslav (f 1450) 123-4.
Jizera řeka (1468) 540.
Johannsgrůn v Saších (1459) 315.
Josef (Flavius) 624.
Jošt markrabě 465.
Jošt biskup viz z Rosenberka.
Julian Cesarini, kard. legat papeže

Eugenia (1442) 38, 39, 45, (1444) 61,
63, f u Varny (1444) 63; 144.

Jungherr Kašpar v Chebu (1459) 313.
Jurista upálen (1467) 488.

Kačerovic Martin, purkm. Malostr.
(1440) 16.

Kačín u Kutné Hory (1448) 95.
Kadaň, katolická (1440) 26; sjezd

(1450) 114; (1453) 168, při králi
Jiřím (1467) 493, 500, 517.

Kadaňský Jan bratr 613.
Kadauer Wolfgang, hejtman v Jihlavě

(1458) 291.
Kainacher Jiří (1447) 86, (1459) 322.
Kaliský vév. viz z Ostroha.
Kališníci 24-5, mírní 94, 219-20, hor

liví 220-4, výstřední 224-30.
Kalixt III pap. (1455) 192, 193, (1456)

203, (1457) 204; 223; poměr ‘ k Ji
římu (1458) 287, 291, 292; f 291;
301, 309, 378, 484.

Kalteisen Jindřich doktor (1447) 82.
Kaltenštein hrad ve Slez. (1467) 514.
Kamaret viz ze Zirovnice.
Kámen (1450) 122, sr. Maidštein; Krá

lovský (1447) 89, (1450) 122, v. Kó
nigstein.

Kamenice viz ze Stráže.
z Kamenné Hory viz Calta.
Kanižai Ladslav (1457) 202, (1458)308;

Mikuláš v('i458) 308.
Kantor z Čáslavi (1440) 16.

Kapistran Jan, františkán a legat do
Čech (1451) 131, 140, povaha, ve
Vídni a v Moravě 141-5, (1452) 146,
v Mostu 147; 148-9, v Krumlově
155; 157, (1453) 169, chce do Prahy
179, ve Vratislavi (1453-4) 180, 181;
187, v Nov. Městě Vid. (1455) 190;
(1456) 194, proti Turkům 197, 198,
f 199; 203, 219, 220, 223, 323, 344,
378, 498, 502, 604; — Kapistrano,
rodiště 143.

Kapléř ze Sulevic (1456) 200; Mikuláš
na Winterberce (1452) 153; (1469)
581.

Kapoun ze Smiřic Alexander hejtm.
(1457) 252.

Karel Veliký císař 298.
Karel IV cis., říše rodu jeho 3-4; 18,

30, 41; (58), 131, 159, 162, 172, 177,
210, 215; 318, 327, smlouvy dědické
zdviženy (1462) 406; 448, 487.

Karel markr. Badenský (1452) 158,
158, (1455) 190, (1458) 305,' svak
cis., (1459) 333, (1460) 354, (1461)
365, (1463) 416.

Karel Smělý, vév. Burgundský, jedná
o království Řím. (1467-8) 519-20,
(1469) 555, 570-1, (1470) 582-4; 593.

Karel VII král Francouz, (1438-40) 27,
(1449) 81; slibuje dceru kr. Ladi
slavovi (1457) 206, 211; uchází se
o korunu českou (1457-8) 280, 283,
pro syna 285; (1459) 312, 332, (1461)
356, f 362; pragmatická sankce
378, 27.

Karel, syn předešlého, nabízen Če
chům za krále (1458) 285.

Karlsfried hrad zbořen (1441) 33.
Karlsvalde v Saších (1459) 316.
z Karlšperka viz Zmrzlík.
Karlštein 41, v rukou Menharta z Hrad-

ce (1440) 25, (1444) 57, (1448) 103,
104, (1449) 105; vrácen komoře
král. (1453) 172; korunní archiv
(1458) 285, (1465) 448, (1466) 466-8,
(1467) 486; 488, 491, (1468) 545,
(1469) 581; purkrabí viz z Risen
berka, z Weitmile; sr. koruna.

Karmelský prorok 610.
Karvaial Jan, auditor pap., u císaře

Fridr. (1445) 71, (1446-7) 75, 79-80;
kard. sv. Angela (1447) 81-4, legat
87, v Praze (1448) 90-4; 95, 99, 100;
(1451) 133, 134, 136; v Uhřích
(1456) 194, 197, 203 ; 219, 220; v Uhř.,
poměr k Jiřímu (1458) 287, 289,
k Matiášovi (1459) 319, 320, (1461)
361, povolán zpět 370; (1462) 378,
380, 384, 385; za Pavla II (1464)
436, 437, (1465) 451, 455, 459, 460-1,
(1466) 463, 468, 470-1, 472, 482,
kard. Portuenský 483; (1468) 532,
f (1470) 598.

z Kastilionu v. Jan, bisk. Pavijský.
Kastriota viz Skanderbeg.
Kateřina markrabina Badenská, sestra

cis. Fridr. (1463) 417, 420.
Kateřina Saská, zasnoub. s Hynkem

z Poděbrad (1459) 315, 32S, oddána
(1471) 599.



Kateřina Kunhuta viz z Poděbrad.
Katolická strana 26, 217-8; sr. pan

ská jednota,
z Kaufunku Kunc (1450) 123.
Kavka ze Soběsuk Václav, hejtman

(1457) 252.
z Kazenelnbogen Filip hr. (1461) 356.
Kazimír králevicPolský (1439)4, (1440)

9-10, 18, (119); král, (1447) 85, žení
se (1454) 175-6; 184, 185-6, 188; 190,
roty české 251, 252, 254; čekanec
trůnu čes. (1457) 279-80, sr. 332;
(1459) 325, (1460) 332, (336), v přízni
s Jiřím 351, 352-3; na sjezdě Hlo
hov. (1462) 372, 391; 392, 410, 411,
(1463) 409, 421, (1464) 424, 425, 427;
marně žádán za krále Česk. proti
Jiřímu (1465) 451, 455, 457, (1466)
468, 472-3, 475-6, (483), (1467) 493-
4, 497, 498, 505, volby nepřijal 506-7,
sr. 519, 520; jeho prostřednictví
naproti papeži a jednotě panské
512-4, 515-7, (1468) 518-9; 526, 529,
(530), 531, 541-2, jedná o příměří
545; (1469) 564, 566, po volbě Vla
dislava za nástupce v Č. 568-9;
572, 581, (1470) 584, 591, 593, 595,
(1471) 596, 597-9; 615.

Kazimír králevic Polský (1466) 476.
Kdulinec Petr (1447) 88, z Ostromíře,

hofmistr kr. Jiřího (1461) 366, vá
lečník (1468) 537, (1469) 557, v Olo
mouci 559; (1471) 597.

z Kelče Žich (1466) 474.
Kermend, Kormend v Uhř. (1459) 309.
ICeřský (1441) 35; Ondřej z Paběnic,

hejtman Táborský (1433) 248.
Kestřany u Písku (1452) 157; z K.

Rinart rotmistr (1454) 251.
Kežmark (1440) 14, 253, (1469) 569.
Kielbasa Vincenc, řečník kr. Polsk.

(1466) 476.
Kilián šašek, ve Vratisl. (1454) 189.
Kiniži (Kněz) Pavel (1468) 530, po

třel černou rotu (1492) 260.
z Kirchperku hr. Hanuš (1450) 123.
z Kladrub Prokop, scholastik Praž.

(1441) 29.

Kladsko, nebudiž zapsáno 41; Podě
bradovi (1454) 175; (1455) 189,
(1458) 292, (1459) 308, 310, 322,
(1463) 412, 419, (1464) 421, (1466)
471, 474, (1467) 494, 514, (1468) 545,
(1469) 573,576, (1470) 595; viz z Ča
stolovic, Welfl.

Klamperna Jan ( '448) 98.
Klatovy (1440) 16, 21, 26, (1441) 32,

33, (1443) 48, (Rájovec) 49, (1446)
78, (1451) 133, poddaly se Jiřímu

(1452) 157; Lupáč (1452) 154, 224,
Čapek (1420) 225; 227, 230; (1466)
466, (1467) 511; 618.

z Klenového Přibík, Klenovský, 26,
(1441) 32, (1444) 57, (1446) 77, (1447)
84, 86, (1448) 94, (1454) 176, (1458)
284, (| 1465) 248; 442; viz z Gut
šteina.

Kling Hans, voj. vůdce 257.
Klosner Jiří (1459) 327.
ze Kněžic Matěj, hejtman Jiskrův

(1460) 351.
z Kněžmostu viz' Valečovský.
Knorr Petr mistr (1461) 368.
Kobian Jeroným panoše (1467) 489.
Koblih Jan rytíř (f 1421) 384.
Kocovský Jan (1467) 507, (1469) 550;

Racek (1462) 404.

Kokricerqyé (1448) 111.
Kolda z Žampachu Jan na Náchodě

(1440) 19, 26, válka s ním (1441)
33-5; (1444) 57, (1448) 103, nový
boj (1449) 106, 107; (1450) 118, 12Í,
(1451) 124, 133, (1452) 154, hrady
jeho dobyty (1456) 203; hejtman
Táb. (1423-57) 248, v Uhř., Polště
a Rusích 251.

Koldice v Sas. (1450) 122, (1459) 316 ;

z K. páni, fojtové v Hor. Lužici
110; (1459) 316; Albrecht (1442)
37, (f 1448) 111; Anna (1441) 33;
Jan (1458) 284; Hanuš (1448) 111.

Kolín n. L., zapsán Bedřichovi ze Stráž
nice (1440) 26, (1443) 48, 49, (1448)
103, 104, (1449) 107, (1451) 133,
(1452) 154, zápis Jiřímu z Poděbrad
(1454) 175; (1470) 591; viz ze Stráž
nice, z Běstviny, z Hlučína; Ko
línští bratří 231.

Kolín n. R., arcibiskup (1445) 71;
(1460) 350, (1461) 356; viz Dětřich,
Ruprecht.

Kolmark u Kutné Hory (1448)v 95.
Kolocký arcib. (1457) 206; v. Štěpán.
Koloveč (1469) 580.
z Kolovrat páni, strany Menhartovy

(1440) 25, pod jednou (1448) 94,
(1449) 106, (1451) 132; většina při
kr. Jiřím (1466) 469, (1467) 490; —
Albrecht (1458) 284, (1459) 313, Bez
družický (1469) 580; — Beneš (1458)
284, 294, fojt Šestiměstský (1466)
465, Libšteinský, ustoupil (1467) 496;
500, 510; — Hanuš, hejtm. strany
Rak. (1439) 7, (1440) 16, (1441) 33,
(1442) 37, 42, (1445) 65, (1446) 76,
(14471 85, hejtm. měst Praž. (1448)
96-8, (1453) 159, (1458) 294, na Zbi
rově (1467) 490, kanovníkem 491,
515, administr. arcib. Praž. (1469)



577; — Jan Bezdružický (1453) 171,
(1454) 176, (1458) 284, (1459) 313,
(1466) 468, (1467) 490, 500; Jan Že

hrovský (1467) 490; — Jindřich na
Libšteině, Libšteinskv (1447) 88,
(1450) 114, 116, 117,' (1453) 159,
(1458) 284, 294, (1459) 313, (1460)
346, na Buštěvsi (1467) 500; — Pur
kart na Bezdružicích (1467) 500;
Zbyněk Kornhauský (1467) 490.

Kolvín viz z Ronšperka.
Komárno (1440) 12-4.

Komorovský Mikuláš a Petr, Poláci
při Jiskroví 254 ; Petr (1456) 199, 200.

z Konice Petr, pán Morav. (1440) 11.
Konigstein (1459) 314, 316, sr. Kámen

královský.
Konopiště obleženo (1467) 493, 510,

(511), 513, 516, 517, (1468) 540, 546,
547, dobyto 548; v. ze Šternberka.

Konstadt ve Šlezích (1466) 475.
Konstancie v. Kostnice.
Konstantin Veliký, cis. 236, 243.
Konstantin Paleolog cis. (1452) 150.

Konstantinopol, poměry nábož. (1439)
130-1, (1452) 149-151 ; dobyta (1453)
151, 179, 186, 197, 593, 604; císař
ství (1466) 461-3.

Koranda Václav v Žatci (1440) 26,
(1443) 49, 50, (1452) 154, vězeň 155;
v hádaní s Aeneášem Sylv. (1451)
229; — mladší, M., purkm. Praž.,
do Říma (1462) 379, 382-3, 384, 393.

Korneuburk, sněmy (1447) 84, (1453)
167; sjezd (1457) 205; (1458) 294,
295, (1461) 366, kr. Jiří (1462) 403-5,
sr. 409, 423, 472; Kornymburk, sněm
(1464) 435,

Kornhauský v. z Kolovrat.
Korunský opat viz Linhart.
Korutany 141, 159, (1462) 403, 405,

(1470) 585.
Korvin viz Matiáš.
Korybut viz Sigmund.
Kořistka zeman (1466) 474.
Kosť dobývána (1467) 493, (1469) 575;

v, z Hasenburka.
Kostelec n. Sáz., (omylem Černý),

(1449) 107, dobyt (1450) 117, (1451i
124; dobyt (1467) 493; v. z Dubě,
ze Smilkova.

Kostka z Postupic (1448) 103, (1449)
106; — Albrecht (1459) 313, pový
šen do stavu pansk. (1460) 335;
(1461) 365, (1462) 371, 404, 405,
fojt Dol. Lužice, ve Francii (1464)
425-9, sr. 335, 432 ; (1466) 465, v Uhř.
478, 479, v Normb. 481; (1467) 502,
511, (1468) 531, 532, v Krakově

Kostolany v Uhřích, (roty bratrské
1466-7) 258, 474, dobyty 478-9.

Košatská rota, Adamité 230.
Košice v Uhřích (1440) 253, (1441) 31,

(1460) 351.
z Košumberka v. ze Chlumce.
Kotlava, Gottleube v Sasku (1459)

316, Kotleba (1450) 123.
Kouba v Bavořích, sjezd (1440) 20-3.
Koudelník Velen z Březnice, hejtm.

Sirotkův (1424-30) 248.
Kounice, klášter (1457) 511, (1470) 586.
Kouřím, sjezd (1442) 44; (1446) 78;

kraj (1440) 11, (1444) 57, (1446) 72,
(1448) 95, (1470) 584.

Kozáci, voj. zříz. dle Husitův 249, 259.
Kožichov v. Jindřich Hlohovský.
Krajina 159, Turci (1469) 570; šlechta

(1470) 585.
Krajíři (1449) 106; z Krajku Kunrat,

hofmistr krále Fridricha (1441) 32;
(1457) 206; Wolfgang na Landšteině
(1468) 525.

Krakov (1440) 12, (1453) 179; 215;
(1467) 497, 506-7, (1468) 531, 541-2,
(1471) 598; v, Dlugoš, z Dubna.

Kralice v Moravě, bitva (1470) 586-7.
z Královic Jan, hejtm. Sirotčí (1425-

34) 248; Markvart, hejtm. na Kono
pišti (1468) 548; Oldřich Močihub
(1440) 16, (1449) 108.

Krasikov hrad (1450) 117.
z Krásného Dvora Vilém (1459) 313.
Krass viz Grassus.
z Kravař (1449) 106, na Strážnici (1466)

474-5; Jiří Strážnický (1458) 283;
Václav Jičínský (1452) 153, (1453)
159.

542; jat (1469) 552; 557, 563, pře
stoupil k Matiášovi (1470) 587, (1471)
597; — Bohuše na Litomyšli, hejt.
v Chrud. (1440) 11, 16, 21, (1441)
35, (1443) 46, (1448) 95, (f ~1449)
106; — Vilém, vůdce polní (f 1436)
248; — Zdeněk (1447) 87, (1448)
96, hejtm. Chrud. (1449) 106, (1450)
120, 121, 123, (1451) 124, 132, 133,
145, (1452) 145-6, na Litomyšli (1458)
283, 284, 294; do stavu
pansk. 335; (1460) 351, v Římě (1462)
379-82, 384, 385, 388; 393, 394,404,
405, (1464) 425, (1465) 441, 447,
453, (1466) 468, 480, (1467) 486,
nejv. purkrabí 492; 502, (1463) 521,
(1468) 535, f 546.

Kostnice, Konstancie (1445) 64; 429,
(1468) 549; biskup (1461) 356; sbor
církevní (1414-8) 76, 187, 272, (303),
429, 460.



Kravíhora, les u Vodňan (1468) 543.
Krč u Prahy (1448) 91.
Krčin, farář Martin (1459) 241.
z Krbové v. Měřička.
Kremnice v Uhř. (1440) 253, (1449) 254.
Kremže v Rak. (1458) 294, (1462) 403.
Kretenský arcibiskup v. Landus.
Kreuzburg ve Slez. (1466) 475.
Kreuzenštein v Rakousích (1457) 205.
Krištof vév. Bav. na Mnich. (1465) 458,
Kroměříž, sektáři za kr. Ladislava

230; (1461) 354, boj (1468) 546;
(1470) 585,'586, 588, 589, 594; viz
z Ojnic.

Kroměšín z Březovic Jak. hejtman
(1428-31) 248.

Krosno v. Jindřich Hlohovský.
z Kroy Antonín (1453) 182.
z Krucenburka Epik (1449) 108.
Kruhlata viz Michalec.
Krumlov Č. (1442) 43, (1445) 71, (1446)

76, 80, (1450) 116; 125; (1451) 143,
144, 147, 155; (1465) 443, (1468)
544; — Moravský, sektáři za kr.
Ladisl. 230, viz z Lipého; — z Kr.
Jan Dr., děkan Praž. (1469) 550;
Václav, děkan kap. a admin. arcib.
Praž. (1458) 310.

Kruševac v Srb. (1454) 187, (1456) 197.
Krušina v. z Lichtenburka, ze Svam-

z Křemže Smil (f 1447) 89, Smilck 119.
Křimačov (1450) 124.
Křivoklát, Hrádek, nezastavitelný 41,

vyplacen (1453) 175.
Křižáci proti kr. Jiřímu (1467) 497,

510-1, (1468) 525, 527, 534, 539, 540,
(1469) 550; 579-80, 615, 620.

z Křižanova viz Trčka.
Křižanovský Václav, kanovník Praž.

(1467) 490; »mistr Václav* (1465) 445.
Křížovský Mikuláš sektář (1450) 230.
Kubín, mír (1462) 373.
Kučka Martin z Kutné Hory, hofmistr

horní (1446) 77.
Kuenz v Saších (1459) 315.
Kunhuta dcera cis. Fridr. (1470) 583.
Kunhuta Kateřina v. z Poděbrad.
Kunovice v Mor. (1470) 590.
Kunrat kníže Olešn. (1466) 474; K.

Bílý (1454) 188, (1458) 292, (1459)
323, (1463) 412; K. Černý (1454)
188, (1458) 292, (1459) 322, (1463)
412, (1466) 468, 469, mocný rozsudí
480, v Jindř. Hradci (1467) 486,
v Praze 487, u Olomouce (1469)
557, 563; proti Jiřímu 578, (1470)595.

Kunrat z Vechty, arcibisk. Praž. 65,

berka.

92, 167.

Kunrat bisk. Vratislavský (1441) 33.
Kunratice u Prahy, Nový hrad (1450)

118. (1451) 124.
z Kunstatu (1444-5) 58, 70, (1449) 106,

při kr. Jiřím (1468) 543; Heralt
(1440) 11, sťat v Brně (1444) 57, sr.
70; Jan Zajimač (1444) 57, (1448)
95, (1450) 123, (1458) 284; Jitka,
manž. Jana Ptačka z Pirkšt. (1408)
58; Procek (,1457) 208; v. z Poděbrad.

Kunvvald u Žaraberka, osada bratří
čes. (1457) 241-3, rozplašena 521;
522.

z Kunwaldujan, podkomoří zem. (1440)
16; Pesík (od Stříbrné hvězdy) purk
mistr Starom. v Praze (1440) 16,
(1444) 57, (1445) 67, (1448) 96,
prchl 97.

z Kusy Mikuláš, Kusá, kard., biskup
Brixen., legat (1451) 131, 134, 144,
(1452) 146', v Řezně 148-9; 224;
(1460) 355, kard. sv. Petra (1461)
377, (1462) 379, 380-1, 384 5, (1463)
417-8.

Kutná Hora, sbor kněž. (1441) 35-6,
44, sjezd (1442) 45, (14431 48, sbor
49-50, 53, 240; doly (1444) 56 ; sjezdy
jednoty Poděbr. 59, (1445) 68, (1446)
72, (1447) 87, (1448) 94-5, 96; (1451)
133, (1461 j 364, 366; výtěžek dolů
535; (1468) 538, 546,

'
1469) 552,

(1470) 586, 591; v. Ambrož, Kučka.
Kvirin kněz Táb. na Písku (1443-4)

50, ženatý 54.
Kyjov, pouti 270.
Kynast zámek (1470) 595.
Kywolf (Gewolf), f u Nýrská (1467) 511.

Ladislav Pohrobek, narozen (1440) 12,
13, korun, v Uhř. 14, uznán přivtěl.
zeměmi kor. Čes. 15, v Č. jeho ne
dbáno 17-8, sr. 22, odevzdán kr.
Fridrichovi 21; (1441) 29-31, (1442)
37, 39; 40, (1443) 46, žádán do Čech
47, 51, (1444) 56, 61-2; poměry
v Uhř. 63, (1445) 70, v Č. 66, 69,
(1446) 72-3, 75, 77, 78, (1447) 84-6,
(1448) 90, 92, 100, (1449) 111, (1450)
118, (1451) 125, 132, 133-4, (135,
139), 145; (1452) 151, (v Římě) 152,
153, vydán cis. Fridricheni (1452)
156-7, přijímán za krále Čes. vo
leného 158, (1453) 159-61, 161-2,
zápis volební 162-3; poměr k Ji
římu 164, k Oldřichovi Cel. 165,
167, v Brně 166, v Jihlavě 167-9,
v Praze 169, korunován 170, 171;
(1454) 174-5, 178, 179, 181, jedná
o Luž., Lucemb. a hranice Saské
181-4; 186, hotov proti Turkům 188,



ve Vratislavi 188, do Vídně, s Cil
ským (1455) 189, nesnáze s cis. a
v Uhř. 190-3, v Budíně (1456) 194-
7, do Vídně 197-8, v Bělehradě 199-
201, v Budíně (1457) 201-2, ve Vídni
203, 204-5, v Praze 206, posílá pro
nevěstu 206-7, smířen s cis. 207,
nemocen 208, f (1457) 209-11; 230,
240, (Jiskra) 253-4, 255, 256; 278,
279-82, 287, 288, 291, 293, 314, 342,
352, 372, 382, 384, 394, 414, 432,
439, 446, 456, 507, 520, 557, 559,
606; vychováni a povaha 66, 165,
174, 201.

Lachsenburk v Rak. (1461) 366, 367.
z Lamberka v. Sokol.
Landeswart hrad u Mostu (1455) 196,

(1459) 315.
Landshut v Bav. (1467) 509, 551; v.

Henrich, Ludvík.
Landštein v. Krajíř.
Landus Jeroným, arcibisk. Kretenský,

legat (1459) 328, (1462) 370-1, 392,
(ve Vratisl.) 407, 410, (1463) 411-2,
420, (1464) 421, 422; (1465) 452,
(1466) 473.

Lanšperk (1440) 26, (1443) 49; 24i.
Lateran, koncilium (1442) 64.
Laubenstein hrad v Sas. (1459) 316.
Lauenstein hrad v Sas. (1459) 314.
Lauf zámek v Bav. (1459) 327 ; město

(1452) 146.
Lausana, zbytky sboru Basil. (1448) 81.
Lava v Rak. (1458) 294, ležení král.

Matiáše (1468) 535, 536, 538; 589, 590.

Lavantský biskup v. Roth, z Růdes
heima.

z Lažan Burian na Bechyni (1467) 493;
Jan, z Bechyně (1454) 176, (1458) 284.

z Ledeč v. Červenka.
z Lednice v. Bělík.
Lehnhaus ve Slez. (1463) 420, (1466)

465, (1470) 595.
Lehnice ve Šlezích, sjezd (1458) 288,

opět 292; knížectví (1451) 134,
(1452) 153; kněžna (1456) 198; viz
Fridrich, Hedvika,

z Leiningen hrabata (1460) 346, hr.
Hes (1459) 327.

Leisnek hrad (1459) 316.
Lelius Theodor, bisk. Feltrenský (1463)

409, Trevisský (1464) 436.
Leonora Portugal., manž. cis. Fridr.

(1452) 152.
z Leskovce Arnošt, Leskovec (1442)

37, (1449) 105, 108, (1451) 132, (1452)
153; nejv. písař (1454) 176; (1458)
284; Václav (1454) 176.

Lešnice ve Šlezích (1470) 595.

Leštno hrad (1467) 493.
Leubersdorf v Rak. (1458) 294.
LeubingJindřich probošt, jednatel vév.

Sas. (1457) 279.
z Leuchtenberka lantkrabě (1459) 327.
Leutenberk panství (1459) 315.
Levoč v Uhřích (1440) 253.
Lhotka u Rychnova (1467) 522.
Libeň ve Slez. (1458) 292, (1459) 323.
Liberec (1469) 575.
Liběšov ve Šlezích (1470) 595.
Libetov v Uhřích (1440) 253.
Libštein v. z Kolovrat.
Libún v. z Dubě.
Libuše kněžna 384.
z Lideřovic v. Aksamit.
Liebenthal v Sasku (1459) 316
Lichtenburk hrad (1469) 552; z L.

(1449) 106; Hynek Krušina (1440) 9,

16, na Hostinném (1441) 33, 35, (1444)
57 ; Vilém Krušina (1458) 294; — Bí
tovští, (1470) 583; Hynek Bítovský
(1456) 199, 200, (1457) 208, na Corn
šteině (1458) 288, 296, v odboji
(1463) 420, (1464) 421, 435-6, (u pa
peže) 438, (1465) 439-40, (1467) 515;
Jan (1450) 121; Jiří, vůdce voj. 257,
zajat (1466) 258, 478; Štěpán (1464)
435 (1467) 515.

z Lichtenšteina Jan na Mikulově (1449)
113; Jindřich (1460) 342, Krištof
(1453) 159, Vilém (1456) 200.

Lichtenwald zámek v Sas. (1459) 316.
z Lindvy Pavel hofmistr (1457) 202.
Linec (1450) 115, (1462) 403, ' (1464)

421, (1467) 485, (1467) 512, (1468) 544,
Linhart opat Korunský, posel v Ří

mě (1467) 512,

Lipa, Lippstadt ve Westfal. (1447) 88.
z Lipy viz Salava, Trčka.
Lipany, bitva (1434) 59, 248, 250, 431.
Lipé město (1441) 33; z Lipé, z Li

pého (1458) 288; Hanuš a Hynce
(1398) 58; Jindřich nejv. maršálek
(1398) 58; — Jindřich (1453) 159,
(1457) 204, 206, nejv. maršálek (1458)
284, 286, 288, 294, (1459) 313, (1466)
477, (1467) 489, na M. Krumlově
(1468) 538, (1469) 573-4; i z Dubé
(1448) 95, (1454) 176; Pertolt (1439)
7, (1440) 11, (1443) 52.

Lipnice (1445) 69; viz Trčka.
Lipsko (1452) 157, universita (1466)

484, 485, (1467) 511.
Litice na Orl. (1452) 155; 241.
Litoměřice (1451) 133, 134, sr. 147;

kraj (1440) 11, (1444) 57, (1448) 95,
(1470) 584; v. Hilarius, Papoušek,
Vaněk.



Litomyšl (1469) 552; biskup 24, (Ma
těj 1443) 64, (Beneš 1453) 170, viz
Eliáš; biskupství (1462) 379, (1465)
453, v. Kostka; L. bratří 231.

Litva (1435) 249; (1462) 372, (1467)
507, (1470) 594, (1471) 598.

ze Lnář v. Zmrzlík.
Lobenštein hrad v Sas. (1459) 315.
Lobkovice tvrz (1450-1) 118, 124; z L.

(1449) 106; Děpolt (1469) 551; Jan
Hasišteinský (1467) 500; Jan (1450)
114, Popel na Hluboké 116, 118,
(1451) 124, (1452) 153, 156, při kr.
Jiřím (1466) 469, (1467) 500, zajat
(1469) 551, sr. 620, 621; Mikuláš
(1450) 114, 116, (1451) 124, 125,
(1453) 172, Hasišteinský (1450) 119.

Lobl Melchior, úředník kr. Jiřího (1466)
465, (1467) 511.

Loket, nezastavitelný 41, purkrabství
(1447) 89; (1467) 500; kraj 306.

z Lomnice páni (1449) 106, Jan (1440)
11; Jaroslav z L. a z Meziříčí
(1468) 538.

Lopata Habart (1441) 33.
Louda v. ze Chlumčan.
Louny (1442) 45, (1446) 78, (1448) 95,

(1449) 108, (1450) 114, (1451) 125,
127, 133, proti Jiřímu (1452) 154,
poddaly se mu 157, sjezd (1454)
184; (1456) 196, (1470) 595; viz
Smažil.

z Lowenšteina knížata 305.
Lubno ve Štýrsku (1461) 367; v Lu

žici (1469) 575.
Lubuský biskup (1461) 356.
Lucembursko, od Elišky Zhořel. Fili

povi Burg. (1442) 40; 51, 110, 162,
spor o ně (1451-5) 182-3; nároky
Anny Sas. (1459) 312; (1461) 368,
(1464) 427.

Lucemburský rod 3, 4, poslední po
tomci 39, 40.

z Lucka v. Tainfeld.
Lučenec v Uhřích, bitva (1451) 253.
Ludvík XI král Franc. 335, 336, (1461)

359, 368, poslušenství papeži (1462)
378, 380, 390; 392, (I463)v408, (1464)
424-5, jedná s posly Ces. 426-9;
(1465) 457, (1467) 510, (1469) 555,
571.

Ludvík vév. Bav. na Ladshutě (1452)
147, 148, 158, (1453) 167, (1454) 184,
187, 188, (1455) 183, (1457) 205; 257,
Bohatý 280, povaha 305; Donau
werth (1458) 306, (1459) 313-4, 318,
326, úmluvy s Jiřím 327; 328, 340,
spolek s Jiřím (1460) 347-8, 350, 353,
354, v Chebu (1461) 356-8; 359-61

364, 365-9, (1462) 370-1, 392, 397,
401, 406, (1463) 409, 411, pokoj a
reformace v říši 416-9; (1465) 456,
prostředník u pap. 458, (1466) 461;
463, (1467) 507, nepřítel Jiřího 509-
510, 511, (1468) 519; (1469) 570.

Ludvík lantkrabě Heský (1450) 124,
(1460) 346, (1461) 356, 357.

Ludvík kníže Opolský (1467) 515.
Ludvík III falckrabě 304; IV (1440)

18, (1445) 71, (f 1449) 304
Lukáš arcijahen Horšovský (1445) 65;

L. bratr (1457) 204.
z Lukky v. Dominik.
Lukov v. z Šternberka.
Lupáč Martin ze Chrudimi, v Klato

vech (1452) 154, život a f (1468)
224; 245.

Luther 273.
Lužice (1439) 6, vyloučení z volby

(1440) 15; 17; na sněme Praž. (1446)
77; 89, 90, fojtství (1429-49) 110-2,
(1450) 118; (1453) 162, (1454) 175,
holdování 180, zamýšl. výplata fojt
ství 181-2; (1457-8) 280, 283, 287,
288, 295, (1459) 312, 316, 317, 318,
foitství (1460) 353; boj s Brambory
(1461) 368, 369, (1462) 371, výplata
373; (389); foit (1464) 425; (1466)
464, 465, proti kr. Jiřímu (1467) 496,
511; (správce) 515, (1468) 520, 539;
541, 545, 546, (1469) 554, 555, 565,
hold Matiášovi 566; 568, 573; (1470)
583, 595; sr. z Polenska, Kostka,
z Ilburka; v. Šestiměstí.

Lužický Mikuláš, vůdce voj. 257.
Lyon (1170) 243; Lyonští na Táb. 229.

Mačevský bán viz Ujlaki.
Maďar Baláš v. Podmanický.
Magdalena, dcera Karla VII Franc.,

nevěsta kr. Ladislava (1457) 206, 211.

Magdeburský arcib. (1459) 328, (1467)
517; v. Jan.

Mahomed prorok 502; v. Mohamed,
z Machovic Chval, hejtm. táb. (1422) 247.
Maidštein (1451) 155, sr. Kámen.
Mailberk (1463) 420, v. Bohuněk.
Malenovice (1470) 591, 599.
z Malešova v. Mokrovouský.
Malovec Jan z Pacova (1440) 16, 19,

20, na Borotíně (1446) 77; (1448)
96, (1451) 133, (1452) 145, (1454)
176, (1458) 284, (1465) 441; Oldřich
(1468) 543.

z Malšína v. Chlevec.
Manicheové na Táboře 229.
Manlius Jan Jakub, básník, o Jiřím 603.



Mantua sjezd knížat (1459-60) 302,
310, 311, 319, 324-5, 329, jeho jed
nání 332-3; 339, 345, 359, 362,
429; 549.

Marburk v Průších (1457) 252.
Marie Panna 49, 50, 54; 229.
Marienburk v Průších (1453) 185
Marini Antonín z Grenoble, rada kr.

Jiřího (1460-4) 335-7; (1461) 376-7,
v Římě (1462) 379, v Benátkách
391-2; ve Francii (1463) 408-9, v Uhř.
(1464) 424-5, ve Francii 425-9; 470.

Markéta Badenská, manž. Albrechta
Achilla 304.

Markéta Saská, sestra cis, Fridricha
(1448) 110.

Marky (branib.) (1469) 555.
Martin V pap. (f 1431), 273, 549, 614.
Martin farář Krčinský (1457) 241.
Martin kněz Tábor. 232, sr. Houska.
z Martinic Bořita (1458) 294, (1467) 490.
Martinice u Znojma (1468) 535.
Mařík ze Žatce (1440) 16.

Matěj biskup Litomyšlský (1443) 64.
Matěj bratr z Kunwaldu (1467) 522.
Mathilda Savoj., manž. falckr. Ludv.

(1425) 304.
Matiáš (Corvinus, Hunyadi), vězeň

(1457) 202-3; (válečníci, roty 254,
255, 256, 258-60; 262, 276;) v Praze,
zasn, s Kateřinou dc. Jiřího (1457)
281-2, král Uherský (1458) 283 sr.
256; po volbě Jiřího 287, 289, v ne
shodě 307-8; cis. P'ridr. králem Uh.
(1459) 309, Jiří jedná mezi nimi 318,
319, 320-2; »hrabě Bystřický* 333;
(1460) 343, 346, 348,'349, 350, ob
novena přízeň s Jiřím 351-2, (1461)
354-5; 358, 360, 361, 365-6; (1462)
392, (1463) 409, smlouva s císařem
410; po f Kateřiny (1464) 423-4,
424-5; 430, žádosti Pavla II (1465)
452, 453-4, nápadníkem koruny Če
ské 454-5; (1466) 463, 468, 471, 472-
3, 474, chování k Jiřímu 476-8 a
konec rot (1467) 478-9; (481, 483),
496, 506, 507, 515, 516-7, 520, za
číná válku (1468) 524-32, 534, uLavy
a Třebíče 535-9, 541-2, uvazuje se
v Moravu 542, v Olom. 543-5, 548,
jedná s cis. 548-9; (1469) 550, 551,
do Čech, u Vilémova 552-5, usiluje
o trůn Řím. 555, na sjezdě Olom.
556-8, volen za krále Čes. 560-5,
566-7; (mince) 568, 569-72, válčí
v Moravě 572-4,v 576-7; 578, 581,
usiluje o trůn Řím. (I470)v 582-3,
válčí v Moravě 585-91, v Čechách
591-2; 592-3, 594-5, (1471) 596-7,

jedná s Jiřím 597-8; 598-9; 604;
613, 614, povaha 307, 527, 530, 553,
571, 586.

Maximilian syn cis. Fridr. (1462) 401,
405, 406, (1465) 450, (1468) 519,
526, 542.

Mayr Martin Dr., státní řečník 300,
(1459) 328, v radě kr. Jiřího 335,
337, návrh o trůnu Řím. (1460) 338-9,
(347), 348, 349, 351, 354, (1461) 357,
358, 362, vystoupil z rady 364; 368,
(1463) 416, návrh k reformaci říše
417-9; hájí Jiřího (1465) 456-7, 458,
459; (1466) 463, 470, 471, proti kr.
Jiřímu (1467) 509, 510, (1469) 551,
556.

Mazovská země (1460) 353; v. Ale
xander.

Medrar (1457) 202.
Meher v Saších (1459) 315.
Mělník, sídlo cis. Barbory (1442) 37,

(1451) 133; sněm (1439) 5, 7, sjezd
(1442) 45, 63.

z Melštýna Spytek, v Pol. (1438) 249.
Měřička z Krhové Jan, hejtm. v Pol.

(1457) 252.
Městce Heřmanovo (1469) 552.
Mčšice tvrz u Prahy (1467) 493.
z Metelska Jindřich (1445) 65.
Methodius v. Cyrill.
Mety říš. město (1464) 428; v. Jiří.
Meziříčí na Moravě (1440) 11; (učení

tábor.) 230; z M. viz z Lomnice.
Michal opat sv. Kříže, z Pol. (1471) 598.
Michal farář Žamberský 241, 242,

(1467) 522.
z Michalovic (1451) 132; — Jindřich,

Michalec (1452) 146, (1454) 176, 181,
(1457) 206, nejv. komorník (1458)
284, 290, 294, (1459) 311, (1462) 404,
405, (1466) 480, (1467) 486, 490, 510,
(u Turnova 1468) 540, (Kruhlata)
f 547; Magdalena 547; — Václav,
mistr Strakonický, hejtm. Prachen.
(1440) 11, 26, (1441) 33, (1443) 47,
(1445) 65, (1446) 76, (1449) 105,
(1450) 114.

Mikuláš kníže Opolský (1454) 188,
(1467) 515.

Mikuláš od Řebříků, jmenovaný arci
bisk. Pražský (1440) 28, (1441) 36 ; 64.

Mikuláš V papež (1447) 80, poselství
o Rokycanu 81 v-4; (1448) 91, (1449)
129, legati do Čech (1451) 131; 136,
145, (1452) 146, 152, (1453) 186,
f (1455) 191; 204, 223, 484.

ze Sv. Mikuláše v. Pankrac.
Mikulášenci, Nicolaitae 231, 229
Mikulov viz z Lichtenšteina.
Mil u Eisenachu (1447) 89.



Milan v Saších (1459) 316.
Milánsko (1463) 416, vévoda (1464)

428, viz Sforzi.
z Milčína Oldřich Mládenec (1465) 441.
z Miletínka Diviš Bořek, (f 1438) 248;

Jetřich Bořek, hejtm. Hradec. (1440)
11, 16, (1441) 35, (1448) 95, (1450)
121; Soběslav Mrzák, hejtm. Hrad.
(1449) 106, 107, (1450) 121; i z Par
dubic (1458) 284, 294, přímluvce
čes. bratří (1468) 523.

Milic z Kroměříže (a Kapistran) 143.
z Miličína v. Pavel.
Milotice v Moravě (1453) 185.
Milštein viz z Dubé.
Minoritě, františkáni 131.
Minsterberk dobyt (1467) 494, vypá

len (1468) 540; knížectví Podě
bradským (1454) 175.

Míšeň (1469-70) 555, 595; 624; léna
česká (1459) 316; biskup (1446) 71,
(1454) 184; markrabí viz Sasy.

Mitrovice hrad (1448) 104, z M. Vra
tislav 104.

Mitweida v Saších (1450) 123.
Mladějovice tvrz v Prach. (1467) 493.
Mládenec viz z Milčína.
z Mladenovic Petr, farář Svatomichal

ský v Praze (1446) 77, (1448) 93,
131; 219, 220.

Mladvaněk, Vaněk, Václav z Rách
manova, válečník (1460) 249; 250,
(1451-60) 254-5, 257; 342.

Mnichov (1440) 20; 277; knížata (1470)
585, viz Albrecht, Jan, Sigmund,
Krištof a Wolfgang.

Močihub viz z Královic.
Mohamed II sultán (1454) 186-7, (1456)

196-8, (1464) 430, (1466) 481, (1468)
527, (1470) 593.

Mohelnice v Moravě (1468) 546,
Mohuč (1454) 182-3, sněm (1461) 362,

410, (1463) 416; — arcibiskup (1450)
124; 338; (1460) 347, 348, 350, (1468)
418; 548, viz Adolf, Diether.

Mokrovouský Beneš z Hustiřan a
z Malešova (1440) 9, 19, 26, (1441)
35, (1448) 95, (1451) 127, (1452) 145,
na sněmě (1454) 177-8; (1420-58)
248, (1458) 284.

z Monoslo v. Cupor.
Morava (1439) 6, 7, sněm (1440) 10 a

mír 11, nevolili krále 15, sr. 10, 17;
na sněmě Praž. (1441) 30; 31-2,
(1445) 70, na sněmě Praž. (1446) 77;
(1451) 127 ; (Kapistran) 141-3 ; (1452)
153; pro Ladislava 158, (1453) 160,
poměr ku koruně 162, 165, 166,
hádky s Čechy 168-9, 170-1; (1454)

185, (1456) 195, (sekty za Ladisl.)
230; (1458) 287, kterak uznán Jiří
(1458) 287-8, 290, 291-2, 329; 342;
odboj (1463) 420, (1464) 421, 432,
435, (1465) 439-40, (443); věrní
(1466) 470; 474, 476, válka (1467)
494-6, 511; 515, obrat pro Matiáše
(1468) 538, 542, (1469) 551, 561,
(567, 568); válka 576-7, (1470) 585-
91, také při Jiřím 594,

Morava řeka 255, 573, 591.
Morávek Jan, bakalář Praž. (1461) 363.
Morkovice v Moravě (1468) 542.
Most, v rukou Saských (1447) 89,

(1450) 114, 116, 122, 123, (1451) 127,
(1452) 147; 168; (1454) 184, dobyt
(1455-6) 196; (1459) 314, 315, sjezd
(1462) 369, 371; při kr. Jiřím (1466)
469, (1467) 500, 517; v poselství do
Polska (1469) 581; v. Matěj biskup.

Most na Litavě (1452) 153.
Mostický, posel polský (1440) 10.
z Mošnova rytíři na Buchlově, Hodo

níně a Týnci (1470) 586.
Mrzák v. z Miletínka.
Mstich v. ze Sedlce.
Muhamed v. Mohamed.
Múhlberg v Saších (1459) 316.
Múhlendorf v Saších (1459) 316.
Miihlfelder rada cis. (1461) 369.
Múhlhausen (1447) 88.
Múckenberg v Sasku (1459) 316.

Multany (1456) 203; 244.
Murad II sultán (1444) 63.
Mýto za Žebrákem (1450) 119; Vy

soké (1440) 11, (1469) 552, (1470)591.

Náchod (1441) 34, 35, (1456) 203,
(1458) 293, (1468) 540, (1469) 575;
viz Kolda.

Nadíval Purkart rotmistr (1454) 251.
Namyslov (1459) 323, (1466) 475.
z Násilé v. Bírka.

Nasovský v. Adolf.
Nauraburk (1450) 123, (1451) 124, 126.
Navarov (1469) 575.
Neapol (1461) 356, (1462) 379; v. Alfons.
Nečtiny hrad (1450) 117; z N. Vilém

(1440) 16; v. z Gutšteina.
Negroponte, Turkům (1470) 593.
Neidstein v Bavořích (1459) 327.
Nelahozeves (1469) 471.

Němci, v Čechách a v Moravě 168,
v Moravě 288, 495 ; z Prahy (1448)
99; — nár. nenávist s Čechy 82,
84, 89, 117, 129, 180, 210, 281, 283,
387 ;

— spis Aeneášův: De moribus
Germanorum 337.



Německá říše, za Jiřího (1458) 298-301,
(1460) 337-9, 350, odpor proti cis.
a pap. 1460-1) 355-60; reforma
(1463) 416-9.

Němčí ve Šlezích (1469) 575.
Němec Jan kněz Žatecký 227; Petr

kněz Žatecký 226; v. Matěj biskup,
z Raichpachu.

Német-Ujvár viz Gisink.
Nepomuk (1450) 120, (1467) 488.
Nero císař 323.
Nestoriani na Táboře 229.
Netolice (1450) 116.
Neubach hrad (1460) 249, 254,
Neuburk na Jině (1463) 416.
Neumarkt kníž. v H. Falci (1461) 458.
Neuville, Novilla ve Francii (1464) 428.
z Nezřeva Sláma Sigmund, konšel St.

M. Praž. (1440) 20, u Jana Hunia
diho (1447) 85.

Nicenský kardinál v. Bessarion.
Nicolaitae, Mikulášenci 231.
Nikomedský metropolita v. Makarius.
Nikopol (1396) 63; biskup (1451) 143.
Nimburk, (sjezd 1439) 5; (1440) 16,

26: (sněm 1444) 60-2; (1445) 69,
(1446) 78; z N. Šimon, probošt
(1441) 29.

Nisa ve Šlezích (1463) 412, (1466) 464,
(1467) 494, 502, (1467) 505, 514,
(1468) 540.

Nisa řeka (1469) 575.
Nitra (1440) 253.
Nordlink město říš. (1461) 357.

Normberk, půtky s Čechy (1441) 33,
sněm (1444) 56, 64 ; (1450) 115 ; (276),
sjezdy (1456) 300, 313, (1459) 326;
slib věrnosti Jiřímu 318; sněm (1460)
333, 339, 345 sr. 357; 348 (sr. 459),
350, opposiční sněm (1461) 356,
358-60, 361, 364; (1462) 392; sněmy
(1466) 481-2, 485, (1467) 497, 507-
9, 510, 519, (1469) 551; zem. soud
(1458) 305, (1460) 347.

z Nostic Kašpar, proti Hoyerswerdu
(1467) 511, (1471) 597.

Nová Báně v Uhřích (1440) 253.
Novák viz Petr biskup.
Nové Hrady (1467) 495; v Moravě v.

Divůček.
Nové Město za Vídní (1441) 30, (1446)

72, (1447) 89, (1451) 132, (1452) 153,
156, 157, sněm (1455) 188, 189-91,
194, 196; (1456) 194; (1445) 253;
(1458) 294, (1459) 312, 319, 320,
(1461) 367, (1462) 405, (1463) 413,
415; rok (1464) 421-3; (1465) 440,
443, 451.

Nový hrad, u Prahy (1450) 118.
Nussdorf v Rak. (1462) 405.
Nýrsko, bitva (1467) 511.

z Očedělic Ojíř (1458) 284.
Odra řeka (1470) 595.
Ojerce viz Hoierswerd.
z Ojnic Mikuláš na Kroměříži (1468)

542, (1470) 588.
Oldřich bisk. Pasovský, kancléř cis.

(1467) 507, (1468) 544.
Oldřich hrabě Wirtemberský (1458)

305, (1460) 346, (1461) 365, 369,
(1463) 416.

Oldřich viz Celje.
Olešnice ve Slez., archiv kr. Jiřího

277; viz Kunrat
Olešnice (Olsnitz) v Sas. (1459) 316.
Olomouc (1451) 143, 144, (1454) 187;

168, 230; (1458) 288, 291, poddala
se kr. Jiřímu 292; sněm (1459) 308,
sjezd (1460) 322, 343, 344; 349, 351,
sjezd (1461) 354; (1462) 407, (1466)
465, 480, proti kr, Jiřímu (1467) 495,
496, 511, 517, Matiáš (1468) 542-3,
544, sjezd 544-5; 546, sjezd s Jiřím
a volení Matiášovo (1469) 554, 556-
65; 568, 571, 572, 576; (1470) 588,
591, 594, (1471) 597; 613, 615; —

biskup (1440) 24, v. Jan Ház, Tas
z Boskovic.

Opava (1470) 595, Opavsko 591; hejt
man viz Bírka; knížata 278, v. Ar
nošt, z Poděbrad.

Opolí (1470) 595; kníže viz Bolek,
Ludvík, Mikuláš.

Orebité 248, 177.
z Olemundu hr. Vilém (1450) 123.
Ország Michal (1458) 283, z Guth, pa

latin uher. (1466) 476, 477, (1468) 541.
Ort hrad v Rak. (1452) 153, (1460)

342, (1462) 403.
Ortenburské hrabství (1456) 194.
Osek, Risenburk (1450) 122, 123, (1451)

127, (1459) 314, 315, (1469) 575;
z O. Boreš (1440) 16.

Ostré u Liběšic (1467) 493.
Ostromeč hrad (1450) 121, (1470) 595;

viz z Padařova.
z Ostromíře viz Kdulinec.
Ostroroh, vyslanec pol. v Olom. (1468)

545; Jan, v Praze a Římě (1466)
476; Stanislav, v Bytomi (1460) 352,
vév. Kaliský, v Praze (1467) 512.

Ostrov, klášter v Prachen. (1450) 116;
město v Moravě (1468) 548, (1469)
564, 573, (1470) 591; — z O. viz
Fridrich, Václav; Talafús.



Ostřihem (1442) 41, (1468) 527; arcib.
(1443) 52, (1455) 192, (1456) 194, v.
Dionysius, Vitéz.

Osvětim (1462) 372; kastellan v. Skop.
Ota I vév. Bavorský (1450) 115, (1452)

158, (1453) 167, (1454) 188, (1456)
200, (1457) 205; (1459) 328, (1461)
356, v Hoř. Falci (f 1461) 458.

Ota II vév. Bavor., v Hoř. Falci (1461)
458, (1465)458, (1466) 481, (1467) 507,
v Čechách (1468) 540; (1470) 585.

z Óttinku Ludvík hr. (1459) 327.
Ouštek viz Carda.
Ozor viz z Boskovic.

z Paběnic viz Keřský.
z Pacova viz Malovec.
Pačkov ve Šlezích, bitva (1467) 494,

505; (1469) 573.
z Padařova Mikuláš a Filip, hejtm.

Táb. na Ostromeči (1425-35) 248.
Pajrek viz Janovský,
z Pakorněřic Čéček Jindřich (1440) 13,

(1447) 88, (1442) 252.
ve Slavon., bitva (1445) 255.

Paleč Štěpán 217.
Paluci Ladslav (1457) 202, Palóci 206.
Pancíř viz ze Smojna.
Pankrac ze Sv. Mikuláše (1449) 254,

na Holiči (1450) 118; 257, 342.
Pannonius viz Jan.
Panská jednota proti kr. Jiřímu, po

čátky (1464) 431-6, (1465) 442-51,
na sněmě Praž. 445-9, sjezd na Ze
lené hoře 450; 455, vyjednávaní a
stání (1467) 466-9; 472, 473, 476,
pod hejtmanem 480, uznána císa
řem (1467) 485-5, sjezd v Jindř.
Hradci a sněm Praž. 486-9; jako
spolek katolický 490-1; 495, 505,
odmítnuta v Polsku 506-7; 508-9,
512-7, (1468) 518-9, s Matiášem 526,
530-1, 534, 542, 544, v Brně (1469)
557 a Olomouci 560-2, 564; 573,
577, (1470) 581, 585, nespokojenost
s Matiášem (1471) 596; 609, 613.

Papoušek Jan ze Soběslavě M., farář
Týnský, (1446) 71, (1448) 96, prchl
99 ; 219, probošt Litoměřický (f 1455)
220, knihy jeho u Pia II 381.

z Pappenheimu Jindřich maršálek říš.
(1458) 306, (1459) 326, (1461) 361.

z Pardubic viz Flaška, z Miletínka.
Pardus (1440) 11, (1449) 106, z Horky

107; (1468) 531; Jan (1452) 145, ze
Vrátková (1448) 95, (1450) 123,(1458)
284, 294.

Parkstein v Bavořích (1459) 327.
Paříž, poslové Ladisl. (1457) 211.

Palacký, Dějiny české IV., vyd. 4

Paumgartner posel Rosenb. (1448) 104.
Pasov (1467) 512, český vpád (1469)

573; biskup (1453) 170, 174, (1457)
206, (1459) 340, v. Oldřich.

Pavel II pap. (1464) 436-8, (1465) 439,
440, 451, pohání kr. Jiřího 451-2,
pobízí Matiáše 454; 460-1, (1466)
461, 466, 467, 468, 472-3, 475-6, 477,
481, 482, odsuzuje Jiřího 482-3,
(1467) 484, 490; (1468) 529, 530, 532,
nové přísnosti 532-3; 549, (1469)
555, 571, 581, (1470) 593, 598-9,
smířlivější (1471) 599-600; 626.

Pavel z Miličína, bisk. Olom. (1440) 11.
Pavel probošt Zderazský, král. sekre

tář (1465) 456, (1467) 490, 505, (1469)
569, v Polsku 581, (1471) 598.

Pavel guardian františk. u sv. Ambrože
(1467) 490.

Pavia, biskup v. Jan z Kastilionu.
Payne Petr, Engliš, v Žatci (1440) 26;

(1443) 49, 50, (1452) 154; 219, ži
votopis 226-7; 233.

Pecinov v Rakovnicku 231.
Pegau v Saších (1450) 123.
Pelhřimov (1444) 58, (1451)144; sněm

(1446) 72-3, (74, 77, 84, 87), 120,
146 ; sjezdy; (1449; 104-5, 106 ; 107-8,
(1450) 113, 114, 115-6, (druhý)
121-2, 124.

z Pelhřimova Mikuláš, Biskupec, na
Táboře (1440) 26, (1443) 48, na
Písku 49, (1444) 54, (1452) 155; 225,
(1409-59) 227, 229, 230, 234, 363.

Penning Jan (1437) 226.
Permesgrýn (1451) 124.
Perno (1450) 122, 123, (1459) 316, 317.
z Pernšteina (1449) 106, (1458) 288,

při kr. Jiřím (1466) 470, (1467) 495,
(1468) 543, (1469) 577; jan (1440)
11, (1443) 52, (1458) 283,'294; Sig
mund zajat (1467) 495.

Pešík viz z Kunwaldu.
Pešť, sněm (1445) 70, (1447) 85.
Pětikostelský biskup v. Jan Pannonius.
Petr Novák bisk. Vratisl. (1456) 176;

(1454) 180, 181.
Petr kard. a bisk. Augsb. (1462) 392.
Petr, poustevník 131; svátý 139.
Petrkov v Polsku, sněm (1467) 476,

494, 505, (1469) 569, 580-1, (1471)
598.

Petrmistr, posel kr. Matiáše (1460) 349.
Petrovaradín (1439) 5, (1463) 410.
z Petrovic viz Carda.
z Petrspurka viz z Janovic,
z Pezinku hrabě (1458) 308, (1459-60)

340, (1469) 572, zajat 577.
Pfeddersheim, bitva (1460) 347.
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Pflug 618; Mikuláš (1459) 316; Šebe
stián (1459) 327, z Rabšteina (1467)
511.

Piccolomini viz Aeneas, František,
Jakub.

z Pirkšteina viz Ptáček.
Pisa (1464) 430.
de Piscia Balthasar (14 4) 421.

Písek, sjezd Táborů (1439) 4; (1440)
26, (1443) 47, 48-9, 50, (1444) 56,
(1445) 70, (1452) 154, poddal se
Jiřímu 157; (1422) 225; 230; (1468)
543; v Hubač.

Písecký Václav, v Č. Budějovicích
(1454) 175.

Pius II papež, v. Aeneas Sylvius; 133,
273-4, volba a povaha (1458) 301-2,
poměr k Jiřímu (do 1459) 309-12;
318-9, prostředkování ve Vratisl.
324-5, 328-30; na sjezdu Mantuan.
(do 1460) 332-3; 337; přízeň k Ji
římu 343-4; 349, 355, (1461) 356,
358-9, spojení s císařem 360-2; 362,
364, (1462) 370, poselství Jiřího 376-
84 a zrušení kompaktát 386-8, smý
šlení o moci pap. 389-90; 393, 400,
406, 407-8, ukrytý zápas s Jiřím
(1463) 408-11, 413, 420, (1464) 421,
429, proti Turkům, půhon proti Ji
římu, + 430; 434, 435, 436, 451, 453,
484, 598; životopis 276.

Plaňany (1448) 96
z Plankenšteina Pankrac (1453) 170.
Plavno v Saších (1450) 122, (1459)

315, (1466) 458 ; z P. (1448) 95, (1459)
314, 315, (1469) 550, 557; Jindřich
(1442) 43, (1458) 284, (1459) 312, 313,
316 ; starší i mladší (1465) 445, (1466)
458; (1467) 515, (1468) 545; Rou
sové (1459) 316.

Plichta z Zirotína Jaroslav (1440) 16,
19, 20, (1453) 171, (1454) 176, (1458)
284.

Plone v Saších (1459) 316.
Plzeň (1440) 23, katolická 26, sjezd

(1445) 65, 71; kapitola Praž. (1448)
99; sjezdy (1449) 105, 106, (1450)
113-4, 115; 119, 120, (1451) 133,
(1452) 146, 147, sjezd 154; 156, ka
pitola do Prahy (1453) 169; (první
tisk 1468) 216; (1459) 313, (324),
sjezd s Bav. (1459) 327-8, 350; (1466)
464, vzpoura proti králi 465-6, 469,
472; (ražení mince 1467) 486; ka
pitola Praž. 490; 492, 515, (1468)
544, 545, při volbě Matiásově (1469)
561; (1470) 594; — kraj (1440) 11,
(1444) 57, (1450) 118, (1467) 493,

(1468) 545, (1470) 584; — z P. Pro
kop, Plzeňský, mistr, admin. konsist.
podobojí (1439) 25, (1444) 54, (1448)
92; 218, 219, (do 1448) 220; viz
Fogelík.

Počernice u Prahy (1448) 96.
Podbrdský kraj (1440) 11.

Poděbrady (1440) 59, (1445) 69, (1448)
98, 101, 105; dvůr Jiřího (1451) 125;
vězení (1452) 155, sr. 227, 230,
(1462) 401; (1467) 491, (1468) 538.

z Poděbrad Boček (1458) 290; — Hy
nek, zasn. s Kateřinou Sas. (1459)
315, 328, kníže říšský (1462) 406,
oddán (1471) 599; — Jindřich, zasn.
s Jeronymou z Újlaku (1455) 191 r

(1457) 282, (1459) 308-9; . zasn. s Ur
sulou Branib. (1460) 354, (1462) 372,
kníže říš. 406, oddán (1467) 486,
proti panské jednotě 493; (1468)
527, 537, u Třebíče 538, u Olom.
(1469) 557; 575, do Luž. a Slez
575-6, porazil Matiáše 576-7, 590;
(1470) 587, 590, strážce koruny a
vladař (1471) 601; — Kunhuta Ka
teřina, dc. kr, Jiřího, zasn. s Mati
ášem Uher. (I457j 281, (1460) 351,
odevzdána (1461) 355, f (1464) 423;
— Lidmila, dcera kr. Jiřího, zasn.
s Jiřím Bav. (1460) 347, žádán jí Vla
dislav Pol. (1469) 569, 581, sr. 598;
— Viktorin, syn kr. Jiřího (1458)
283, kníže Minsterb. a Opavský
(1458) 290; 291, (1459) 313, kníže
říšský 321; (1462) 371, 372, do Ra
kous 403-4, 405, 407; (1463) 419,
snaha o nástupnictví (1465) 446, 448 ;
strážce koruny 448-9, (1466) 468,
488; 469, hejtman zem. v Mor. 474,
jedná s Matiášem 476-8, (1467) 479;
proti panské jednotě 493, ve Slez.
494, v Mor. 495-6, v klatbě pap. 497 ;

proti císaři (1468) 519, 524-5, 527,
531; v Třebíči 537-9, u Kroměříže
546; (manželka) 547; 548, (1469)
553, u Olomouce 557; 572, zajat
573-4, 575; 589, (1471) 597; — Vi
ktorin Boček, otec kr. Jiřího (1420)
59, vůdce polní (f 1427) 248; —

Zdena, dc. kr. Jiřího, zasn. Albrech
tovi Sas. (1459) 315, 317, oddána
328; viz Jiří, z Rožmitála.

Poděbradská jednota (1444) 59, 60,
(1445) 66, 68-9, (1446) 71-2, 73, 76,
(1447) 87, 89, (1448) 94, 96-9, 101-3,
104, proti Strakonické (1449) 106,
107, 111, 112, (1450) 113, 115, 117-
23, (1451) 125; program její (1452)
158, (1453) 161; 606.



Podmanický Blažej, hejtm. 257, (1466)
258; (1467) 479, 496, Baláš Maďar
(1468) v 530, vpadá do Moravy 536,
před Spilberkem 542; — Jan hejtm.
257.

z Polenska Hanuš, fojt Dolní Lužice
(1429) 110-2; Jakub st. a ml. (1448)
111; Mikuláš (1441) 110, (1448) 111.

z Polheimu Wikard (1452) 182.
Police (1469) 575.
Polička (1440) 11.
Polkenhain ve Slez. (1463) 420, (1466)

465, (1468) 539-40, (1470) 595.'
Polná, v Čáslavsku (do 1444) 58, (1468)

538, 546, (1469) 554, (1470)594, (1471)
596, sjezd 597.

Polsko, Poláci 4, 7, 90, 142, 158, 198,
203, 210, 216; styky nábož. a válec.
80, 247, 249-50, 258, 372, 387 ; (1439)
303, (1458) 308, (1466) 475, (1470)
594, 595; viz Kazimír, Vladislav,
Prusy.

Popovský Doupovec a Ješek (1466) 476.
Portuenský kardinál viz Karvajal.
Porýní 39, 416; jednota měst (1458)

300.
z Postupic viz Kostka.
Potenštein Poděbradským (1454) 175.
Pováží (1466) 474, (1469) 577, (1470) 586.
z Pozořic viz Puklice.
Prače tvrz v Kouřimsku (1444) 57.
Prače Jan, panoš (1448) 97.

Praha, Pražané, 4, (1439) 5, (1440) 9,
14, 15, 16, 19, pokus ztečení 19-20,
sr. 62; 21, při straně Menhartově
25; v poli 32; (1441) 28, 31, proti
Táb. 34, 35; 36, (1442) 37, 43, 44,
45-6, (1443) (sídlo král.) 51-2, 53,
(1444) 57, 58, 60, 61; (1445) 65, 66,
68-9, 71, (1446) 72, 78, (1447) proti
Táb. 88; 89, (1448) Karvajal 90-4;
dobyta Jiřím 94, 96-8, 99-100; 102,
103, (1449) 104, (1450) sjezd 113,
v poli 117-8, 122, 124; (1451) 124,
133, (1452) 149, (1453) 167, (1454)
177, 180, 188, (1456) 198, (1457) 206,
207-10; 247; — 281, (1458) 283,284,
286, 288, 290, 291, 293; 294, 296;
bouře o víru (1459) 310; 313, 321,
326, 328, (1460) 343, 347, 353, pro
následování bludařů (1461) 363; 368,
(1462) 389, sjezd dvoř. 393-8; 402,
406, pokoj říš. (1463) 415-8; mor
419; (1464) 423, (1465) 443, pro Ji
řího 449; v poli (1467) 493; 512,
(1469) 552, 581, (1470) 586, 591, (1471)
599, 600, 601; 606, purkmistři v. Dě
třichovec, ze Hrádku, Koranda, Pe
sík. Viz sněmy, sjezdy.

— Hrad (1440) 25, (1448) 103, (1451)
133, (1458) 290, (1468) 545; 615; —
králův dvůr (1453) 169, 170, (1457)
208, (1458) 286, (1462) 392-3, 399,
(sněm 1465) 441; (1467) 490, (1471)
601; síň královnina (1467)487, (1469)
567; — Starom. radnice (1440) 7,
(1448) 94, 98, (1452) 155, (volba
Král.) 168; (1454) 180, (1462) 398,
401 ; sněmy 30, 48, 52-3, 92, 177,
(1458) 284; — Karolín (1440) 7, (1448)
94; — Starom. náměstí 98, (1457)
207 ; špitál u mostu 167 ; dům u Slona
28, 91; Karlov 97. — Kostely a klá
štery: sv. Ambrože 344, 422, 490;
Apollináře 29, 379: Betlém 221, 238;
Emausy (Slovany) 71, 131, 244; sv.
Jakuba 93, Jiljí 218, Jindřicha 220,
Jiří 92, Michala 77, 219, 220; Stra
hov 490; sv. Štěpana 97; Týn (M.
Boží) 91, 96, 99, 220, 286, 363, hrob
Rokycanův 600; — sv. Víta 92, 99,
209, 380, 417, korunovace 170, 290;
hrob kr. Ladisl. 210, Jiřího 601; (sv.
Václava na hradě) 16, 396, 398 sr.
Václav; v. kapitula; — Všech Sva
tých 29; Zderaz viz Pavel probošt.

Prachatice dobyty (1444) 57, privilegia
(1469) 605; — z P. Křištan, mistr
Praž. 215, 218, (1390-1439) 219; viz
Sedlecký.

Prachenský kraj (1440) 11, (1467) 493.
Pražák Jan, z Tábora (1449) 108.
Premonstrati 452, 610.
Prešov v Uhřích (1440) 253.
Prešpurk (1441) 29, (1442) 36, 38,

(1445) 70, (1447) 86, sněm (1453)
161, 166; (1456) 199; sněm (1452)
253; (1451-60) 255; (1459)321. (1468)
528, 531, sněm 551; (1470) 582; —

probošt (1469) 550, 551.
Prokop sv., evangelium 131; místo 270.
Prokop markrabě Morav. 465.
Prokop Malý, Prokopek, hejtm. Sir.

(1424-34) 248.
Prokop Veliký 248-9; 13, 129, 540.
Prokop mládeneček (1467) 522.
Prostějov, (sektáři za Ladisl.) 230;

(1470) 586.
Protasius viz Tas.
Protiva mistr 233.
Prusy 594; — řád křižovníkův, v boji

s Polskem (1453-4) 185, 186, (1455)
190; 250, (1454-66) 251-2; (1460) 352,
(1462) 372, 411; mír s Polskem
(1466) 473, 475, (1467) 497; (594);
— Pruský rod nynější 304.

Přech konšel St. m. Praž. (1452) 155.
Přelouč viz Tůma.
Přemysl oráč, (1445) 67; 384.

42* a



Přemysl Otakar II, podobnost s kr.
Jiřím 277; 527.

Přemyslav kníže Těšínský (1460) 331,
Přemek (1469) 557, 563.

Přerov na Mor. (1440) 11, (1467 1
503.

Příbram starý i mladý (1468) 543.
z Příbrami Jan, Příbram, mistr, ad

min. konsist. podobojí (1439) 25;
29, narovnání s Rokycanou (1442)
45; (1443) 48, v K. Hoře 50; há
dání s Táb. (1444) 54; (1446) 71,
(1448) 92, 94; (1409-48) 218-9; 220,
225, 226, 227.

Příbram Uhelná, schůze Jiřího s Mat.
(1469) 553.

Přimda, nezastavitelná 41.
Ptáček Hynce z Pirkšteina (1439) 5,

7, (1440) 8, 9, hejtman v Kouřim,
a nejvyšší 4 krajův 11, 14, při volbě
krále 16, 17, 21, jednota jeho 24,
25, 26-7, (1441) 34, 35-6, 37, (1442)
41, jeho moc a péče nábož. 44, 45,
o krále (1443) 46-7, o podrobení
Táborův 47, 48-50; 51, 52, potupení
Táb. (1444) 53, 55; 57, na Ratajích
a Polné, f 58; povaha 46-7, 74,262;
61, 119, 546, 547; — otec Jan (1398)
58; manželka 58; dcera Markéta 58,
manž. kníž. Viktorina 547.

Ptáček Bartoš ze Slaného (1452) 146.
Ptuj ve Štýrsku (1457) 207.
z Pucheimu Vilém (1467) 485, (Puch

heimer) 510, (1468) 525.
Pukanec v Uhřích v(l440) 253.
Puklice Ondřej v Č. Budějov. (1454)

175, f (1467) 494; Vilém (1440) 11 ;

z Pozořic Burian, na Štramberku
(1466) 474, 475.

Eáb, sjezd (1442) 39; (1461) 365; viz
Augustin.

Rabenau v Saších (1459) 316.
z Rabí Jan (1440) 9; a z Risenberka

Vilém (1442) 42, mladší (1450) 118,
120, (1451) 124, (1452) 153, 156,
(1454) 176; vlastenec 263; (1458)
284, 294, (1459) 312, 313, 319, (1460)
343, 352, (1461) 366, (1465) 441,
(1466) 469, (1467) 486, 490, 492,
Rabský, hájí poslušenství králi 500-
1; nejv. komorník (1468) 547, v Pol
sku (1469) 580; (1470) 587, 588,
v Polné (1471) 597; v Dialogu Jana
z Rabšteina (1467) 606-26; v. z Ri
senberka.

Rabštein (1459) 326, (1465) 442, do
býván (1467) 493 ;

— z R. Jan, purkr.
Vyšehrad. (1442) 43, (1448) 97, (1449)
104, (1453) 167, 171, starší (1454)
176; 607; — Jan mladší, probošt

Vyšehr. (1457-73) 216-7; u Pia II
(1458-9) 310-1, 376, (1462) 395, 410;
titul, kancléř, spisovatel Dialogu
(z r. 1469) 605-27; — Prokop, ve
službách rak. (1440) 13, (1444) 56,
(1445) 71, (1446) 75, 76, (1447) 80,
81, 86; (97); (1449) 112, (1451) 133,
134; nejv. kancléř (1454) 178, 181,
(1457) 204, 217, (1458) 284, 288, 310,
(1459) 319, 327, (1460) 343, 346, 348,
(1461) 366, v Římě (1462) 379-80,
382-3, 385, 388; 393, sesazen 398,
zase kancléř 401, (1464) 421-2, 434,
(1465) 441, 456, (1466) 470, (1467)
486, 490, (nemocen 1468) 527; 605,
608; viz Pflug.

Racek v. z Janovic, z Risenberka.
Rácové 244; ve vojsku kr. Matiáše

(1467) 258, 479, (Srbové) (1468) 530,
538.

Radeberg v Saších (1459) 316.
Radek, Wúnschelburg (1469) 575.
Radgona (1447) 85.
z Radkova Petr, hejtman Jiskrův 254.
Radom v Polsku (1469) 569.
z Radyně Dobeš (f 1450) 123.
z Rachmanova viz Mladvaněk.
z Raichpachu Vavřinec Němec, zprávce

Lanšperku (1443) 49.
Raispurk hrad v Moravě (1464) 435.
Rájovec Václav, zprávce v Klatovech

(144 ) 49.

Rakousy, sněm (1439) 6, vladařství
(1440) 13-4, 21; sněm (1441) 31-2;
(1442) 41, (1443) 51, vpády 52, (1445)
70, (1447) 85; 142, 149, povstání
(1452) 152-3, 156-7; (1453) 160, žá
dáno připojení k Čechám 161; 165,
166, 174, 194, (1456) 195-6, (1457)
204; (1458) 293, vpád Čechův 294-
5; špatná mince (1459-60) 339-40 a
rozbroje 342-3, 346, (1461) 365,
zpoura (1462) 401-6; po f Albrech
tově (1463) 420-1; (1464) 435, (1466)
468, (křižáci 1467) 511; válka (1468)
525, 527, 528, 531, 548, (1469) 573;
šlechta (1470) 585; — Rak. dům,
viz dědičné smlouvy; (1443) 46-7,
nárok na Moravu (1458) 287, 288;
(plnoletí) 134, potvrzení privilegií
(1453) 159; v. Albrecht, Fridrich,
Ladislav.

Rakouská strana v Čechách (1439)
5-7, (1440) 9, 13-8.

Rakovnicko (1444) 57, kraj (1470) 584.
Rataje v Kouřimsku (1444) 58.
Rathen v Saších (1459) 316.
Ratibořský kníže, k Jiřímu (1469) 577

;

viz Václav.



Raynaldi Odoricus hist. 277.
z Redern Jan (1463) 420.
Rechenberg v Saších (1459) 316.
Reibnic Diprant, úředník kr, Jiřího

(1466) 465.
Reichenbach v Saších (1459) 316.
Reizenstein v Saších (1459) 316.
Regulus Markus 621.
Rejhrad u Brna (1470) 587, 588.
Remde v Saších (1459) 316.
Renatus král Sicilský (1464) 426.
Rhodus ostrov (1461) 362.
Richby ve Šlezích (1469) 573.
Richenberk ve Hradecku (1441) 35,

Richemberk (1457) 203.
Richemburk (1463) 521.
Risenberk (1441) 33; z R (1440) 26,

(1452) 146; — Děpolt (1448) 97,
z Dolan, purkr. Karlšt. 103; (1465)
445; — Jan (1440) 16, v(1442) 42,
(1445) 65, (1451) 124; Švihovský
(1448) 95, 100; Racek (1458) 284;
viz z Janovic, z Rabí, ze Švihová.

z Risenburka Aleš Vřešťovský (1440)
16; vůdce polní (f 1442) 248; Bo
reš (1458) 284; viz Osek.

Rode viz Roth.
z Roggendorfu Wolfgang (1457) 206.
Rohlík, duch. zprávce v Táb. (1443) 49.
z Rohrbachu Jan, Rohrbacher, ko

morník cis. (1459) 339-40, posel
v Praze (1461) 368-9, 370, z Neu
burka na Jině (1463) 416, 417, (1464)
423, v Římě 437-9, (1465) 450; sr.
256.

z Rokyc viz Střela.
Rokycany (1450) 118, 119; klášter

441, předměstí 600.
z Rokycan Jan, Rokycana, mistr Praž.,

(1439) 4, 7, uznáno volení jeho za
arcib. (1440) 8, 9; 16; 17, 22, 25,
26, (1441) 35, správce podobojích
35-6, (1442) 44, narovnání s Pří
bramem 45; (1443) 48, hádaní v K.
Hoře 49-50; 51, podrobení Táborů
(1444) 53-5; 60, 61, 62, 64, nepo
tvrzen Eugeniem (1445)64-5 a pletky
proti němu 65-6; 68, (1446) 73 74-
5, 76, nová žádost zaň 77, (79),
mama u Mikuláše 81-2, 83-4; (1448)
92-3, návrat do Prahy 99; (1449)
129-30, (1451) 131, 138-40, 145; (po
měr ku Kapistr.) 142, 144, 147-8;
(1452) 145, 148, poslušenství Táborů
154-5; uznáván za arcib. 158, (1453)
160-2, 169; (1454) 177-8, (189); jedná
s Kalixtem (1457) 204; 206, 210;
— 218, 219, 220, úvahy o něm 221-
4; 229, 230, 231, 232, (Chelčický)
233-4, 238, (čeští bratří) 240-3, 244,

245; — (1458) 283, 286, (1459) 310,
323, (1460) 331, (1461) 363, 364,
(1462) 380, 383, 385, před králem
398-9; v hádaní s Hilariem (1465)
441; 446, 448, (1466) 462, (485),
v neshodě s králem (1467) 492;
(v klatbě) 497; 503, 504, 515; po
měr k čes. bratřím 521-3; (1469)
558, f (1471) 600-1, 602; 606.

Roland sekretář Ludv. XI (1464) 427.
Roman Halický 249.
Rongoni Gabriel z Verony (1451) 143,

(1460) 422, posel pap. do Polska
(1467) 498, 506, 507, ve Vratisl. 515,
518, 526; s Rovarellou (1468) 533,
543, (1469) 557, (1471) 596, 599.

Ronov nad Doubravou (1469) 552.
z Ronšperka (1440) 26; — Dobrohost,

v jednotě pan. (1465) 445, do Říma
451, (1466) 461, 466, zpět 467,v 468 ;

473, do Říma (1467) 518, v Řezně
(1469) 550; prokurátor kr. Matiáše
565; neutrální 577; 613; — Zdeněk
Kolvín, purkr. na Týně Horšově
(1440) 20, (1445) 65.

Roraw Jindřich, prokur, kr. Ladisl.
v Římě (1458) 291.

Rosenberk hrad (1469) 551, 620; z R.
(1449) 106, (1451) 125, (1452) 146,
152-3, 157, (1453) 161, zápis na Bu
dějovice (1454) 175; (1457) 202;
archiv 277, 487; — Jan (1448) 90,
sr 152, (1454) 174, zasn. s Annou
Hlohov. 176; 277, hejtman Slez., při
volbě Jiřího (1458) 284, 286, 290,
291; (1459) 311, 313, 318, 323, 327,
v Rak. (1462) 404, 405; (1464) 435,
(1465) 441, při pan. jednotě 445, 446,
447, opouští ji (1466) 467-8; 469,
(1467) 485, 487, při kr. Jiřím 489,
491, 492, 493, 495, 499, 511, v pří
měří s p. jednotou 512; 517, (1468)
540, odpadl 544, 546, v Olom. (1469)
557, 561, nejv. komorník Matiášův
565; 573, v příměří s Jiřím 577;
(1470) 583; 608, 620, 621; — Jin
dřich (1448) 90, (1449) 108, (1450)
114, 116, 120, 122, (1451) 124, 132,
133, sr. 152, vladař domu 155 ; (1452)
156, 159, smířen s Jiřím (1454) 174,
v Polsku 175, hejtm. Slez. 176; 176,
(1456) 197, v Uhř. 199-200, + (1457)
204; — Jošt (1448) 90, mistr Stra
kon. (1452) 153, 156, bisk. Vratisl.
(1456) 176; spisovatel 218; proti
Jiřímu (1458) 286, 289, 292, v Italů
(1459) 318, uznal Jiřího 325-6; (1461)
356, 363, (1462) 372, na sjezdu
v Praze 393, 395, 398; v hádce s le

gatem (1463) 412, přímluva u Pa-



via II (1464) 436; v jednotě pan.
(1465) 443, (spisy ku králi) 444-5,
445-6, 450; zrazuje ve Vratisl. (1466)
464; 467, 469, 480, (1467) 486, 488,
489, proti Jiřímu 491, 494, 497, 500,
502, 503, v míru s ním 511, f (1467)
514; 578, 608, 618, povaha 443; —

Oldřich, starší strany rak. (1439) 5,
(1440) 9, hejtm. v Bechyň. 11; 13-5,
při volbě krále 16-9, v Koubě 21-2,
23; jeho moc 26-7, (1441) 29, 30,
34, 35, 36, (1442) 37, 40, maří sněmy
41-4, (1443) 46, (proti Táb.) 47; ve
Vídni 51, 52; (1444) 53, 55-6, 57,
58, (po f Ptáčkově) 60, (proti Roky
canovi 1445) 65; 66, 67-8, 69-70,
71, (1446) 72, zápas s Jiřím 73-4;
74-5, 76, 77, 79, radí papeži (1447)
79-80, (80), kr. Fridrichovi 84, 85,
89; 88, 89, (1448) 90, 93, 95, 98, ve
Vídni 97, 100, 102, 103, (1449) 104,
105, v jednotě Strakou. 106, 107-10,
112-3, (1450) 113-4, 115, v boji 116,
117, 118, odřekl se starostství je
dnoty 120, 125, 128; ku kr. Fridr.
(1451) 132; (Kapistran) 143, 144, 145,
147; ve Vídni (1452) 152; 153, 154,
v soukromí (do f 1462) 155, uznal
Jiřího za správce (1452) 156; 157,
(1454) 174, (1458) 283; 468, 607, po
vaha 29, 66, 74, 80, 89-90, synové
90; — Perchta (1449) 113.

Roth město (1460) 347, 348, 353.
Roth (Rode) Jan, bisk. Lavantský, se

kretář kr. Ladislava (1469) 557,
Rotomagenský kardinál (1462) 384.
Roudnice (1445) 67; 167, 225, sjezd

jednoty panské (1466) 467-8, vzdala
se (1467) 493; (1453) 607; 609, 616.

Rouen ve Francii (1464) 429.
z Roupova Hynek (1459) 313.
z Rousinovav (Rušinova) Jan Hertvík,

hejtm. v Čásl. (1440) 11, volitel 16,
21, (1441) 35, (1448) 95, (1452) 145.

Rousové z Plavna (1459) 316.
Rovarella Vavřinec, bisk. Ferrarský

(1462) 385, legat (1467) 507, 512;
znova legat (1468) 533-4, v Olom.
543, 544, v Řezně (1469) 550-1,
v Brně a Olom. 557, 658, 562, 563,
ve Vratisl. 566; 570, 577, (1470)
585, (1471) 596, 599.

Rovigo (1447) 81.
z Rozgoně Jan (1457) 202, (1458) 283,

(1460) 343; Oswald (Rozgonyi) (1459)
321, 322; Rinolt (1457) 202, (1466)
478; Šebestián (1457) 202, (1458)
283, 308.

Rozkoš viz z Dubé.
z Roztok Jindřich (1458)294, (1459)313.

z Rožmitála Johanna, manž. Jiřího
z Poděbrad (1457) 210; 242, koru
nována (1458) 290, vede vládu (1459)
308; 328; rádkyně 335; (1460) 343,
(1462) 393, 394, 398, 406, (1465)
443, 458, hledá smíření se Zd. ze
Šternb. (1467) 489; (v klatbě) 497,
(1468) 547, (1469) 555, v čele vojska
(1470) 592, při pohřbu Rokycanově
(1471) 600; — Lev (1458) 284, 294,
(1459) 313, v Rak, (1462) 405; (1465)
441, nejv. sudí, na cestách (1466)
469, zpět (1467) 489, nejv. hofmistr
490; — Zdeněk (1454) 176.

z Rúdesheima Rudolf, děkan Wurm-
ský (1461) 362, prob. Frisin. (1463)
410, bisk. Lavantský, legat (1464)
422, 423, 438, (1465) 439, u císaře
439-40,443; 443, proti Jiřímu 451-2,
457, ve Vratisl. 458, 459, (1466) 461,
na sjezdu Vratisl. 463-5, 466; 471,
473, 475, 475-6, (1467) 486, 496,
497, 500, v Krakově 506-7; 512, na
sjezdě ve Vratisl. 514-6, 520; bisk.
Vratisl. (1468) 531; 539, 541, v Olom.
544, v Olom. (1469) 558, 560-2, 565;
566, 572, 573, 575, 577, pyká 578,
(1470) 595, (1471) 596, 597.

Rudolf IV Rakouský 159.
Rudolfstadt (1459) 315.
Rumuni (1467) 254.
Ruprecht Klem, král Římský 304.
Ruprecht Falcký, arcibisk. Kolínský

(1463) 416-8.
Ruprecht (ve Francii 1464) á 28.
Rusové (1462) 372, (1467) 507; knězi

244-5, přízeň k husitství 247, 258,
válečnictví 249-50, 259, (251); ob
chod 594.

Rychnava v Uhřích (1460) 351.
Rychnov n. K. (1467) 522; hory (1464)

521; Rychnovští bratří 231.
z Rychnova Sigmund (1441) 33.

od Řebříkův Jindřich (1440) 28, viz
Mikuláš.

Řecká církev (1447) 83; spojení Če
chův 130-1, poselství k nim (1452)
149-51; 244.

z Řečice Jira, hejtm. Sir. (1423-33) 248.
Řehoř VII papež 301.
Řehoř bratr, zakladatel jednoty bratří

českých (1457) 240-1, 243, o Wal
denských 244-5; mučen (1461) 363,
523; 521.

z Řepan Sigmund, pikhart 225.
z Řepnice Jindřich, hejtman Mlad

vaňkův 255.
Řezno, rok (1452) 147, 148-9, (1452)

183, 184, sněm 187, sr. 190, 338;



(1460) 345, (1461) 357, (1462) 401,
sjezd 392, 406, 409, 415; (1465) 456,
sjezd (1467) 510, sněm (1469 1 550-1,
sr. 556, 557, 615; sněm (1471) 600;

v
— bisk. (1452) 148, 158, (1469) 550.

Říčany (1449) 105.
Řím (1444) 61, 63, (1446) 76, (1447)

80, české poselství (1446-7) 77, 79,
81-4, sr. 130; (1449) 129; korun,
cis. (1452) 152, 145; (237); poslové
kr. Jiřího (1458) 291; 310, zase po
selství (1459) 310, (1462) 378-88;
(1465) 451, 452, posel čes. 460-1;
(1467) 497, pouť císařova (1468)
548-50, 570; (1469) 581, (1471) 598,
599, poslové sas. 600; (603, 605, 624).

Řipsko (Slánsko), (1440) 11.

Sádlo viz ze Smilkova.
Sagunt 623.
Sachsenberg v Saších (1459) 316.
Salava z Lípy (1447) 88.
Salcpurk (1449) 129-30, sjezd (1463)

415; (1465) 443; arcibiskup (1459)
340, (1461) 356, 357.

Salfeld v Saších (1459) 316.
Salonské biskupství (1441) 29.
Samobor v Chorvatech (1441) 31, 255.
Samosatský filosof 239.
Samuel viz ze Hrádku.
ze Sán viz Čapek.
ze Sarzany Tomáš, bisk. Bonon. (1446)

75, pap. Mikuláš V (1447) 80.
Sasy, výprava česká (1450) 122-4; 142,

(1460) 347, (1469) 555, (1470) 595,
léna česká (1450) 122, (1451) 127,
(1454) 183-4, (sr. 190. L96), smlouva
v Chebu (1459) 314-7, 488; knížata
(1445) 71, (1448) 110, (1452) 147,
(1453) 159, (1456) 205, (1457) 207,
(1459) 324, (1462) 392, (1463) 416,
418; 449, (1467) 484, 488, 507, 509,
517, (1468) 546, 549, (1469) 551, 555-
6, 568, (1470) 593, poselství do
Říma (1471) 600; 607; v. Albrecht,
Arnošt, Fridrich, Vilém.

Satan v Saších (1459) 316.
Savojsko viz Amadeus.
della Scala jan (1459) 327.
Scultetus Bartol., purkm. a letopisec

Zhořelecký (f 1614) 277.
ze Sedlce Jan, hofm. Albrechta Bav.

(1440) 20; Mstich (1443) 47; Se
dlecký Janek z Prachatic (1441) 32.

Sedmihradsko (1456) 194, 203; vpád
Turků a povstání (1467) 479, 496,
(1468) 526; vévoda v. Čupor, Újlaki.

Seeland (1461) 368.
Segedín (1444) 63, sněm (1459) 309.
Seger viz Záhorský.

Seidenberg vypálen (1469) 575.
Sekenheim, bitva (1462) 373, 416.
Senenský viz Augustin.
Senftenberg v Sas. (1459) 314, (1459)

316, (1462) 371.
Serbiště, rok (1450) 118.
Sevilský arcijáhen viz z Toleda.
Sforzi František, vév. Milan. (1460) 339.
ze Schaumberka hrabě (1453) 160; ze

Schaunberka Oldřich (1462) 402;
Wolfgang (1459) 327.

Schenk z Erbachu Filip (1459) 327.
ze Schlabrendorfu Jan f (1467) 494.
Schonbach (1459) 316.
Schoneck v Saších (1459) 316.
Schónfeld v Saších (1459) 316.
Schrattenthal (1457) 206.
Schwarzenberg v Saších (1459) 316.
Sicilský král viz Alfons, Řenatus.
Siena, sbor cirk. 273; (1459) 310, 311,

(1460) 344; biskup (1452) viz Aene
as Sylvius,

Sigmund cis. 8, 9, 13, (1436) 45; 46,
60-1, 65, 68, 78, 81, 92, 96, 102, za
stavil Lužici (1429) 110; 119, zast.
pohraničně hrady 122; 138, 146,
158, 160, (1453) 162-3; 1?1, 175, 177,
178; 218, 224, 238, 250, 252, 253;
278, 303, (volen) 314; 382, 394, 414,
431, 456, 520, 549, 561, 611.

Sigmund Korybut kníže 218, 247,
(1422-35) 249.

Sigmund vév. Bav., Mnichovský (1459)
328, (1461) 358, (1465) 458.

Sigmund kníže Tyrolský (1453) 159;
proti císaři (1455) 191-2, (1456) 195;
po f Ladisl. 279, (1458) 288, 293,
295, 305, (1459) 306, 333, (1460) 342,
v klatbě pap. 355, (1461) 362, (1463)
409, 416, 417, 418, 419, (1467) 507,
v Běláku (1470) 593.

Sigmund opat Vyšebrod., bisk. Sa
lonský (1441) 29.

Sigmund mistr (1461) 368.
ze Sirk viz Jakub.
Sirotci 225-6, 238, 247, hejtmané 248;

250, (251, 252).
sv. Sixta kardinál (1447) 81.
Skalice u Náchoda (1450) 121.
Skalice Uherská (1447) 86, (1465) 453,

454, (1468) 536, (1469) 577.
ze Skály viz z Waldšteina.
Skály hrad u Radkovic (1441) 33;

Bischofstein (1447) 88; Zajícovy
(1469) 575.

Skanderbeg Jiří Kastriota, kníže Al

bánský (f 1466) 453.
Skop Mikuláš, kastellan Osvětimský

(1468) 545.



Sláma Matěj, sektář v Praze (1486)
231; viz z Nezřeva.

Slané (1440) 16. (1442) 45, (1445) 70,
(1446) 78, (1451) 133, (1470) 595;
kraj (1470) 584; v. Ptáček.

Slavata Diviš (1440) 11; viz z Chlumu.
Slavonsko (1445) 255; vpád Turkův

(1469) 570; bán v. Vítovec.
Slezsko, Slezáci, (1439) 6, (1440) 10,

15, 17, na sněmě Praž. (1441) 30-1,
půtky s Čechy 33, 34-5; (1442) 39,
sněm (1443) 46, půtky (1444) 57, na
sněmě Praž. (1446) 74, 75, 77, půtky
(1447) 87-8, (1450) 121, pokoj 122;
cla (1451) 134; 142, poměr ku ko
runě (1452) 158, (1453) 162, 165,
166, 171, (1454) 180-1, sr. 188, hejt
manství 176; (1456) 195, 198, (1457)
207; ve vojskách čes. 249; 278, po
f Ladisl. 279, 282, (1458) 283, od
por proti kr. Jiřímu 288-9, 292-3,
295, (1459) 310-1 ; 312, 318, uvázaní
se ve Slezy 322-6, přísaha ve Svídn.
325; (1439) 303; (1461) 367, (1462)
372, 407, (1463) 411, sjezd 412; 420,
(1464) 421, (1465) 446, 459, (1466)
471, 474, Sjezd 474 ; 476, válka (1467)
494, 497, 517, (1468) 539, 540, 541,
545, 546, (1469) 554, 555, hold Ma
tiášovi 565, 566; 567, 568, 573, 574-
5, jízda Čechů 575-6; 577, 578, 581,
(1470) 585, 587, 588, 594, žádostiví
pokoje 595, (1471) 596.

Sloup viz ze Smojna.
Slováci 615; sr. Pankrac, Podmanický.
Smažil Vaněk z Loun (1449) 108,
Smederevo dobyto Turky (1439) 7.
ze Smilkova Jan Sádlo (1441) 35,

(1443) 52, (1444) 57, (1446) 72/(1447)
88, (1458) 284.

Smiřice (1450) 121; ze S., Smiřičtí
442; — Jan (1439) 5, hejtm. v Bo
leslav. (1440) 11, 16, 21, 25, (1442)
37, (1444) 53, 57, (1445) 65, v Roud
nici 67; 69, 70, (1446) 76, (1448)
104, (1449) 105, 106, (1450) 115,
(1451) 124, 132, 133, (1452) 146,
v Řezně 147, 148, odpraven (1453)
166-7; 607; — Jindřich v Polsku
(1469) 581; viz Kapoun,

ze Smojna Pancíř Fridman, rotmistr
(1454) 251; Mikeš na Sloupu (1444)
57.

Smolař Matěj, konšel Nov. Města
Praž. (1440) 20.

Smolík Jan z Biskupec, hejtman 255.
Soběslav (1449) 104, bitva (1467) 495;

farář Jan (1446) 75, v. Jiří; v. Pa
poušek,

ze Soběsuk viz Kavka.

ze Soběšína Zbyněk (1458) 284.
Sofie dc. kr. Kazimíra (1468) 526, 542.
Sokol z Lamberka Mikuláš (1439) 5,

(1440-2) 12-3, 31, 251; hejtm. Sirot
(1424) 248.

Solfernus 216.

Sova Ondřej v Č. Buděj. (1454) 175.
Sovinecký, z Mor. do Slez (1468) 540.
Sparnberg v Saších (1459) 316.
Srbsko (1454) 187, Turci (1468) 548;

Srbové (1456) 198, Rácové ve vojsku
uher. (1468) 530.

Stadice (1445) 67.
ze Stahrenberka (1467) 485, Riidiger

(1457) 206; Štarbergar (1464) 435.
Stalberg v Saších (1459) 316.
Stefan, kněz walden. j ve Vídni 245.
Steier v Rakousích (1467) 485.
Stein u Altenburka (1459) 316.

Sornoš v Uhřích, bitva (1449) 253.
Sost (Soest) ve JvVestfalích (1447) 88.
ze Soutic Jan Čabelický, náměstník

hejtm. v Kouřim. (1440) 11, hejtm.
(1444) 57, 58, (1448) 95, (1451) 133,
(1452) 146, (1453) 171, (1454) 176,
mincmistr 178.

ze Steinu Jiří, kancléř f arcikn. Al
brechta (1467) 485, 510, rada kr.
Jiřího (1468) 525, (1469) 571, (1470)
583.

Stojkovic Jan, traktát o Rokycanovi 79.
Štolba v Míšni (1446) 71.
Stoš Jiří z Albrechtic (1469) 557.
St. Pol ve Francii (1464) 426.
Strachota Václav ve Francii (1464) 428.
Straka bratr, sektář (1450) 230.
Strakonice (1449) 105, (1465) 443; 600;

ze Str. rod (1443) 47; viz z Micha
lovic, z Rosenberka, ze Švamberka;
Tomáš. — Strakonická jednota
(1449) 105-6, válčí 106-8, 111, do
smi. Wilšteinské (1450) 113-21, 125,
zbytky její (1452) 153, 155.

Štramberk (1466) 474.
ze Stráže Jindřich, ku kr. Fridrichovi

(1446) 77, (1447) 84, 86, 87; (1448)
95, (1450) 123, (1453) 159, (1454)
176, hejtman zem. 188; (1456) 195,
(1458) 284, hofmistr 294, (1459) 313,
315, 327, na Kamenici (1466) 466.

Strážnice v Mor. 230, (1458) 283, 351;
viz z Kravař; — ze Str. Bedřich,
kněz a hejtman Táb. (1440) 11, 19,
na Kolíně 26, (1441) 35, (1443) 47-9,
(1444) 57, (1448) 104, (1448) 103,
104, v jedn, Strakon. (1449) 106,
108, (1450) 114, 118, 121; (1452)
154; 175, (1421-59) 248; Šimon,
bratr jeho (1443) 49, (1449) 107.



Strehel v Saších (1459) 316.
Strpy u Vodňan (1468) 543.
Strubinský viz Albrecht.
Střela z Rokyc Mikuláš, vůdce proti

Plzni (1466) 466; (1469) 575, do
Slez 576.

Střelín ve Slez. (1467) 516, (1469) 575.
Stříbro 230, (1467) 488; — ze Stř.

Jakoubek, Jacobellus, mistr 65, (f
1429) 220-1; 222, 224, 226, 233, 238,
382, 385, 386.

Stutgart (1464) 426.
Sudlice viz z Běstviny.
ze Sulevic viz Kapléř.
ze Sulz hrabě (1469) 557.
Sušice (1440) 26, (1446) 78, (1452)

157; 230.
ze Svéborovic viz Žák.
Světlá v Rak (1451) 143.
Svídnice slezská (1441) 34, (1447) 87,

(1455) 189, (1458) 292, (1459) 311,
322, 325, (1466) 465, odstoupili od
kr. Jiřího (1467) 496, 516, (1469) 561,
573, 575, žádostiví smíru (1469) 577 ;

(1470) 595; v. z Hasenburka.
Svitavy (1440) 11, převor (1453) 170.
Svojanovský viz z Boskovic.
Svojše Jan válečník 257; ze Zahrádky

(1443) 47, (1444) 57.
ze Svojšína viz Zmrzlík.
Sýkora viz ze Hlučína.
Sylvester papež 236, 237, 244, 245.
Sylvester ze Chi msee bisk. (1440) 21.
Syropulus Silvester, spisov. Byzant.

(1452) 150.
Szécsi Jan (1458) 308.
Székeli svak Hunyadův (1449) 253.
Szilágyi Michal (1455) 193, svak Hu

nyadův, v Srb. Bělehr. (1456) 197,
200; (1457) 202-3, 281, 282, guber
nator (1458) 283, 307, vězeň 308,
(1459) 309; (1460) 351, (f proti Tur
kům) 360.

Šafgoč pán (1440) 9, 19.
Šárošpatak v Uhřích, bitva (1458) 308.
z Šárova bratří (1440) 26, Šárovci
v (1443) 49 ; Jan (1465) 441, (1468) 531.
Šáryš hrad (1460) 351; Šaryš. hr. 175.
Šestiměstí (Lužice Horní), vyloučení

z volby (1440) 15; 17; na sněmě
Praž. (1441 a 1446) 30-1, 77, půtky
s Čechy (1441 a 1444) 33, 57; foit
ství (1448) 110-1 sr. 118, 134; (1453)
162, 171, sr. 180, (1456) 195; (1458)
287, 288, (1459) 316, 325, (1461)
367, (1462) 407; (1466) 464, foit
465, proti kr. Jiřímu (1467) 496, 510,
správce 515, (1468) 539; (1469) 555,

Palacký, Dějiny české IV., vyd. 4.

sr. 565, 566, 568; 573, 574 5; (1470)
583, 595, foitství (147l)v 596-7; sr.
z Koldic, z Kolovrat, ze Šternberka ;

viz Lužice.
Šidlovický Stanislav, vyslanec Polský

(1470) 591.
Šilink František, konšel N. M. Praž,
v (1440) 20.
Šimontorna v Uhřích (1458) 308.
Šindel Jan, děkan Vyšehr. (1441) 29.
Šlikové (1447) 89, (1448) 95 ; Jindřich

(1445) 71; Kašpar říš. kancléř (1440)
21, (1441) 30, (1445) 70, 71, (1446)
74, 76, (1447) 85; Matouš, purkr.
Chebský (1455) 196.

Smikouský viz ze Ždáru.
Šmolín u Bernstadtu ve Slez. (1466) 475.
Šoff Krištof na Troskách (1444) 57,

na Waldšteině (1449) 106.
Šomorjany v Uhř. (1466) 477.
Špan z Baršteina Jan, úředník král.

Johanny (1469) 555, 571.
Španěly 388; (1459) 330.
ze Šparneka Ota, hejtm. Cheb. (1458)

288.
Špilberk (1445) 70, (1458) 288, (1459)

322, (1466) 465, obléhán (1467) 495,
496; (1468) 536, 538, dobýván 542,
543, 545, 546, vzdal se (1469) 551;
(1470) 587, 594, (1471) 597.

Špír (1455) 183, (1461) 357.
Štampach Hanuš (1459) 306.
Štarbergar \iz ze Stahrenberka.
Šťávnice v Uhřích (1440) 253.
ze Štěkna Jakub archidiakon (1441) 29.
Štěpán král Bosenský (f 1463) 410.
Štěpán vojvoda Valašský (1467) 254,

480, 516, 517,
Štěpán arcib. Kolocký (1459) 322.
Štěpán sektář v Kroměříži 230.
Štěpánek kněz tábor, v Meziříčí 230.
Štěpanovec viz z Vrtby.
Šternberk Český dobýván (1467) 493.

494, vzdal se 510; Morav, při kr.
Jiřím (1468) 543, (1469) 557, 563.

ze Šternberka (1449) 106, Holičtí 442;
— Aleš Holický J 1439) 5, 7, (1440)
8, hejtm. kraje Žat. 11, 14, 16, 25,
(1441) 33, 35, (1442) 37, 40-2, (1443)
51, (1444) 57, (1445) 67, 69, 70, (1446)
72, (1447) 89, (1448) 95, (1449) 108-
9, 113, (1450) 113, 116, 117, (119),
123, (1451) 125, 132, 133, 145, (1452)
146, v Řezně 147-8, ve Vídni 159,
nejv. komorník (1453) 170, (1454)
175, 176, 178; vlastenec 262; —Jan
Konopištský (1465) 445, (1468) 531,
u Vodňan 543; — Jaroslav Kono
pištský (1465) 445, 446, fojt Šesti
městský (1467) 496, 515, u Turnova
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(1468) 539, (1469) 575, sesazen (1471)
596-7; — Jiří Konopištský (1469)
577 ;

— Kunhuta Holická, prvá manž.
Jiřího z Poděbr. (1441) 59; — Matouš
na Lukově (1466) 474-7; — Petr
Holický ve Westfalích (1447) 88;
89, (1448) 94, (1450) 123, (1451) 124,
133; — Smil Holický, tchán Jiřího
z Poděbrad (1441) 59; — Zdeněk
Konopištský (1442) 37, (1446) 76,
(1447) 87, (1448) 95, nejv. purkr.
100, 103, (1450) 117, 120, 121, 123,
(1451) 124, 132, 133, 145, (1452) 146,
159; (1453) 170, (1454) 175, 176, 178,
181, (1456) 195, (v Uhř.) 199, 200;
(1457) 204, (do Francie) 206-7; 208,
(1458) 284, volí Jiřího 286; 288, 290,
291, 294, (1459) 310, 311, 313, 315,
319, 327, (1460) 343, 3,8, 352, 353,
(1461) 366, 368, (1462) 372, na dvoř.
sjezde 394, 395, 398; v Rak. 403,
405; (1465) 441, proti kr. Jiřímu
442-3, 443, hlava jednoty panské
445, 446, (na Zel. hoře) 450; 452,
453, (1466) (na Roudnici) 467-8; 469,
473, hejtman jednoty panské 480;
(1467) 484, v Jindř. Hradci 486-7,
488; 489-90, potvrzen papežem 490,
v boji 491-2, 493, 495, 498; 503, volí
Kazimíra 506; 507, 511, 513, ve
Vratislavi 514, 515; 516, 517, 519;
525, u Matiáše (1468) 529-31, (u Tře
bíče) 541; 544, 545, 546, ztratil Ko
nopiště 547-8; (1469) 551, 552, (u Vi

lémova) 553, 554, v Olom. 557, 559,
volí Matiáše 560-5, nejv. hejtman
král. Čes. 565; 572, 573, 580, (1470)
583, 594, 595, vrtká se naproti Ma
tiášovi (1471) 596-7, vyjednává na
Polné 597-8; v Dialogu Jana z Rab
šteina (1469) 606-26.

Štětina panoše (1448) 97.
Štítný 239.
Štokrava (1458) 295, 527, 531.
Štrasburk (1461) 357, (1464) 426.
Štrubina v Bavořích (1440) 20.
Štumy v Průších (1453) 185.
Štutenheimerové páni (1449) 111.
Štýrsko 31, (1447) 85, (1451) 141,

(1452) 152, 153, (1453) 159, (1462)
403, 405, (1468) 528, 549, povstání
proti cis. Fridrichovi (1469) 569-70,
(1470) 585.

Šumberk v Mor. viz Divůček.
z Šumburka páni (1459) 315, (1467)

496 ; Aleš (1450) 114; Fridrich (1450)
114, (1467) 511, (f 1468) 547; Vilém

v (1447) 89, (1450) 114, (1451) 127.
Šwabach (1461) 367.
ze Švabenic Zdeněk (1449) 107.

Švábové, žoldnéři v Plzni (1466) 466;
křižáci (1468) 540.

ze Švamberka (1440) 26, (1449) 106,
(1450) 118, (1452) 146, (1467) 489,
517, (1469) 557, 577; — Bohuslav,
hejtm. Táb. (f 1425) 248; Bohuslav
katolík (1458) 284, 294, (1459) 313,
(1465) 445, (1467) 515, (1468) 540,
nejv. hofm. kr. Matiáše (1469) 565;
608; — Hynek Krušina, hejtm. kraje
Plzeň. (1440) 11, 16, (1441) 33, (1444)
57, 60, (1445) 65, (1450) 114, 116,
117, 120, (1451) 124, (1452) 153, 156,
159; — Jan (1450) 114, 119, (1458)
284, mistr Strakonický (1469) 606-27.

ze Šwarcpurka hrabata (1459) 315, 318.
Švehla lan, hejtman voj. 250, 257;

(1466-7) 258, 478, pověšen 479.
Švihov (1450) 121; Švihovští (1449)

106; ze Šv. Jan starší (1446) 72,
(1458) 284; v. z Risenberka.

Švýcary 300, 416; Švýcaři žoldnéři
v Plzni (1466) 466, křižáci (1468) 540.

Tábor (1440) 16, 26, (1441) 34-5, 36,
(1443) 47, 49, 52, (1444) 55, 56; (59),
(1445) 70, (1449) 108, z jednoty Po
děbrad. (1450) 121; (1451) 133,(1452)
146, podroben Jiřím z Poděbrad
154-5; 225, 227, líčení Aeneáše Syl
via 227-9; veliký a starý 248; (1467)
491, (1468) 543,(1470) 595; sr. Jindra,
Pražák.

Táborská strana (1439) 4, při volbě
krále (1440) 16, 18, 19; 26; (1441)
29, boj proti ní 33-5; 36, (1442) 44-5,
(1443) 47, disputace 48-50, učení
sněmem potupeno (1444) 53-5, k jed
notě Poděbr. 59; (1447) 82, 87, 88,
89, z jednoty Poděbr. (1448) 103;
(1452) 151, podrobeni Jiřím z Po
děbrad 154, 165; — 177, 218, 219,
220, 223, 224, (1422-52) 225; 226,
227, (dle Aeneáše) 227-9; 234, zbytky
sekty (1461) 363 sr. 521; 611, 624;
— obec polní 246-7, 250, hejtmané
247-8, v. roty, válečníci.

Tachov (1450) 117.
Tainfeld z Lucka Hvnek, hejtm. voj.

(f 1467) 256.
Talafús Jan z Ostrova, hejtm. Jiskrův

254, 256, (1460) 351.
Tarant v Míšni (1450) 122, (1459) 316.
Tarentský kardinál (1447) 81.
Tas (Protasius) z Boskovic, biskup

Olom. 143, (1458) 286, 290, (kancléř)
291; (1460) 346, (1462) 372, na dvoř.
sjezdu 393, 395, 398; (1463) 412,
(1464) 435, (1465) 439, 450-1; 452,
v Trnavě 454, 455; (1466) 464-5,



468-9, 476-7, jeho prostřednictví
480-1, v Jindř. Hradci (1467) 486,
k jednotě panské 491, 495, důtky
p. Ctiborovy 502-5; 511, ve Vratisl.
514, 516; 517, 520, u Matiáše (1468)
526, 528, 529-30, v Krakově 531,
541-2; v Olom. (1469) 561, 562;
(577), v Polné (1471) 597 ; povaha 481.

z Tasnovic Humprecht (1440) 16.
Tata v Uhřích (1440) 14.
Tataři (1462) 372; 259.
Teleč, boj (1468) 543; (1470) 592; Te

lecký viz z Hradce.
Temelín 270.
Temešvár (1456) 201.
Tempelfeld Niklas doktor a kazatel

ve Vratisl. (1454) 180-1, (1466) 464-5,
466, (1467) 514, (1469) 578, 579,

z Tenčína Jan, Polák (1460) 352.
Teplice v Čech. (1453) 183, (1470)

586; 611; v Rak. (1459) 319.
Terst (1444) 55, (1469) 570; bisk. viz

Antonín.
Terwil, zámek p. z Plavna (1459) 315.
Těšín (1454) 176; kníže viz Markéta,

Přemyslav, Vlodek.
z Těšnice viz Bleh.
Tetour Jan, hejtman voj. 257, 258.
Thierštein u Chebu (1459) 313, 315.
Thrácký polouostrov 604.
Thuróc Jan dějepisec uherský 215.
Tiefenau v Saších (1459) 316.
z Tišnova Šimon M. 217.
Tkadleček básník 216,
Tluksa Přibík z Čechtic, u Konopiště

(1468) 548.
Todi v Itálii (1462) 407.
Tochovice (1450) 116, 118.
z Toleda Frant, Dr., arcijahen Sevil.

(1459) 328, legat papež. (1461) 362.
Tollenstein hrad manský (1463) 420,

Tolnštein (1469) 575.
Tomáš rytíř Strakonický (1464) 436,

(1467) 488.
Topolčany v Nitran. stolici (1435) 252.
Torcello viz Dominik.
Toruň, mír křižovníkův Prusk. s Pol-

skem (1466) 252, 475, 476, potvrzen
od pap. (1467) 497; 506.

Tošecký kníže Přemek (1466) 474.
Toušeň (1468) 547.
Tovačov na Mor. (1469) 572, (1470)

586, 588; v. z Cimburka; Tova
čovská kniha 168.

Trčka (1449) 106, na Vlašimi (1445) 70;
Burian z Lipy a Lipnice (1454) 176,
(1457) 206, (1458) 284, 292, (1461)
366, (1465) 441, nejv. písař 449,
hlava stavův pod obojí (1466) 468,
(1467) 488, 511, přímluvce čes. bratří

(1468) 523, f 547 ;
— Mikuláš (1440)

16, (1441) 35, (1443) 47, 48, 52, na
Lipnici (1445) 69, (1446) 72, (1448)
95, (1449) 107, (1452) 146; Mikuláš
z Křižanova, hejtm. Mladvaňkův 255.

Trenčín (1440) 253, (1460) 343, 351,
(1461) 354, 355, (1469) 574, (1470)585.

Trevery (1451) 182; kurfirst (1445) 71,
(1453) 159, (1456) 196; (1460) 348,
(1461) 356, (1463) 4i6, (1468) 549,
v. Jakub, Jan,

Trevisský biskup viz Lelius.
Trident, sbor cirk. 273; biskup viz

Alexander, Jiří.
Trnava v Uhřích (1442) 37, (1440) 253,

sjezd a úmluvy (1465) 454, 455,
460, 463, 599; (1466) 477, 478, sr.
258, (1467) 479, (1468) 527, 529, 531.

z Trnavky Vaněk (1449) 107.
Trnka hejtm. černé roty 259.
Trnovský metropolita Ignacius (1452)

150.
z Trogiru viz Fantinus.
Trója 502, 624; Trojanské letopisy 216.
Troskotovice (1456) 199.
Trosky hrad (1440) 9, dobývány (1469)

575; v. Šoff.
Truchses- Niklas (1457 206.
Truchtlinger Vilém (1459) 328, hof

mistr Bavor. (1463) 416.
Třebenice klášter ve Slez. (1469) 578
Třebíč dobyta Matiášem (1468) 537-9;

540, 541, 543; 573, 574, 594.
Třeboň, sjezd (1441) 36, archiv 277.
Třebová Mor. (1451) 144, (1470) 591.
Tschirnau viz Hajn.
Tulský biskup viz Vilém.
Tůma bratr z Přelouče (1467) 522.
Tunklové při kr. Jiřím (1468) 543;

Jiří (1468) 540, na Zábřehu 546.
Turci, dobyli Smedereva (1439) 7;

(1440) 12, (1442) 38, u Varny (1444)
63 ; 130, dobyli Cařihradu (1453) 151;
(1454) 179, 183, 185, 186-7, (1455)
190, 191, 193, (1456) 94, 195, u Bě
lehradu 196-8; 199, 200, (1457) 207;
247, 250; 274, 275, 298, 300, 302;
(1459) 319, 324, 328, 329, sjezd Man
tuanský (do 1460) 332-3; 336, 337,
339, 345, 350, (1461) 357, 360, (1462)
372; 383, 391, 392, (1463'' 408, 409,
410, (1464) 424, (Pius II) 429-30;
436, (1465) 453, 454-5, 458, (1466)
461, 472; vpád do Uher (1467) 479,
sr. 481, 482, 485; 508, 519, (1468)
526-7, 529, 544, opanovali Valašsko
548; (1469) 561, vpád do Krajinská
a Slavonska 570; 571, (1470) 582,.
592, pád Negropontu 593; (,14715
599; 604; 614, 615.
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Turčanská stolice (1449) 254.
Turnov, boj (1468) 539-40, 547; (1469)

580.
Turony, Tours (1457) 211.

Tvardovský čaroděj polský 215.
Týn 270; za Stříbrem (1450) 117;

Horšův viz Lukáš, z Ronšperka;
nad Vit. 11468) 543.

Týnec u Břeclavi (1469) 564, (1470)
591, viz z Mošnova.

Týnec Hrochův (1469) 552.
Týnský ze Hradce Král. (1440) 16.

Tyroly (1442) 39, křižáci (1467) 511;
kníže viz Sigmund.

TJdlice (1451) 125
Udrcký vůdce rot bratrských 256.
Uhersko (1469) 552.
Úhrov u Vilémova (1469) 553, 555.
Uhry (1439) 7, boje (1440-2) 12, 13.

19, 21, 31, 36, 39; (1443) 52, (1444)
63, (1445) 70, (1447) 85, (1452) 152,
158, (1453) 160, (1454) 187, 188,
(1455) 192, 194, (1456) 198, v

mor
(1457) 210; husitství 80, 203; (Žižka)
247; válečníci a roty 250-í, 252-5,
256-8, 259-60; (1457) 281-2, (1458)
283, 289, zmatky (do 1459) 307-9;
(1460) 346; 387, Turci (1467) 479,
(1470) 593; povaha Uhrův 614; viz
Eliška, Ladislav, Vladislav, Matiáš;
Hunyadi, Turci.

Ujlaki, z Újlaku Jeronýma (1455) 191,
(1457) 282, (1459) 309; Mikuláš, vév.
Sedmihradský (1455) 191, 193, Fri
štacký (1457 202, 281-2, (1458) 283,
v Praze 289; 308, (1459) 309; bán
Mačevský (1468) 527, u Třebíče 541.

Ukrajina 259.
Ulm (1461) 356
Uničov (1458) 292, při kr. Jiřím (1467)

495, (1468) 543, výsada (1469) 557;
563.

Ursula Braniborská, manž. Jindřicha
z Poděbrad (1460) 354, (1467) 486.

z Ústí Jan (1449) 108
Ústí n. L. 249, (1467) 500.

Václav svátý 67; jeho hrad 81, kostel
396, 398; píseň k němu při volení
krále (1458) 286.

Václav IV král 18, zastavil hraničně
zámky 122; 126,162, 171, 177; 261,
300, 431, 434.

Václav kníže z Ostrova (1460) 249,
hejtman Mladvaňkův 255.

Václav kníže Ratibořský (1454) 188.
Václav kníže Zahaňský (1454) 188.
Václav mistr (Křižanovský), (1465) 445.
Vacovský biskup viz Vincenc.

Valašsko, vpád kr. Matiáše s Jiskrou
(1467) 254; (1468) 526, 527, opano
váno Turky 548; v. Štěpán.

Walde v Saších (1459) 316.
Waldenburk v Saších (1459) 315.
Waldenský Petr, Waldus (1170) 237,

243; Waldenští na Táboře 229, po
měr k Čes. bratřím 243-5, (1467) 523.

Waldštein (1440) 32, (1449) 106; z W.
(1440) 25, (1449) 106, (1451) 132;
Hašek (1440) 11, 16, ve Vídni (1444)
53, 56-7, 60, v (1446) 76, (1449) 106,
108

; Hynek Židlochovskv (1468) 525,
538; Jan (1458) 294, (1459) 313;
Šťastný ze Skály (1467) 510, (1468)
540.

z Valečova viz ze Hrádku.
Valečovskýz Kněžmosta Vaněk (1452)

146, podkomoří zemský (1453) 172,
(1458) 284, spisovatel (f 1472) 216.

Valentin farář v Budyni (1465) 441.
z Walsee Reinprecht, švagr Oldř. z Ro

senberka (1442) 41.
Vaněk z Litoměřic (1440) 16.
Vápenná hora u Myslimic v Polsku

(1457) 252.
Varadín viz Jan, Vitéz.
Vardai Mikuláš (1469) 572; Štěpán

arcib. Kolocký (1468) 541.
Varna, bitva (1444) 63.
z Warnsdorfu Vaněk na Polkenhaině

(1468) 539; v. Wolfi.
z Wartenberka (1440) 25, Děčínští

( 1 444) 57; Anna, matka kr. Jiřího
59; |an na Blankšteině (1441) 33;
[an nejst. na Děčíně (1441) 33; Jan
na Lipém a Děčíně (1441) 33, mladší
(1448) 95, (1454) 176; (1458) 284,
294, (1459) 313; Jindřich na Lipém
a Děčíně (1441) 33; — Heřman Zví
řetický (1470) 587, 588, Petr Zviř.
(1440) 16, v. ze Zvířetic.

Wartenberk Petr kanovník (1459) 310,
311.

Vary (1451) 126.
Wasserburk, sjezd (1463) 415.
Vavřinec biskup viz Rovarella.
Weiden v Bavořích (1459) 327.
Weisenstein v Saších (1459) 316.
z Weitmile Beneš (1459) 313, u cis.

(1464) 421, (1465) 440, 443; v Norrab.
(1466) 481; (1467) 485, purkr. Karl
štein. 488, v Olom. (1469) 557, 559,
563, v Polsku 569, 580-1; (1470) 589,
(1471) 597.

Weitracher Kunrat, vůdce voj. 257.
z Vejdova Jindřich st. (1450) 114.
z Veldenz Ludvík kníže (1460) 346.
Velek viz Koudelník.
Welen v Saších (1459) 316.



Welfové 605.
Wenč viz z Donína.
Venda z Klatov (1440) 16.
z Werdenberka hr. Oldřich (1457) 206.
Werdenhain v Saších (1459) 316.
de Vergeriis Petr Pavel M. (1420) 218.
z Verony viz Rongoni.
z Wertheimu hrabata (1459) 318.
Veselí v Moravě (1469) 573, (1470) 591.
Vesprim, viz Albrecht biskup,
Westfaly, Čechové (1447) 88, 89.
z Vícemilic viz Hvězda.
Widdern ve Francích (1458) 305, 306.
Vídeň, sněm (1439) 6, (1440) 14, (1441)

28, 29, sněm 31-2; (1442) 38; po
selství české (1443) 47, námluvy

Wiklef 65, 218, 219, 221, 226, 227;
Wiklefáci 611.

Wildenstein v Saších (1459) 316; viz
z Donína.

Vilém vév. Saský (1441) 33, zasn.
s Annou (1438) 40, sr. 51; (1445-7)
88-9, (1448) 90, (1449) 111, (1450)
114-5, 118, 123, (1451) 126-7, (1452)
158, (1453) 160, 183, (1454) 184, 188,
(1455) 196; (1457) nápadník po kr.
Ladislavovi 279, 282, (1458) 283, 285,
287, 288, 292; 305, (1459) 306, 312,
smlouvy Cheb. 313-8; 326, 328,
(1460) 347, (1461) 356, (1462) 371,
(1465) 457, na Wímaru 458, (1471)
599; povaha 279.

Vilém Ostienský kardinál (1464) 436.
Vilém biskup Tulský (1454) 183.
Vilémov, (kr. Matiáš 1469) 552-3, 554-6,

564, 570, 590; Vilémovští bratří 231.
Vilkomiř v Litvě, bitva (1435) 249.
Wilštein v Plzeňsku (1444) 57, smlouva

(1450) 120-1, 124, 155.

o Ladisl. 51-2, sr. 53, poslové čeští
(1444) 53, (1445) 70, (1446) 77, 79.
11447) 84, 86, 87, (1448) 95, 97, 100;
konkordat (1448) 91, sr. 80, 81, sr.
190, 273, 378; (1451) 141, poslové
č. 145, povstání proti cis. (1452)
152, Ladisl. 156-7, sjezd (do 1453)
158-61, 162, (164, 166,169); 167, 185,
(1455) 183, 189, 191, (1456) 194, 196,
197, 198, 199, (1457) 203, 204-6, 207,
210, 211; 245, (1451-60) 255; (1457)
279, (1458) 287, 293-5, mír s kr.
Jiřím 295-6, 297; (1459) 312, 340,
(1460) 343, 345-6, sněm říš. 348, 359;
vzpoura (1462) 401-8, 442, 548 ; (1470)
582, sjezd 583; — universita (1452)
152, (1460) 349; kor. archiv 277;
kostel sv. Děpolta 405, u Karmel.
142, sv. Oldřicha 404, Štěpána 404;
černá věž 404.

Wímar (1447) 88, (1458) 283, 287,
(1465) 458.

Vincenc bisk. Vacovský (1458') 283,289.
Winterberk viz Kapléř; lesy 32.
Winterstein na pomezí Luž. (1441) 33.
Wircburk (1460) 354; klášter (1465)

459; biskup v. Jan z Grumbachu.
Wirtembersko (1460) 347 ; hrabě (1459)

318, (1461) 357, v. Eberhart, Oldřich.
Wisemburk zbořen (1447) 88; z W.

Jan f (1464) 421; v. z Dubě.
Visla řeka 258.
Viterbie v Itálii (1461) 377.
Vitéz Jan ze Zredna bisk. Varadinský

a kancléř uher. (1453) 170, (1455)
193, (1457) 202, 281, (1458) 283,
arcib. Ostřihomský (1465) 453-5, 460,
(1466) 474, 476-8, (1467) 507, (1468)
526, 536, 541, (1469) 557, 558, 565,
570, proti kr. Matiášovi (1471) 596.

Vitold Alex. kn. Litev. (1422) 249.
Vitoraz (1467) 493.
Vítovec Jan, hejtm. knížat Cilských

(1441) 31; (1457) 204, 207; ze Hře
bene (1441-63) 255, bán Slavonský
(1458) 308, hraběZáhorský (1462) 402.

Vizovice, klášter (1466) 474.
Vladek kníže Hlohovský (1458) 292,

(1459) 323.
Vladimír Veliký 249.
Vladislav král Polský (1439) 7, (1440)

10, a Uherský 12, 14; 18-9, 21, 26,
(1441) 31, 36, (1442) 36-7, 38, jedná
o mír s Eliškou Rak. 38-9, 41;
f u Varny (1444) 63; 70, 249, 252,
povaha 39.

Vladislav králevic polský (1466) 476,
(1467) 516, nástupce trůnu čes.
(1469) 567, 568-9, 581; (král Český)
176, 260, 261.

Vlach ze Březí (1469) 573.
Vlachové, Walen 329; 615.
ze Vlásenice Mikuláš 231; Vlásenská

jednota 231.
Vlašim, příměří (1443) 47, 49; (1445)

70, (1449) 108, 109; ze V. (1449) 106,
Karel (1458) 294.

Vlček Václav z Čenova, vůdce a spi
sovatel voj. 257-9, (1465) 443, v Rak.
(1468) 525; 537, u Třebíče 539, do
Rakous 548; v Moravě (1470) 587,
ve Šlezích 595.

Vlodek kníže Těšínský (1454) 188.
Vltava řeka 98; Vltavský kraj (1440)

11, (1470) 584.
Vodňany (1440) 26, dobyty (1443) 47;

(1444) 56, (1445) 70; boj (1468) 543.
Vohendrás v Bavořich (1459) 327.
Voigtland, léna česká (1459) 316;

(1467) 517.



Voigtsberg v Saších (1459) 316.
z Wolfartic (Wolfersdorf) Mikuláš rot

mistr (1454) 251.
Wolfgang vév. Bavor, na Mnichově

(1465) 458.
Wolfi z Warnsdorfu Hanuš, hejtman

Kladský (1458) 288, (1462) 404, 405,
(1466) 465, (1468) 540.

z Volkensdorfu Jiří (1462) 405.

Volyně Martin mistr Betlémský 233.
z Vorly Michálek, voj. vůdce (1468) 531.
ze Vrabí Jan, nejv. písař (1469) 565.
Vranov hrad u Znojma (1467) 496.
Vratislav ve Šlezích (1440) 10, (1441)

34, (1447) 87, (1453) 171, 175, Kapi
stran a zpoura (1454) 180-1, 184,
186, Ladislav (do 1455) 188-9; (1457)
208, 210; 276; proti kr. Jiřímu
(1458) 288-9, 292, (1459) 310, 311,
321, zpoura 322-6, 328-30, poddala
se (1460) 331, (344); zase proti králi
(1462) 400, legat Jeroným 407, (1463)
410-3, 419, (1464) 421, 422, 434, 436,
(1465) 440, 443, 446, 447, 455, legat
Rudolf 458; 461, (L466) 461, sjezd
464-5; 466, 472, výprava Ctiborova
474, 475; 476, (1467) 484, 491, v boji
494, 495; 497, 500, 506, 507, 512,
sjezd 514-8, 520, 526, 532; sjezd
(1468) 539, (1469) 554-5, volí Mati
áše 561, jeho příjezd 565-6, sr. 571;
572, v poli 573, 575, obrat smýšlení
578-9, (1470) 594, sjezd 595; —

biskup (1453) 170, viz Kunrat, Petr
Novák, z Rosenberka, z Růdes
heima.

ze Vrátková viz Pardus.
Vrbenský Václav M, děkan sv. Apol

lináře, v Římě (1462) 379, 384.
Vroutek tvrz (1441) 33.
Vršovice u Prahy (1448) 97.
z Vrtby Jan Štěpanovec (1440) 16,

(1458) 294; Sezima na Hořovicích
(1467) 499.

ze Vřesovic Jakub, hejtm. kraje Lito
měřického (1440) 11, 16, 25, Jakou
bek (1441) 31, 33, (1443) 46, (1444)
53, 57, (omylem Jan 1450) 123, (1451)
127, 132, (1452) 146, 147, (1453) 179;
(1425-58) 248; (1458) 284.

Vřešťov dobýván (1467) 493 ; Vřešťov
ský viz z Risenburka.

ze Všehrd Viktorin Korn, (1493-7) 260.
Wůnschelburg viz Radek.
Wunsidl smlouva (1450) 114; (1455)

196, rok (1459) 307, 312.
Wurmus (1460) 345, (1461) 357; bisk.

(1459) 327; v. z Růdesheimu.

z Vyhnanic Jan rotmistr (1454) 251.
Vyšehrad, zlezen (1448) 97; děkan

(1441) 29, probošt a purkrabě viz
z Rabšteina.

Vyšehrad Uherský (1440) 14, (1469)
574.

Výškov (za Ladisl.) 230; (1465) 439,
(1466) 476, zámek bisk. Olom. 481;
(1467) 495, (1469) 572, (1470) 594.

Zabaltitz v Saších (1459) 316.
Zábřeh v Moravě (1468) 546.
Zahanští knížata viz Baltazar, Jan,

Václav.
Záhorský hrabě, von Seger (1460) 255.
ze Zahrádky viz Svojše.
Zajíc viz z Hasenburka.
Zajimač kouzelník 270; v. z Kunstatu.
Zámrsk, tvrz spálena (1469) 552.
Zápolský Emerich (1468) 526, ze Zá

polí (1468) 541; Štěpán (1468) 541.

Zápraží (1448) 95.
Zátor (1462) 372.
Zavidov v Saších (1459) 316.
Zbirov (1467) 490; viz z Kolovrat.
Zelená Hora, sjezdy (1465) 443, 450-1;

hrad (1467) 488, sjezd 491; 493;
608, 613.

Zhořelec v Luž, (1447) 87, (1454) 188,
(1457) 208, poslové na sněmu v Pra
ze (1458) 285; (1459) 316, poddal
se Jiřímu 325; Gerlice (1461) 367;
(1462) 372, proti Jiřímu (1467) 496,
sjezd (1471) 596; letopisy 277.

Zlatá Koruna, opat v. Linhart.
Zmrzlíkové ze Svojšína (1440) 26, (1449)

106, (1450) 116; dum v Praze, há
daní (1420) 49; Petr ze Lnář a z Karl
šperka (1441) 32; Václav ze Svoj
šína (1440) 16, 21, (1446) 72; Zmrz
lík voj. vůdce kr. Jiřího (1468) 531.

Znojmo, sjezd (1442) 37, 41, 42, (1449)
106; (1451) 143, umluvy (1453) 161-
2; 168; (1458) 291, 292, (1459) 308,
(mír) 318, (1462) 369, 370, 403, mír
(1464) 435; (1465) 442, zámek (1466)
465, proti kr. Jiřímu (1467) 495, 496,
půtky (1468) 531, 535, 537, 538; 590,
(1470) 594; — ze Z. Oldřich, farář
Čáslavský 226.

ze Zredna viz Vitéz.
Zvíkov nezastavitelná 41 ; sjezd (1446)

69, 70, 72, (1450) 113.
ze Zvířetic (1449) 106; Petr Zvířetický

(1444) 60, (1446) 72; v. z Warten-
berka.

Zvole v Mor. u Zábřehu (1468) 546;
ze Z. Bohuše, děkan Olom. (1451) 143.



Žacléř hrad (1447) 88.
Žák Mikuláš ze Svéborovic, hejtman

v Polsku (1457) 252.
Žamberk, viz Michal farář,
z Žampachu Hložek (1451) 124; viz

Kolda.
žatec (1440) 26, (1441) 33, (1442) 45,

(1443) 48, 49, (1446) 78, (1451) 125,
127, 133, protijiřímu (1452) 154, 157;
226; v poselstvu do Polska (1469)
581; (1470) 595; - kraj (1440) 11,
25, (1460) 352, (1470) 584; bratří
231; v. Mařík,v Němec,

ze Žďáru Jan Smikouský (1440) 13,
válečnílc v Uhř. (1431-42) 252: Jin
dřich Šm., hejtm. Mladvaňkův 255,
257; Mikuláš, hejtm. Mladvaňkův255.

ze Žeberka Aleš (1440) 16; Bohuslav
v (1454) 176, (1458) 284, (1459) 313.
Žebrač u Osvětína (1457) 252.

Žebrák (1448) 98.
Žehrovský Jan (1467) 490.
Železné Hory (1469) 552.
Židek Pavel mistr 215, 447, kanovník

Praž. o kr. Jiřím 602.
Židlochovice viz z Waldšteina.
Žihobce tvrz v Prachensku (1467) 493.
z Žirotína viz Plichta,
z Žirovnice Purkart Kamaret (1448)

95, (1459) 313.
Žitava (1447) 87. (1454) 188, (1457) 208,

kapitula Praž. (1420-36) 217; sjezd
(1466) 480; (1467) 510, (1468) 539,
(1469) 575.

Žižka 13, křestní otec Jiřího z Podě
brad 59; 129, 211, 212, 225, obraz
jeho v Táboře 228; 230, válečné
umění 246-8, 253, 259, 374, 478, 534;
384, 540.

Žlutíce (1451) 126.



Administrátoři arcibisk. Praž. (1441)
29, (1462) 396, 398, v. Hilarius,
z Kolovrat, z Krumlova.

Administrátoři konsistoře pod obojí,
v. t., sr. z Prachatic, z Příbrami,
z Plzně, z Mladenovic.

Antikrist 151, 221, 236, 240.
Arcibiskupství Pražské (1440) 8, 28,

(1441) 29, 35-6, (1442) 45 sr. 218,
(1444) 60-2, (1445) 64-5, 68, (1446)
73, (1447) 81-3, (1448) 92-3, (1451)
138-40, (1452-3) 158, 162, 169, (1454)
178, (1457) 204, (1458) 310, (1462)
383, (1465) 452, (1466) 461-3. (1468)
536, (1469) 558; právo volby 81,
138-9; sr. Mikuláš, Rokycana, admi
nistrátoři, kapitula.

Arciknížecí titul obnoven cis. Fridri-
chem III. (1453) 159.

Archivy 277; korunní (1440) 25, (1458)
285, (1465-7) 447, 466-7, 486-7.

Bankéři římští (1460) 355.
Básnické umění v XV stol. 215-6.
Berně (1443) 46, (1446) 73, 78, koruno

vační (1453) 170; (1454) 172; sr.
198; (1465) 446, 448, při vdávaní
dcer král. (1467) 487; 489; u pan
ské jednoty 491; berníci krajští
(1454) 172; registra 172, 446; —
v Rak. z vína, soli, obilí 342; v říši
Něm. 418, na Turky 274, 332, 357,
359, 362.

Bezkráloví, bezvládí (1439-57) 3-4, 23-4,
160, skončilo se 164.

Blázen, šašek (1454) 189; krále Jiřího
a Matiáše (1469) 563.

Bohoslužba u Táborův 45, 55, 155;
u Sirotkův 226; jazyk viz Čechové;

Rejstřík věcí.

na vzývání pomoci proti čes. kací
řům (1468) 533.

Božství v Kristu 222.
Bratří jednot náboženských 230, 231;

bratrstva vojenská viz roty; —
bratří čeští 223, 231, (i moravští)
232, počátek jednoty (1457-67) 240-5,
poměr ku kališníkům 243, k Walden
ským 243-5, pronásledování (1461)
363; 485, ustrojení se jednoty (do
1468) 521-4.

Centralisace zeměp. v Něm., politika
territorialní 299.

Cestopisy 215.
Církev neomylná 610; poměr k moci

světské 390, 499, 501, 603; prvotní
522, 523, římská a křesťanská 414,
česká XV stol. 217, gallikanská
378, v. Řecká.

Císařství 274, 298-9; povinnosti proti
Turkům 191; ceremonie setkání
s papežem (1468) 549; — císař
křesťanský (1464) 428, Konstantino
polský (1466) 461-3.

Cizozemci ve voj. husitském (1433) 250.
Cla, ve Slezsku proti Čechům (1451)

134; nová nevybírali (1453) 173;
spor měst o ně (1457) 208; u Dráž
ďan 316, na Dunaji 474, císařská
v Něm. 299, 418.

Conservator pacis per totum impérium
(1460) 339.

Čeleď, snešení sněm. o ní (1453) 173,
srov. poddaní.

Čest u Čechův, v. Čechové.



Decentralisace říše Něm. v soustátí
298-9.

Dědičná smlouva česko-rakous. (z 1364)
4 ; (1440) 18, 21, 22, (1441) 30 ; (1457)
279, zápisy vráceny kr. Jiřímu (1462)
406, sr. 449.

Dědinníci, zemané chudí, jich berně
(1453) 172, ubývá jich 261; kupo
vání jich statků (1467) 489.

Děditi a kšaftovati nesmějí pomoc
níci kacířův (1468) 533.

Dějiny, ráz jejich za doby Poděbra
dovy 271-5; dějepisci 214-5, 276-7.

Děkanové krajští (1462) 398.
Děla, pušky veliké 34, 35, 403, 494,

530; turecká 197; dělostřelčí umě-

Demokratie 212; 256, 257.
Desátky v Čechách (1465) 452; v Něm

cích proti Čechům (1468) 545, (1469)
550, proti Turkům (1461) 357,
359, 362.

Desky dvorské (1465) 448; krajské,
coudní 264; — zemské, úřady za
staveny (1440) 9; 17, 25, otevřeny
(1453-4) 171-2; 264, (1465) 448, 450,
(1467) 489; (58, 341, 568).

Diplomatie XV století 335 sl.
Dluhy kacířům se neplatí 533; 544.
Dobrý člověk 263-4, sr. 265, 266.
Duchovní statky 92, 138, 434; jich

navrácení (1465) 452-3, 463; (patří
králi) 504; 536, 558, 608.

Dukát, žold s hlavy nepřítele (1470)
586; 5 d. — 2 kopy 172.

Dvořané, Hofieute, stálí bojovníci
(1468) 535.

Dvůr král. viz král.

Encyklopedie 215.
Evangelium sv. Prokopa 131.

Fojtství v. Lužice, Šestiměstí.
Formule z král. kanceláře české 277.

G-anerben, hromadníci ve Francích
(1458) 305-6.

Glejty, listy bezpečnosti 7, 57, 66, 77,
S0, 84, 86, 103, 107, 113, 120, 122,
142, 156, 179, 194, 204, 205, 289,
325, 377, 403, 513, 544, 563, 588, 589.

Groše v. peníze.

Habranky viz peníze.
Hádaní pravdy a lži o kněžské zboží

a panování jich 226.
Haléře viz peníze.
Hausgenossen, korporace mincovní ve

Vídni 340.

ní 324.

Hejtmané zemští (1445) 64, 65, (1454)
188; nejv. h. království Čes. v. ze
Šternberka Zdeněk;; nejv. hejtmané
korunních zemí jmenováni králem
433; nejv. h. markr. Mor. v. z Cim
burka, z Poděbrad Viktorin; nejv.
h. ve Šlezích v. z Rosenberka; —

hejtman měst Praž. v. z Kolovrat
Hanuš; — hejtmané krajští (1440)
lt-1, 25, 35, (1444) 57, 59, (1446)
72, (1448) 95, (1449) 106; (1470)
584; — polní 248.

Hofmistr nejv., Jiří z Poděbrad (1454)
J74, v. z Kožmitála, ze Stráže, ze
Švamberka; hofm. kr. Jiřího v. Kdu
linec; horní (1446) 77.

Holdování králi (1453) 168, 170-1;
188, (1458) 288, 292; 323, 331, 566.

Holdy ve válce 11, 70, 122, 253, 257,
322, 539, 575, 595, 618.

Hornictví (1460) 336, v. Kutná hora.
Hotovost veřejná (1458) 293-4, (1462)

403; z nařízení králova (1465) 446
448, za hranice na jeho groš (1467)
487, 489; (1468) 535, (1470) 586;
zřízení zemské obrany (1470) 584.

Hra v karty a vrhcáby, haněna Chel
čickým 266, 268; karty a kostky
páleny Kapistranem 180; kostky
u duchovních 399.

Hrady král. nezastavitelné 41; počet
v Čechách 615; — dobývání hradů
(1468) 547-8, (1469) 576.

Hranice zemské v. Čechy.
Hromnic svěcení 65.
Hříchové těžcí se odpouštějí (1468) 533*
Hubmeisteramt, pokladnictví zem.

v Rak. (1457) 204.
Humanismus 216; 298, 345, 453, 481.
Hvězdářství 219, 290, 566, 578; ko-

Chiliasmus 225.
Chlap, a contr. dobrý 265, 266.
Chudých utiskování 265, 269.

Index knih zakázaných 231.
Inquisitoři (lv447) 79; (1466) 462.
Interdikt v Čechách (1467) 498, 500,

(1468) 544, v Olomouci (1469) 558;
563, 577-8, 610-1, 620; v zemích

Jednoty náboženské, bratří, roty 230.
Jezdec, český zlatý žoldu za týden

(1468) 535; jezdci uherští 586.
Jídlo a pití, nestřídmost 268, 269;

konfekty z apatéky 28.

mety 207.

Albrechta Branib. (1466) 486.



Kacíři, Čechové sluli jimi 82, 129,
144-5, 310, 318, 330, 554, 563 a j.,
srov. bully 451, 456, 533; vyplení
kacířstva 146, 230, 290, 310-1, 523.

Kancléř nejvyšší (1458) 290; v. z Rab
šteina; též z Cimburka, z Hasen
burka, Tas.

Kapitula Pražská (1440) 17, 26, 28,
(1441) 29, 36; 65, nedrží kompaktát
(1445) 68-9; (1446) 71, 77, (1447)
79, 81, (1448) 96. do Plzně 99; 139,
do Prahy (1453) 169, 170; (1457)
204, 210; v Žitavě (1420-36) 217;
(1458) 310, (1462) 398, (1465) 441,
do Plzně (1467) 490, 492; (1469)
577 ; v. Hilarius, z Kolovrat, z Krum
lova, z Rosenberka.

Kázaní u Táborův 228; Kapistra
nova 141-3.

Kláštery 163, 267; při kr. Jiřím (1467)
500, 517; 607; opevněné 496, 537.

Klatba 325, 362; (1465' 451, od papeže
na zelený čtvrtek (1467) 497, (1468)
532-3; 544, 568, 583, 598, 599, (ne
zrozeňátka) 610, 611.

Kmetové zemští 264, 433, 434.
Kněží v. sbory kněžské; táborští 54,

(1452) 154-5, dle Aeneáše Sylvia
228; bratrští 244-5, 522, 523; —

mravy 267, 268, 399, 415, (426); ne
dostatek svěcených kněží 17, 24,
71, 129, 136, 178, 452.

Knihtiskařství v Čech. (1468) 216; 298.
Knihy české z XV stol. ničeny 213-4.
Kníže říšský pánem českým 449.
Kolby rytířské 188, 207, 258, 458.
Kommunismus 225.
Komora král. (1446) 78, (1452) 146,

(14531 163, (obnovení) 166; 171,
(1457) 207; příjmy (1468) 535.

Komorník nejvyšší ze stavu panského
433 ; v. z Michalovic, z Rabí a Risen
berka, z Rosenberka, z Šternberka,
(z Hradce); — komorníci soudní
260-1, práva koraorničí 173.

Kompaktáta, nově uznána sněmem
(1440) 8, 9; 18, 19, 20, 22, 24, 27;
(1441) 28; 45, (1443) 51; 53, (1444)
60-2; 65, 68, (1446) 73, (1447) 81,
83, (1448) 92-3, unášena Karvajalem
94; 96, (1450) 120; 128-9, 130, 136-8,
141, dle Kapistrana neplatná 144-5;
sněmem chválena (1452) 146; 148,
158, 160, zápis Ladisl. (1453) 162,
169; 173, (1456) 203; 213, 218, 223,
243, 244; (1458) 289-90, 310; 336,
zápis kr. Jiřího na ně (1461) v364;
375, 376, poselství o ně v Římě
(1462) 378, 381-6, zrušena Piem II

386-9; 390, 393-4, 396, 399, 401:
(1463) 412, 413, 414-5, 448, (1465)
452, (1466) 462, 463, (1467) 488, 512,
513 ; 520, 521, (1468) 553, 559, (1470)
599, (1471) 597; 604, 623.

Koncilium 273, 302, dekret o appel
laci od papeže ku k. (1460) 333;
356, 359, 414, 425, 437, appellace
kr Jiřího (1467) 490; 508, 510.

Konklave, Čech strážným (1447) 80.
Konsistoř pod obojí, (od 1437) 131,

(1440) 25, (1441) 35, 36, (1446) 71,
(1452) 150, (1437-51) 218-20, (1462)
398, sr. administrátoři.

Konšelé, Pražští sázeni králem 78,
odznaky jejich 91; sr. 291, 323-4, 494.

Kopy dvě ~ pět dukátův 172.
Korouhve král. zrušeny po smrti krá

lově (1457) 210.
Koruna Česká (stát), vláda 433-4, v.

sněm generální; zavadění zemí krá
lem korun, se svol v sněmu 111-2,
182, 433, sr. 487; v. Čechy, Morava,
Slezsko, Lužice.

Koruna česká a klenoty (1440) 25,
(1453) 172; 290, (1465) 446-7, 448-9,
(1466) 467, 468, (1467) 488, (1469)
581; 601; kapice místo koruny Ma
tiášovi od papeže (1471) 599; ko
runa pro král. Johannu od císaře
(1462) 406.

Koruna uherská (klenot) 14, 21, 31,
38, 39, 70, 158, 193, 309.

Kostely ve válce 579, 612; nadání 607;
podací právo král. (1441) 29.

Kraje (1440) 11, (1470) 584; sjezdy
krajské (1440) 10, (1442) 44, (1447)
86, vv. hejtmané.

Král Český, jeho volení (1440) 10, 15-
9, sr. 30, 51; bytí a nebytí v zemi
24, 66, 132, 159; volení (1452-3) 158,
159-60, 161, zápis volební 162-3,
přísaha na pomezí 169, korunování
170; král volený a dědičný 168-9;
dvůr znova zřízen 172, 174; — vo
lení (1458) 279, 284-6, 288, sr. 314,
406, 449, 520; korunování 286, 289-
90; regalie od cis. (1459) 321; jeho
moc 432-4; volení nástupce 446,
448, (1469; 567, 568-9; pretense
papež. 397, 400, 499, 506; volení a
přísaha v Olom. (1469) 560-1, 564-5;
děd. posloupnost ženská 285, 314;
v. holdování.

Král samozvanec ve Stadicích (1445) 67.
Králová Česká, její korunování 5,

(1458) 290; v. koruna; její úředník
v. Špan; věno v. Barbora.

Království požívá jen král korun. 78.



Království římské, snaha Matiášova
o ně (1468) 526, (1469) 555, 570,
(1470) 582-3, 593; viz Jiří, Karel
Smělý.

Krčmy nové 173.
Kroje 262, dle Chelčického 265-7;

čepce u mužův 442.
Kroniky 214, 276; kronika kněží Táb.

od Mik. z Pelhřimova 227.
Křest opětován u bratří Česk. 242-3.
Křesťanství dle Chelčického 236.
Kurfirsti 272, 274, 287, 300, 358, 416,

549, 570.

Lapkování 265, 474, 510, 623.
Legati papež. 28, 38, 71, 75, 80, 84,

90, 131, 169, 328, 344, 362, 388, 410,
438-9, 533.

Lékaři 208, 214, 219, 420.
Léna v zemi 446, 448, obrácení statku

v léno 474; česká v Němcích 122,
(1459) 315-7, 318, 327, (1465) 458,
sr. 488; léno krále Jiřího od císaře
(1458-9) 295, 315, 321; v. manové.

Letnic slavení 269.
Letopisci staří 214; srov. 28, 35, 37,

45, 46, 55, 57, 71, 84, 168, 203, 466,
492, 552, 602; Letopisové Trojanští,
prvý tisk 216.

Líbání míru 65.
List bezpečného průvodu v. glejty;

mírný v. t.; odpovědný v. t ; vě
řící 426; záškodní 195; žalobní 96.

Listinné památky věku Poděbr. 277.
Literatura (1420-71) 213 sl.
Liturgie Sázavská 131.
Loupeže silničné (1452) 146, loupež

níci (1451) 126, sr. lapkování.
Lvárna v Praze (1457) 208.

Majestas Carolina 41.
Manové 170, 504; manská registra

446, 448; manské věci před soudem
dvoř. 434, sr, 448; v. léna.

Maršálek nejv. králov. Ces. v. z Li
pého.

Města, řídí se králem 78, 433, ve spo
rech s vyššími stavy (1440) 15,
(1446) 78-9, (1454) 176; sněmovní
kurií (1446) 77; (1465) 444, v radě
král. 447, 449; počet pevných měst
615; držba svobod, statků (1454) 176 ;

měšťané vypuzení 9, jinověrci ne
trpěni 601.

Mince viz peníze.
Mincmistr v. Calta, Cabelický, Divů

ček, Kostka 535.
Mírný list (1440) 8-9, sr. 25, 53, 60,

62, 73, 81, 120, 146, (1452) 158; míry
krajské (1440) 10-11, 32; s Mora-

vany 11; — mír zem. v Něm. 418,
550, mír světový 336, 424 sr. par
lament knížat.

Místopísař král. Ces. v. ze Všehrd.
Mistr nejv. řádu melit. v. Strakonice.
Mniši žebraví 500.
Mor (1457) 210, (1463) 419, (1464) 432,

442; sr. 475, 476.
Mravy 262-4, dle Chelčického 264-70.
Mráz (1448) 93.

Národnost, ve hnutí husitském 26,
117, 129, 130, sr. Němci; (426), ve
válce za kr. Jiřího 495, (1469) 580.

Nevěstky 399, 426.
Neutralnost v. schisma.
Novověké idey 272-5, 390-2, 603.

Obchod 52, 128, zkvétá (1453) 174;
(1456) 196; 228, 255, (1458) 297;
327, rady Mariniho 336-7; (1460)
340-1, 353; 387, obchod s kacíři za
povídán papežem 533, 568, 624; ve
Vratislavi (1470) 594.

Oblatkáři 563.

Obrazy na Táboře 228, 229.
Obřadv v bohoslužbě 131, 137, 226.
Očistec 55, 221, 234.
Odpověď (opověď) válečná, odpověd

ný list 34, 97, (Jiřího Rosenberkovi
1450) 119, 263, 323, 367, 371, 443,
485, (králův Zd. Šternberkovi 1467)
491, 493, 495, 525, (Matiášův Jiřímu
1468) 527-8, 544, 572; odpovědník
zemský 435.

Odpustky 234; 187, za pomoc proti
kr. Jiřímu (1468) 533, 541, 619, 620.

Odúmrti (1453) 160, 163; 432, (1465)
446, 448, 450, (1467) 489; 596.

Opravci, umluvci, rozdílci, ubrmané
264; sr. 11, 107-10, 113, 120, 121,
124.

Ornáty 55, 155, 226.
Otroci 352.

Paliči (1460) 352; 580, sr. 591.
Panský stav (1440) 15, (1446) 78;

sněm. kurií 77, na soudě zemském
(1454) 177; 444, v radě král. 446,
447; páni korouhevní 431-2; s prá
vem popravčím 126; srov. Panská
jednota.

Papež 128-30, 191, 236-7, 273-4, 298,
301-2, 333, 355-6, 375-6, 389-91, 508,
603, 612-4, 619; neomylný 355, o

mylný 610; annaty 355, 358, 362,
provise 138, 139; sr. koncilium,
schisma.

Parlament knížat 336-7, (1462) 390-1,
(1463) 408-9, (1464) 424-9.



Patroni kostelův (1467) 500.
Pečeti sněmovníkův (1440) 9; zrušení

pečetí po králově f (1457) 210.
Peníze, zmatek v minci Rak. 174, ha

branky, šinderlinky i do Cech 296-7,
vyplení cizí mince (1460) 339-42;
336, 353, 372; (1465) 447, 449-50,
(1467) 487, 489, sr. 608, 609; oprava
(1469) 567-8; mince jednoty panské
(1467) 486; ve Slez. 595; v říši 327,
328, 418; — zlatý uher., rýn., český,
groše, peníze, haléře 568, sr. 127,
172, 194, 297, $33, 535.

Pikhartství, zapíraní transsubstanciace
48, 218, 225; přezdívka čes. bratří 522.

Písař nejv. zemský, pán, rytíř nebo mě
šťan 433, viz z Leskovce, Trčka, ze
Vrabí.

Písmo sv., autorita jeho 91, 224, 231,
243.

Písně prostonárodní a Hanlivé 215.
Pivovary nové (1453) 173.
Plačtivá sekta 231.
Poddanství (1453) 173-4 vznik po

roby 261-2, útisky 265, 266; 225,
sr. úroky.

Pod jednou přijímaní (1444) 60-1,
(1448) 93, zapovězeno vv Praze 94.

Podkomoří zemský v Cechách 230,
584, v. ze Hrádku, z Ilburka, z Kun-
waldu, Valečovský; v Moravě 11,
v. z Boskovic.

Pod obojí přijímaní 60-1, 68, 71, ne
povoleno od papeže (1447) 82-3,
(1448) 92-3, 96; 136, 137, 144, 219;
289-90, 354, 375, (1462) 380-2, za
kázáno Piem II (1462) 386-7, 388,
393, 396; 452, 456-7, 599; — dítek
65, 137, 219, 396.

Pohřby 136, 137; 267.
Pokřik »nastojte!« 173.
Popravy, popravčí (1451) 126, (1460)

341; krajští (1453) 173.
Poroba viz poddanství.
Porty v Uhrách 582.
Poručník nápadníkem 432, sr. 442.
Posty 55, 238, liché 269, u čes. bratří

522.
Pověra 207-8, hadači, kouzelníci 270;

290.
Povodně (1464) 421.
Prameny dějin 275-8.
Pranéř 167, 296.
Právnictví 214.
Právo zemské a městské 214, kano

nické 619; práva dopomáhaní 435.
PreHtský stav na Moravě 168.
Pravoslaví v. Řecká církev, Rusové.
Processí na Boží tělo 380; proti ka

cířům 533.

Prokurátor král. 448; v. z Ronšperka.
Přepych v šatstvu 262, 265-6, 269.
Přísaha před volbou krále (1440) 16-7;

krále Ladislava 162, 169; krále Ji
řího 289-90; — přísaha nedovolena
u čes. bratří 238, 522; — přísaha
věrnosti králi kacíř. (1465) 451, 456;
460, 465, 501, 503.

Psanci 126, 173.
Purkrabě nejvyšší, panského stavu 433,

viz v
z Hradce, z Janovic, Kostka,

z Šternberka Zdeněk; — hradu
Praž. v. z Risenberka Děpolt; —

Karlštejnský v. z Weimile, z Risen
berka.

Rada králova 335, zemská a korunní
či dvorská 433-4, (1465) 446, 447;
po f králově 601; — rada zem.
správce 78, 146; krajská 10-11.

Regalie 336.
Republika 283; (táborská 155, ko

zácká 259).
Roboty 266; 253, 522.
Rota, forma přísahy 16-7.
Roty náboženské 230; — vojenské 13,

26, 36, 88; 246-8, 250-8; 282, 307-8,
342, 370, 374, 420, 435, 443, 446,
448, 468, 473-5, konec v Uhřích
(1466-7) 478-9; rota černá 259-60,
479.

Rybníky 261; skopány ve válce 540;
ryby v postě 269.

Rytířský stav 261, 444; na soudě
zem. 78, (1456 1 177, v král. radě
447; při králi (1465) 449; srov. ze
mané.

Řeholnictví kališnické (1446) 71.
Řemesla 128, 594; Pražská pod ko

rouhvemi (1448) 91.
Řezníci novoměstští v Praze (1448) 93.

Saně české v Paříži (1457) 211.
Sbory kněžské 65; v Kutné Hoře

(1441) 35-6, 44, (1443) 49-50, 53,
240, v Praze (1462) 398-9; (na sně
mě 1465) 441.

Sedláci v. poddanství; 444, 614; sel
ská pole (1465) 450, (1467) 489.

Sekretář král. viz z Ensidle, Pavel,
Roth.

Sekty české 217, 229, 230-2, sr. strany
náb.; sekty vojenské 246, v. roty.

Schinderlinky v. peníze.
Schisma papežské (1439-41) 27-9, 36,

(1444) 61, 63, 64, (1445) 71, (1446)
75-6, (1447) 80.

Scholastika 214.



Silnice svobodné (1451) 126, 128, (1453)
173, (1456) 196; 327, 350, (1460) 353,
(1462) 372.

Sjezd v Benešově (1452)154; v Byd
žově (1449) 106; v Čáslavi (1440)
11; v Dobříši (1444) 58; v Jindř.
Hradci (1439) 5, (1447) 86, 90, (1449)
107; v Kouřimi (1442) 44; v Kutné
Hoře (1442) 45, (1443) 48, (1444) 59,
(1445) 68, (1446)72, (1447) 87, (1448)
94-5; v Lounech (1454) 184; v Měl
níku (1442) 45; v Nimburce (1439)
5; v Pelhřimově (1449) 104, 107,
(1450) 115, 121-2; v Písku (1439) 4;
v Plzni (1445) 65, 71, (1449) 105,
106, (1450) 113, 115, (1452) 154;
v Praze (»sněm« 1450) 113, dvor
ský sjezd (1462) 393-8; ve Slaném
(1445) 70; ve Strakonicích (1449)
105; v Třeboni (1441) 36; v Zel.
hoře (1465) 450, (1467) 491; ve Znoj
mě (1442) 41, 42; na Zvíkově (1446)
70, 72, (1450) 113; v. kraje.

Sloh jednací 214, 277; sr. 518.
Smíření, obřady při něm 269.
Snášelivost nábož. 223, 229.
Sněm v Benešově (1451) 133, (1468)

524; v Brně (1439) 6, (1440) 10,
(1458) 288, (1463) 413; v Č. Brodě
(1444) 62; v Čáslavi (1441) 35; v Ji
hlavě (1449) 109-13; na Mělníce
(1439) 5, 7; v Nimburce (1444) 60-2 ;

v Olomouci (1459) 308; v Pelhři
mově (1446) 72-4; — v Praze (1439-
40) 5, 7-10, (volební) 15-9, 29, (1441)
29-31, (1442) 37, 42, (1443) 46, 48-9,
51-2, (1444) 52-5, 60-2, (1445) 66,
(1446) 77-9, 84, (1448) 90, 92 3,
(1451) 124-6, (1452) 145-6, (volební)
158, (1453) 162, 171-3, (1454) 177-8,
(1456) 194, 195, (1457) 205; 280,
(volební 1458) 284-6, (1460) 341,
(1463) 413, (1465) 441,445-50, (1466)
466-8, 480, (1467) 487-9, (1469) 567-
8, 572, (1470) 584, (1471) 598; —

generální, korunní (1446) 77, (1463)
413, 433, sr. 280-1; tři kurie (1446)
77; 78, 2S0, 448, 456.

Sociální proměny v XV stol. 173, 260-1.
Socialismus 227, 522.
Souboj 352, vyzvání MatiášeJiřím 588-9.
Soudy 171, 264; dvorský 434, 448;

komorní 208, 434; — zemský za
staven (1440) 9, 17, 78, 126, obno
ven (1453) (164), 173, 176, vynášení
potazův 177; 433, 434, (1465-7)448,
480, 487; (203, 442); — soud vo
leného arcibiskupa 230.

Státní zřízení 433-4.
Stavův rozdělování 109.

Strany náboženské 24-6, 217-45.
Stříbro, vývoz zakázán (1460) 341;

výtěžek v. Kutná hora.
Subsidie papež, proti Turkům 409,

Čechům 476, 498.
Sudí nej v. zemský 290, stavu panského

433; viz z Hasenburka, z Rožmi
tála; — dvorský viz z Cimburka,
z Hasenburka, z Gutšteina; — sudí
dvoru měst král. v. ze Chlumčan.

Sůl kacířům dovážeti zakázáno (1468)
532, 616-8, 624.

Svátosti církevní 44-5, 55, přisluh.
od kněží nešlechetných 522; svá
tost oltářní v. transsubstanciace.

Svatých ctění 55, 221, 234, (270).
Svěcení kněží v. t.; vody, hromnic,

popele i palem 65.

Školy 214, (444), 481.
Šlechta, řevnění pro urozenost 261,

264, 265, sr. 208; mravy 262; viz
panský a rytíř, stav.

Špehové 470.

Tábory a posádky v Uhř. 253, 255.
Tance' 207, 268, 270, 290.
Theokratismus 227.
Theologická literatura 217-27.
Tlumočníci 134, 141, 142.
Totachy, praky veliké 586.
Tradice církevní 221, 222, 243.
Traktáty (217), 221, 226-7, 230, 234,

241-2, 363; proti Rokycanovi 79;
o umění válečném 574.

Transsubstanciace 48, 49-50, 53-4; 65,
84; 218, 221, 224, 225, 226; 234, 242.

Trhy 341; roční 594; (268).
Trojice svátá 222.

Universita Pražská 28, 64, 71, 76, 91,
92, opuštěna Němci (1448) 99; 210,
(232), 363; srov. Lipsko.

Úroky od poddaných 46; 73, z měst
a klášterův 163; 489; úročníci 261.

Úředníci dvorští 433, zemští 433, (489);
potvrzeni novým králem (1458) 291.

Ústava 433-4.

Válka, pokud dovolena 221, zamítána
237-8; válečnictví české 246-60, 374,
534-5, viz roty, hotovost; odpovědč

Věno král. dcer a sester 163, 314.
Vikariat říšský (1469) 570.
Víno 267, 565.
Vláda dvojí, zemská a dvorská (ko

runní, královská) 433.
Vládykové, dobrota jejich 266.
Vlastenectví 262-3.
Vodní cesty, jezy, prahy (1453) 173.



Vojsko stálé, stojité 246, 473; stálá
obrana zemská 584, 591.

Volba krále v. král.
Vozová hradba 211, 246, 374, 539,

540, 587, 591, 594; vozy komorní
211, picni 576, válečné 530, 584.

Vyhoštění lidí služebných a úroč
ních 173.

Výr, přezdívka 265, 266.

Zahaleči (1453) 173.
Zajatí pouštěni na slib 263; vykupo

váni solí 617-8; šacunky 127, 479,
závazky 109.

Zápisy, zástavy statků král., Albrech
tovy sněmem zdviženy (1440) 9; 19,
46, 51, 73, 78, 160, revidovány (1453)
171-2; 175, 285, 314, 327, (1467) 487;
srov. duchovní statky.

Záseky na hranicích 493, 552, 592.
Záští, Fehde 263, 24.
Zázraky 141-3.
Zbraň 474, 532; 530, 584, sr. děla.

Čti na stránce 145, v záhlaví: zprávce; na stránce 197, v záhlaví: 1456;
na stránce 224, řádek 1 zdola: Zvláště; na stránce 325, řádek 13 zdola: se;
na stránce 331, řádek 3 zdola: táhli; na stránce 349, řádek 3 zhora: za slo
vem Jiskroví vypusť; , ; na stránce 357, řádek 8 zhora; Heimburka; na
stránce 439, posl. řádek doplň: bylo věcí; na stránce 456, řádek 8 zdola;
dotčeného; na stránce 482, řádek ,1 zhora: papeže; na stránce 506, řádek 8

zhora: českého, řádek 11 zhora: pod; na stránce 512, řádek 7 zdola: kom

paktát; na stránce 517, řádek 11 zhora; by (místo: že); na stránce 544,
řádek 3 zhora: Olomouci, řádek 10 zhora: rozepři; na stránce 568 v záhlaví;
cl. 9.; na stránce 582, řádek 19 zdola; kterak.

Opravy tisku.

Zemané, počet jich zřídl 261; ve stav.
sporech (1440) 15, (1446) 78, (1454)
176; kurií sněm. (1446) 77, v král.
radě 447, do války 293-4; v. rytíř,
stav.

Zima (1469) 577.
Zimnice ve vojsku (1470) 586.
Zlata vývoz zakázán (1460) 341.
Zlatý viz peníze; zlaté štíty, peníze

312.
Zloději (1451) 126, (1453) 173.
Zpověď 55, 221, 533.
Zprávci zemští 73, 78, 99, 125, 146.
Zvon král. na radnici Praž. (1458) 286.

Žáci, kandidáti učení theologického
214; 17, 24, 91.

Žebráci, roty vojenské 478.
Žena na trůně 39, sr. král.
Židé (1448) 98, (1454) 180; daně 299,

lichváři 342.
Žold 198, 535, 584, Rácům z hlavy

530, 586.










