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František Martin Pelcl 
a jeho místo v počátcích národního obrození

„Mnohem dokonalejší a užitečnější by byla jeho ́ Nová kronika česká´, jen kfy-
by byla dokončena, nebo aspoň dovedena dále než k smrti Karla IV, Zdá se však, 
že nad českými dějinami vládne zvláštní osud, že právě nejlepší díla zůstávají buď 
nedokončena, nebo vůbec nevyjdou“,1 napsal o největším historickém díle Fran-
tiška Martina Pelcla na konci dvacátých let 19. století František Palacký. Před-
kládaná práce chce alespoň poněkud zmírnit důsledky kletby. ležící podle soudu 
velkého historika nad naším dějepisectvím tím, že předkládá odborné veřejnos-
ti nevydanou část čtvrtého dílu Pelclovy nové kroniky české, kterou psal vlast-
ně až doby, než jeho dílo ukončila smrt.

Pelclův život a dílo jsou dostatečně známy, případně stačí odkázat na podrob-
né monografie Josefa Hanuše2 a Josefa Johanidesa3. Posledně jmenovaný publi-
koval i soupis knih z Pelclovy knihovny4 a bibliografii k jeho životu a dílu, včetně 
regestů korespondence5. K jím registrovaným písemnostem lze z poslední době 
dodat ještě listy publikované ve sborníku věnovaném Josefu Valentinu Zlobic-
kému6. Kromě toho jsou základní údaje o Pelclovi obligátní součástí všech stan-
dardních přehledů dějin českého osvícenství, národního obrození a dějin české 
literatury.

Jen pro pohodlí čtenáře tedy uveďme, že Pelclův život nebyl bohatý na dra-
matické události. Historik se narodil v Rychnově nad Kněžnou a po studiích se 

1 F. PAlACKÝ, Ocenění starých českých dějepisců, ed. J. Charvát, In: Dílo Františka 
Palackého, I., Praha 1941, s. 78.

2  J: HAnUŠ, František Martin Pelcl. Český historik a buditel, Praha 1914. 
3  J. JOHAnIDES, František Martin Pelcl, Praha 1981. 
4  J. JOHAnIDES, Knihovna Františka Martina Pelcla, Rychnov and Kněžnou 2003.
5  J. JOHAnIDES, František Martin Pelcl (1734 – 1801), život a dílo. Soupis základ-

ních pramenů a literatury, Rychnov nad Kněžnou 1981.
6  Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození. J. V. Zlobický (1743 – 1810) 

a současníci: život, dílo, korespondence, eds. J. VInTR – J. PlESKAlOVÁ, Praha 2004.
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stal vychovatelem mladých hrabat Šternberků. Rozhodující pro Pelcla pak byl 
rok 1769, kdy nastoupil jako vychovatel v rodině hraběte nostice. Kultivované 
prostředí nostického salonu, přátelství s řadou významných učenců (Josef Dob-
rovský, Jaroslav Schaller, Ignác Born) a v neposlední řadě hmotné zabezpečení 
by umožnilo věnovat se převážně vědecké práci. na konci života se pak stal prv-
ním profesorem české řeči a literatury na pražské univerzitě. V poslední čtvrtině 
18. století prostě patřil k nepřehlédnutelným postavám pražského intelektuálního 
života. Pelcl v té době psal příspěvky a recenze do tribunu českého osvícenské-
ho myšlení, jíž byl časopis Prager Gelehrte nachcrichten, přispíval do Pojedná-
ní české učené společnosti a spolupracoval na životopisných soupisech českých 
vědců a umělců, vydával edice staré české literatury atd. Stále více se ale jeho zá-
jem soustřeďoval na české dějiny. Kromě drobných studií je třeba zmínit přede-
vším velké monografie věnované Karlu IV. a jeho synu Václavu IV. Pro potřeby 
svých šlechtických žáků sepsal německy Stručné dějiny Čech a nakonec se od-
hodlal k jejich zpracování v českém jazyce.

Mnohem zajímavější je Pelclův názorový vývoj, jak se zrcadlí v jeho spisech 
a v neposlední řadě i proměny jeho obrazu v myšlení dalších generací. Doba, 
v níž mu bylo dáno žít přinášela mnohé převraty, s nimiž byl nucen se vyrovná-
vat, přičemž jej zásadně ovlivňovaly názory aristokratického okolí. Především se 
jednalo o odpor části českých stavů (vůdčí postavou této skupiny byl právě hra-
bě nostic) proti centralistickému trendu tereziánské a především josefínské po-
litiky, která jim důrazem na byrokratizaci a profesionalizaci státní správy upírala 
dosavadní monopol na politickou reprezentaci země. V této chvíli se jejich po-
zornost částečně obrátila i k českému jazyku, v němž spatřovali jeden ze znaků 
české státoprávní autonomie. Došlo tak k určitému spojení jazykového a státo-
právního cítění, které ovšem nebylo v českém myšlení ničím novým. Rozhodu-
jící ale bylo, že opoziční aristokraté hledající argumenty pro své politické náro-
ky podporovali vědecké zájmy o dějiny země a jejího jazyka a poskytovali mate-
riální podporu učencům, z nichž někteří potom překročili úzké meze zemského 
patriotismu, pro nějž byla čeština jen jedním z českých specifik a přiblížili se již 
modernímu jazykovému a etnickému nacionalismu. Ten je ovšem uváděl do roz-
poru s osvícenskými ideami, které jim byly jinak blízké. Většinou sympatizova-
li s reformami odstraňujícími přežívající formy barokní (protireformační) religi-
ozity, nevadilo jim rušení některých klášterů, v jejichž řeholnících viděli jen pa-
razitující členy společnosti. Složitější vztah měli k sociálním dopadům reforem, 
zvláště poddanských. Ačkoliv ve značné míře pocházeli z prostředí venkovských 
měst, na venkovský lid pohlíželi svrchu, a spatřovali v něm nanejvýše objekt své-
ho osvětového působení, navíc samozřejmě sdíleli názory svých aristokratických 
zaměstnavatelů, kteří v panovníkově péči o poddané spatřovali zásahy do svých 
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vrchnostenských práv. Těžce ale nesli ničení kulturních pokladů, které prováze-
lo rušení klášterů, v germanizaci školství a veřejného života viděli více, než je-
nom likvidaci symbolu české  státnosti, ale  ohrožení národa. 

Všechny tyto skutečnosti se pak promítly do jejich publicistiky v době fran-
couzské revoluce. Revoluční ideje jednoznačně odmítali a svým způsobem je 
uspokojoval i ústup leopolda II. a Františka II. od radikálních reforem jejich 
předchůdce.  návrat je starým pořádkům byl samozřejmě diktován snahou o za-
chování klidu, ale provázely jej také významné ústupky státoprávní (česká ko-
runovace obou panovníků) i jazykové. V době válek, kdy vláda vyžadovala od 
poddaných daň peněz i krve, vybízeli čeští autoři své krajany ke statečnému boji 
za císaře, ale využívali k tomu i národní argumentace. Právě tehdy se do české-
ho povědomí dostal Žižka a jeho boží bojovníci jako jeden z nejvýznamnějších 
symbolů někdejší válečné slávy. Také do této akce se Pelcl zapojil Písní pro čes-
ký vojenský výbor (výborem je tu míněn dobrovolnický sbor)7. Svým současní-
kům v ní postavil před oči soubor udatných předků od Jaroslava ze Šternberka, 
Přemysla Otakara, Žižku i Jiřího z Poděbrad, přičemž odkazy na husitství v textu 
dominují. Připomeňme, že se nejednalo o statečný čin českého vlastence, jak se 
domnívala starší literatura, ale že husité včetně slepého hejtmana byli tehdy ak-
ceptovatelní i císařskou vládu a na stránkách propagačních básních a letáků vy-
stupují běžně8. Jako většina českých osvícenců tedy i František Martin Pelcl na 
přelomu 18. a 19. století zaujal protirevoluční stanovisko a rozhodně není třeba 
pochybovat o jeho tehdejší upřímnosti.

Pelclův myšlenkový vývoj, jeho postupný rozchod s vládním vídeňským 
osvícenstvím odrážejí jeho Paměti z doby vlády Josefa II., publikované až mno-
ho let po historikově smrti. Kritizuje císařovnu Marii za její nechuť vůči Čechům 
a vypočítává všechny škody, které země za její vlády utrpěla (odstoupení Slez-
ska, germanizace školství, ekonomické vykořisťování ve prospěch státu, před-
nost šlechtě z jiných zemí, zavedení loterie ožebračující obyvatelstvo vedle sebe 
věci zásadní i zcela podřadné jako např. zákaz domácích plesů v měšťanských 
domech pod.) Polemizuje i s názory, podle nichž se zesnulá císařovna zaslouži-
la např. o rozšíření fondů pražské univerzitní knihovny – Pelcl ovšem tyto záslu-
hy přičítá mecenášům z řad české šlechty: „Marie Terezie tam nepřipadala ani 
jedinou knihu.“ (s. 33)

7  Poprvé na jeho skladbu upozornil J: JAKUBEC, Protirevoluční a válečné veršova-
né skladby za válek francouzských. In: národ legiím, ed. V. Břečka, Praha 1920 – 1921, 
s. 60 – 70.

8  J. RAK, Husitské reminiscence v české protinapoleonské propagandě, Jihočes-
ký sborník historický 1980, s. 256 – 266.
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O to větší naděje vkládal do samostatné vlády jejího syna: „Přijď, panovní-
ku, přebývej u nás, buď druhým Karlem IV.! Budeme Tě zrovna tak zbožňovati, 
jako naši předkové zbožňovali a milovali Karla IV.“ (s. 31) a nadšeně si zapiso-
val údajné mocnářovy výroky svědčící o jeho lásce k Čechům. S naprostým sou-
hlasem uvítal i první Josefovy církevní reformy jako bylo třeba zrušení rekato-
lizačních komisí, které se v jeho očích provinily ničením starých českých knih 
(„misionáři způsobili písemnictví více škody, než kdyby byli zemi po mnoho let 
pustošili Tataři nebo jiní barbaři. ... Sláva panovníkovi, který odstraňuje a hubí 
sběř, lidskému rozumu tak nebezpečnou“s. 39), nadšením jej naplnilo zmírnění 
cenzury (41 – 42). Bez zvláštního komentáře registroval kupodivu dva nejzná-
mější Josefovy reformní patenty: zrušení nevolnictví a zavedení náboženské to-
lerance, s uspokojení za to kvitoval rušení klášterů a zákaz fungování některých 
řádů v hranicích habsburského mocnářství. Poustevníci pro něho byli „lidé za-
hálčiví, kteří žili prostě tu a tam v zemi a nosili vousy a kutnu“ (s. 45), pražští ka-
jetáni zase „docela neužiteční darmožrouti“ (s. 51), trinitáři prý peníze vybrané 
na vykupováni křesťanů z tureckého zajetí „propili v dobrých vínech; proto také 
jenonm pražští vinárníci nebyli s jejich odstraněním spokojeni“ (s. 55). Spoko-
jen byl Pelcl zpočátku i s Josefovými zásahy do liturgie, které považoval za ná-
vrat k opravdovému niternému křesťanství. 

V druhé polovině osmdesátých let se ale tón Pelclových zápisků mění. „Začí-
ná se však také jevit nespokojenost s nařízeními a tak řečenými zákony, z nichž ně-
které jsou směšné, některé nesmyslné a surové“ , poznamenal si pak k roku 1788 
(s. 73) a kritika se dále množí. Pelcl není spokojen s císařovým vedením války 
proti Turecku, nelíbí se mu školní reformy atd. Jádrem je ovšem odpor histori-
ka spjatého s domácím aristokratickým prostředím vůči prohlubujícímu se cen-
tralismu. Když se mu na kritiku poměrů panující v českých školách dostalo od-
povědi, že se jedná o nařízení z Vídně, na nichž není možno nic měnit, pozna-
menal si rozhořčeně: „Ale z Vídně nepřišlo ještě nikdy nic moudrého. Již za Ene-
áše Sylvia bylo tam, jak tento kronikář píše, sídlo hlouposti, a zdá se, že podnes 
ještě není lépe.“ (s. 79) Bolestně nesl samozřejmě rozprodej cenných knižních 
souborů („Největší, nejkrásnější a nejužitečnější díla, která Čechové shromáž-
dili a do Čech přivezli za dvě stě let, byla nyní opět prodána většinou cizincům 
a odeslána z Čech. To se jistě neděje proto, aby vědy v Čechách byly podporo-
vány“. (s.83) Závěrečné účtování je nemilosrdné -  odpadli od něho nizozemci 
„Uhři ho nenáviděli, Čechové ho neměli rádi a Rakušané se mu posmívali“, jeho 
největší chybou bylo přílišné novotaření „všechno staré chtěl zavrhnout a jinak 
zařídit, i maličkosti. Chtěl být tvůrcem nového světa. Tyto změny prováděl násil-
ně a velmi chvatně. Všecko se mělo stát rychle a ihned“. Josefovo reformní úsilí 
ztroskotalo také z toho důvodu, že se neohlížel na historické tradice, jejichž popí-
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rání jej dovedlo až k despotismu a obrátilo proti němu dokonce i ty vrstvy, které 
z jeho reforem měly největší prospěch, tedy sedláky. Poměr osvíceného intelek-
tuála k lidovým vrstvám pak jasně vyjadřuje výčitka adresovaná císaři, že „chtěl 
u prostého lidu vymýtit všecky předsudky, nepomysliv, že mnoho jich je nutných 
a že udržují vládce na trůně.“ (s. 93). Tyto racionální soudy pak Pelcl ještě oko-
řenil historkami o panovníkově nevázaném sexuálním životě a pohlavních cho-
robách, které jej údajně zničily. Charakteristické ovšem je, že i v tomto kontex-
tu Pelcl neopomenul ještě jednou pozitivně ocenit skutečnost, že Josef „odstra-
nil vládu mnichů a zmenšil jejich počet“ (s. 93) 

Jasné a přímočaré nebylo ovšem ani Pelclovo české vlastenectví. Se svými 
aristokratickými příznivci samozřejmě sdílel tradiční zemský patriotismus zdů-
razňující státoprávní autonomii Českého království reprezentovanou stavy. Pro-
blémem je ale jeho vztah k českému jazyku. Spatřuje v něm jeden z atributů čes-
ké státnosti – to je patrné např. z jeho česky psaného letáku, jímž  přivítal převoz 
svatováclavské koruny z Vídně do Prahy před slavnostní korunovací leopolda 
II. návrat symbolu českého státu v něm vzbuzuje naděje na příchod lepších časů 
(v době nepřítomnosti koruny v zemi byly Čechy sužovány nepřátelskými vpády, 
pruským bombardováním Prahy, neúrodou a dalšími ranami osudu); neradostný 
úděl královského diadému v císařském hlavním městě pak příznačně chápe jako 
pobyt v cizině: „za Dunajem mezi Němci, kdež si ani slova českého neslýchala, 
tu si smutná bydlela“9. K české koruně tedy neodmyslitelně patří i český jazyk, 
je ovšem otázkou, zda tím Pelcl nemíní jen tradiční formule předepsané koruno-
vačním řádem a formální české věty zaznívající při otevírání a uzavírání zem-
ského sněmu. Symbolická funkce češtiny je v tomto kontextu jasná, rozhodně se 
ale nejedná o běžný komunikační prostředek.

několik málo let předtím publikoval Pelcl rozpravu věnovanou dějinám čes-
kých němců, s níž měli potíže všichni jeho pozdější čeští životopisci10. V ní sle-
duje peripetie stavu německého živlu v Čechách, aby došel k závěru, že právě 
jemu bude patřit budoucnost. Především současná germanizace školství jej pře-
svědčila, že slovansky mluvící Čechové budou sdílet osud lužických Srbů. Jejich 
řeč se již neozývá ani v Míšni ani v jiných městech a podobně za několik desítek 
let tomu bude i v městech českých a původní slovanské obyvatelstvo budou při-
pomínat již jen místní názvy. Přesto by však vzdělaní obyvatelé země měli mít 

9  Vítání české koruny, In: J. JOHAnIDES, František Martin Pelcl, s. 344.
10  F. M. PElZEl, Geschichte der Deutschen und ihrer Sprache in Böhmen, wie auch 

von dem Einflusse, den sie aif Religion, Sitten, Regierung, Wissenschaften und Jünste in 
Böhmen hegabt haben, Abhandlungen der Böhmischen Gesellschaft auf das Jahr 1788.
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povědomí o bývalém jazyku a o tom, jak došlo k jeho vytlačení. To je bezespo-
ru hlavní tendence práce. 

Přitom ale v sedmdesátých o osmdesátých letech Pelcl publikoval i práce, 
které dodnes figurují ve všech přehledech počátků českého národního obrození. 
Z nich můžeme vyjmout edici slavné Balbínovy Obrany jazyka českého11, kte-
rá mu vynesla i úřední vyšetřování12. Balbínova Rozprava (původní název zní: 
O šťastném někdy, nyní však přežalostném stavu království českého, zvláště pak 
o jazyka českého čili slovanského v Čechách váženosti, též o záludných na jeho 
vyhlazení oumyslech a jiných věcech k tomu táhnoucích, rozprava krátká ale 
pravdivá) je totiž především protestem proti potlačování české státnosti habs-
burskou vládou a jazyk zde není určujícím znakem národa, ale  jedním z atribu-
tů české státoprávní autonomie. Je to tedy stanovisko, které Pelclovi v době vr-
cholícího centralismu plně konvenovalo. Právě politická aktuálnost Balbínova 
spisu vyvolala zmíněné vyšetřování (mj. bylo zjišťováno, zda se skutečně jedná 
o sto let starý rukopis) a je možné, že název Obrana jazyka slovanského, zvláš-
tě českého, který pochází až od Pelcla, měl maskovat politickou výbušnost slup-
kou pouze jazykové apologie.

Rozhodně se ale Pelcl hlásí k češtině např. v předmluvě k edici Příhod Vrati-
slava z Mitrovic13, kde se v úvodu nadšeně rozepisuje o současné šlechtické spo-
lečnosti běžně komunikující v národním jazyce. V oznámení o vydávání Kurzge-
fasste Geschichte ale píše, že jej k úmyslu sepsat podobné dílo přivedlo zjištění, 
že současný vzdělanec se potřebuje seznámit s dějinami země, v níž žije, a nelze 
po něm přece žádat, aby četl české nebo latinské staré folianty14. Své šlechtické 
svěřence ale vedl ke znalosti češtiny a dokonce pro jejich potřeby sepsal struč-
nou učebnici. Rozhodně ale nebylo jeho úmyslem, aby mladí aristokraté přija-
li úplně češtinu za svůj jazyk. Důvody k jeho alespoň částečnému zvládnutí jsou 
ryze praktické – česky ještě mluví velká část poddaných a ti nedůvěřují vrchnosti, 
která nerozumí jejich jazyku. Znalostí češtiny tak mohou přispět k udržení klidu 
na svých panstvích15. V tom Pelcl jen následuje i autory dalších tzv. jazykových 

11  Bohuslai Balbini Dissertatio Apologetica pro linguae slavonica, precipuae bohe-
mica, Pragae 1775.

12  Srv. B. RIEGER, Z germanisačního úsilí 18. věku, In: B. R., Drobné spisy, ed. 
K. Kadlec, Praha 1914, s. 212. 

13  Příhody Václava Vratislava svobodného pána z Mitrovic, které on v tureckém hlav-
ním městě Konstantinopoli viděl, v zajetí svém zkusil, a po šťastném do vlasti své navráce-
ní sám Léta Páně 1599 sepsal, ed. F. M. Pelzel, Praha 1777. 

14  Viz J. HAnUŠ, cit. d., s. 35.
15  J. HAnUŠ, cit. d., s. 48. 
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obran16. Ve slavnostní řeči, kterou zahajoval  akademické působení jako profe-
sor české řeči ale své soudy podstatným způsobem mění. Tam kromě obvyklých 
úvah o prospěchu, který znalost češtiny přináší pozemkové vrchnosti či důstoj-
níkům koriguje své soudy o brzkém poněmčení země a de facto přiznává omyl: 
„národ zůstane ještě stále český, neboť ti, kteří císaři Josefovi předstírali, že čes-
ká řeč bude za padesát let pochována, se ve svých výpočtech strašně mýlili“17.A 
konečně nejmarkantnější příklad: německy psané Stručné dějiny zaznamenaly 
velký čtenářský úspěch, v krátké době se dočkaly několikerého vydání; nicméně 
Pelcl v devadesátých letech přikročil k jejich přepracování v češtině, tedy v ja-
zyku, jehož znalost před několika lety od vzdělaných současníků nevyžadoval.

Je tedy jasné, že historik prodělával vývoj, který rozhodně nebyl přímočarý 
a i v tom je možná důvod jeho rozpačitého přijímání již plně nacionalizovanou 
českou společností 19. století. Pro nás ale mohou být proměny Pelclových posto-
jů jasným příkladem toho, že tzv. české národní obrození rozhodně nebylo něčím 
samozřejmým a de facto předem rozhodnutým.

Nová kronika česká
O důvodech, které Pelcla vedly k českému vydání dějin mnoho nevíme, 

s rozhodností ale můžeme říci, že se nejedná o dílo populární určené pouze lido-
vým vrstvám. Proti tomu mluví již jeho rozsah několikanásobně větší než před-
chozí Kurzgefasste Geschichte, odkazy na prameny i polemiky s jinými histori-
ky a uvádění důvodů, proč se přiklání k některému z rozdílných soudů z prame-
nů nebo z literatury.

Program práce Pelcl uvádí v předmluvě k prvnímu dílu a je to vlastně kom-
plexní pohled na dějiny, zahrnující kromě problematiky politické i kulturu, hos-
podářství atd. slovem, co předkové naši před časem konali a čím se obírali(list 
4a – 4b). Ve skutečnosti se ovšem Pelcl věnoval takřka výhradně „klasickým“ 
politickým dějinám. Dílo je chronologicky členěno podle panovníků a k otáz-
kám kulturním autor přihlíží jen okrajově. Přesto ale několikrát zazní humanis-
tické osvícenské stanovisko, které již neobdivuje jenom mocné dobyvatele, ně-
kdy dokonce s takovým pojetím historického významu přímo polemizuje. Tak 
např. o vládě prvních pohanských knížat (uváděných podle Kosmy) se nedocho-
valy žádné zprávy, z čehož lze soudit, že žili v klidu a míru a právě proto si za-
slouží úctu potomků. „Knížata a Králové tišší a pokojní národům mnohem uži-

16 Srv. A. PRAŽÁK, Národ se bránil, Obrany národa a jazyka českého od nejstarších 
dob po přítomnost, Praha 1945.

17 Tamtéž, s. 204.
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tečnější bývají, nežli ti, kteří slávy a velikého jména v bitvách a vítězstvích hle-
dají, a tím své země hubí a kazí.“ (I. s. 108) Z podobného stanoviska píše kritic-
ky i o Karlovi Velikém: „Byl pak ten jistý císař Karel člověk velikomocný a zuři-
vý. Kronikáře jej Karlem Velikým nazývají, neboť ten obyčej spisovatelé mívají, 
že takovým zhoubcům pokolení lidského pochlebují, a je velikými muži nazýva-
jí.“ (I., s. 110) Podobné proklamace byly ovšem rázem zapomenuty, když Pelcl 
s nadšením líčil slavná česká válečná vítězství ve středověku.

Základním teoretický postulátem je mu ovšem historická pravda, proto se od-
volává na staré kronikáře, odmítá některé populární příběhy s tím, že současní-
ci je neznali a proto je třeba je považovat za pozdější smyšlenky. Kromě narativ-
ních pramenů cituje i listiny, pokud byly v jeho době známé. naprosto pak z čes-
kých dějin vymýtil zázraky. 

Podívejme se teď blíže na novou kroniku českou, nikoliv ale obvyklým způ-
sobem, t.j. podáním přehledu jeho autorova historického vyprávění v chronolo-
gickém pořadí, ale z hlediska její interpretace některých problémů a významu ce-
lých společenských skupin. K podstatě Pelclova myšlení tak pronikneme mno-
hem hlouběji.

Pravěk
Při vyprávění o životě nejstarších obyvatel země se Pelcl odvolává i na ar-

cheologické nálezy, jejichž hodnota pro vědu právě začala být objevována. nic-
méně ke zprávě o nálezu pohřebiště u Hořína připojuje i kuriózní historku, kte-
rou osvětově využívá jako doklad potřeby historického vzdělání. „Tudy nemohu 
jedné příhody pominouti. Stalo se nedávno, že v jakés vsi hospodář v své stodole 
kopati dal, aby ji hlubší učinil. A hle přišli na hrob, v kterém kosti celého člově-
ka ležely. Bývala pak na tom statku před dvacíti lety hospoda. Stal se pokřik, že 
tu, ten hospodář někoho přespolního zamordoval, a v té stodole zahrabal. Hos-
podář starec nevinný, boje se, aby do žaláře uvržen nebyl, jinam utekl. Farář 
v sousedstvo tom uslyšev, došel do té vsi, aby tu věc vyšetřil. I ukázali mu ty kos-
ti, též dvě nebo tři misky a baňky, které při hlavě mrtvého nalezli. Farář jsa muž 
učený, a takových věcí  povědomý. Poznal, že ty kosti a baňky z pohanského věku 
pocházejí, a bezmála tisíc let tudy ležely. Ohlásil to vůbec a tudy  toho hospodá-
ře z podezření takové skutku vyvedl. Z čehož se také poznati může, jak užitečné 
jest čtení kronik o starých příbězích a obyčejích národu Českého.“ (I., s. 71 – 72)

Čechové

©
 J

iří
 R

ak
 

& 
AC

EC
S,

 2
00

7



 František Martin Pelcl a jeho místo v počátcích národního obrození xix
V Pelclově pojetí se jedná  o politický národ definovaný ovšem i  jazykově 

a etnicky. V pasáži o počátcích českých dějin je to řečeno jasně: „Třetí národ, kte-
rý se v zemi této osadil, v ní až podnes bydlí, a a od něhož my Čechové pochází-
me, byl Slovanský...“ (I.,s. 44) Slovanští předkové dnešních Čechů přicházejí do 
neosídlené země, kterou Bojové již opustili, jedná se dokonce o jakousi elitu mezi 
starými Slovany vzhledem k tomu, že z původních sídel vyrazili s „praotcem Če-
chem“ ti „nejsmělejší a nejudatnější“ (I., s. 58) Zajímavé je i Pelclova vysvětle-
ní významu jména Čech: jedná se o muže, který toto tažení zahájil, jeho sláva se 
promítla i do pojmenování země a národa: „ A tak od toho času země tato v jazy-
ku Slovanském země Česká sluje, a jméno Čech tak mnoho jako první, přednější, 
který něco před jinými počal vyznamenává“ (I., s.61). 

Pojmem „Čechové“ je ale na většině stránek nové kroniky pochopitelně mí-
něna jen stavovská reprezentace. Pouze těmto Čechům pak Pelcl připisuje atribu-
ty válečného hrdinství, když se zjevným potěšením píše na mnoha místech o hrů-
ze, kterou české jméno budilo i v daleké cizině, jako příklad uveďme, že po So-
běslavově vítězství u Chlumce byli Češi pokládáni za nepřemožitelné bojovní-
ky i v Konstantinopoli. (II., s. 161) Kromě „Čechů“ vystupuje v dějinách ještě 
„lid“, „obecný lid“ často ovšem označovaný také „lůza“ nebo „chátra“. Podobné 
stavovské rozlišení je možno zaznamenat i v případě měst: chátra se bouří pro-
ti Pražanům apod..

Slované
Velkou chválu slovanského národa s důrazem na jeho teritoriální rozšíření na-

cházíme již v úvodních kapitolách prvního dílu (I.,s. 44 – 45)). Žádného ovšem 
národu na celém světe není, kterýby byl svůj jazyk, svou moc a sám sebe tak da-
leko rozšířil jako Slovanský. Nebo v krajinách od Rakusy při moři Adriatském po-
řád k půlnoci ža k moři Ledovému, a odtud v pravo až k půlostrovu Kamšatka ře-
čenému blíž Japanu, též od Černého a Kašpického moře až k Baltyckému všudy 
Slované bydlejí  Ať se kdo na Evropu podívá, a uzří, že ten díl světa nejvíce Slo-
vany osazen jest. Jsou totižto za Dunajem Dalmatská, Bosynská, Srbská, Bulhar-
ská, Charvátská a Slovanská země těmi Slovany naplněny. V Uhřích, kde se k Pol-
sku a Moravě blíží, Slované bydlejí. Též v Moravě, v Čechách a v Lužicích /zce-
la zapomenuty jsou tedy autorovy starší chmurné předpovědi o neodvratném vy-
mírání lužických Slovanů/ i také v Slezsku hořejším a za řekou Odrou se nachá-
zejí. Polsko, bezmála tak veliké jako říše Německá/, Slované mají. Ruská země, 
největší říše v celé Evropě, toliko Slovany v sobě obsahuje /!/. Již Rusové od dvou 
set let do Syberye Slovany posílají, a jimi ti zemi osazují. /Pelcl tady vlastně ote-
vírá téma slovanské koloniální expanze!/ Nyní bez pochyby též půlostrov Krym 
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řečený na Černém moři opanovavše, jej Slovany naplnějí. Jazyka pak jednoho 
totiž Slovanského všickni to Slované užívají, ačkoli se v některých slovích a vy-
slovení dělí, tak že se pět hlavních Slovanských jazyků počítati může. Toť jsou: 
Ruský, Polský, Srbský, Charvátský a Český.“  Důležité z hlediska právě počína-
jící diskuse o právo Slovanů počítat se k evropské civilizaci, je také zdůraznění 
příslušnosti Slovanů k původním evropským národům, k nimž patří stejným prá-
vem jako v Řekové, Římané nebo Germáni (I., s. 46) 

Němci
Domácí němce chápe Pelcl dílem jako zbytky původních Švábů, které ví-

tězní Slované zahnali do pohraničních hor, které obývají až do současnosti. (I, 
s. 62) Většinou jsou ale na stránkách nové kroniky němci charakterizováni jako 
cizinci, jejichž rozpínavost ohrožuje domácí obyvatelstvo a konec konců i sa-
motný český stát. Zákroky proti nim tudíž většinou schvaluje. Tak např. s uspo-
kojením kvituje, že kníže Vladislav „udeřil na Němce, kteříž se v Čechách pří-
liš upevnili. Dobrá a užitečná věc ovšem byla některých míst pustých a lesy po-
rostlých, kterých Čechové nepotřebovali, Němcům postoupiti, aby je vyplanili 
a z nich polí vorných nadělali. Mám za to, že Bořivoj onehdy ty nové obyvatele 
do Čech navábil, neboť Němcům mnoho dobrého přál, kteříž osadivše se ve le-
sích kolem nynějšího městečka Běla řečeného, na tom dosti nemajíce, tu na jed-
né velmi vysoké hoře, již nyní Bezdězy říkáme, hrad sobě pevný postavili. Vla-
dislav obávaje se, aby tudy ti Němci nezsýlili, a časem Knížatům Českým neško-
dili, umínil to přetrhnouti.“ (II., s. 116 – 117) na řadě míst také Pelcl zdůrazňu-
je prioritu slovanského osídlení země, případně i upozorňuje na původní slovan-
ská pomístní a vlastní jména. Jasným příkladem jsou severočeské Stadice – Pře-
myslova vesnice byla původně česká, ale její : obyvatelé se před sto lety zněmči-
li, takže nyní ani slova Českého neumějí. Příjmění pak ještě na větším díle Čes-
ká mají, na důkaz, že někdy Čechové Slovanští byli.“ (I., s. 98) Podobně pozna-
menává i na závěr vyprávění o připojení lučanů ke vznikajícímu českému stá-
tu, že tehdy se podrobený kmen začal považovat za Čechy: „Před sto lety však 
jazyka Českého zapomenuvše, docela se zněmčili, tak že dnešního dne v Žatec-
kém kraji, krom města Louny a téhož okolí ledva některý člověk se nalézá, který-
by česky rozprávěti uměl. (I., s. 125) Otázkou zůstává, zda tyto pasáže chápat ješ-
tě jako důkazy po stupující germanizace Čech, stejně ve spise z roku 1789, nebo 
jsou zde tato fakta uváděna již jako argumentace ve prospěch práv původního ja-
zyka a národa. Výlučně slovanské statečnosti ovšem Pelcl přičítá zásluhu za za-
chování českého státu na samém počátku jeho dějin, když jej byli schopni ubrá-
nit proti německým útokům. Zatímco jiné slovanské kmeny byly vyhlazeny „Če-
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 František Martin Pelcl a jeho místo v počátcích národního obrození xxi
chové však při své svobodě zůstavše, svými právy a Knížaty se řídili, a v vlasti své 
až do dnešního dne se zacho vali, a bohdá se ještě déle pod ochranou svých Krá-
lů z domu Rakouského zachovají. Kdyby se pak byli tak udatně roku předešlého 
Němců nebránili, takéby byli v otroctví, jako oni Slované se dostali a po čase vy-
puzeni byli“. (I., s. 115)

nebezpečí pro zemi viděl Pelcl i v tom, že se mnoha cizincům, zvláště něm-
cům dostávalo významných hodností. Takřka při každém vyprávění o dosazení 
německého klerika na pražský biskupský stolec proto Pelcl se sympatiemi píše 
o odporu domácích proti takovému protěžování cizozemců. Je jasné, že se zde 
odrážejí i aktuální opoziční postoje české šlechty, která v druhé polovině 18. sto-
letí ztrácela dosavadní monopol na správu země a byla vytlačována profesionál-
ními byrokraty.

Války vedené českými panovníky proti říšským císařům nebo naopak po je-
jich boku proti odbojníkům Pelcl většinou vidí jako boje s němci, jichž se Češi 
s radostí účastnili. Když např. proti císařovým  nepřátelům vyrazil roku 1127 kní-
že Soběslav, tak se z jeho rozhodnutí „Čechové velmi veselili, majíce tu naději, že 
budou Němce hodně bíti a jejich země loupiti.“ (II, s. 155) nechuť osvícenského 
historika ovšem nelze zaměňovat s pozdější nacionální nenávistí. Pelcl dovede 
najít i příznivá slova, když se  jedná o ocenění kulturní mise německých souse-
dů v českých dějinách. To platí např. již o přijetí křesťanské víry počínaje křtem 
čtrnácti českých lechů v Řezně roku 845. Zřejmě zcela vědomě opomíjí dřívější 
pasáže své kroniky, v nichž psal o tom, jak Bořivoj na Moravě přijal křest z ru-
kou biskupa „Metuda, jinak Strachoty“, který byl „rozený Řek, muž učený, opa-
trný a jazyka slovanského dobře povědom“. (I., s. 139) V kontextu doby sv. Vác-
lava naopak zdůrazňuje západní původ českého křesťanství. „.. a tak jsme my Če-
chové od Němcův náboženství křesťanského dosáhli, a od nich, ne pak od Řeků, 
jenu vyučeni byli.“ (I., s. 163)  Západní orientaci počátků českého křesťanství do-
kazuje mj. i německými kořeny českých jmen pro náboženské záležitosti a uží-
váním latinky místo slovanského písma. „Jistá tedy věc jest, že Čechové jak ná-
boženství křesťanského, tak i písma od sousedů svých, totiž od Němcův, dosáhli, 
protož sobě jich ovšem vážiti, a jim za to vděčni býti máme.“  (I., s. 164) Podobně 
hodnotí i první německé příchozí do Čech na pozvání kněžny Emmy: „... tudy se 
ovšem stalo, že tou příležitostí nemálo Němcův do země České se vloudilo; však 
se to nikoli ke škodě, nýbrž k užitku Čechům stalo; neboť v mnohých ještě věcech 
nepovědomi jsouce a neumělí, všelikým dobrým obyčejům, uměním i řemeslům 
od Němcův, kteréž ti Biskupové, Opatové a mniši Němečtí s sebou přivedli, se na-
učili. Což bez pochyby k obecnému dobrému velmi prospěšné bylo.“ (I., s. 255)

Snaha o vyváženost je patrná i při vyprávění o vydání dekretu kutnohorského. 
V Pelclových očích to byl z královy strany „spravedlivý rozsudek“ (IV., s. 43), 
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na druhé straně ale vypočítává materiální škody, které zvláště Praha utrpěla od-
chodem německých mistrů a studentů. (IV., s. 44)

Šlechta
Bylo již mnohokráte konstatováno starší literaturou, že reprezentantem náro-

da v minulosti i současnosti je pro Pelcla jednoznačně česká šlechta. nastupující 
jazykové chápání národa, stejně jako symbolický význam češtiny jako jednoho 
z atributů české státnosti, jej ale vede k tomu, že u vlasteneckých šlechticů často 
zdůrazňuje jejich znalosti národního jazyka a zásluhy o jeho uchování. Tento po-
stoj se odráží především v dedikacích jednotlivých spisů, v nichž poctěným aris-
tokratům podsouvá lásku k češtině (na rozdíl od jiných se prý za její užívání ne-
stydí) a poukazuje i na skutečnost, že svými současnými postoji důstojně nava-
zují na vlastenecký odkaz svých urozených předků.

První díl je věnován manželce nejvyššího purkrabí hraběnce Marii Gabrie-
le Rottenhanové, rozené Černínové z Chudenic. Označuje ji „výbornou Češku“, 
která v cizině vždy ochotně pomáhala svým krajanům a stejnou péči jim věnuje 
i doma.Zvláště vyzdvihuje její zásluhy o pobyt císařského dvora v českém hlav-
ním městě při korunovaci leopolda II., což jistě jen s „tím oumyslem činila, aby 
ukázati mohla, jak sobě Čechové svých králův váží“ a důstojně tak navázala na 
vlastenecký odkaz svých slavných předků. (I., nestránkováno)

Třetí díl nové kroniky dedikoval Pelcl svému někdejšímu žáku hraběti Já-
chymovi ze Šternberka. Ve věnovací stati datované srpnem roku 1796 samo-
zřejmě vyzdvihuje jeho vědecký význam, upozorňuje na jeho osobní nasazení 
při vědeckém výzkumu „Také jste se léta 1790 v lodi větrné nahoru do vysos-
ti, až nad oblaky, ano se na to celé město Pražské s podivením dívalo, vyzdvi-
hl a vlastnost povětří vyhledával“18. Všechna chvála ovšem vrcholí konstatová-
ním, že Šternberk již od dětství byl „vlasti své a národu jazyka Českého horli-
vým milovníkem a ochráncem“19. Odkazy na historický význam šternberského 
rodu pak jsou samozřejmě patřičně zdůrazněny i ve vlastním textu. Pro ilustra-
ci uveďme příklad nejznámější - legendárního bojovníka proti Tatarům, Jarosla-
va ze Šternberka. „A tu ti zuřiví Tatarové, kterým Poláci a Uhři odolati nemoh-
li, od Čechův a Moravanův dvakrát biti /poprvé je porazil král Václav v lužici/, 
poráženi a zahnáni byli. A to se vše původem, opatrností a udatností Jaroslava 
ze Šternberka dálo a vykonalo“20, píše Pelcl s odvoláním na Dalimilovu kroni-

18  nKČ III., s. 4.
19  Tamtéž, s. 5.
20  nKČ III, s. 31.
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 František Martin Pelcl a jeho místo v počátcích národního obrození xxiii
ku. Ve stejném duchu na celé řadě míst, kde líčí slavné činy předků upozorňuje 
čtenáře, že potomci těchto hrdinů dosud žijí, někdy výslovně lituje, že neznáme 
jména prvních českých šlechticů, jako bylo např. pověstných 14 lechů, kteří při-
jali křest v Řezně. Pelcl ke zprávě připojil stručný povzdech: „Škoda, že ten ně-
mecký kronikář pilnější nebyl. Cožby mu to za práci způsobilo, kdyby se byl na 
to vyptal, a do kroniky položil, jak se ti Páni Čeští jmenovali, a z kterých končin 
země České byli.“ (I., s. 126)

Šlechta tedy reprezentuje zemi po celé její dějiny a bez jejího svolení ztrácejí 
panovníkovy činy legitimitu. Proto se nemohl zdařit ani císařův pokus o odtrže-
ní Moravy jejím ustanovením jako samostatného markrabství. „Však, že se to vše 
bez vědomí i povolení Pánů jak Českých tak i Moravských stalo, zas to potom, 
krom jména Markrabského, zjinačilo.“ (II., s. 333) Jasně je Pelclovo stanovisko 
vyjádřeno vysvětlením, proč kníže Bedřich nemohl podrobit Moravu mocí, jed-
noduše z toho důvodu, že páni si válku nepřáli a „což medle kníže neb král poří-
dí, jestliže jemu mocnější poddaní aneb vladykové penězi a lidem nepomáhají“. 
(II., s. 335) Charakteristická je i skutečnost, že na stránkách nové kronice měs-
ta nevystupují jako samostatný stav, ale mluví se individuálně jen o Pražanech, 
Plzeňských apod.

církev
Osvícenec Pelcl, tak jako jiní jeho současníci, rozlišoval mezi křesťanstvím 

a církví. O jeho křesťanské víře nelze pochybovat a jako historik si samozřej-
mě dobře uvědomoval jeho civilizační a kulturní význam. Přijetí křtu knížetem 
Bořivojem a sv. ludmilou je proto pro něho důležitým a rozhodujícím dějinným 
mezníkem. Dobově podmíněná je ovšem jeho nechuť k násilnému šíření Kristo-
va učení (možná by v tom bylo možno spatřovat i nevyřčený odpor k praktikám 
nedávno skončené rekatolizace). Křesťanské náboženství se totiž v Čechách uja-
lo a trvalo zakořenilo hlavně díky tomu, že bylo přijato dobrovolně. „Neboť člo-
věk tak způsoben jest, že vždycky spíše to oblíbí, k čemu doháněn nebývá, nežli 
to, co se mocí ukládá aneb přikazuje“. na rozdíl od případu Polabských Slova-
nů, které němečtí dobyvatelé ke křesťanství nutili násilím, Čechové následova-
li ušlechtilé vzory knížecí rodiny a biskupa  a tak „bez všeho misionářského kři-
ku a nucení náboženství křesťanské pomalu a rádi přijímali“. (I.,  s. 144 - 145) 

Také ve vztahu k institucionální katolické církvi Pelcl nezapře osvícenské sta-
novisko (viděli jsme výše, že kladné stanovisko k církevním reformám císaře Jo-
sefa II. si zachoval i při konečném ostrém odsudku tohoto panovníka). Jeho po-
stoj je možno demonstrovat na interpretaci zavádění celibátu. O tomto stále živém 
a právě v osvícenské době tak často napadaném problému katolické církve ho-
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voří několikrát. Poprvé jej zmiňuje u příležitosti smrti kronikáře Kosmy, kterého 
hájí proti výtkám, že by snad žil v konkubinátu a zdůrazňuje, že Božetěcha byla 
jeho řádnou manželkou. Pelclova argumentace v tomto případě stojí za ocitová-
ní. nejprve uvádí, že k nelegitimní „kuběně“ by se přece veřejně nehlásil a ne-
připsal jí jeden díl své práce. Jako jasný důkaz pak poukazuje na svůj vlastní pří-
klad: „jakož já se neostejchám veřejně říci, že mám manželku a osm s ní zploze-
ných dětí, podobně Kosmas o své ženě a synu psáti a mluviti směl, proto že řád-
ným manželem a otcem byl“. Z vlastní zkušenosti také soudí, že Kosmovu man-
želství vlastně můžeme děkovat za vznik jeho kroniky.  „I buďmeť tomu rádi, že 
ženatý byl; pochybuji, žeby svoboden jsa, tu nesnadnou práci na sebe vzal, a tu 
kroniku vyhotovil, ale ženu a děti maje, chtělť tou kronikou nějaký zisk sobě zjed-
nati, aby živnosti přibylo. A tak doma sedě a o tom pracuje, nám i budoucím pře-
drahý klénot a veliký poklad zůstavil.“ Půvabná představa raně středověkého kro-
nikáře pracujícího za honorář, z něhož živil rodinu, jistě nevyžaduje zvláštní ko-
mentáře. Vyhraněně osvícenské stanovisko je formulováno až na konec celé této 
pasáže, kdy historik poznamenává, že „to těžké jho bezženství ještě na kněžský 
čas nebylo vloženo“ (II., s. 144)

Zcela jasná Pelclova nechuť vůči celibátu jako čemusi nepřirozenému pak za-
znívá v pasážích, v nichž je řeč o zásazích papežských legátů proti ženatým čes-
kým kněžím. Stačí uvést několik příkladů: „Bylať to ovšem věc přetěžká dobré-
mu manželu, ženu svou, s kterouž mnoho let v manželství přebýval a děti s ní zplo-
dil, ji i děti své odstrčiti. Pročež někteří tomu odpírali, a že to nařízení nelidské 
jest, tomu Legátovi domlouvali,dokládajíce, že toho zákon Boží nikterak nekáže, 
a že se to jen tvrdostí některých mnichů vymejšlí a nařizuje“. Kdo neopustil ro-
dinu byl zbaven důchodů a úřadu, čemuž se někteří sice podřídili  „a tak ovšem 
mnozí, kterýmž se starost o děti a  zbabilé manželky nelíbily, ochotně se toho na-
řízení Kvidova chopili, a nebohé ženy i děti od sebe odstrčili“. Pelclovy sympa-
tie ovšem patří druhé skupině: „jiní pak kněží, zvláště farářové, jakožto muži roz-
vážliví toho pošetilého a nevážného nařízení sobě nic nevšímali, ale při svých že-
nách tak jako kdy před tím nejvíc jich stále zůstalo“. (II, s. 215 – 216)

Zajímavé je i kolísání v hodnocení josefínského rušení klášterů. Pelcl totiž při 
líčení středověkého zakládání řeholních domů takřka pravidelně uvádí i informa-
ce o jejich uzavírání na konci 18. století. na některých místech jsou zřetelné sym-
patie k zákrokům proti „líným“ mnichům, jak je známe z výše citovaných Pamě-
tí. K tomu jistě slouží i zprávy o bohatství, které se v klášterech shromažďovalo. 
Příkladem mohou být Kladruby, kde prý byl nalezen ukrytý poklad osmdesát ti-
síc zlatých. (II., 103) Jindy naznačuje, že sami řeholníci si zrušení svých komu-
nit přáli, aby se vymanili ze strohé klášterní discipliny. To se prý stalo ve Žďá-
ru nad Sázavou, který 16. července 1784 vyhořel a Pelcl zaznamenal pověst, „že 
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 František Martin Pelcl a jeho místo v počátcích národního obrození xxv
sami mniši ten oheň způsobili, aby tím spíše jako jiní řeholníci rozpuštěni byli“. 
(III., s. 73) Pokud je možno na některých místech zaznamenat skrytý odpor pro-
ti překotnému rušení klášterů (např. je označuje za bouřku, „kteráž se za pano-
vání císaře Jozefa toho jména Druhého, na kláštery uvalila“ klášter Osek ale „té 
bouřce Jozefově ušel a podnes na svém místě pokojně zůstává“), jedná se pod-
le mého názoru spíše o postoj historika želícího ztráty kulturního bohatství, než 
o rozhořčení zbožného katolíka. (II., s. 379)

Josefínské stanovisko zřetelně vyplývá i z požadavku podřízení církve státu 
a  odsudku církevního zasahování do politických záležitostí. Proto hodnotí nega-
tivně biskupa a později i knížete Jindřicha Břetislava, který podle jeho soudu ne-
zaslouží chvály „proto že se v řízení zemské jsa osoba duchovní příliš pletl, Kní-
žata, jimž spravování země náleželo, s pomocí Císařovou vyháněl a jiné na sto-
lici knížecí sázel, čímž mnoho nesnáze, různice a krveprolití v zemi způsobil, , až 
i naposledy důstojenství knížecí sobě osobil a s biskupským spojil“ (II., s. 370) 
Chválu si naopak vysloužil Vladislav III., který si osobil potvrzování pražských 
biskupů, když sám dosadil Daniela na místo vrchního pastýře české církve. „A tak 
Vladislav pro Knížetství České věc velmi důležitou a prospěšnou učinil, na kterouž 
předkové jeho ani pomysliti nesměli. Neboť do té doby Biskupové Pražští vždyc-
ky pro to potvrzení k Císařům, třebas až do Vlach běhati musili, a to obdrževše 
domnívali se, že Knížata Říšská a Knížatům Českým rovni jsou, protož také vět-
ší zření k Císařům nežli k Knížatům Českým mívali, a proti nim začasté jednali. 
Tomu všemu Vladislav, jakožto muž opatrný a prozřetedlný přítrž učinil, Bisku-
py Pražské jediné moci Knížete Českého podrobiv.“ (II. s. 372) V takřka dokona-
lé jednotě se zde spojuje důraz na českou státnost a josefínské placetum regium.

Totéž co o politických záležitostech platí i pro oblast fiskální a obecně eko-
nomickou. Zápas biskupa Ondřeje s králem Přemyslem o práva české církve je 
v nové kronice interpretován jednoznačně ze stanoviska panovníka a tedy státu. 
Bohatým kněžím se, podle Pelclova přesvědčení, jednalo pouze o osvobození od 
daní. Vítězství sobeckého kléru ovšem znamenalo újmu světským stavům, které 
potom musely nést světská břemena samy. Duchovní ovšem po několika letech 
poznali, že z jejich velkých příjmů bude profitovat především papežství „a tak 
tomu teprv duchovenstvo rozumělo, z jakých příčin Papežové tak silně před ně-
kolika lety na to nastupovali, aby Králům Českým žádných daní nedávalo“, to 
již ale bylo pozdě – české peníze odcházely zbytečně do ciziny, místo aby přiná-
šely prospěch doma. (II., s. 473 a 475)

V rámci tohoto odstavce je ještě nutno zmínit naprostý Pelclův rozchod s do-
savadním církevně katolickým pojetím českých dějin. nejenom, že nezmiňuje 
zázraky, jimiž se barokní dějepisectví jen hemžilo, případně se snaží o jejich při-
rozené vysvětlení, dokonce ale dochází k pozitivnímu hodnocení některých pro-
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klínaných historických postav. V této souvislosti je markantním příkladem osob-
nost knížete Boleslava, dosud opovrhovaného vraha sv. Václava. Pelcl jej ale vidí 
jako významného panovníka hájícího svobodu své země a za jeho odsudek kri-
tizuje i jinak oceňovaného kronikáře Kosmu: „Kdyby nám byl ten starý kronikář 
místo toho lání obšírné zprávy o vítězstvích Boleslavových napsal, většíby za to 
byl vděčnosti zasloužil“.(I., s. 179) Závěrem příslušné kapitoly Pelcl lakonicky 
konstatuje, že Boleslav si zaslouží, aby byl zařazen „do počtu znamenitých kní-
žat českých“ (I., s. 188)

Příležitostí k vyjádření názorů na společenskou úlohu církve bylo samozřej-
mě husitství a to, co mu předcházelo. Výše jsme viděli, že v zásadě souhlasil 
s tím, aby duchovní byli stejně jako jiní občané podřízení státu (panovníkovi), 
drakonické zásahy Václava IV. proti kněžím ale pro něho byly zřejmě příliš ve-
likým soustem. Svůj nesouhlas vyjádřil již na počátku čtvrtého dílu při vyprávě-
ní o králově sporu s vratislavskou kapitulou. „A to bylo poprvé, že se král Vác-
lav na kněžín rozhněval, je přísně a prchlivě trestal, jich proti sobě popudil, což 
se potom častěji stávalo, neboť tu vadu do sebe měl, že nemoha odporu snésti, 
v prchlivosti své smrt na odporníky vkládal“. (IV., s. 5) V popisu Václavova spo-
ru s arcibiskupem Janem z Jenštejna lze za odkazy na přílišnou moc a velký ma-
jetek církevního knížete vycítit, že Pelclovy sympatie jsou spíše na straně králo-
vě. Pečlivě také dbal na to, aby královy rozepře s církví nebyly vykládány jako 
projevy jeho neznabožství; podrobně referuje o Václavově štědrosti při dostavbě 
pražské katedrály  i donacích klášterům (IV., s. 7). na jiném místě pak výslov-
ně konstatuje, že „Císař Václav nebyl v náboženství tak opozdilý a nedbalý, jakž 
o něm někteří píší“. (IV., s. 11)

Ohled na tradičně smýšlející čtenáře sehrál pravděpodobně roli při vyhýbání 
se kontroverznímu tématu sv. Jana nepomuckého. Připomeňme, že krátce před 
vznikem nové kroniky proběhla v Čechách velká polemika o samotné historic-
ké existence tohoto světce a Pelclův přítel Josef Dobrovský patřil k nejrozhod-
nějším odpůrcům21. Pelcl své dilema vyřešil šalamounsky a obsáhle (bez komen-
táře) ocitoval příslušné pasáže Hájkovy kroniky, líčící příběh mučednické smrti 
královnina zpovědníka Jana nepomuckého roku 1383. (IV., s. 5) O deset let poz-
ději pak datuje popravu arcibiskupova generálního vikáře Jana z Pomuku, který 
krále rozlítil potvrzením volby kladrubského opata. (IV., s. 19)

Lid

21  Srv. V. VlnAS, Jan Nepomucký. Česká legenda, Praha 1993.
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 František Martin Pelcl a jeho místo v počátcích národního obrození xxvii
na rozdíl od pozdějších nacionálně liberálních českých historiků Pelcl nepro-

padal adoraci a s ní související idealizaci prostého lidu. Viděli jsem již výše jeho 
odmítavý postoj k nevolnickému povstání z roku 1775 a výbuch francouzské re-
voluce jeho nedůvěru vůči neprivilegovaným vrstvám a úsilí o jejich společen-
skou emancipaci samozřejmě ještě znásobil. Proto u něho nenajdeme ani „de-
mokratickou“ interpretaci přemyslovské pověsti. Zakladatel první české králov-
ské dynastie podle jeho pevného přesvědčení přece nemohl být obyčejným sed-
lákem a proto Pelcl píše, že byl „pánem nejen vsi Stadice, ale celého toho oko-
lí“, a tohoto historického faktu šikovně využívá i pro oslavu svých zaměstnava-
telů:  „tak jako dnešního dne hrabata z Nosticu“ (I., s. 98)

Dobrým příkladem je Pelclovo hodnocení knížete Soběslava II. Ten byl po-
čínaje Františkem Palackým pro spravedlnost prokazovanou i těm nejchudším 
chválen jako „selský kníže“. („Co ale nejhlavnější ctnost chválí se při něm neo-
byčejná a přísná spravedlnost, nedavší se oblomiti nižádnými ohledy, ba poklá-
davší sobě za zvláštní úlohu, hájiti chudého a ubohého před bohatcem a násilní-
kem“22. Pro nosticovského hofmistra Pelcla je ale vladařova náklonnost k pros-
tým lidem jenom důkazem úpadku mravů způsobeným jeho dlouholetým vězně-
ním: „Byl pak ten Soběslav muž nevlídný, neboť v tom vězení na Přimdě as čtr-
náct let sedě, docela zdivočel, žádného krom hejtmana zámku a strážných při sobě 
nemaje. Protož se také obcování s pány urozenými štítil, a když někam jezdil ra-
ději sedláky než pány neb rytíře za tovařiše měl, a tak jemu kníže sedlák říkali“. 
(II., s. 308) lidové nepokoje jsou také negativním důsledkem politických zmat-
ků – jedním z provinění biskupa Ondřeje v jeho sporu s králem bylo podle Pelcla 
uvalení církevní klatby na celou zemi. Osvícence se příliš nedotýká náboženská 
stránka věci, těžce ovšem nese, že díky tomu docházelo k bouřím, protože pře-
stal platit křesťanský pořádek. „Sedláci ve vsech puntovali se vespolek, pošeti-
le pravíce, že jsou všickni idé od Adama pošlí, a všickni že mají býti jedno, a po-
něvadž Biskupa a služeb Božích nemají, že jim také vrchnosti žádné, ani Pánův, 
ani Králův potřebí nebude“. (II., s. 441) Připomeňme výše citovanou pasáž z Pa-
mětí, kde Pelcl vytýká Josefovi, že si neuvědomoval důležitost předsudků, které 
pomáhají udržovat řád. Takovou veřejnou úlohu církve směrem k lidovým vrst-
vám pak zdůrazňuje samozřejmě při popisu zmatků vzniklých za husitství. Tak 
odůvodňuje proč ve své kronice publikuje artykule, v něž věřili potlačení adami-
té: „Položím tuto něco, aby se vědělo, v jaké hovadství a bludy lid obecný padá, 
když se učení církevního spouští a na svůj rozum  mdlý spoléhá“. (IV., s. 159)

Závěrem je třeba konstatovat, že Pelclovi ještě zdaleka „lid“ nesplývá s „ná-
rodem“, tím jsou jednoznačně vyšší stavy. Zcela jasně takové rozlišování vyplý-

22  F: PAlACKÝ, Dějiny národu českého, I., s. 277.
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vá z komentáře k pasáži o bouřích pražské chudiny, k nimž došlo po popravě Jana 
Želivského: „Ó přenešťastný národ, kterýž krále své z země vypuzuje a obecný 
lid /podtrhl J.R./ku panování vzbuzuje“. (IV., s. 170). Podobně konstatuje na ji-
ném místě: „Ó nešťastná země, kteréž se ničemná a nešlechetná lůza zmocní“. 
(IV., s. 188)

Podobně v již citovaném Vítání české koruny mezi pohromami, které Čechy 
postihly v době, kdy koruna ležela ve Vídni uvádí i velké selské povstání roku 
1775, kdy „spikli se jacísi ošemetní mamičové a svůdcové lidu obecného, jemjuž 
oni lstivě svobodu jakousi připovídali ... i daliť se ti prostí a nezkušení sedláčko-
vé od těch šibalů ošáliti, a zbouřili se proti vrchnostem svým pošetile“23.

Židé
Příslušníci židovské minority vystupují v nové kronice jen zřídka a větši-

nou pouze v marginálních příbězích.  I v nich se ale nezřídka projevuje autorovo 
osvícenské stanovisko, s nímž odmítá jak pověrčivost, tak spojování pouze židů 
s představou nenasytného hromadění majetku. Příkladem může být historka, uvá-
děná k roku 1124, kdy lidé věřili, že movitý pražský žid nabyl svého bohatství 
pomocí ďáblovou. Pelcl k tomu dodává, že „nebylo tomu Židu potřebí, aby jemu 
duch nějaký k tomu dopomáhal, neboť i za našich časů vidíme, že Židé i Křesťa-
né někteří přenáramného bohatství bezevšeho satanáše nabývají, umějí totižto 
chytře, nestydatě, směle, opovážlivě, lživě, ošemetně a nešlechetně s jinými lid-
mi a o jmění je připravovati. Byli tedy ti naši dobří předkové v omylu, jestliže to 
bohatství Židovo pomoci satanášově připisovali.“ (II, s.130 )

Morava
Problematika Velké Moravy ležela mimo rámec Pelclova hlavního zájmu. 

Pouze v souvislosti s Bořivojovým popisuje moc moravského knížete Svatoplu-
ka, kterou uznávali také okolní slovanští panovníci, takže „Svatopluk tudy jako 
císařem nad Slovany učiněn“ (I., s. 139) a jeho vládu uznal i český kníže Bořivoj. 
Když ale došlo k rozbrojům mezi Svatoplukovými syny, Češi se dobrovolně vráti-
li pod ochranu německé říše – je příznačné, že tento krok Pelcl nechává bez hod-
nocení. Obratnou politikou pak český kníže docílil toho, že země zůstala uchráně-
na před ničivým maďarským vpádem, který Velkou Moravu definitivně vyvrátil.

23  J. JOHAnIDES, František Martin Pelcl, s. 346. Tento výklad příčin povstání Pelcl 
uvádí i ve svých Kurzgefasste Geschichchte. Viz J: HAnUŠ, cit. d., s. 39.
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 Zemský charakter Pelclova patriotismu se odráží i ve způsobu pojímání stře-

dověké Moravy jako integrální součásti českých dějin. Morava i její obyvate-
lé jsou uváděni vždy jako samostatný politický subjekt (hovoří se o cestách na 
Moravu, moravských knížatech, bojích s Moravany apod.) na druhé straně je 
ale vždy uváděna jako země, která historickým i přirozeným právem patří k Če-
chám. nejlépe doložitelné je to na vyprávění o povýšení Moravy na samostatné 
markrabství. Pelcl ani na okamžik nepochybuje o to, že se jednalo o nepřátelský 
akt ze strany říše, který sledoval příští podrobení obou zemí. Císař prý ochotně 
vyhověl žádosti knížete Konráda,  protože „již předkové jeho o to se vždy snaži-
li, aby moc Čechův obmezili a oslabili“. Z toho důvodu roku 1182 nařídil, „aby 
Morava od země České odtržena jsouc sama pro sebe a pod manství Říše Němec-
ké byla, což Císař chytře proto ovšem způsobil, aby zemi Českou zlehčiv, ji sobě 
časem snadněji podmaniti, i také potom Moravu, pomoci České zbavenou sobě 
podrobiti mohl“. (II., s. 332 – 333) Ke správnému pořádku moravské záležitos-
ti přivedla Vladislavova dohoda s Přemyslem I. Až Vladislav, který přijal vlá-
du na Moravě z rukou českého (nikoliv říšského) vládce, se tedy podle Pelclova 
názoru může označovat jako „první pořádný markrabě moravský“ (II., s. 376).

nelze ovšem opomenout, že v pasážích věnovaných moravské problematice 
se ale místy objevuje již i etnické (jazykové) pojetí národa. Dvě samostatné země 
obývá od počátku jeden „slovanský národ, jednoho jazyka užívající“ (I., s. 273) 

Hájek
Kronika Václava Hájka z libočan je jedním z nejvíce užívaných a citovaných 

pramenů Pelclovy práce. Vzhledem k tomu, že aktuálně v Pelclově době se do-
čkala známého kritického rozboru Gelasia Dobnera, stojí za to podívat se blíže 
na způsob, jímž Pelcl s tímto pramenem pracuje. Krátce řečeno, podle toho jak 
se mu to právě hodilo. Svou moderní kritičnost prokazuje při odmítání historek, 
jimiž Hájek svou kroniku špikoval. Při tom běžně užívá formulace o Hájkových 
„pohádkách“ apod. Jindy ale např. čerpal z Hájka zprávu o tom, že desky zemské 
založil již moudrý král Přemysl Otakar I.; pak Pelcl své kritické svědomí uklid-
ňoval odkazem (mezi historiky ostatně dosud značně oblíbeným) na již neexis-
tující pramen. „To tedy Hájek o založení desk zemských vypravuje, mám za to, že 
o tom zprávu měl z starých desk, dříve než shořely.“( III., s. 59) Ještě půvabnější 
je Pelclova formulace při citaci Hájkovy zprávy o usazení němců na pražském 
předměstí: „Václav Hájek tu příhodu, bez pochyby z nějakého rukopisu, obšírně-
ji takto vypravuje“. (III., s. 80.)
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Aktualizace
Odkazy na svou současnost Pelcl v nové kronice nešetří a již výše byla uve-

dena řada příkladů podobného přístupu. Funkce aktualizací je ovšem různá. ně-
kdy má zřejmě čtenáři pochopit líčenou historickou situaci. Tak např. při popisu 
jednání knížete Soběslava s císařem lotharem Pelcl polemizuje s Dobnerem a se-
tkání lokalizuje do Plzně. námitku, že císař by nejezdil za knížetem do Čech, ale 
pozval by si jej na říšské území, Pelcl vyvrací právě odkazem na události zcela 
aktuální, totiž pilnickou schůzku, kde byl dojednáván společný postup proti re-
voluční Francii: „i za časů našich, totiž roku minulého, Císař Leopold Druhý Vo-
lence Saského v Pilnicích navštívil, i žádný se tomu nedivil“. (II, s. 179)

Jindy mají Pelclovy aktualizace jasnou funkci politickou. Při vyprávění o by-
zantských obavách ze západních křižáků, která vedla až k tajné spolupráci s Tur-
ky, autor poznamenal, že tento skutek došel spravedlivého potrestání a Byzanc 
byla později vyvrácena. K tomu výstražně dodal: „Snadby se po času i těm, jenž 
za dnův našich vší silou Turkům pomáhají, něco takového přihoditi mohlo“ (II. 
s. 231)

nejčastěji ale slouží analogie se současností k výpadům proti francouzské re-
voluci a v tomto případě autor si Pelcl neklade zábrany. Proto s pochopením píše 
o tvrdém zákroku císaře Fridricha  proti poraženému Milánu: „„Takovou mívají 
odplatu ti, kdož se proti Pánům svým a vrchnostem protiví. Snad se ještě toho do-
čkáme, že město Paříž, jenž Krále svého nyní jako v zajetí drží a bez přestání se 
bouří, něco takového na se uvalí“. (II. s. 279) Protirevoluční tendence se možná 
skrývá i v dodatku připojenému k popisu smutného stavu království v době bra-
niborského zajetí mladého kralevice Václava: „Z toho všeho se vidí, jaké neřesti 
a bídy na země připadají, kdež krále není; prosme tedy Boha všemohoucího, aby 
nám našeho nynějšího dobrého a milostivého Krále a Pána při životu a panová-
ní dlouho zachovati ráčil.“ ( III., s. 156) 

nejvíce protirevolučních aktualizací najdeme pochopitelně ve čtvrtém dílu, 
kde je revoluce i vlastním obsahem práce. Je jasné, že to byl právě zážitek zpráv 
o francouzské revoluci, který jej upozornil na analogie mezi oběma časově tak 
vzdálenými jevy. Pelcl o tom své čtenáře nenechává na pochybách a výslovně 
je na tyto podobnosti upozorňuje. Když roku 1420 Pražané zabavovali majetek 
uprchlých protivníků kalicha, připojuje poznámku: „A tak tehdáž Čechové pod 
zástěrou kalicha to čivili, což nyní Francouzové pod kloboučkem svobody pácha-
jí“ (IV., s. 94).  Přímé varování před revolučními nepokoji a výzva k zachování 
pořádku, která jako kdyby vypadla ze soudobé protirevoluční propagandistické 
produkce se objevuje při líčení zármutku hradeckých žen, jejichž manželé padli 
při nezdařené výpravě proti opatovickému klášteru: „takť se obyčejně děje v ze-
mích, kteréž krále nemají, protož milí krajanové sobě mnoho toho važte a Bohu 
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díky vzdávejte, že nyní dobrého krále máte, a v pokoji blaženém pozůstáváte“. 
(IV., s. 131) Revoluce sebou obvykle přináší i názorové rozdělení  země a z toho 
vzešlou občanskou válku, v níž trpí všichni a Pelcl opět nepozoruje většího rozdí-
lu mezi husitskými Čechami a současnou Francií. „A tak toho času Čechové s jed-
né i druhé strany hrozná trápení snášeti musili, což se obyčejně při každém zbou-
ření lidu obecného stává, jakž toho za našich časův patrný příklad na Francou-
zích máme“. (IV, s. 95) Hezkou ukázkou Pelclovy aktualizace historických udá-
lostí je i citace písničky podporující královskou kandidaturu Zikmunda Korybu-
ta. Její sloky líčí barvitě zkázu země, která pozbyla panovníka a v kontrastu s tím 
prorokují šťastné časy, které nastanou, až se král opět ujme vlády. Ze sebe k tomu 
Pelcl dodává „To by se nyní mohlo ve francouzské zemi zpívati“. (IV., s. 196)

Dodejme ještě, že nechuť, kterou Pelcl pociťuje vůči revolucionářům postup-
ně přenáší na celý francouzský národ bez rozdílu stavů a bez ohledu na čas. Když 
se po volbě říšského protikrále Václav IV. nedočkal pomoci od francouzského 
panovníka, jemuž připomínal pomoc poskytovanou kdysi Karlem IV., má Pelcl 
jednoduché vysvětlení: protože Francouzi jsou „národ nevděčný a smluv nezdr-
želivý“. (IV., s. 28)

Čtvrtý díl Nové kroniky české
Václav IV.

Pelcl již dříve obhajoval nešťastného krále Václava24, (jehož většinou tituluje 
„císař“),  na jehož hlavu nakupili množství pomluv již soudobí pamfletisté hájící 
zájmy vzdorokrále Ruprechta, k nim se posléze přidali spisovatelé katoličtí, kte-
ří v něm spatřovali kata nejpopulárnějšího světce českého (a evropského) baro-
ka sv. Jana nepomuckého25. Pelcl tedy od počátku zdůrazňuje panovníkovy sna-
hy o blaho svěřených zemí. „Král Václav jsa také králem římským neb císařem, 
velmi o to pečoval, aby říše římská za jeho panování pokojen užila“. (s. 1) Vinu 
za nepokoje v říšských zemích nesou v Pelclově pojetí tedy naprosto jednoznač-
ně jejich obyvatelé sami. Král doufal, že říšské stavy budou dodržovat dojednaná 
příměří. „Ale zmejlil se v svém domnění, neboť rytíři Řišští obyčejně v nepokoji 
zisku svého hledali a mnozí se toliko loupením živili, protož také pokoje nezacho-

24  lebensgeschichte des Römischen und Böhmischen Königs Wenceslaus. I. – II., Prag 
– leipzig, 1790. na tuto svou práci se také Pelcl v textu nové kroniky velmi často odvolává.

25  Ke složitým peripetiím hodnocení Václava IV. viz P. Čornej, Dvojí tvář Václava 
IV., In: P. Č., Tajemství českých kronik. Cesty ke kořenům husitské tradice, Praha 1987, 
s. 111 – 148.
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vávali, různice, sváry, loupeže, pálení a mordy vznikly.“ (s.9) Hned na počátku 
čtvrtého dílu tak Pelcl naznačil schéma svého pojetí Václavova vztahu k říšským 
záležitostem – panovník na prosbu říšských šlechticů odjíždí s českým vojskem 
na říšská území, zjednává tam pořádek, který ale je po jeho odchodu okamžitě 
porušen, a po čase se vše zase opakuje. Takřka pravidelně přitom český historik 
konstatuje, že říšskou politiku platil král většinou z prostředků Českého králov-
ství. V Pelclově interpretaci došlo i Václavovu sesazení z říšského trůnu a vol-
bě vzdorokrále právě proto, že se Václav snažil zavést v říši pořádek „hrady lou-
pežníkův bořil“ (s. 25) a tím proti sobě popudil ty z říšských stavů, kterým prá-
vě neuspořádané poměry nejvíce vyhovovaly. Říšskou vládu Ruprechta Falcké-
ho Pelcl samozřejmě nikdy nepovažoval za legitimní, byl to pro něj, jak říká na 
několika místech „Ruptrecht, císař jalový“.

neurovnané poměry v říši tak stojí i v pozadí tragického králova sporu s čes-
kým panstvem, neboť Václavovi nezbylo nic jiného, než násilím na šlechtě vy-
máhat zastavená královská zboží. Spory bohužel vyostřovala králova prchlivost, 
kterou se Pelcl nesnaží zastírat, spíše jí omlouvá některé jeho přísné zásahy proti 
panstvu i proti kléru. Tato prchlivost ale zase postižené nutí k obraně a obě stra-
ny se tak zaplétají do tragického konfliktu.

Součástí obhajoby Václava IV. je i „jednoduché“ vyvrácení Hájkovy pomlu-
vy, vysvětlující královo oslovování kata „kmotře“ tím, že Václav byl skutečně 
kmotrem při křtu katova syna. Dehonestující smyšlenku úzkého příbuzenství čes-
kého panovníka s opovrhovaným popravčím mistrem, Pelcl odmítá s poukazem 
na jazykovou praxi. „Ještě podnes člověka jehož jméno nevíme, neb že ho jme-
novati nechceme, kmotrem nazýváme, ač nejsme skutečným kmotrem jeho. Ná-
podobně král, nechtě řícikate, kmotrem ho jmenoval.“ (s. 16) Stejně tak odmítá 
to co „Hájek a jiní ledabylí kronikáři“ vyprávějí o králově útěku z panského za-
jetí s pomocí lázeňského personálu. (s. 21) Polehčující okolnosti se snaží Pelcl 
nalézt i v případě známého Václavova opilství a častých záchvatů vzteku. Také 
tyto negativní rysy královy povahy mají na svědomí jeho protivníci. Ve vídeňské 
vězení se jej totiž prý snažili otrávit a život mu zachránilo jen lékařské umění Al-
bíka z Uničova. Jediným důsledkem bylo, že „potom vždy velmi  žízníval, tak že 
té žízni ne vodou ale vínem dobrým ulehčiti chtě, hned ráno pívalů, až se někdy 
i opíjel. V takovém pak opilství všelijakých věcí neslušných i také ukrutných se 
dopustíval“ (s. 38) na údaje o výbuších králova vzteku ještě dávno před vídeň-
ským zajetím v této souvislosti zřejmě zapomněl.

Ještě jednou pak ve zkratce opakuje svou obranu krále Václava v závěreč-
né úvaze po vyprávění o jeho smrti: „I nazývají také mnozí toho krále Václava 
králem lenivým, to příjmí jemu nejprv Papežové dali, neboť oni jemu vždy dopi-
sovali, a jeho o to žádali, aby přijeda do Říma, tam od koruny Císařské přijal, 
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a že toho neučinil, tak jemu lenivých nadali. Ale on toho zajisté z důležitých pří-
čin, ačby byl rád chtěl, zplniti nemohl. Dokud ho Němci skrze volení Ruprechta 
za krále nerozhněvali, každoročně jednou i také dvakrát do Říše jezdíval a věci 
Říšské spravoval, ale potom jich sobě nevšímaje jimi pohrdl. Že pak leniv nebyl, 
skutky jeho dosti vypravují.“ (s. 69) Opět tedy zaznívá pevné české přesvědčení 
(které potom v 19. století dominuje), že spojení s říši nepřináší českým zemím 
ani jejich vládcům žádný prospěch.

husitství
Starší historická literatura byla přesvědčena, že Pelclovo dílo zahajuje v čes-

kém dějepisectví proces rehabilitace husitské minulosti26. Byla to jednoduchá lo-
gika: osvícenství sňalo z české reformace stigma kacířství a se sílícím národním 
vědomím,  přece každý český historik prostě musel pochopit, že se jedná o jed-
nu z nejskvělejších kapitol starších českých dějin. Palackého historická koncep-
ce, která ovládala české historické i politické myšlení po celé 19. a větší část 20. 
století tak byla promítnuta i do doby o půlstoletí starší, než vznikla. Jak uvidíme, 
skutečnost nebyla zdaleka tak jednoznačná.

Především je třeba zdůraznit, že v Pelclově pojetí husitství importem z cizi-
ny. M. Jeroným přinesl do Prahy z Anglie Viklefovy spisy a to byl „začátek pře-
hrozných věcí, které se potom v Čechách dály“. (s. 31) Po něm se v Čechách ob-
jevili další dva Angličané (Pelcl příznačně používá obrat „se vloudili“ (s. 38) a ti 
šířili bludy mezi mistry a studenty. 

Bez poskvrny není ani postava M. Jana Husa. Pelcl jej vidí jako člověka vzdě-
laného, čistých mravů, ale podléhajícího ctižádosti a tvrdohlavého. několikrát sli-
buje arcibiskupovi, že zanechá šíření kacířských myšlenek, nikdy ale svůj slib ne-
splní. Pelcl se v těchto pasážích nebrání ani expresivním lidovým výrazům – např. 
„polepšil se co řemen v ohni“. (s. 46) Jeho největší chybou ale bylo to, že učené 
teologické spory přenášel do lidového prostředí. Pro Husovy stoupence z nižších 
vrstev má historik od počátku jen odsudek. Stačí ocitovat jeho komentář k popra-
vě tří pražských mládenců bouřících se proti prodeji odpustků: „A tak ti tři mlá-
denci, jakožto buřiči trestu, kteréhož zasloužili, došli.“ (s. 50)

Vznik vzpoury ještě umocnila králova smrt, kdy „obecný lid nemaje se koho 
báti, počal se vztekati“ (s. 72). lidovým excesům při útocích na církevní insti-
tuce sice Pelcl přiznává, že se obracely na ty kostely, kde kněží nechtěli laikům 
podávat přijímání pod obojí způsobou, to je ale asi jediný ideální motiv obecné-
ho hněvu, většinou mluví o rabování, opilosti a surovosti. násilí bylo také podle 

26  Viz J. Rak, Protiosvícenská reakce, cit. d.
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Pelclova názoru hlavním motivem vzniku táborské obce: „Zběhlo se na tu horu 
Táborskou veliké množství všelijaké chasy nezbedné, zlodějův, zákeřníkův, buři-
čův a zlosynů z krajův okolních pod zástěrou přijímání pod obojí. Jichžto však 
přední oumysl byl svévolně činiti, tvrze, kláštery i kostely vybíjeti, drancovati 
a páliti.“ (s. 82)

Příznačné jsou také jména, která osvícenský historik dává vzbouřenému lidu, 
kromě právě citovaných jsou nejčastější „zběř“, „chátra“ , „buřiči“, „lidé zuři-
ví“, „vzteklí mordéři“, „zhoubci“. „loupežníci“ atd. na některých místech vzta-
huje tato pejorativní označení na celou stanu pod obojí. např. ke zničení Sezi-
mova Ústí se sešlo „množství kališníkův a jiné zběři“ (s. 80) největším odsud-
kem Pelcl stíhá husitské radikály (především Tábory, z jednotlivců Žižku a pře-
devším Želivského), kteří nebyli ochotni přistoupit na kompromis s královskou 
a katolickou stranou. Charakteristické jsou již názvy příslušných kapitol: „O ši-
balství kněží Táborských“ (s. 77); „Kterak Táboři tvrze a kláštery po krajích bo-
řili“; „O mnohých vejstupcích chasy Táborské“ (s. 105); „Táboři s Žižkou z Pra-
hy vytáhli a lid mordovali“ (s. 105) Příkrým odsudkem Pelcl stíhá zvláště tábor-
ské ženy („ostudy“) a jejich řádění v Praze roku 1420. Táborské ukrutnosti také 
byly v Pelclově pojetí hlavním důvodem přechodu na královskou stranu Čeňka 
z Vartenberka („nad tím také teskliv jsa, že Táborští napořád kostely pálí, tvrze, 
kláštery, městečka a vsi kazí“) (s. 87) i Oldřicha z Rožmberka („konečně uznav 
a i vskutku  shledav, že se ti lidé jediné proto sbírají, aby pod pláštěm kalicha lou-
peže provozovati mohli“). s. 97) naprostou výjimku v moderním českém dějepi-
sectví představuje Pelcl  tím, že se nevyhýbá ani táborskému násilí vůči chudým 
vesničanům, kteří se tím dostávají na opačnou stranu. „Když tak Táboři jezdíce 
po České zemi takovou záhubu , kdež mohli, lidem činili a ukrutné mordy provo-
zovali, lidé chudí nebožátka velmi sobě stýskali a hrozně naříkajíce plakali, mi-
strům Husovi a Jeronymovi láli, protože skrze ně taková věc v tom království za-
čala, proklínajíce jich, aby v věčném ohni navěky hořeli, za to Pána Boha pro-
sili“. (s. 106) Velmi často také upozorňuje na táborské nedodržování smluv. Pří-
kladem může být dobytí Jaroměře, kdy Pražané slíbili při kapitulaci měšťanům 
zachování jejich životů a spokojili se tedy s tím, že je „až do košile svlékli“, ale 
po vyjití z města je „táborští lotři na polích spálili“. (s. 133)

Odpor vůči husitství ale nezmírňuje Pelclovu averzi vůči králi Zikmundovi. 
naopak, k dosavadním výtkám přidává výčitku, že svou nečinností umožnil dal-
ší šíření vzpoury, která tak mohla přerůst v revoluci. Uherský král totiž nevyho-
věl prosbám královny Žofie, která jej žádala, aby jako dědic českého trůnu urych-
leně nastolil pořádek. „Ale Zikmund, Císař, maje zlou radu, chtěl prvé na Turky, 
od nichž před tím na hlavu poražen byl, táhnouti, nežli na Čechy. Ješto kdyby byl 
ihned neprodlévaje, s vojskem ku Praze přitáhl, prvé než se síla buřičův rozmohla, 
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nikdá by ten oheň se byl tak hrozně nerozšířil. Takž on chtěje Turky zhubiti a nad 
nimi se pomstíti, ztratil Českou zemi a Uherské neobránil.“ (s. 74) Šance na po-
tlačení vzpoury byla podle Pelclova názoru ještě po skončení brněnských jedná-
ní s Pražany: „Kdyby byl král Zikmund hned toho času z Brna do Prahy s dosti 
malým počtem svých Uhrův přijel, zajisté by byl vše zlé v dobré obrátil“. (s. 79)

Jestliže Pelcl jako současník francouzské revoluce odsuzuje vzbouřený obec-
ný lid, který pohrdá pořádkem a uvádí zemi do anarchie, osvícenec v něm se děsí 
výbuchu náboženského fanatismu. Rozhodující vinu na rozpoutaném násilí tak 
Pelcl připisuje fanatickým kněžím „kteříž s kalichem lid předcházejíce, jej k tomu 
navozovali“ . (s. 83) Stoupenec umírněného a tolerantního křesťanství proto jako 
odstrašující příklad uvádí chorál Kdož jsú boží bojovníci, v němž spatřuje jasný 
doklad toho, „v jak přehrozné a bídné bludy /Táboři – J.R./ upadli, když mordu-
jíce své bližní, křesťany jiné, jenž s nimi zároveň nesmejšleli, a pleníce svou vlast 
ještě za to měli, žeby tím Bohu službu a poctu prokazovali“. (s. 83)

Odpor vůči táborským ukrutnostem také Pelcla nesvedl k tomu, aby zamlčo-
val podobná či stejná zvěrstva páchanou druhou stranou. V této souvislosti nej-
častěji zmiňuje uherské jezdce krále Zikmunda; obvykle přitom zdůrazňuje je-
jich násilí na ženách. „Běda vlasti, která nemá krále mocného neb spravedlivé-
ho“, povzdechl si při líčení křižáckého upalování kališníků a drancování v již-
ních Čechách. (s. 104) Proto uvádí příklad některých českých pánů (např. Boč-
ka z Kunštátu), který na rozdíl od Oldřicha z Rožmberka přešel od krále ke ka-
lišníkům, po té když byl svědkem plenění křižáckého vojska v Polabí. (s. 115)

Počínaje vyhlášením prvé křížové výpravy se tak do Pelclova líčení začíná 
vkrádat i český nacionalismus a bojující strany občas označuje „Češi“ a „něm-
ci“, případně „Uhři“ a při popisech bitev bývá možno vycítit i hrdost nad český-
mi vítězstvími. Vrcholem v tomto smyslu je vyprávění o bitvě na Vítkově, při 
němž se odvolává na kroniku Vavřince z Březové, přitom ale známý výrok tábor-
ské ženy, že se nesluší věrnému křesťanu ustupovat před Antikristem významně 
obměnil: „neslušíť Čechovi před Němcem ustoupiti“. (s. 100) nacionálně moti-
vovaná hrdost je pak patrná zvláště při vyprávění o „slavném vítězství“ v bitvě 
u Ústí (s.191) a následujících velkých porážkách křížových výprav.

Ve chvílích anarchie vystupuje v Pelclově pojetí na záchranu vlasti české pan-
stvo: „Páni čeští starší a rozumnější bojíce se, aby vlast jich ku zkáze nepřišla, 
položili obecní sněm do Čáslavi“ (s. 136) a jednáním s Poláky usilují o ukon-
čení bezkráloví. Proti snahám o konsolidaci země ale neustále vystupují Táboři 
a jejich stoupenci, v Praze je to pak Jan Želivský. likvidaci jeho diktatury proto 
Pelcl samozřejmě hodnotí kladně, pouze pražské vzbouření chudiny po Janově 
popravě jej přimělo k dalšímu z mnoha protirevolučních povzdechů: „“Ó přene-
šťastný národ, kterýž krále své z země vypuzuje a obecný lid ku panování zbuzu-
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je“. (s. 170) Krátce před Žižkovou smrtí tak Čechy podle Pelcla skýtaly žalost-
ný pohled. „Toho času země Česká velmi hynula mocného ředitele prázdna jsou-
cí. Lid obecný na větším díle zdivočelý Císaře Zikmunda za krále nechtěl, Kníže 
Korybut nezbedností lidí zděšený, do vlasti své odjel, a tak každý činil, co chtěl. 
Kdo byl zabit, ten tam, komu spáleno, poustku míti musel, a komu statek pobrán, 
šel bráti tomu, kdož co měl, nebo se k Táborským přitovaryšil. Žižka maje zástup 
loupežníkův, paličův a morderův v vojště svém, všecko napořád plenil“ (s. 181). 
Jedinou záchranou bylo opět panstvo, které uzavírá dohodu s Pražany proti Tábo-
rům. Zajímavé ale je, že k Žižkově smrti Pelcl nepřipojuje svůj hodnotící komen-
tář, což jinak většinou při skonu významných osobností činí od prvého dílu nové 
kroniky. na tomto místě se spokojuje s citátem Enea Sylvia a sám přidává pou-
ze ocenění hejtmanových válečnických schopností (připomeňme, že je v součas-
né době připomínal jako ideovou vzpruhu v boji proti Francouzům) a vy zdvihuje 
způsob boje s vozovou hradbou, který považuje za Žižkův vynález. (s. 187)

Shrneme-li tedy Pelclovu koncepci husitství dojdeme zhruba k tomuto názo-
ru. Osvícenského historika skutečně nezajímá věroučná podstata Husova učení, 
ani pozdější teologické spory mezi jednotlivými husitskými frakcemi. Jejich ná-
zory uvádí (a odsuzuje) pouze tam, kde ohrožují obecnou mravnost a veřejný po-
řádek (např. záznam článků víry pikartů a adamitů, s. 130). To ale neznamená, že 
by pro své husitské předky nalezl sympatie. Jeho nechuť vůči nim se příliš neliší 
(ani pokud jde o výrazivo) od odsudku protireformačních autorů. Rozdíl spočívá 
pouze v tom, že zatímco barokní historikové odsuzovali „jed kacířství“, Pelclův 
odpor budí politická a sociální vzpoura. Pelclovo pojetí husitství je tedy skuteč-
ně novátorské, jako snad první z českých novodobých historiků – postihl soci-
ální rozměr husitství a otevřel cestu k jeho chápání jako předchůdce moderních 
revolucí. Pohříchu to v něm (na rozdíl od většiny jeho následovníků) nevzbudi-
lo nadšení ale nechuť.

Druhý život“ Pelclova díla v českém myšlení
V prvních letech po smrti byla Pelclova památka součástí intelektuálního ži-

vota českých zemí. Jeho historické práce byly považovány za seriozní zdroj po-
učení o dějinách země, jak o tom svědčí pokusy o pokračování. Krátce po skon-
čení napoleonských válek se např. objevila práce Josefa Schiffnera analistickým 
způsobem zachycující nejdůležitější události uplynulé bouřlivé epochy označu-
jící se za pokračování v Pelclových dějinách27. 

27  neuere Geschichte der Böhmen von der Thronbesteigung Kaisers Joseph II. bis 
zum Frieden von Paris. Als Fortsetzung von Pelzels Geschichte der Böhmen bearbei-
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Formující se nacionálně česká společnost zase navazovala na Pelclův obraz 

husitství, který si ovšem přizpůsobovala k „obrazu svému“. Roku 1818 vydal 
Vojtěch nejedlý v Hlasateli českém článek z řady dobově nesmírně oblíbeného 
publicistického žánru „rozhovorů s mrtvými“. Historičtí velikáni tu v rozhovo-
rech s žijícími či nedávno zesnulými hodnotili moderní dobu, což většinou bylo 
příležitostí k moralizování a nářkům nad moderním úpadkem. V našem přípa-
dě František Martin Pelcl jako nově příchozí do říše mrtvých potkává Jana Žiž-
ku28, který se nesmírně raduje nad setkáním se svým moderním životopiscem, je-
hož chápe jako svého zastánce: „Ty jediný ctiteli pravdy mnes mírnějšího před-
stavil“. Pelcl na to odpovídá, že nikdy nevěřil pověstem o hejtmanově krutosti: 
„Ani mi nechtělo do hlavy jíti, aby muž tak moudrý a bez mraku, který tak jasně 
a krátce píše, a mravy čisté svému vojsku v srdce vštípiti hledí, aby ten vzneše-
ný muž jako kat sobě počínal, a lidi s radostí soužil“. Podotkněme, že autor ely-
zejského rozhovoru nemohl znát rukopis „husitského dílu“ nové kroniky, pro-
tože tam Žižka vystupuje jako nemilosrdný a fanatický vůdce radikálního husit-
ského křídla, vybavený navíc i rysy osobní zchytralosti. Uvedený článek nicmé-
ně ale svědčí jasně o tom, jakou pověst měl Pelcl v české vlastenecké společnos-
ti již několik let po smrti.

Kolem poloviny 19. století se ale Pelclovy historické práce dostaly do stínu 
díla Františka Palackého, které pak ovlivňovalo české historické vědomí až do 
století následujícího – na nedávné předchůdce „Otce národa“ již místo nezbýva-
lo. Palacký se o to do jisté míry postaral sám. na začátku této stati citované Oce-
nění starých českých dějepisců sice vyslovuje politování, že nová kronika česká 
zůstala torzem, v dalších pasážích se ale o Pelclově historickém díle nevyjadřu-
je právě lichotivě: monografie o Václavovi a Karlovi označuje jako „práce nej-
namáhavějšího bádání ačkoliv nijak příjemnou četbu“ a podobně Stručné ději-
ny Čech charakterizuje sice historickou věrností, ale vytýká jim „suchý styl“29. 
Při četbě těchto poměrně příkrých soudů bychom ovšem měli mít na paměti, že 
Palacký si připravoval půdu pro jmenování stavovským historiografem a potře-
boval tedy dokázat naléhavou potřebu nového moderního sepsání českých dějin.

V „Úvodu o dějinách českých“, který předchází prvnímu dílu jeho monumen-
tálních dějin Palacký vyzdvihuje kritické zásluhy Gelasia Dobnera a Josefa Dob-
rovského a v této souvislosti se zmiňuje i o Pelclovi jako spoluvydavateli sbír-
ky Scriptores rerum bohemicarum. Zdrženlivě se ale vyjadřuje o kritice prame-
nů, zvláště v životopisných pracích o Karlovi IV.  a Václavovovi IV., byť jinak 

tet von Joseph Schiffner, Prag 1816.
28  Rozmlouvání mezi mrtvými. I., Žižka a Pelcel, Hlasatel český 1818, s. 295 – 305.
29  F. PAlACKÝ, Ocenění, s. 78.
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obě knihy označuje jako „velezasloužilé“30 a Pelcla i s Dobrovským považuje za 
„posavad přední dějezpytce české nového věku“31. 

S ostrou kritikou Palackého generace se ale setkával především Pelclova 
rozprava o dějinách němců v Čechách. Pro vlastence první poloviny 19. století 
byly pochopitelně naprosto nepřijatelné autorovy úvahy o blížícím se poněmče-
ní země. Václav Vladivoj Tomek, který se podobnou problematikou zabýval roku 
1845 na stránkách muzejního časopisu, měl pro svého předchůdce slova trpkého 
odsudku. Pelclův spis je podle jeho názoru „tak pln směšných hypothesí, zkřive-
ných citátů, přehnaných důsledků a rozličné jiné nekritičnosti, že dá jen mrtvos-
tí tehdejšího českého čtenářstva v ohledu na národnost vysvětliti, jak mohl toho 
způsobu článek s takovou chladností mysle, s takovou bezpečností, že odporu ne-
najde, psán býti...“32. Jak vidno, Tomkovi nejvíce vadilo, že Pelclovy závěry ni-
kdo z jeho současníků nevyvrátil nebo alespoň neodsoudil.

Podobně se rozhořčoval i Václav Bolemír nebeský ve stati, v níž popisu-
je svou duchovní cestu k uvědomělému českému nacionalismu. Jedním z důvo-
dů byla i meditace nad nešťastným osudem Slovanů, nebeský tak procítil zkázu 
Rujany („ví se rok, kdy poslední Slovan na Rujaně umřel“) a pak přišla posled-
ní rozhodující rána: „Na neštěstí dostal se mi svazek s pojednáním Učené společ-
nosti české /zvýrazněno v originále – J.R./, kde Pelcl píše, že ještě v 15. století 
v Lipsku museli ještě umět slovansky, aby se mohli s venkovským lidem smluvit; 
teď že je všecko již německé, a že za několik let bude u nás v Praze tak jako tam. 
To napsal český dějepisech Pelcl  asi před padesáti lety, ani si při tom nezastesk-
na, neřku-li aby v hněvu a žalu nad tím byl zaplakal“. Pelclova rozprava mu ale 
slouží i jako odrazový můstek k optimistickému srovnání tehdejšího a nynějšího 
stavu českého národního vědomí: „Jaké to bylo tenkrát smýšlení, jaký nový duch 
hnul teď národem!“. V osobě Františka Martina Pelcla jsou ale odsuzovány celé 
osvícenské počátky, které nové generaci vlastenců čtyřicátých let připadaly ne-
smírně chladné a v díle racionalistických učenců postrádali citové zaujetí pro ná-
rodní věc. „Takové zmalátnělé myšlenky nechovala chátra lidu, nýbrž jeho ná-
čelníci, jako Dobrovský, jemuž česká řeč byla mrtvolou, kterou on co pitvec ro-
zebíral. On a jiní sbírali toliko klasy, které veliký pán čas po svých žněch jim byl 
zanechal, mrtvé oudy národu chtěli zavěsit do učeného Musea jako předpotopní 

30  F. PAlACKÝ, Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě dle původních pra-
menů, I., Od pravěkosti až do roku 1253, Praha 1930, s. 29.

31  Tamtéž, s. 30.
32  V. V. TOMEK, Česká a německá národnost v Praze až do začátku 15. století, ČČM 

1845, s. 214.
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kostry“33. Ve vděčné vzpomínce ale choval Pelcla mladý Josef Václav Frič, kte-
rý vzpomíná na to, jak při prázdninové cestě roku 1843 byl s bratry náprstkový-
mi v Jindřichově Hradci představen jakési „paní, vlastní to dceři dějepisce Pelc-
la, jíž, pamětlivi jsouce zásluh otce jejího, políbili jsme uctivě ruku“34.

Pelcl pak byl odsunut mezi „učené“ předchůdce skutečných obrozenců, sa-
mostatný medailónek mu nevěnovala ani populární sbírka životopisných obráz-
ků českých obrozenců od Antonína Rybičky35; takřka v žádném životopise v této 
knize uvedeném ale Pelclovo jméno nechybí. Je pravidelně uváděno spolu s další-
mi (Josefem Dobrovským, Františkem Faustinem Procházkou, Fortunátem Dury-
chem aj.) jako příklad „mužů spanilomyslných“, kteří v nejhorších dobách náro-
da, kdy mu hrozil fyzický zánik, začali připravovat jeho slavné znovuvzkříšení. 

Postupně se tak vžila představa první generace osvícenských učenců konce 
18. století, jejichž zájem o národní jazyk a dějiny je pouze akademická, nevě-
ří v možnost jeho oživení, nicméně na výsledky jejich vědecké práce bylo mož-
no s úspěchem navázat v pozdějších dobách. Generace druhé poloviny 19, sto-
letí k těmto „zakladatelům“ vzhlížela s úctou, obdiv ale cítila k vlastencům typu 
Josefa Jungmanna.

Změnu zaznamenáme v osmdesátých letech.  Roku 1886 vyšel nepodepsa-
ný životopisný článek o Pelclovi (psán jako Pelzel) v populárním společenském 
časopise Světozor, který nevybočuje z jeho vžitého zařazování mezi první prů-
kopníky příštího obrození („nesmrtelní mužové, kteříž v století předešlém jali se 
pracovati o vzkříšení dlouho zanedbaného a násilně přihněteného národu české-
ho“36), staví jej ale do popředí, vzhledem k jeho zásluhám o probuzení národní-
ho vědomí v českém lidu a představuje tedy nostického preceptora jako od po-
čátku přesvědčeného vlastence: „ve vlastenecké nadšenosti té neklesala mu mysl, 
jako jiným, nýbrž pevně se důvěřuje, že národ český schopen jest opětného vzkří-
šení, horlivě k tomu snažil se přispívati spisy v jazyku českém“. V tomto kontex-
tu pak anonymní autor vyzdvihuje vydávání staročeských památek a samozřej-
mě novou kroniku českou. Zajímavým způsobem se článek vyrovnává s nej-
větším problémem všech českých Pelclových biografů, tedy jeho pesimistický-
mi soudy o národní budoucnosti obsaženými ve studii o dějinách němců v Če-
chách. V optice doby vrcholícího českého i německého nacionalismu osmdesá-

33  V. B. nEBESKÝ, Třetí říjen 1843, Česká Včela 1845, cit. dle V. n. n., O literatu-
ře, ed. M. Heřman, Praha 19533, všechny citace s. 10.

34  J. V. FRIČ, Paměti, ed. K. Cvejn, Praha 1957, s. 117. (Jednalo se o nejstarší histo-
rikovu dceru Josefu, tamtéž. s 480).

35  A. RYBIČKA, Přední křisitelé národa českého. Boje a usilování o právo jazyka čes-
kého začátkem přítomného století, I. – II., Praha 1883 – 1884.

36  František Martin Pelzel, Světozor 17. 1. 1868, s. 23.
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tých let se tato rozprava mění v dílo národně obranné. “Vypisuje tuto vlastenec-
ký dějepisec, kterak od nejstarších časův národ český s Němectvem musel se po-
týkati a kterak živel německý všemožně do Čech se vkrádal a rozšiřoval na újmu 
domácího ...“. Závěrečný soud o zániku českého jazyka, jehož existenci budou 
v Čechách napříště připomínat už jen pomístní názvy je zde interpretován jako 
„jako provolání, jímž všecky, kdež ještě poněkud zachovali cit národní, upozor-
ňuje na nebezpečenství, kteréž hrozilo národnosti naší“. Výše citované výtky 
předbřeznových národovců, kteří u Pelcla postrádali bolest nad blížícím se kon-
cem Čechů pak článek přebíjí tím, že takový cit se samozřejmostí předpokládá: 
„Snadno si pomysliti možno, jakým bolem srdce jeho svíráno bylo, když bylo mu 
psáti tuto významnou výstrahu“. (Jen na okraj poznamenávám, že zamlčeny zů-
staly i Pelclovy protirevoluční postoje; na stránkách Světozoru byl naopak před-
staven jako člověk, který „svobodomyslným smýšlením svým hodil se již do nové 
doby“.)  České vydání nové kroniky se tak stává logickým vyvrcholením celé-
ho historikova života, korunovaného jmenováním na místo prvního univerzitní-
ho profesora české řeči a literatury. Z hlasatele brzké smrti národa se tak stal je-
den z jeho prvých křisitelů: „Však ejhle! od té doby minulo bezmála osmdesát let 
a hrůzné proroctví nejen se nesplnilo, nýbrž národ náš u vědomí národním procitl 
a mohutně se povznesl výše, než se toho tehdáž kdokoli nadíti mohl. To ale nikdy 
nebylo by se mohlo státi, kdyby nebylo bývalo vytrvalosti a přičinlivosti mužův, 
v jichž čele stál právě náš Pelzel.“37. Myšlenkový postup Světozoru je charakte-
ristický pro vznik a fungování obrozenského mýtu v českém myšlení. Je z něho 
patrné jak zaujetí pro jazyk, tak vynechávání faktů, které se do schématu neho-
dily. Vlastenci prostě museli být lidmi bez bázně a hany a od počátku vyznávat 
ideje národní i politické, k nimž se hlásila občanská společnost druhé poloviny 
19. století. Vlastenecká angažovanost v protirevoluční propagandě, včetně aktiv-
ního užívání husitských reminiscencí, tak z českého vědomí nadlouho vymizely.

Toto pojetí pak nadlouho ovládlo pole české historiografie – z osvícenců se 
automaticky stali vlastenci. Také pro Hanuše je Pelcl ve všech svých spisech od 
počátku až do konce „vlastencem a buditelem“ a v interpretaci jeho Dějin něm-
ců a jejich řeči opakuje soudy známé již z výše citovaného článku ze Světozoru. 
Čtenář se prý nesmí nechat zmást Pelclovým klidem a rezervovaností, s níž líčí 
obraz příštích německých Čech. „Ale pod resignovaným klidem jeho tají se nejen 
úzkost vlastence nýbrž i snaha buditele: právě ta holá, chladná fakta mají ukáza-
ti hrozivé nebezpečí, vyburcovati národ a jmenovitě pak jeho vzdělané třídy, šlch-
tu a inteligenci...“. na závěr tak Hanuš dochází ke smělému závěru, že Pelclo-

37  Všechny citáty tamtéž, 7. 2. 1886, s. 59.
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 František Martin Pelcl a jeho místo v počátcích národního obrození xli
va rozprava je vlastně „pendantem lidových obran Thámových a Rulíkových“38. 
Ještě v osmdesátých letech 20 století opakoval tento názor ve své monografii J. 
Johanides. Ani on se nesmířil s myšlenkou, že by člověk tradičně kladený do po-
čátků národního obrození, mohl pochybovat (a Pelcl nepochyboval, o vítězství 
němčiny byl přesvědčen) o další existenci českého národa. Také on proto pod-
souvá Pelclovi úmysl varovat současníky před hrozícím nebezpečím. „Účelem 
byl zvolat hlasitě: pozor, hoří!“39. 

nezbude však, než se smířit s tím, že Pelcl svůj pesimistický soud myslel 
upřímně a že vznik moderního českého národa byl procesem mnohem kompli-
kovanějším, než nám bylo dosud předkládáno. František Martin Pelcl je pak ty-
pickým představitelem přechodné doby a časté kontradikce jeho názorů by tedy 
neměly překvapovat.

38  J: HAnUŠ, cit. d., s. 109.
39  J. JOHAnIDES, F. M. Pelcl, s. 189.

©
 J

iří
 R

ak
 

& 
AC

EC
S,

 2
00

7



©
 J

iří
 R

ak
 

& 
AC

EC
S,

 2
00

7



František Martin
Pelcl

Nová kronyka
česká

Díl čtvrtý
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 N o v á  k ro n y k a  č e s k á ,  I V  3

Kronyky české
díl čtvrtý

Václav Čtvrtý

 V třetím dílu kroniky této již povědíno, kterak král Václav dvou let toliko stá-
ří, s povolení otce svého Karla císaře na království České a potom maje let věku 
svého patnácte, s manželkou svou Johanou na království Římské korunován byl. 
A tak nyní jsa toliko sedmnáct let a osm měsícův starý, počal vládnouti Císařstvím 
Římským a Královstvím Českým. Že k panování takových království a obšírných 
zemí příliš mlád byl, sám se k tomu v psaních, kteréž hned po smrti otce svého 
Václav knížatům vypravil, přiznává. Píšeť králi nějakému v tento rozum: „Odja-
la mi přeukrutná smrt císaře, otce mého nejmilejšího. Zajisté příliš časně mi vzat 
jest. Neboť jsem té naděje byl, že má mladost takového otce a učitele ještě drah-
ný čas užije, a ním vedena bude. Bolestí a zármutkem docela proniknut jsa, ne-
mohu přestati tak veliké ztráty oplakávati, běda mě! Kterak já mladík jsa takové-
ho mistra zbaven, ponesu břemeno těch přenáramných prací a starostí. A tuť vám 
s mnohými slzami a bolestí o té truchlivé smrti srdečně zprávu dávám.“ Papežovi 
takto napsal: „Tato brzká smrt otce mého mé mladé srdce přetěžce ranila a zkor-
moutila./ Bože rač jeho duši věčné radosti a mně síly a své božské milosti popříti, 
abych mohl šťastně vládnouti těmi obšírnými zeměmi a královstvími.“ (Vide epi-
stolas in meo Carolo IV. Urkb. u. 249, 250)
 Václav tedy uvázav se dokonale v království České po smrti otce svého císaře 
Karla, počal velmi šťastně panovati, o čemž kronikář, jenž toho času živ byl, tak-
to píše: „Za krále Václavových let mladých, byl dobrý pokoj v české zemi a ve-
liké bohatství, neb tam pokoj byl zjednal a způsobil ještě otec jeho, slavné pamě-
ti, císař Karel. Jakému bohatství té země byl tím obyčejem přivedl, že všecka ku-
pectví, kteráž z Benátek přes hory korytanské šla, ta všecka musela se prve v Pra-
ze staviti císařským zjednáním a tudy veliké půžitky zemi a zvláště Praze byli při-
vedeni. K tomu také Hora Kutná velmi dobře šla, a mince dobrá byla, a tak země 
hojností oplývala. Ten pokoj nejprve zrušil pan Markvart, neb počal válku vésti 
s králem“ (Continuator Benesii de Horzowic), jakož o tom od 1390 se psáti a vy-
pravovati bude.
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4 F r a n t i š e k  M a r t i n  P e l c l

O jízdách Václavových do Říše Německé

 Král Václav jsa také králem Římským aneb Císařem, velmi o to pečoval, aby 
Říše Římská za jeho panování pokoje užila. Protož hned z počátku léta 1379 vy-
jel z Prahy a bral se do Normberka, odtud k Reinu, a všudy mezi knížaty Němec-
kými pokoj zjednal /…./, že od toho času až do léta 1386 každý rok, někdy také 
dvakrát za rok, do Němec jezdíval, knížata mezi sebou mířil a jich k svornosti na-
pomínal. Ale knížatům to vše nešlo k mysli, neboť sobě Václava, jakožto Císaře 
mladého, nic nevážili a jeho rad nenásledovali, a co se jim líbilo, to v Říši činili. 
Václav to znamenav, vzal k nim nechuť, a přestal k nim jezditi léta 1386, tak že 
ho potom chtěli u sebe míti, že ho prositi museli. Co tam v Němcích těch let řídil, 
o tom jsem v německém životu jeho obšírně jednal, aniž potřebí jest toho v kro-
nice České vypravovati, to však oznámiti sluší, co o těch jízdách starý kronikář 
píše, řka: když král Václav jezdíval ze Reyn, sebral v své zemi, v Čechách, veli-
ké zboží a peníze, a pánův a rytířstva veliký zástup, a tak u veliké hojnosti jezdil 
do Říše skrze bavorské země a skrze Šváby. A kudyžkoli jel v těch zemích, všudy 
na hospodách byla veliká svoboda a ve všem hojnost. A kterak kolivěk měl veli-
ké peníze, když zase jel domů, ještě se jemu na stravu nedostávalo, tak že musel 
některé pány na stravě tam zůstaviti. A tak král Václav mrzut jest z toho, že ho 
takové jízdy mnoho peněz stojí, a knížata říšská že na něj nic nedávají, chtěl se 
léta 1388 důstojenství Říšského odříci, a jeho jinému postoupiti. (Leben Wenzls 
s. 205). Ale žádný se nechtěl tím panováním zaměstnati.
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 N o v á  k ro n y k a  č e s k á ,  I V  5

O Janovi z Vlašima a Janovi z Jenštejna, Arcibiskupích Pražských

 Čtrnáctý den ledna měsíce umřel v Praze Jan Očko z Vlašima, Arcibiskup 
Pražský, v sedmdesátém sedmém létu věku svého. Ten arcibiskup také byl kar-
dinálem, kteréhož důstojenství byl dosáhl léta 1378 dne 17. září měsíce, a tak jsa 
kardinálem postoupil Arcibiskupství Pražského Janovi z Jenštejna vnuku svému, 
jenž toho času byl biskupem míšeňským. Jan Očko za dnův života svého mnoho 
dobrého učinil v svém ouřadu Arcibiskupském, neboť postaviti dal na svůj náklad 
špitál chudým pod Vyšehradem ve jméno Panny Marie. A druhý špitál na Hrad-
čanech k poctivosti sv. Antonína pro chudé kněží a žáky, kteřížby byli pod jeho 
biskupstvím, a ty oba špitály bohatě nadal. Městečko Hošťku a zámek Helfen-
burk koupil k arcibiskupství Pražskému a týž zámek pevnou zdí obehnati dal. Sta-
ré město Roudnické kázal znovu vystaviti a studnici výbornou všem obyvatelům 
téhož města k potřebě dal udělati. V domě také arcibiskupském v menším městě 
Pražském mnoho dal výborně a velmi nákladně stavěti a při témž domu dvě věže 
postaviti. A tak města užitečnými staveními okrášlil. /Scriptor. Rer. Boh. W. II. 
p. 443/ Jan z Jenštejna syn bratrův arcibiskupa předešlého již léta minulého mě-
síce března na stolici Arcibiskupství Pražského dosazen byl (1380). A hned Vác-
lav sobě toho nového Arcibiskupa za svou přednější radu a spovědníka vyvolil.
Kterak Císař Václav sobě nový byt stavěl
 Václav pobyv osm měsícův v Říši Německé a tam své věci pořídiv navrátil 
se do Čech při konci října měsíce a umínil sobě na příhodném místě nový byt vy-
stavěti. Líbilo se mu vrch Březska řečený, v Novém městě Pražském, kdežto jest 
rozkošné vyhlédnutí na Vltavu, na města Pražská, na most, na vinice a na Petřín. 
Že pak to místo klášteru Zderazskému náleželo, povolal k sobě na Vyšehrad pro-
bošta a křižovníkův téhož kláštera a oznámil jim, že se jemu dobře líbí to místo 
nad řekou na skále, jenž slove Březska, na kteréž stojí dům proboštův, jestliže by 
jemu chtěli dáti své povolení, že by on tu chtěl dům sobě krásný vystavěti. Pro-
bošt poradiv se s bratřími, i dal k tomu své svolení, i stala se smlouva mezi krá-
lem a proboštem taková: Aby král Václav dal sobě tu dům pod sklepy postavi-
ti. Nad těmi sklepy pokojové aby byli o dvojích podlahách, a při tom domu aby 
dal postaviti věži vysokou a širokou též pod sklepy, a na tom pokoje o pěti pod-
lahách. Dům čelední blíž k řece také aby kázal vystaviti a zahradu se všech stran 
aby dal velikou zdí ohraditi. Dům proboštův aby byl v rohu té zahrady mezi půl-
nocí a východem slunce. Kaplička pak sv. Václava jenž byla před tím domem, kte-
ráž proboštovi náležela, v níž měli obyčej se pohřebovati proboštové, ta aby nákla-
dem královským vystavěna a rozšířena byla, vedle vůle probošta a kanovníků tak 
však, aby tu též jako prve proboštové zderazští svůj pohřeb měli, a na každý den 
tři kněží, kanovníci zderazští, aby před králem a dvořany jeho tu, v kapli sv. Vác-
lava mše svaté dvě čtené a jednu zpívanou sloužili, a ten dům i s tou věží, též i se 
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6 F r a n t i š e k  M a r t i n  P e l c l

vší ohradou, také i s kaplou předřečenou po smrti téhož krále aby zase na proboš-
ta a na ten klášter, to všecko pravým právem připadlo, jakož pak tak se stalo, a tu 
smlouvu král Václav rozkázal svým listem a pečetí utvrditi, a dům ten předřeče-
ný velmi krásně a nákladně vystaviti. /Hájek list 351) Však teprv léta 1399 docela 
vystaven a dokonán byl. Za časů našich na témž místě byů klášter bosákův řádu 
sv. Augustina, kterýž císař Josef zrušil. Věž Václavova tam ještě podnes stojí. Na 
Zderaze také již žádných křižovníkův ani probošta není.
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 N o v á  k ro n y k a  č e s k á ,  I V  7

O vdání Anny, sestry Václavovy 

1381
 Téhož času přišli poslové Angličtí do Čech, kteříž králi Václavovi oznámili, 
že král Anglický, jménem Richard, za manželku žádá míti kněžnu Annu, dceru 
někdy Císaře Karla, a sestru Václavovu. Václav povolav k sobě sestry své i otá-
zal se jí, chtělali by býti manželkou krále Anglického a tedy královnou Anglic-
kou. A ona poradivše se s matkou svou Alžbětou, Císaře Karla pozůstalou vdovou, 
dala k tomu sňatku své povolení. A tu hned jsou vypraveni Čeští poslové k králi 
Anglickému, majíce plnomocenství mezi ním a kněžnou Annou smlouvu učiniti. 
Ti poslové byli kníže Přemysl Těšínský, Konrad Krajíř, Petr Vartenberský a jiní. 
Ti páni vyřídivše své věci šťastně se zase do Čech navrátili. A po krátkém času 
kněžna Anna se do Anglické země brala, a přijevši do Londýnu, s králem Richar-
dem slavně oddána byla. Král Anglický jsa toho velmi vděčen, že se jemu Anna 
za manželku dostala, Císaři Václavu se zavázal sto tisíc zlatých, když by jich za-
potřebí měl, odeslati, těm pak poslům českým, kteří ty smlouvy zjednali, nařídil 
každému z nich dvě stě padesát hřiven stříbra každoročně do života jich platiti. /
Vide Wenceslai Vitam p. 109/ Kronikáři Angličtí píší, že se paní Anglické od té 
Češky naučili na koni napříč seděti, kdežto před tím tak jako muži na koni jezdi-
ly. (Krecis de l´histoire d´Angleterre, p. 58) Potom také někteří Čechové skrze tu 
krajanku svou do země anglické na učení chodívali, a tam nabyvše povědomosti 
knih Wiklefových, do Čech jich něco přinášeli, lidem jich k čítání podávali a tak 
novoty v náboženství po zemi České roztrušovali.
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8 F r a n t i š e k  M a r t i n  P e l c l

Kterak král Václav ve Vratislavi kněží trestal 

1381
 Téhož léta v městě Vratislavi vznikly velké nevole a půtky mezi kanovníky 
a měšťany a to pro sud piva svídnického, kteréž posláno bylo děkanovi kapito-
ly Vratislavské, že jej ouřad městský podle svobody a obdarování v pokutu vzal 
a vozku do vězení dal. Děkan a kanovníci to velmi těžce nesouce na všecko město 
klatbu vydali a služby boží ve všech kostelích zastavili. Král Václav o tom zprá-
vu maje, dal se na cestu, a čtvro dne po sv. Janu Křtiteli přijev do Vratislavi, žádal 
děkana a kanovníkův, aby aspoň pro jeho přítomnost a ošetření důstojnosti králov-
ské, služby boží v kostelích propustili. Toho když oni učiniti nechtěli, král rozhně-
vav se, kázal všecky kněží z města vyhnati, a statky i důchody jejich ke své ruce 
obrátiti, na vsi pak kněžské /……/ tak že každý na dvořích kapitule patřících bráti 
směl a mohl. Tu nesčíslné množství dobytku do města přihnáno, takže tři sta ovec 
za obyčejné tři zlaté, a jednoho vola za čtvrt zlatého dávali, a když nebyl kdo ku-
povati, veliká stáda dobytků do Čech hnali. Potom druhého roku stalo se porov-
nání mezi králem a kapitulou, tak že povolil, aby Václav, biskup Lubuský /?/, byl 
biskupem Vratislavským a kapitula odpustila králi pět tisíc hřiven půjčených otci 
jeho Císaři Karlovi. Vratislavští pak na ten způsob přijati byli na milost od bisku-
pa, aby každého času v nově volení konšelové hned z domu radního šli do koste-
la a tam přísahali biskupu, že chtí nad svobodami církve ruku držeti, jich zastáva-
ti a hájiti. /Annales Wratislavi apud Nankium in Script. Rer. Sil. p. 338, Welesl. in 
Caldend. Hist. p. 352/ A to bylo poprvé, že se král Václav na kněží rozhněval, je 
přísně a prchlivě trestal, jich proti sobě popudil, což se potom častěji stávalo, ne-
boť tu vadu do sebe měl, že nemoha odporu snésti, v prchlivosti své smrt na od-
porníky vkládal.
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 N o v á  k ro n y k a  č e s k á ,  I V  9

O svatém Janu Nepomuckém 

1383
 Kterak král Václav, jakožto Císař Římský roku 1382 po říši Německé jezdil 
a roku tohoto 1383 měsíce března v Normberce mezi knížaty Říšskými pokoj na 
dvanáct let nařídil a ustanovil a kterak se Říšané k tomu pokoji přísahami zaváza-
li, o tom jsem v životu Václavově dosti obšírně vypravoval, aniž o těch věcích, ja-
kožto cizích, v kronice této psáti jest potřebí. Avšak Hájek v kronice své na tento 
rok o utopení kněze Jana Nepomuckého položil, toho nelze tuto pominouti. Píše 
o tom slovo od slova takto:
 Roku toho Václav král oddal se na veliké neřády, hry, tance rozličné provo-
zuje. Manželka jeho, jenž byla velmi ctná, a šlechetná žena, za takové jeho ne-
pořádné obyčeje se hanbila a jej samotně vostávala, pravíc, aby se svého dobré-
ho otce rozpomenul, že jest on nikdá takových věcí neprovozoval, a kdož takové 
věci před sebe bral, že jej míval v ošklivosti. Skrze takové trestání král proti své 
manželce se pozdvihl a vzal ji v velikou nenávist, tak že jest k ní hledal příčiny, 
aby jí mohl o její život připraviti. Nazejtří po slavnosti svatého Zikmunda povo-
lav k sobě kněze Jana Nepomuckého, jenž byl mistr učení Pražského a kanovní-
ka Pražského kostela a králové zpovědníka, a on ještě bál se Pána Boha, a i polně 
se jeho vyptával, žádaje podtají, aby mu oznámil, jakých hříchův se králová před 
ním Pána Bohu vyznávala, kterýž odpověděl: Králi pane můj, já toho jistě v pa-
měti nemám, a bych měl nebylo by mi to slušné učiniti a vám to také jistě slušné 
není se na to ptáti. Král rozzuřiv se, kázal jej do těžkého podzemního vsaditi vě-
zení, a nemoha na něm nic míti, poslal pro kmotra svého, mistra popravčího, ká-
zal jej ukrutně mučiti, a nemoha se to na něm ani tak nic doptati, kázal jej noč-
ním časem na most Pražský vyvésti a svázaného do vody svrci a utopiti. To když 
se stalo té noci a světla mnohá viděna jsou nad tělem jeho ležícím ve vodě. Král 
když o tom divu uslyšel, na hrad Žebrák odjel, a preláti kostela Pražského, vza-
vše tělo to z vody u kláštera Svatého Kříže na hrad Pražský jsů je slavně nesli, 
a s velikým náboženství v kostele sv. Víta proti oltáři Panny Marie na nebe vzetí, 
pohřbili, a kamenem přikrýti rozkázali. Potom mnozí a rozliční se tu divové dáli. 
A skrze to mnozí jej mučedlníka Božího a svatého býti pravili. A kdožkoli jeho 
svatosti odpíral a svévolně na kříž vytesaný na kameni vstúpil, toho dne světskú 
hanbu trpěl, i rozkázali sú preláti ten hrob železnú mříží odělati. /Hájek, list 333/ 
A ten Jan Nepomucký za věku našeho, totiž léta 1731 /sic J.R./ pak v Římě jakož 
i v Praze velmi slavně za svatého vyhlášen byl.
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10 F r a n t i š e k  M a r t i n  P e l c l

Kterak král Václav Jana Arcibiskupa Pražského ztrestal

1383
 Císař Václav při začátku října měsíce opět jel do Normberka, a tak toho roku 
již podruhé Němce navštívil. V tom pak mezi Arcibiskupem Janem a Čúchem ze 
Zásady, maršálkem královským, veliké vznikly nevole. Čúch, jakožto pán na Lob-
kovicích, dal sobě při té vsi jez na Labi řece pro lovení ryb postaviti. Arcibiskup to 
zvěděv poslal svých lidí do Lobkovic, a dal ten jez rozmetati, právě, že tam řeka 
Labe k Roudnicům patří a nikoli k Lobkovicům. Když nedlouho potom král se 
z Němec do Čech navrátil, Čúch předstoupiv před krále, jemu žalobu svou a stíž-
nost přednesl. Král jsa toho času na Karlštejně, povolal tam Arcibiskupa a jemu 
kázal, Čúchovi škod nahraditi a jez jiný vystaviti. Toho Arcibiskup učiniti nechtěl, 
a Václav rozhněvav se Arcibiskupa na Karlštejně zavřel, a na všecky statky arci-
biskupské prejs pustil. Tu se lidé obořili na dvory a statky arcibiskupské, doby-
tek pobrali, sejpek se zmocnivše je vyprázdnili, rybníky vylovili a tak Arcibisku-
povi na sto tisíc zlatých škody učinili. Staroměstští sobě také ostrov nad mostem 
a přívoz přes Vltavu osobili, což vše tehdáž Arcibiskupovi náleželo. A tak Václav 
v prchlivosti své Arcibiskupa potrestav, propustil ho z Karlštejna, od té však doby 
král na Arcibiskupa a Arcibiskup na krále nevražili, a cožkoli jeden druhému na-
vzdory činiti mohl, to činili.
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 N o v á  k ro n y k a  č e s k á ,  I V  11

O veliké moci Arcibiskupa Pražského

 Byli pak Arcibiskupové Pražští těch časův náramně bohatí a mocní. Neboť jim 
patřili hradové Kyšperk, Horštejn, Helfenburk, Křivsúdov, a města Tejn Horšov-
ský, Příbrami, Rokycany, Roudnice, Knín a jiná, což vše Arbiskup Jan v ty časy 
opevniti, hraditi a opravovati kázal. Míval také při dvoře svém mnoho žoldnéřův, 
rytířův, služebníkův /magnum statum ex multis militibus, clientibus, servis stipen-
dariis tenuit. Scriptores Rer. Boh. S. II, p. 44/. A tak na svou moc a hrady spolé-
haje nemnoho se krále bál, a jemu začasté na odpor stál. /škrtnutý odstavec ?/
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12 F r a n t i š e k  M a r t i n  P e l c l

Kterak král Václav dal stínati měšťany Pražské 

1385
 Toho času Císař Václav opět jezdil po říši Německé, neboť vyjel z Čech při 
konci měsíce června léta předešlého, jel až do Lucemburska, kteréž po smrti strej-
ce jeho Václava, na něho připadlo a tak se tam okolo Rejna déle šesti měsícův 
toulav, teprve se při počátku léta 1385 zase do Čech navrátil. /Vide Vitam Wence-
slai ad A. 1384/ V jeho však nepřítomnosti vznikly v Praze mezi Čechy a Němci 
nemalé rozepře a kyselosti. Neboť se toho času učení Pražské mnoho rozmohlo, 
a Německých studentův do Prahy tak mnoho naběhlo, že se s nimi Pražanům stýs-
kalo. Ač Němci mnoho stříbra a zlata do Čech přinášeli, ale však Čechové pravi-
li, že jich snésti nemohou, protože od nich mnohá protivenství trpěti museli. Neb 
kdyžkoli studenti měli nějakou veselost, buď že večer sv. Jana oheň pálili, žádný 
tu Čech nepřistupuj. Aneb když měli masopust, žádný se tu z Čechův nepřiměšuj. 
Jakážkoli jiná měli veselí, žádný se tu Čech nesměl ukázati. A tak od toho času 
vznikla veliká nevole a záští, až se i mordové nočním časem stávali. To vše Če-
chové velmi těžce nesli. Z toho se však ještě více horlili, že král na ouřad konšel-
ský všecko Němcův nasadil, neboť tehdáž šestnáct Němcův a Čechové toliko dva 
v radě staroměstské sedělo. /Welesl. Calend. Hist. p. 201/ Čechové z toho všeho 
se velmi pohnuli, a společně se někdy nočním časem scházejíce, časté i tajné rady 
mívali. To když se krále Václava doneslo, a jemu oznámilo, že se Čechové pro-
ti Němcům spikají, užasl se, a tu hned v své prchlivosti kázal jíti Jana Hejtmánka 
od bílého Nedvídka a Jiříka od zlaté husy, v jichžto domích Čechové se scházíva-
li, a hned třetího dne, totiž v pondělí po provodní neděli, aneb desátého dubna ká-
zal je oba pod pramenem Vyšehradským stíti. A tím skutkem Václav učinil Něm-
cům velikou vděčnost, a Čechům velikou protimyslnost. /Hájek p. 354/
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 N o v á  k ro n y k a  č e s k á ,  I V  13

O dostavení a posvěcení kostela Pražského

 V druhém dílu kroniky této již povědíno, kterak král Jan a syn jeho Karel kos-
tel nový na hradě Pražském léta 1344 založili. /list 385/ Ten kostel tedy po čtyři-
ceti letech, totiž roku tohoto 1385, bezmála tak jakž jej podnes vidíme dostaven 
a dokonán byl, a to nejvíce pilností a přičiněním Václava Císaře, kterýž také na 
pavlači vnitřní téhož kostela tehdáž dal způsobiti obrazy Císaře Karla a manželek 
jeho, též i svůj a manželky své, tří Arcibiskupův Pražských a těch, kteří správu 
toho stavení vedli a je stavili, jakž to vše ještě po dnes viděti. První tedy den října 
měsíce Jan Arcibiskup Pražský ten nový kostel v přítomnosti mnohých knížat, pá-
nův, opatův a veškerého žákovstva a nesčídlného množství lidu tak Pražského, ja-
kož venkovského, velmi slavně posvětil. Po vykonání toho posvěcení bylo skvost-
né hodování v domě Arcibiskupském při kterémž královna Johanna se všemi svý-
mi paními také byla a král Václav, jenž se s Arcibiskupem ještě hněval, přítomen 
nebyl. /Vita Wenceslai, ut. p. 168/
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14 F r a n t i š e k  M a r t i n  P e l c l

Kterak purkmistr Pražský byl sťat pro pečeť 

1386
 Toho léta byl Purkmistrem v staré městě Pražském Jiřík, příjmím Šverhamer, 
jehož dům byl blíž kapli neb kostela sv. Martina nyní zrušeného. Ten jednoho času 
přišel z domu radního , a žena jeho myla dítě v škopku, a to dítě plakalo, a on ne-
chav tu v světnici tobolky s pásem, což tehdáž místo kapsy nosili, by vyšel ven 
do sklepu, a ona chtící to dítě ukrátiti, vyňala pečeť městskou z té tobolky, a dala 
jemu do vody, aby si s ní hrálo, a potom zapomenuvši na pečeť, i vylila ven z okna 
na ulici vodu, a s ní spolu i pečeť. Po malém čase jda tudy jeden měštěnín i nalezl 
tu pečeť ležící na cestě, i nevěda, co má s ní činiti, , šel k Jakubu Wolflínovi, jenž 
byl toho času Primasem jinak hospodářem města, aneb prvním konšelem, dal ji 
jemu, a on ráno přinesl ji do rady, a oznámil to jiným konšelům. A kyž přišel Jiřík 
Šverhamer Purkmistr do rady, otázal se ho Jakub Wolflín a řka: Kde máš pečeť? 
A on chytiv se za tabolku hledal ji, a nemoha naleznouti pravil, že ji doma zapo-
mněl. A konšelé řekli jemu: jdi a přines ji. A on šel. Oni pak pojavše mistra po-
pravčího, hned šli za ním, a on pohledav a nenalez, chtěl se zase do domu radního 
navrátiti, i potkal se s nimi v síni domu svého, kteří hned jej tu kázali mistru vzíti 
a svázati, a když jej vyvedli před dům z rozkázání jich sťal jemu kat hlavu, i po-
chován jest v zdi krchova sv. Martina, a třetí den na budoucí toho skutku památ-
ku, kázali tu, kdež jemu hlava sťata, na tom místě kříž kamenný postaviti a poto-
mo vždycky slul ten dům u křížků. /Hájek fol. 354/
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 N o v á  k ro n y k a  č e s k á ,  I V  15

Kterak král Václav v ty časy klášterům dobře činil

 Král Václav dvou celých let na větším díle v Praze přebývaje, klášterům vše-
liké dobrodiní prokazoval. Příkladové takových jeho skutků buďte tito: klášte-
ru Zderazskému čtverých svobod udělil. Za jedno aby statkové těch klášterníkův 
nižádnými daněmi nebyli obtíženi. Za druhé aby ti klášterníci při volení nového 
Opata králům ničehož neplatili. Za třetí aby svá obilí, vína etc. svobodně do Prahy 
na prodej vozili a žádného cla neplatili. Za čtvrté aby dům jich Pražský všech daní 
osvobozen byl. Páni Rožmberští založili v Třeboni klášter sv. Augustina a Václav 
toho založení svými listy potvrdil. Staroměstské jeptišky od sv. Ducha žádaly na 
králi, aby jim statkův jejich potvrdil, což on velmi ochotně učinil, právě, že to rád 
činí pro obzvláštní lásku, kterouž k tomu klášteru vždy míval. Mikuláš Praš, měš-
těnín Pražský, vše své jmění klášteru Zderazskému po své smrti odkázal, a Václav 
k tomu dal své povolení. Mnichům karthuským na Oujezdě dovolil dvůr Mokřov 
prodati se všemi toho dvoru svobodami. Kanovníkům karlštejnským daroval faru 
na Tetíně, tak, aby ji podle libosti své osaditi mohli. Mikuláš Tomer, měštěnín na 
Horách Kutnách udělil desíti kop grošův ročně kostelu Kutnohorskému a Václav 
toho nadání potvrdil. Kapitole Vyšehradské také všecky svobody, nadání a vej-
sady svými listy obnovil a stvrdil, v kterýchžto takto mluví: „nejsmeť s to, aby-
chom Bohu všemohoucímu za všecka dobrodiní, za pomoc a štěstí, jichžto osobě 
naší a království tomuto Českému udělovati a popříti ráčí, slušné díky činili, ne-
boť jeho milost Božská nám pomáhá, s námi pracuje, a od nás všeliká protivenství 
odvrací. A poněvadž pro dobré svých zemí a poddaných každodenně mnohými 
pracemi zaměstnáni jsme a tudy málo času nám zbývá, abychom Bohu za tu jeho 
milost slušně děkovati mohli, tedy toho žádáme, aby se to místo nás aspoň skrze 
jiné osoby konalo.“ želivský klášter, řádu Premonstrátského, skrze nešťastné pří-
hody nouzi trpěl a krále o pomoc žádal, kterýž jemu všech daní pominul. Bylo by 
na dlouze všecky milosti v ty časy klášterům učiněné tudy vyčísti a vypravovati. 
/Vide Vitam Wenceslai ad annum 1385 et 86/©
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16 F r a n t i š e k  M a r t i n  P e l c l

Kterak z Řiše přijeli do Čech k Václavovi 

1386
 Císař Václav již dvě léta nebyl v Říši Německé, neboť se domníval, že se Říša-
né podlé pokoje zavřeného a přísahami stvrzeného chovajíce a jeho rušiti nebu-
dou. Ale zmejlil se v svém domnění, neboť rytíři Řišští obyčejně v nepokoji zisku 
svého hledali a mnozí se toliko loupením živili, protož také pokoje nezachovávali, 
různice, sváry, loupeže, pálení a mory vznikly. Protož vysláni byli z Říše do Čech 
slavní poslové k Václavovi králi Římskému a Českému, kteříž přijevše do Prahy 
a před krále poctivě předstoupivše, nejprve ode vší říše učinili slavné pozdravení 
jemu, jakožto Pánu svému, dlouhého zdraví a šťastného kralování vinšujíce, toho 
pravili, že žádají na Pánu Bohu, poddanost i hotovost všelikterakou, nyní i na časy 
budoucí jemu činiti slibujíce. Při tom oznámili všech Říše obyvatelův žádost, že 
toho i za to prosí, aby je ráčil svou přítomností navštíviti, že oni všelikteraké po-
vinnosti, kterýmiž jsou jeho milosti zavázáni chtí učiniti a vyplniti, a přitom rádi 
by jeho milost viděli, jako Pána svého milostivého, tak dále mnoho jiného mlu-
vili. Král vyslyšev poselství, velmi se nad tím mrzel i také hněval, že Říšané po-
koje přiřčeného a slavně založeného nedrželi, dal jim tuto dosti důtklivou odpo-
věď: „Říšané milí! Víte vy i jiní všickni, že jsme knížatům Říšským pokoj usta-
novili. I proč se ho nedržejí? A nevíme, jestli nám to slušné, abychom je měli kaž-
dou chvíli mířiti, poněvadž jsme jich nevadili; pakli by kdo z Říše žádostiv byl na 
náš obličej patřiti, do Čech přijeda, tu nás svobodně bude moci viděti. Avšak pro-
to na tom jsme se postavili, abychom ohlédali, kterak se má Říše“. I řekli poslo-
vé: „kterého pak času máme vaší Císařské milosti čekati, aneb brzo-li ráčíte při-
jeti?“ Král odpověděl: „Kdyžkoli přijedeme, brzo aneb nebrzo, proto my Říši na 
místě jejím budeme moci nalézati“. To poslové slyšíce, divili se takové odpovědi, 
a vzavše od krále poctivé dary, do Říše se navrátili. A když přijeli do Kolína nad 
Rejnem, mnoho knížat Říšských tu shromážděných nalezli, a co jsou v Čechách 
způsobili oznámili. A oni vyslyševše, dlouhou chvíli mlčeli, až hravě z Rejnu, po-
hleděv na jiné, řekl: „poněvadž se jemu tak líbí, nechť jest on pánem v Čechách, 
a my také nad našimi panstvími panovati budeme“. /Hájek fol. 352 ad a. 1383 et 
ad a. 1389/ Ale Václavovi se nezdálo potřebí tak často, jakož minulých let činí-
val, do Říše jezditi, a tam peníze daremně ztráceti. Avšak předce roku příštího se 
opět do Říše odebral.
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 N o v á  k ro n y k a  č e s k á ,  I V  17

O hrozné Johanny smrti, manželky Václavovy

 Král Václav jsa veliký milovník honby a myslivosti posílal do cizích zemí 
pro psy všelijaké povahy, postavy a schopnosti. Mezi těmi přiveden jemu byl je-
den velmi krásný a veliký pes, kteréhož nad jiné sobě vážil, a tak velice naň las-
kav byl, že ho i přes noc v komoře, kdežto s manželkou svou spal, míval. Stalo se 
pak jedné noci, že královna s postele povstala, a tu se ten pes na ni obořil, a popa-
da ji za krk, hned ji na místě uškrtil a zardousil. /Maximus canis mors ipsam per 
sutter arripiens suffocavit. Edmundus Gynter in Chronico Belgico, p. 356/ To ne-
štěstí se stalo 31. den prosince měsíce. Jedenáctého ledna tělo její na Zbraslav ve-
zeno a tu poctivě pochováno bylo. Při pohřbu /1384/ byli: Alžběta, stará králov-
na, pozůstálá vdova po Císaři Karlovi, Jošt Markrabě Moravský, a jiných mnoho 
knížet, biskupův a Prelátův, ale Císař Václav, manžel její, pro velikou žalost a zá-
rmutek přítomen nebyl. /Rex autem ipse est maritus Wenceslaus. non sepulturae 
per moerere. Lupac in Cal. Hist. XI. Jan./ Píše se té královně, že byla velmi ctná, 
nábožná a dobrotivá kněžna, jenž se bála Pána Boha a mnohá bezpráví a příkoří 
od svého mladého a prchlivého manžela snášeti musela, zvláště když ho k dobré-
mu napomínala. Strávila s Václavem devět let v stavu manželském, ale žádných 
dětí neporodila, neboť byla neplodná.
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18 F r a n t i š e k  M a r t i n  P e l c l

Kterak Císař Václav opět do Říše jezdil 

1384
 Císař Václav chtě žádosti Říšanův dosti učiniti, vyjel k nim okolo patnáctého 
února měsíce. Pobyv tam v Říši celých dvou měsícův, a zřídiv všeliké potřebnos-
ti, v měsíci dubnu se zase do Čech navrátil. Ale měsíce července zase jel do Ně-
mec, a v Normberce se až do října zdržoval. Stalo se pak tehdáž, že Císař povo-
lav před sebe Purkmistra Normberského, žádal na něm klíčův městských. A Purk-
mistr odpověděl, že je hned přinese, však aby jemu Císař také připověděl, že mu 
jedné prosby neodepře, což Císař přiřekl. A Purkmistr přinesa klíče řekl: “Žádám 
tedy, aby mi Vaše milost Císařská ty klíče zase hned navrátil“. Císař rozhněvav se 
nade lstí purkmistrovou, dal jemu notný políček, řka: „lstivý člověče, tohoť jsem 
se do tebe nenadál“, a tak mu klíče zase navrátil. /Vide Vitam Wencesl. p. 187/
 Říšané shromáždivše se Moguntium dle nařízení Václavova spůsobili sobě po-
koj na tři léta /1388/. Však když ho roku příštího opět rušili, jedni druhým nási-
lí činili, Císař tam opět najel a nemoha jich smířiti ani upokojiti, tak velice se na 
ně rozzlobil, že toho času důstojenství císařské s sebe složiti umínil. /Vide Vitam 
Wenceslai p. 186 – 205/
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 N o v á  k ro n y k a  č e s k á ,  I V  19

O poutnících 

1388
 Dvanáctý den po slavnosti velikonoční, tj. na den svátosti aneb dvacátého dub-
na takové množství lidu v Praze bylo, že se tomu všichni obyvatelé měst Praž-
ských divili. Někteří se pak obávali, aby se ti hosté měst těch a lidu domácího 
nezmocnili. Ale oni jako lid nezbrojný a poutníci pokojně se chovali a po kos-
telích chodíce, almužny svaté chudým lidem rozdávali a modlitby své pokojně 
Pánu Bohu obětujíce, na mnohým místech a zvláště u hrobu svatého Václava kní-
žete a sv. Vojtěcha, též i sv. Zikmunda slzy své mnozí vylévali, s velikým nábo-
ženstvím svých hříchův plativše. A spatřivše na Novém městě Pražském při kap-
li Těla Božího Krystovy a jiné svátosti, Pánu Bohu z toho děkujíce, pokojně do 
svých zemí odešli. Moudřejší pak z obyvatelův Pražských vidouce takové množ-
ství lidu chválili Pána Boha a to proto, neb rozvažovali u sebe, jak znamenitý tu 
užitek byl městu Pražskému, počítaje, co by mohl jeden každý z těch hostí nejví-
ce a nejméně utratiti. Počítali, že za těch několik dní ti hosté co jsou potrávili, na 
almužny rozdali, a do svých zemí aby přivezli nakoupili, že jsou více než sto tisíc 
v Praze nechali, a tak tudy Praha velmi bohatla neb do ní jednak ze všech zemí 
poutníci a hosté na každý den a zvláště při slavnosti těch svátostí peníze přináše-
li. /Hájek fol. 355/
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20 F r a n t i š e k  M a r t i n  P e l c l

Kterak Císař Václav hrob sv. Václava ozdobiti kázal

 Císař Václav znamenav, že tak Čechové jakož i okolní národové velikou mají 
pobožnost k svatému Václavu, a k němu pilně putují, jemu poctivost činíce, ne-
chtěl v tom býti poslední, a tak umínil k jeho poctivosti také přičiniti. Byl pak toho 
času ten obyčej, že kapitoly a klášterové při volení Proboštův a Opatův svých krá-
lům Českým znamenité dary dávali, i nařídil král, aby ti darové budoucně v tisíci 
zlatých pozůstávali, a ty aby v nově volení Proboštové a Opatové kapitole Praž-
ské odváděli, pak peníze aby se na okrášlení hrobu sv. Václava vynaložily, tak aby 
se hrob zlatem a stříbrem stkvěl a nad jiné krásnější a ozdobnější byl. /Pessina 
in Phosph. p. 40 ubi dit: Videamus nequaquam fuisse Wenceslaum tam ignavam, 
qualem multi putant – ut cultum sacrorum penitus negligeret/ Z toho se vidí, že 
Císař Václav nebyl v náboženství tak opozdilý a nedbalý, jakž o něm někteří píší. 
Lze tuto položiti dobrodiní, jichžto roku minulého i tohoto kněžím prokázal: Ka-
pitole Pražské potvrdil všech svobod a zvláště cel, jichž jí Bořivoj někdy udělil, 
klášteru břevnovskému povolil za dvacet tisíc zlatých statky koupiti, že však pro-
to více daní platiti nemusejí. Kanovníkům Vlašimským daroval faru Vlašimskou, 
kteráž králům náležela. Klášter Plaský do té doby z lesů svých toliko dva jeleny 
k potřebě své každoročně směl vzíti, a Václav Opatovi a klášterníkům té svobo-
dy udělil, aby jelenův a jiné zvěři dle libosti své štváti, /…../ chytati aneb stříleti 
mohli. Bylo by nadlouze všecky svobody, jichž minulého a tohoto roku Opatům 
a kostelům udělil, tuto vyčísti. /Vide Vitam Wenceslai, p. 188 – 200/
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 N o v á  k ro n y k a  č e s k á ,  I V  21

Kterak Císař Václav ve Chbě sněm Říšský držel 

1389
 Nachází se, že Říšané opět k Císaři Václavovi posly své vypravili, jeho prosí-
ce, aby do Říše přijeti a mezi Němci pokoj způsobiti ráčil, neboť pokoje a smluv 
v Moguntium stanovených, nedrželi, a tak jedni druhé loupili, pálili, vybíjeli 
a mordovali, mnozí přitom zisku svého hledajíce. Václav jim vzkázal, že on pří-
jmy české nehodlá v Němcích, tak jako otec jeho Karel činíval, marně utráceti, 
a oni jemu odpověděli, že důstojnost císařská není pro zisk ale toliko pro pocti-
vost, a tak že jemu nejsou povinni jeho outrat zaplatiti. Nadto také důtklivě pravi-
li: „Kdyby tu bylo piva pražského a žen pražských, častěji bychom Václava v Říši 
mívali“. Ale mám za to, že víno Rejnské předce jest lepší než pivo Pražské a co 
se žen dotýče, že by jich Císař v Němcích tak jako v Čechách, na vozy míti mohl. 
I položil jim Císař Václav sněm obecný, do města Českého Cheb řečeného, naří-
div, aby se sem knížata Říšská na den slavný velikonoční shromáždili. A když se 
ten určený čas přibližoval, vyjel král a Císař do Chba, kdež se také mnoho knížat 
Říšských najíti dalo. A tu byl opět zavřen pokoj veřejný, a knížata, že se ho přidr-
ží, slavně přisáhli. O tom více viz život Václavův v německém jazyku ode mě vy-
daný (p. 209 etc.). A tak Václav té naděje jsa, že se Říše pokojně míti bude, více 
na to nemyslil, aby se jí odřekl.

©
 J

iří
 R

ak
 

& 
AC

EC
S,

 2
00

7



22 F r a n t i š e k  M a r t i n  P e l c l

Kterak židé pražští na Velikou noc zbiti byli 

1389
 Měštěnín jeden v Starém městě Pražském, jenž měl dům nedaleko kláštera 
sv. Ducha v Veliký pátek upadl v těžkou nemoc, a v sobotu poznav na sobě, že se 
jemu nemoc obtěžuje, ráno na Velikou noc poslal pro zpovědníka do kostela sv. 
Mikuláše, kterýžto vzav tělo boží i šel skrze židovské město, a žáci před ním se 
svícemi a zvonečky, vedle obyčeje. Muži někteří a ženy šli za ním. Ty zvonečky 
uslyševše židé, vyběhli, a vidouc kněze, an nese svátost velebnou, počali naň ka-
mením házeti. A on jim řekl: radím vám přestaňte. A oni jemu odpověděli: nepře-
staneme. Však máš s sebou Pána Boha, nechť tebe chrání, a v tom házejíce naň, 
tak až mu z rukou tělo Boží na zemi vyrazili. To slyšíce a vidouce ti, kteří za kně-
zem šli, na židy se obořili, a židé málo pozastavivše se, do svých domův vskočili, 
a křesťané za nimi, pohlavkujíce je, běželi. V tom jiní židé přiběhli s braní, chtíce 
svých brániti. Zatím pak křesťanův pořád přibývalo, kteří rozhorlivše na židy se 
vytrhli a mocně uhodili. A příbytky jich vybivše, a statky jich rozbivše domy za-
pálili. Židy pak, kteří z ohně utíkali, mordovali, pohlaví ani věku neodpustivše, až 
jich na tři tisíce zabili. Některé toliko ženy a děti, kteříž se domův radních utekly 
a na místě pokřtíti daly, životu zachovaly. Císař Václav o té bouři uslyšev, ze Chbu 
do Prahy pospíšeil, a když se mu to oznámilo, kterak se to vše začalo a dálo, řekl: 
Proč jsou židé na ten den, tak jakž od starodávna bývalo, v svých příbytcích ne-
seděli, a poněvadž jsou na křesťany počátek, a zvláště na jich kněze a na svátost 
velebnou učinili. Což jsou utržili, nechť sobě schovají. Však ode zboží, které lidé 
židům pobrali, museli do domu radního přinésti, a král sobě všecko osobil, neboť 
toho času židé byli otrokové královi, jemužto jich všecko zboží i osoby jich nále-
želi. /Hájek list 355 et alii in Wencelai meos citati auctores/
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 N o v á  k ro n y k a  č e s k á ,  I V  23

Kterak král Václav zboží královské na pánech žádá

 Král Václav znamenav, že se mi nikdy peněz nedostává, zvláště když do Říše 
jezdil, radil se svými radami co by to bylo, a kterak by se to zpraviti mohlo, kte-
říž jemu odpověděli, že království České jest bezmála celé zavedeno, a že jsou 
příjmy velmi skrovné, a to proto, že zboží a statkové královští téměř všickni jsou 
pánům Českým zastaveni, Arcibiskup jediný že jest v držení sedmi měst králov-
ských a mnoho zámkův a tvrzí že kněžstvo, jemuž třetí díl království náleželo, dle 
svobod svých a nadání žádných daní neplatí, a tak že jiné rady není, než aby král 
rozkázal sněm zavolati, a na tom sněmu, aby se král s těmi pány radil, kteříž drží 
nejvíce královských měst a jiných zboží a statkův. A k tomu král povolení své dal, 
i rozkázal sněm zavolati. A když se sjeli k tomu sněmu, král všed mezi pány a ry-
tíře, řekl: „Milí páni a rytířstvo, raďte nám k tomuto, že páni a rytířstvo a páni jiní 
drží království České a užívají jeho, a my se tomu díváme, i raďtež nám k tomu, 
kterak bychom mohli jeho zase dosáhnouti, nebo bude-li to na dlouze, bojíme se, 
aby toto království nebylo knížetstvím.“ A páni s rytířstvem žádali krále za pokoj, 
že se chtí o tom raditi. A král řekl: „Páni milí a rytířstvo tažte se zdrávi“. A když 
se páni poradili mluvil pan Veytminer od těch odevšech pánův a řka: „Milostivý 
králi, pane a pane náš nejjasnější, páni tito všickni Vaší královské milosti děku-
jí z potazu. Milostivý králi! páni tito všickni zvěřili jsou mi a razkázali Vaší Jas-
nosti královské vůli jich oznámiti a povědíti: Milostivý králi! což jsou předkové 
jich užívali za jiných králův, že Vaše královská Jasnost také jim toho ráčila po-
příti, jako král a pán jich milostivý“. I řekl jim král Václav: „Což páni nemůžeme 
od vás zdravějšího naučení míti?“ I řeklo panstvo: „Milostivý králi, Vaší Jasnos-
ti věříme jako pánu svému, že nás ráčíte při tom zůstaviti jako král a pán náš mi-
lostivý“. I řekl jim král Václav: „na ten čas musím to Pánu Bohu poručiti, i dal se 
s pány v jinou řeč, i nechal půl léta tak. /Cont. Benesii de Horžovic/
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24 F r a n t i š e k  M a r t i n  P e l c l

O sněmu krvavém, kterýž držán byl ve Vylémově 

1390
 O tom sněmu Vylémovském kronikář starý vypravuje takto: „A po nedlou-
hém čase opět se král se svou radou tajnou poradil, i radili, aby král sněm valný 
rozkázal zavolati, aby se jak chudí, tak i bohatí sjeli k Vylémovu pod milostí král-
voskou, kdožby nepřijel. A král tajně s svou radou veřejnou rozkázal, aby jemu 
jeho milosti udělali tři stany, jeden bílý, druhý černý a třetí červený, a rozkázal 
radě své tajné, aby oděncův způsobili, co nejvíce budou moci. A když se sejdou, 
aby ty tři stany obestáli oděnci. a tři katy aby zjednali. A rozkázal sobě ty všecky 
pány naspané dáti, kteříž drží statky královské. A když jsú se sjeli, ptali se páni 
jedni druhých, oč by ten sněm byl obeslán, pověděli jedni druhým: my nevíme. 
A když přijel král Václav posadil se svou radou v černém stanu i poslal pro jedno-
ho z těch pánův, kteříž drželi královská zboží, a když stál před králem, i mluvila 
k němu královská rada: Pane! táže se vás král jeho milost, co jste let užívali krá-
lovství českého, abyste z toho počet učinili králi Pánu jeho milosti, pánu svému. 
A pán, kterýž mluvil, řekl: Milostivý králi, Vaší Jasnosti královské prosím, kdež 
jsou toho předkové moji užívali i za jiných králův, že milost vaše královská ráčí-
te mi také přitom zůstaviti. I řekl král Václav: poněvadž se počtu nedá činiti, kaž-
te mu do stanu červeného. A tam byli tři kati, i kázal ho stíti. I povolal pro jiného, 
a který počtu nechtěl činiti, každého kázal stíti, a který počet činil, tomu kázal do 
stanu bílého, tu ještě byla milost. A tak jich kázal mnoho stínati.
 I měl pan Weytminar jednoho blázna, a ten blázen vetřel se mezi oděnce k čer-
venému stanu. I uzřel ten blázen ana z toho stanu krev potůčkem teče, i vetřel se 
zase ku pánu svému a řekl jemu: Pane, pane, zle se děje.A pán řekl bláznu: bláz-
ne co se děje? A blázen řekl pánu: pane vetřel jsem se mezi oděnce k červenému 
stanu i viděl jsem ana krev potůčkem teče z toho stanu. I řekl pán: nelži blázne, 
i řekl blázen: věru pane nelhu, a toť stojí tři páni spolu a rozmlouvají mezi sebou, 
kdožkolivěk drží královské zboží, že král káže každého stíti. I padlo to na mysl 
panu Weytminarovi. A když také došlo na něj a že stál před králem, bylo mu roz-
kázáno aby udělal počet, co jest držel Českého království zboží a co jest let jeho 
užíval, pán Weytminar pověděl: Milostivý králi, Pane a Pane můj nejjasnější, 
bych měl s sebou reystra nechtěl bych Vaší královské Milosti žádných počtův či-
niti. Což jsem koliv let užíval Vašeho království Českého, Vaší královské milosti 
všecko zase pouštím, i což mám svého zboží jiného, málo nebo mnoho, Vaše Mi-
lost máte hrdlo a lid a tak Vaší královské Milosti se všeím se poddávám, učiňte se 
mnou co ráčíte, jako král a pán můj milostivý. I řekl král: kéž ste se mi poddáva-
li v onen sněm v Praze. Ale teď, že vidíte trestání nad sebou, teprv se nám poddá-
váte. Weytminare, dobřes se potázal s svou myslí, a my také pravíme, kdyby ne-
bylo našich věrných měst, že bychom nejednou neměli co jísti, a vy páni našeho 
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 N o v á  k ro n y k a  č e s k á ,  I V  25

království užívali a my se vám dívali. Nu kažte mu do stanu bílého. A potom král 
Václav s svou radou se poradil, a rada králi radila, aby pan Weytminar užíval stat-
ků královských do svého života skrze tu poddanost, a po smrti jeho, aby zase při-
padla k koruně České, a král k tomu své povolení dal. A tak potom krále Václava 
pro jeho přísnost páni a rytířstvo jímali a do vězení brali, jakž se o tom dále mís-
tem svým bude psáti. /Continuator citatus/ 
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26 F r a n t i š e k  M a r t i n  P e l c l

Kterak král Václav kázal dva pány stíti 

1391
 Páni Čeští zvěděvše, co se na vylémovském sněmu dálo, ulekli se, a zvláště 
ti, jenž byli v držení zboží královských, a k tomu sněmu nepřijeli. Také o tom vě-
děli, že král odjel do Normberka. Ti sobě položili sjezd při středopostí v Králové 
Hradci a tu rokovali o tu těžkost, kteráž se na ně valí od krále Českého. Někteří 
radili, aby toho bylo posláno k samému králi, jiní pravili, aby to bylo skrze posla 
listem a psaním jemu povědíno a předloženo. Ale však žádný o to nechtěl k králi 
jíti ani toho spisovati, neb se každý obával, aby to nebylo od krále zvědíno, že se 
sjeli, a tak se rozjeli. Ale předce to jejich shromáždění králi bylo oznámeno, kte-
rýž o tom uslyšev, nad tím se ulekl i rozhněval a čerstvě se do Čech navrátil. I po-
slal tajně a kázal jíti Hrozka na Čbáně a Jiroše na Hradišti, a ti byli dáni do věze-
ní na Vyšehradě. Páni někteří toho se obávajíce, sjeli se do Berouna, a odtud uči-
nili králi psaní, žádajíce jeho, jako pána svého milostivého, aby je ráčil z toho vě-
zení propustiti. Král jim zase rozkázal odepsati, aby k němu přijeli, a svou potře-
bu před ním oznámili, že je chce rád slyšeti. A po několika dnech pány předřeče-
né Hrozka a Jiroše rozkázal v tom vězení stíti. Jiní to slyšíce, těžce to nesli, ale 
však pro uvarování budoucího zlého mlčeti musili. (Hájek fol. 356)
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 N o v á  k ro n y k a  č e s k á ,  I V  27

Král Václav strašil Pražany 

1391
 Také se král Václav obával, aby se Pražané proti němu nespikli. I obeslal 
k sobě konšely z obou měst Pražských na Vyšehrad, kteříž když přišli, žádal jich, 
aby s ním obědvali, a oni to rádi neradi učinili, pro tu příčinu, neb král již vzal na 
sebe obyčej vinné i nevinné, kteréž měl v nějakém podezření, trestati. A když jsou 
pak seděli za stolem, mistr popravčí předstoupiv před krále, řekl: králi milostivý, 
jest mne potřeba? Král odpověděl: kmotře milý, málo tu vně počkej, budeš míti 
dílo po samém obědě. Pražané králi přísedící nemálo se ulekli. Když se pak oběd 
dokonal, král na Pražany rozličné činil otázky ale Pražané jemu ve všem pokorně 
a poddaně odpovídali, mnohými se hotovostmi zavazujíce, tak bylaliby toho po-
třeba, že by chtěl jeden každý z nich, zaň. Za svého milostivého pána, své hrdlo 
dáti. Král to slyše, poděkování jim učinil, a od sebe je pokojně propustil. (Hájek 
fol. 351) Píše tuto Hájek, že král Václav synu katovu byl kmotrem, a že ho pro-
to kmotrem nazývává. Ale to se víře nepodobá. Ještě podnes člověka jehož jmé-
no nevíme, neb že ho jmenovati nechceme, kmotrem nazýváme, ač nejsme sku-
tečným kmotrem jeho. Nápodobně král, nechtě říci kate, kmotrem ho jmenoval.
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28 F r a n t i š e k  M a r t i n  P e l c l

Král Václav s pány českými válčil

1391
 Mocnější páni Čeští znamenavše, že jich král Václav v prchlivosti své katům 
dává a ti jenž v držení zboží královských byli, obávali se, že je král také k navrá-
cení doháněti bude, protož na to myslili, kterakby se před ním ochránili. Arcibis-
kup Pražský své zámky tvrdil velikým nákladem. (Scriptores Rer. Boem. To II, 
p. 444) Pan Markvart z Vartenberka se zavřel na svém hradu Žleby řečeném, a tu 
se králi veřejně sprotivil. Byl pak ten Markvart muž velmi statečný a v válečných 
věcech zvyklý, a ten počal první válku proti králi Václavovi, časté jízdy z Žle-
bův s některými jeho se přidržujícími na panství královy činil. Král o tom zprá-
vu maje, poslal k němu několik rytířův, by jemu slovem královským přikázali, 
aby války v zemi nezačínal. Kterýž odpověděl, že chce na to dáti králi oustní od-
pověď. A když toho neučinil král se naň hořce rozhněvav, poručil lid sebrati a do 
pole vtrhnouti. I obehnali hrad Žleby a dobyli ho po osmnácti dnech, a Markvarta 
javše do Prahy poslali. Král ho dal do vězení na Vyšehradě a Žleby rozbořiti roz-
kázal. Potom dobyv Rohozce a Zbiroha hradův Markvartových, také je vyvrátiti 
kázal. Ješka pak z Kolovrat, že měl s Markvartem nějaké srozumění, povolal na 
Vyšehrad, kterýž přišed, také byl zavřín do vězení a hrad jeho Kornhuz rozmetán. 
(Continuator Benesii ab Horzowic. Hájel fol. 354 sed male ad a. 1384)
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Kterak se král Václav po druhé ženil 

1392
 Čechové vidouce, že král Václav odbojníky velmi přísně tresce, nechali vše-
ho spikání a seděli pokojně. Václav král to znamenav, byl toho velmi vděčen 
a měl se také k pánům přívětivě. I umínil opět v stav manželský vstoupiti, neboť 
již celých pět let byl vdovcem. Jsa císařem Německým zalíbila se mu Němkynka, 
a věda, že vejvoda bavorský má překrásnou dceru jménem Sofie, kteréž Čecho-
vé Žofie neb Žofka říkali, žádal ji za manželku i obdržel ji. V dubnu měsíci neby-
lo Václava krále v Čechách, i domnívám se, že byl v Mnichově pro svou nevěs-
tu. Máje pak měsíce přivezena byla do Prahy a s Václavem slavně oddána. I při-
jeli s ní otec její, a bratři nevěstini dva, a tu bylo v Praze veselí všelikteraké. Co 
se na rynku staroměstském provozovalo, o tom Hájek takto vypravuje: Přijel do 
Prahy k králu Václavovi lantkrabě z Rejnu (totiž Jan falckrabě z Rejnu a vejvoda 
bavorský) maje v svém houfě osmdesát koní a deset vozův, na kterýchž měl mno-
ho rozličných příprav kejklířských a honcův i kolcův nemalý počet, též i šermí-
řův velmi mnoho. Tu na rynku Starého města Pražského s povolením královským 
kázal dvůr volati, a ti kdožbykoli, buď z Čechův neb z jiných národův rytířským 
během směl se jakžkoli, kolbou, honbou, zápasem neb dřevem házením, šermem 
neb skokem, též i kejklířstvím, však bez úrazu a vady, se postaviti že on chce své-
ho také hned vystaviti a to na den sv. Zikmunda, a ten dvůr trvati má až do osmi 
dní, a tak se stalo. Tu Čechové někteří mnohá rytířství provozovali a zvláště v kol-
bách, v honbách, v zápasích a v házení, tak že jsou Němci toho daleko měli, však 
proto v šermích a v kejklích nemohli Němcův přemistrovati. /Hájek fol. 356/ Ale 
Doubravský, kronikář Český píše, že Čech jeden jménem Žito před všemi kejklí-
ři předčil, neboť prej jednoho kejklíře bavorského celého pohltil, toliko střevíce 
jeho, že blátivé byli, vypliv. Tohoť se jiní kejklíři ohrozili, a ničehož více provo-
zovati nechtěli. /Dubravius, Hist. Boh. l. XXIII/ A tak Pražané toho času měli nač 
se dívati. ©
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30 F r a n t i š e k  M a r t i n  P e l c l

Kterak král Václav založil druhý díl kostela Pražského

 Ten díl kostela Pražského, kterýž podnes stojí, a léta 1385 Václavovým přiči-
něním dostaven byl, jest toliko kůr aneb peřdní díl kostela a proto s předu žádné-
ho štítu nemá a jest nedokonalý. Král Václav vida, že jest dobrý pokoj v králov-
ství, usmyslil nyní také druhý díl stavěti, kterýž dvakrát měl býti větší, než ten, 
jenž podnes stojí. I rozkázav příkopy vykopati, vstoupil do něho druhý den červ-
na měsíce, což bylo na den slavnosti Ducha svatého, a tu položil sám vlastní ru-
kou první kámen k témuž stavení. Byli pak přitom v těch příkopích Jan kníže Ho-
řelecký /!/, bratr králův, Jan arcibiskup Pražský a mnoho jiných prelátův a opa-
tův. To se stalo s velikou slavností a náboženstvím. A tu hned počali základ klás-
ti. Petr Gmundský, kterýž díl přední téhož kostela dostavil, a také stavení mos-
tu Pražského řídil, měl také správu tohoto stavení sobě poručenou. Papež na žá-
dost Václavovu všem, kteřížby k stavení téhož kostela svou pomocí přispěli, ta-
kových udělil odpustkův, kterýchžby kdo navštívením všech kostelův Pražských, 
a jiných na tři míle od Prahy vzdálených, dosáhnouti mohl. Pánům pak a rytířům 
na tři míle okolo Prahy své statky majícím, velel kamení, dříví a jiných potřebných 
věcí za skrovnou cenu dle možnosti k témuž stavení dodávati a dovážeti. Arcibis-
kup Pražský nad tím dobrým skutkem a horlivostí Václavovou velmi se raduje, dal 
v domě svém skvostné hodování, při kterémž také král Václav a jeho nová man-
želka Žofka seděli a svou přítomností uctili, i těšili se z toho všichni, že král s ar-
cibiskupem v dobrém srozumění byli. Ale ne dlouho to trvalo, aniž ten díl koste-
la kdy dostavěn byl, neboť po krátkém čase přehrozné v Čechách vznikly nevo-
le, roztržky a potom i války přeukrutné, takže se to stavení překazilo. /Pessina in 
Phosph. p. 44. Vide Vitam Wencelai Imp. 251 – 253/
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 N o v á  k ro n y k a  č e s k á ,  I V  31

Kterak se král Václav s arcibiskupem svadil a jeho vikáře Jana Pomuka 
utopiti kázal

1393
 Král Václav mínil již dávno ještě jedno biskupství v Čechách založiti, neb 
toho času toliko arcibiskupství Pražské a jedno biskupství totiž Litomyšlské v 
Čechách pozůstávalo. I chtěl Václav z kláštera kladrubského, kterýž toho času 
velmi bohat byl to nové biskupství způsobiti, smrti opatovy, jenž již velmi stár 
byl, očekávaje. A stalo se, že etn opat Racek nazván, téhož času umřel, a takby 
tam byl král biskupa místo opata posadil a starší mnichy kanovníky učinil, tak 
jakž se to za císaře Karla v Litomyšli dálo. Ale mniši kladrubští, snad k tomu 
navedeni jsouce, shromáždivše se, tu hned dřív než Racek vystydl, jiného opata 
zvolili, kterýž do Prahy spěšně se přibrav, tu hned rozkázáním arcibiskupovým od 
vikáře na to opatství potvrzen byl. To když se krále, kterýž toho času na Žebráce 
dvorem byl, doneslo, rozpálil se hněvem a rychle jel do Prahy, domnívaje se, že 
arcibiskup opováživ se toho, snad něco horšího proti němu obmýšlí. Ale vikářové 
arcibiskupští, totiž Mikuláš Puchník a Jan Pomuk, bojíce se hněvu králova, prchli 
do Roudnice k arcibiskupovi. Václav to zvěděv poslal do Roudnice a psal arci-
biskupovi v tato slova: “Arcibiskupe, navrať mi můj hrad Roudnice a jiné hrady, a 
jdi pryč z mé České země, a jestli že se čeho proti mn+ě opovážíš, dám tě utopiti, 
a tak těm nesnázím konec učiním. Přijeď do Prahy.” Z toho psaní se vidí, že král 
ne tak pro to stvrzení opata kladrubského, jako proto na arcibiskupa hněviv byl, 
že jemu hradův královských vydati nechtěl. 
 Arcibiskup uposlechl, a přijev do Prahy, postavil se před krále, a velmi se 
před ním kořil. Král to vida, tím více se rozhořčil. I rozkázal, aby se arcibiskup 
s celou svou kapitolou shromáždil, že tam chce s nimi promluviti. Arcibiskup, 
maje množství oděncův, šel do domu svého, a král přišel k kapitole, tázal se tu 
shromážděných, co se to děje, a pročby králi svému protivni byli. Děkan jemu 
odpovídal, a snad důtklivě; král prchlivý tak se velmi rozpálil, že děkana Bo-
huslava. muže starého, hruškou meče svého v hlavu udeřil a jej ranil i rozkázal ho 
vésti do vězení hradu. Jiné pak, totiž Puchníka a Pomuka, vikáře arcibiskupovi, 
Václava probošta míšeňského a Stipru, dvořenína arcibiskupova, kázakl vésti do 
vězení staroměstského. A všed sám do vězení, vyptával se jiich a chtěl od nich 
zvěděti, zdaliž arcibiskup nějaké spiknutí proti němu obmejšlí. Václav probošt byl 
propuštěn a ostatní kázal mučiti. Stipro a Puchbník, zapsavše se, že se arcibiskupa 
nechtí přidržeti, také ušli z vězení, ale Jan Pomuk, nechtě nikterak se vůli králově 
poddati, byl ještě mučen, a naposledy kázal ho král svázaného na most pražský 
vésti, s mostu do Vltavy uvrci a utopiti. To se stalo v noci dvamecítmé den března 
měsíce. 

©
 J

iří
 R

ak
 

& 
AC

EC
S,

 2
00

7



32 F r a n t i š e k  M a r t i n  P e l c l

 Byl pak ten Jan Pomuk muž vážný a nevinný, na sobě maje způsoby i mravy 
výborné; že toho opata potvrdil, to učinil z rozkazu arcibiskupova. Nacházím 
o něm, že byl syn Jana Wolflina, měštěnína pražského, léta 1374 byl písařem 
vikářským s léta 1380 afrářem u sv. Havla na Starém městě Pražském. Léta 
1381 dosáhl doktorství v učení pražském a léta 1383 již byl kanovníkem na 
Vyšehradě a vikářem arcibiskupským v věcech duchovních. Na rok 1390 se 
jmenuje arciděkanem žateckým.
 Arcibiskup pražský vida, co se s jeho vikáři a kanovníky děje, utekl pěšky z 
Prahy na svou tvrz Špýchar řečenou, kterouž teprve sedmého dne došel, neboť 
obávaje se rozkazem královým chycena býti, sem a tam potají se potulkoval, až 
se zámku svého dobral. /Vide Wencelai vitam/
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 N o v á  k ro n y k a  č e s k á ,  I V  33

Kterak král Václav svého přečinění pykal

 Kděl, že se ani kněžstvo ani měšťanstvo proti němu nezdvihá , neboť se toho 
velmi bál, také se upokojil, a hněv mimo sebe pustil. I poslal Hynčíka Pluha a dva 
kanovníky na Supí horu pro arcibiskupa a řekl těm poslům toto: Jděte k arcibis-
kupovi a řekněte mu, ež bezpečně ke mně přijíti může. Velmi toho lituji, co jsem 
učinil. Jsemť nad tím příliš mrzut a smuten. Chciť dvěma jeho kanovníkům toho 
poručiti, aby k těm srovnáním mezi mnou a arcibiskupem prohlédli a jestliže jsem 
se provinil, chciť všeho nahraditi a opraviti. Jestliže toho arcibiskup neučiní, budu 
sobě zoufati a ještě něco horšího páchati. A poněvadž hotov jsem pokání činiti, 
povinnost jeho jest, mne kajícího k sobě přijíti.“ Po několika dnech přijel arcibis-
kup do Prahy a předstoupiv před krále, smířil se s ním, však jen na oko, neboť ne-
dlouho potom odjel z Čech do Říma, a tu papeži na krále Václava žaloval. Ale král 
Václav potom toho utrpení velmi želel, neboť Zikmunda Hullera, jehožto ponuk-
nutím se proti arcibiskupu pohnul, na témž místě roku 1405 stíti dal, na kterémž 
Pomuka, Stipra a Puchníka mučiti kázal. Puchníka jednoho času k sobě povolav, 
kázal mu, aby sobě zlata dle libosti i pokladu nabral, a Puchník učinil tak. Václav 
vida, že vždy býval peněz žádostiv, přidal mu ještě více a škorně jeho tolika du-
káty naplnil, že se z místa pro tíž hnouti nemohl. Pak ho léta 1403 arcibiskupem 
pražským učinil. A tak jednoho potrestal a druhému se odplatil. /Vide citatos auc-
tores in Wenceslao ad h. a./
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Kterak král Václav ponejprv jat 

1394
 Ale páni čeští to velmi těžce nesli, že král tak přísně a ukrutně s kněžstvem 
nakládá, a vědouce, že vždy na to nastupuje, aby jemu zboží královské vydali, 
obávali se strachem velikým, aby se někdy v prchlivosti své na ně neobořil. I po-
radivše se s Joštem, markrabím moravským, na tom se snesli, aby krále Václava 
jali. Markrabě moravský přijev do Čech, spikl se s pány k tomu zajetí, naději sobě 
čině, skrze to někdy koruny České dosáhnouti. Sebrav tedy něco pánův a rytířův, 
potloukal se s nimi tajně okolo Berouna, kudy král z Žebráku do Prahy jezdíval. 
A když král osmý den máje měsíce do Prahy jel, zastavil se v Berouně a obědval 
v klášteře minoritském. Tu se naň ti páni obořili, jali ho, a přijevše s ním v noci do 
Prahy, vedli ho na hrad Pražský, a dali k ostříhání Jindřichovi z Rožmberka, jenž 
byl toho času purkrabí téhož hradu. A tak král Václav své svobody na ten způsob 
zbaven byl, že z svého pokoje vyjíti nesměl, ač ho ostatně jako krále všickni ctili 
a jemu sloužili. //Wencelaus aliquom diu honesta custodit mincipatur/
 Mezi tím časem Jošt a páni s Václavem vždy rokovali, k tomu ho majíce, aby 
se jim zapisoval, a on tomu, ač vězeň byl, vždy odpíral. Teprv osmicítmý den své-
ho vězení, nemoha sobě jináč pomoci, a snad se horšího vězení obávaje, k tomu, 
čehož na něm žádali, přivolil. I upsal se, že pány při jejich právích a statcích ne-
chati chce, a Jošt že má býti starostou neb ředitelem Království českého. A v tom 
ho měli svobodna propustiti, čím se však prodlévalo proto, že Jošt ještě jiných za-
psání na Václavovi žádal.
 V tom pak přišla zpráva, že Jan, mladší bratr Václavův, s znamenitým voj-
skem ku Praze táhne. Neboť on zvěděv, co se s Václavem děje, shromáždil voj-
sko a pospíchal bratru svému na pomoc. Jošt a páni obávajíce se v Praze zavře-
nu býti, vzdali svého vězně Jindřichovi z Rožmberka, kterýž ho dobře stráží opat-
řiv, vyjel s ním z Prahy nočním časem dvamecítmého června a vezl ho na hrad 
Příběnice řečený. Tu Václava nějaký čas ostříhav, vezl ho na Krumlov a odtud až 
do Rakous, na tvrz Wildberg řečenou, kteráž rakouským pánům ze Stahremberka 
náležela. A tu Václava krále pod stráží držel. Pokojík, v kterémž král bydlel, ješ-
tě podnes královský sluje.
 Zatím pak Jan, kterýž toho času byl markrabí braniborským a lužickým při-
táhl s svým vojskem k samé Praze, a položiv se tu, oznámil Pražanům příčiny, za 
kterými žádá do města táhnouti. Pražané hned bez odtahův jemu brány otevřeli, 
a tu se teprv zvěděli, že Václav, král a pán jich, na hradě Pražském vězeň byl, če-
muž se velmi divili a jeho litovali. A učinili Pražané smlouvu s Janem tak, aby on 
královstvím Českým vládl tak dlouho, až by Pán Bůh Václavovi k vysvobození 
pomohl. Jestliže by pak Václav v tom vězení umřel, aby on Jan králem Českým 
byl. To se stalo osmecítmého června. A tak Jan, své věci zřídiv, a zprávu maje, že 
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Rožmberští Václava krále v své moci mají, hnul se k Budějovicům a dobyv toho 
města, veliké škody na statcích Rožmberských činil, chtě tudy Jindřicha k vydání 
vězně svého přinutiti. Přišli toho času také poslové říšští do Čech, hrozíce Čechům 
válkou, jestližeby císaře, pána jich, nepropustili. Vejvoda Rakouský Albrecht též 
vzkázal Staremberkovi /!/, aby s králem Českým v zemi nevězňoval, že mu toho 
nesluší. Páni Čeští také na Krumlově s Janem markrabí rokovali, ale dřív než se 
smluvili, Václav z toho vězení Wildberského vynika, již druhého srpna do Budě-
jovic k Janu, bratru svému bezpečně a vesele přijel. Nachází se, že král Václav 
svobodna jsa, za nějaký čas v Budějovicích, v Písku a též na Zvíkově pobyl, až se 
měsíce listopadu zase do Prahy navrátil. Ale to zajetí, kteréž 88 dní trvalo, Václa-
vovi velice škodilo, neboť ho sobě potom Čechové i Říšané méně vážili, ač z své 
prchlivosti a tvrdošíjnosti ulevil /Vide auctores citatos et probationes in Wence-
slao meo p. 281 – 290)
 Tak se stalo to první zajetí i vysvobození Václavovo, jakž jsem je tuto důklad-
ně vypravil. Co však Hájek a jiní ledabylí kronikáři o Špince a lázni bájí, jsouť 
vymyšlené povídačky, kteréž se ani s časem, ani s místem, ba ani s rozumem ne-
srovnávají. /Škrtnutý přípisek: a kdož je ve spisích svých opakuje a za pravdu vy-
dává, donáší sám na sebe, že ani abecedě historické nerozumuje; jediné jaloví pí-
sáci, abecedáři historičtí jich v knihách svých opakují a jimi jixch, aby se veliké 
zdály, nadýmajíce, a že důkladnosti žádné ani schopni nejsou./
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Kterak se král Václav s pány českými smířil

1395
 Ale páni čeští, kteří krále Václava, pána svého jali a jej v vězení měli, valně se 
o svá hrdla báli, neboť o ně přijíti ovšem zasloužili, protož se k vejvodovi Rakous-
kému utekli, jeho o to žádajíce, aby jich hájil, což on také na sebe přijal, a s nimi 
o to smlouvu zavřel, kteráž za let trvati měla. Byliť pak páni tito: Joštmarkra-
bě moravský, Jindřich z Rožmberka, Jindřich z Hradce, Břeněk z Skály, Jindřich 
Berka z Hohenštejna, Jan z Michelsberka, Otta z Bíliny, Vilém z Landštejna, Bo-
ček z Kunštátu, Hašek z Bamberka a Čeněk z Vartemberka, a ti sem králi mocně 
protivili. Jindřich Rožmberský maje něco Rakušanův, vytáhl do pole, a položiv 
se s vojskem svým u Budějovic, toho města, též i Budňan se zmocnil a hrad krá-
lovský Zucktwis (?) řečený, rozbořil (Beneš minorita, p. 65) Král Václav nemaje 
přátel ani pomoci, velmi teskliv byl. Musa sem a tam peněz vypůjčovati i půjčil 
mu toho času Henslín ze Závory, měštěnín pražský něco peněz a tak Václav vida, 
žeby pánům českým odolati nemohl, myslel na to, jak by se s nimi smířil. Dal tedy 
Janovi, bratru svému, plnomocenství, aby s těmi pány o pokoj jednal, a ten sem 
i tam jezdě, chtěl pány s králem jich upokojiti, ale ničehož nemohl poříditi.
 Mezi tím pak časem také se Staroměstští bouřiti počali. Král Václav, strach 
maje, aby opět jat a do vězení uvržen nebyl, rozhněval se a kázav brány městské 
zavříti, zrušil radu městskou a jiných konšelův nasadiv, jezdil po Praze s mistrem 
popravčím a kteréhožkoli měšťana v podezření měl, žeby jemu na odpor byl, toho 
povolav, kázal jej ihned na prahu domu jeho stíti. A tak další bouřce přítrž učiniv, 
poslal do Uher k bratru svému Zikmundovi, jenž byl králem Uherským, velmi 
snažně ho o to žádaje, aby do Čech přijel a pokoj mezi ním a pány českými způ-
sobil. Král Zikmund do Prahy přijev, po dlouhém váhání a sem i tam jezdění na-
posledy krále Václava s pány Českými smířil, i zavřína byla s obou stran smlou-
va a nařízení toto: 1) v radě králově buďte páni tito: arcibiskup Pražský, bisku-
pové holomoucký a litomyšlský, Jindřich z Rožmberka purkrabě Pražský, Vilém 
z Landštejnu nejvyšší komorník, Hynek Berka z Hohenštejnu nejvyšší sudí zem-
ský, Břeněk z Skály sudí dvorský, Beneš z Dubé hofmistr, Smil Flaška z Rychm-
burka písař zemský, Otta z Bíliny, Jan z Michelsberkam Boček Kunštátský z Po-
děbrad a Boček z Ryzemberka, 2) těch rad král žádného nessaď, ani čehož v krá-
lovství mimo jich vůle a vědomosti proměň, 3) co se při čase té bouře buď hrad 
nebo statek odjal, to každému navrať, 4) příští svátek svátostí, totiž čtrnáctý den 
dubna měsíce, dotčené rady dsky zemské otevřte, soudu suďte a každému práva 
dávejte, 5) páni, města i klášterové králi Václavovi věrnost přísahejte, tak jakož 
toho Pražané již učinili, 6) po všech krajích země České, že pokoj jest, hlásejte 
a kdož jej zruší, toho trestejte, 7) vypověděnci a psanci svobodu k navrácení měj-
te, 8) groš český tak se bí, že jich osmdesát hřivnu stříbra učiní, 9) kmetové tak 
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 N o v á  k ro n y k a  č e s k á ,  I V  37

jako jindy při soudu seďte, 10) což se koli za té vákly dálo aneb páchalo, to nebu-
diž mstěno. To vše se stalo druhý den dubna měsíce. /Vide diploma in Wenceslai 
vita n. CXXVI/ A tou smlouvou se moc králova nemálo zamrzila. Však se nachá-
zí, že páni čeští některá zboží královská v ty časy navrátili, totiž Jindřich z Chlumu 
hrad Pottenštejn, Beneš z Hořovic Rabštejn, Štěpán z Opočna Lichtenburk a Žle-
by, Oldřich z Hasenburka Přimdu, jakž toho listové dosvědčují. /Vide diplomata 
in Wenceslao p. 329/ Ale to vše žádostivého pokoje, jakž předtím býval, nezpůso-
bilo. Neboť král se potom pánům věčně nedůvěřil, a páni jemu, a pak král zdělav 
sobě službův z rovných lidí, byl na ně laskav a pomáhal jim dobře, a na pány nic 
nedbal. /Continuator Benesii de Horzowic/
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38 F r a n t i š e k  M a r t i n  P e l c l

O Janovi z Jenštejna a Volbramovi z Škvorce, arcibiskupích pražských 

1396
 Jan z Jenštejna, arcibiskup Pražský, nemoha nesnází, různic a bouří, kteréž 
se těch časův v Čechách dály, nésti a na ně patřiti, usmyslil sobě důstojenství ar-
cibiskupské složiti a z Čech se jinam obrátiti. Když tomu král Václav povolil, 
a jemu přiřkl, že Volbrama, sestry jeho syna, arcibiskupem Pražským učiní, tu se 
Jan z Jenštejna arcibiskupství Pražského odřekl. A druhého dne června na to dů-
stojenství posvětiv slavně Volbrama, vnuka svého, bral se do Říma, kdežto od pa-
peže mile přijat jsa, důstojenství patriarchy Alexandrinského od něho dosáhl. Ve-
leslavína o to arcibiskupu píše takto: Zhroziv se nějakého vidění nočního a snu 
o nastávajícím v brze protivenství kněžstva, o proměně náboženství a rozbíhá-
ní duchovních mezi světské, s povolením krále Václava a kapitoly Pražské, dob-
rovolně opustil arcibiskupství, a odevzdal je Volbramovi, příteli svému, nic více 
sobě nevymíniv než toliko potřebu živnosti až do smrti. A tak odjev do Říma, dal 
se do kláštera sv. Praxidy, kdež i zemřel v veliké chudobě, neb mu Volbram na-
posledy nic dáti nechtěl. /Calbed. hist. p. 2/ Volbram , náměstek jehom již byl ka-
novníkem na hradě Pražském léta 1385. Potom proboštem u sv. Apolináře na No-
vém Městě Pražském, i také kancléřem Jana, markrabě braniborského a lužické-
ho.
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Kterak páni čeští zmordováni byli na Karlštejně 

1397
 Spikli se opět někteří páni čeští proti Václavu, kteříž ho nejen jíti, ale také 
o život připraviti chtěli. Toť byli jeho vlastní rady a dvořané, totiž Burkard Strnad 
z Janovic, Štěpán z Opočna, Štěpán Poduška z Martinic a Markold z Borutic toho 
času mistr převorství strakonického. Když se takové hrozné spiknutí krále Václa-
va doneslo, užasl se. I rozkázal Hanušovi, knížeti ratibořskému, kterýž toho času 
byl hejtmanem na Karlštejně, aby se jich osob zmocnil a je přísně ztrestal. Kní-
že Hanuš, kterýž se přidržel krále Václava, a mnoho činil jemu kvůli, někdy i to, 
co slušné nebylo, i poslal pro ty čtyři pány, a také pro některé jiné, totiž pro pana 
z Michelsberka, z Švamberka a z Ryzmburka jich žádaje, aby na den slavný Ducha 
svatého s ním jedli na Karlštejně a že se má s nimi o věci důležité raditi, a oni to 
na žádost jeho učinili. A když bylo po obědě, kníže Hanuš všed do jiného pokoje, 
povolal také do něho Michelsberka, Švamberka a Ryzemberka, a tu jim vůli krá-
lovskou oznámil. I poradivše se, na tom zůstali, aby ti zrádcové, do téhož pokoje 
voláni, a tu hned na místě od nich samých zbiti byli, tak, aby jeden každý z nich 
jednoho na se vzal a jej mečem promrštil. To když se stalo, Strnad z Janovic, Ště-
pán z Opočna a Poduška z Martinic hned ducha vypustili, ale Markold až do dru-
hého dne ještě živ jsa, na smrtedlné posteli se k takovému spiknutí proti králi při-
znal. Jiní páni o tom uslyvše, těžce to vážili a velmi knížeti za zlé měli, a od toho 
času žádný jemu nic nechtěl věřiti, a již mu Čechové více neříkali kníže Hanuš, 
ale mistr Hanuš, proto že tu nedobře mistroval, a někteří jemu říkali nechutný ku-
chař, proto že těm pánům dal nechutnou polévku. Král Václav pak Hanušovi da-
roval všecka zboží a statky, kteréž patřili Strnadu zabitému a Švamberka učinil 
purkrabím pražským. Potom Václav oznámil knížatům říšským a místním, co se 
na Karlštejně a z jakým příčin stalo, i psal jim v ten rozum: „Milí věrní! Dáváme 
vám zprávu, že jsme toho v jistotě shledali, kterak se čtyři z rady naší, totiž Str-
nad, Opočna, Poduška a Markold proti nám, zavázali, chtíce nás o hrdlo připra-
viti. Když nám to od jiných našich věrných rad oznámeno bylo, museli jsme ty 
zrádce, kterýmž jsme mnoho dobrého činili na hrdle, jakž toho i zasloužili, tresta-
ti, aby jiní, tím ohrozeni jsouce, se takových skutků nedopouštěli. /Vide epistolam 
integram in Vita Wenc. Urkb. n. CXXXIV/
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40 F r a n t i š e k  M a r t i n  P e l c l

Kterak král v Praze i po krajích pokoj způsobil 

1397
 Pražané, uslyševše, co se na Karlštejně dálo, ulekli se, a bojíce se přiští Vác-
lavova /!/, ulice řetězy zakusovali a před králem se zavírali. Král přijev na hrad 
Pražský a zastihnuv tu Jošta, strejce svého, kterýž vždy různice v Čechách pů-
soboval, kázal mu, aby do svého markrabství odjel a tam své věci řídil, že ho tu 
není žádná potřeba, a on uposlech odjel bez meškání. Potom kázal Pražanům ře-
tězův z ulic odkliditi, zdi, věže i brány mezi Starým a Novým městem rozmeta-
ti, a že se zdálo, jakoby se jemu protiviti chtěli, museli mu šest tisíc kop, totiž sto 
dvacet tisích nynějších peněz za pokutu složiti, což oni bez průtahův splnili, ne-
boť se jeho prchlivosti a hněvu velmi báli. Mnozí měšťané z Prahy utekli na tvrze 
panské a jiní do Moraby k Joštovi, neboť byl veliký strach po celém městě. /Epi-
stola apud Wenker in collect. arch. s. 315/. Potom jezdil Václav po městech čes-
kých některých až za čtyři neděle. Ta města pro tu příčinu navštěvoval, aby před-
zvědělm co se o něm jedná, a když nic odporného nemohl se doptati, přijel na Vy-
šehrad, a znamenav, že tu žádných není nebezpečenství,m rozkázal učiniti slavné 
hodování a zval k němu purkmistra a konšely Starého i Nového měst Pražských 
a některé z pánův též i rytířstva. Mnozí z nich obávali se, za své životy, nač král 
snad nemyslil. Ale po vykonání toho obědu smířil se s nimi přátelsky, jich žáda-
je, aby jemu v jeho potřebách radni a pomocni byli, a on že se chce k nim pokoj-
ně chovati a jim jako pán jich ukazovati svou milost, křivdy nečiniti, žádnému ani 
ji komu jinému dopouštěti. A oni slíbili věrně a právě se k němu míti jako k pánu 
svému a jemu ve všem radni a pomocni býti. To když uslyšel lid obecný, všick-
ni se radovali, pravíce: buď Pán Bůh pochválen z toho, že jest on sám z nemilos-
tivého krále milostivého nám učinil a tak od té chvíle již k svým podaným se po-
kojněji a spravedlivěji zachovával. /Hájek list 360/
 Král Václav to znamenav, povolal některých osob duchovních i světských 
řádu obecného a učinil z nich sobě kaplany. Některým dal bohaté prebendy. Svět-
ským rozdávalů znamenité ouřady a jiné rozličné dary, pravě jim: Moji milí přá-
telé, vám věřím, že ke mně věrnost zachováte jinak, než onino, jimž jsem činil 
mnohá dobrodiní, a oni mi se zlým odplacovali. Tu z nich jeden každý králi slibo-
val, zaň, jestli žeby toho potřeba byla, i své hrdlo dáti. Potom ti chudí, vzavše od 
krále mnohá dobrodiní, jej z mnohých nebezpečenství, nejednou od smrti vysvo-
bodili /Idem f. 359/
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Kterak král Václav do Říše jel

 Nedlouho po té bouřce přijeli do Prahy markrabě míšeňský a purkrabě norm-
berský, jakožto poslové od celé Říše německé, císaře Václava, pána svého o to žá-
dajíce, aby do Němec přijeti ráčil, oznamujíce jemu, že příměří, kteréž mezi kní-
žaty a městy říšskými v Chbě léta 1389 na šest let ustanovil, již se skončilo a tak 
že sem i tam v říši všelijaké nevole vznikají. Císař těm poslům odpověděl, že při-
jede do Frankfurta, a rozkázal, aby se tam knížata k Vánocům sjeli, že tam s nimi 
o pokoj jednati chce. A vida král, že že se Čechové pokojně mají, ustanovil Pro-
kopa, markrabí moravského, strejce svého, starostou a vladařem království Čes-
kého, a vydal se na cestu okolo dvacétého dne srpna měsíce. A pobyl tam v říši za 
celý rok, neboť teprv v srpnu měsíci roku následujícího zase se do Čech navrá-
til. Kterak tam Václav, jakožto císař, po Němcích jezdil, hrady loupežníkův boři, 
ve Frankfurtu nový pokoj na deset let založil, do Lucemburka jel a odtud krále 
franského v Paříži navštívil, nepořádně arcibiskupa Mohutského zahnati chtěl, 
Ruprechta volence Falckého proti sobě popudil, a co tam v Říši jiného tzen celý 
rok jednal, o tom jsme v životě jeho obšírně vypsal, aniž toho do kroniky této za-
potřebí.
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42 F r a n t i š e k  M a r t i n  P e l c l

Poutníci učinili drahotu v Praze 

1398
 Mezi tím pak časem a v nepřítomnosti Václavově byl dobrý pokoj v Čechách, 
toliko se Praha k nepořádku chýlila. Toho příčina byli poutníci, neboť jich po slav-
nosti velikonoční tak mnoho k spatření svátostí do Prahy přišlo, že velikou draho-
tu způsobili, neb byl skrze ně přišel nedostatek chleba, piva a vína, z toho lid chu-
dý počal se velmi na ty poutníky bouřiti. Ale Pražané osadivše dobře města svá 
žoldnéři, poslali mnoho vozův do krajův okolních a okolo Roudnice koupili obilí 
za sedm set zlatých, a ouřeníci, kteří ho přivezli, prodávali chudině tak, jakž jsou 
sami tam na místě kupovali, a hned na všech mlejních mleti rozkázali, a tak se lid 
chudý upokojil. (Hájek f. 360)
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O válce králově s pány českými 

1399
 Král Václav navrátiv se do Čech s Prokopem, strejcem svým, že jeho v jeho 
nepřítomnosti zemi dobře spravoval, spokojen jsa, daroval mu deset ticích hřiven 
stříbra, za kteréž jemu Bezdězi, Dubú, Potenstein a Albrechtice v zástavu dal. že 
se pak opět někteří páni čeští proti králi bouřiti počali, a na ěnm všelijakých věcí 
žádali, vydal král purkrabí normberskému plnomocenství, aby je s ním smířil, 
Ale ti páni nechtíce o pokoji slyšeti, uzavřevše se do svých tvrzí, z nich králi na 
jeho statcích mnohé škody činili. Ti páni byli Bořek Kunštátský z Poděbrad, Jan 
z Michalovic, Smil z Rychmburka, Otta z Bergova, Jan z Janovic, Beneš z Libě-
šic a jiných patnácte. Král Václav sebrav něco lidu, vytrhl pole a měl v svém voj-
ště dělo veliké, z kteréhož se kule prachem vystřelovaly, a totoť jest první dělo vá-
lečné, o kterémž se v Čechách zmínka činí. Král položiv se u Horažďovic, oblehl 
to město a zmocniv se ho, táhl k hradu Skála řečenému. I stalo se příměří, kteréž 
od sv. Víta až k Hromnicům trvati mělo, a potom páni sšedše se v Benešově pokoj 
zavřeli. /Vide diploma in vita Wenc. n. CLIX/ Téhož léta král Václav kolej svou 
všech daní osvobodil, tak aby žádnému ničehož platiti povinna nebyla. Ta kolej se 
jmenovala kolej krále Václava, kterého pak roku od něj založena byla, nikdež se 
nenachází. Že však již roku 1384 pozůstávala, toho dovodí list téhož roku daný, 
v kterémž se nějaký Štorch tovaryšem koleje krále Václava jmenuje. /Collegii re-
gis Wenceslai collega. Dipl. in archivo Collegii Caroli/ Praví pak král v diplomu 
vejš dotčeném, že vždy o to pečoval a na to myslil, aby se v království Českém 
muži učení stkvěli a Čechové vždy v uměním a učenosti a jiné národy převyšova-
li; a z tohož ohledu že tu kolej založil a bohatě ji obdaroval.
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44 F r a n t i š e k  M a r t i n  P e l c l

O korunování Žofie, manželky Václavovy, na království České 

1400
 Již vejš, na rok 1392 oznámeno, kterak sobě král Václav Žofku, kněžnu ba-
vorskou, za manželku vzal, která ale do té doby ještě korunou českou nebyla oz-
dobena, protože tomu vždy rozbroje a války překážku činily. Král Václav nechtě 
toho díla odložiti, nařídil, aby v pondělí po druhé neděli postní, totiž 15. dne břez-
na měsíce manželka jeho korunována byla. I sjeli se do Prahy k té slavnosti Zik-
mund král Uherský, Václavův bratr, Jošt markrabě Moravský, strejc králův, Fry-
drych pirkrabě normberský, než potom byl první markrabě a volenec braniborský, 
také mnoho pánův a rytířův českých, též i biskupové, proboštové a opatové češ-
tí. Vejvodové bavorští, příbuzní královnini také k té slavnosti povoláni byli, ale ti 
nepřijeli, neboť již byli k zradě, kteráž se toho času v říši proti císaři Václavovi 
osnovala, přistoupili. Dotčeného tedy dne ráno konšelové většího města Pražské-
ho, starší a přísežní s kancléřem a písaři svými, v oděních brunátné barvy sukna 
nyderlandského , majíce v rukou hůlky postříbřené, šli pořadně na hrad Pražský, 
a s nimi všichni cechové s rozžatými svíčkami, a stávše nějakou chvíli tu před do-
mem královniným, tak šli v řadu nejspíše do kostela sv. Víta, za nimi šli opatové, 
biskupové, páni, knížata, králové, potom královna prostovlasá pod nebesy, kteráž 
páni čeští nad ní nesli. Korunu pak nesl pan Jindřich z Rožmberka, žezlo pan Ber-
ka z Hohenštejna, zlaté jablko s křížem nesl pan Jan z Michelsperka, a tak uvede-
na byvše do kostela sv. Víta, an trůn pro ni stkvostně připravený se posadila, při 
ní nejblíže stály abatyše od sv. Jiří ovdověla markrabínka lužická s králem uher-
ským a jinými knížaty a pány. A tu Jan z Osisa, mistr učení Pražského učinil řeč 
v jazyku českém o koruně, žezlu a zlatém jablku. Potom počal Volbram arcibis-
kup pražský mši zpívati, při kteréž královnu tím obyčejem, kterýž císařem Kar-
lem Čtvrtým nařízen byl, slavně mazal a korunoval, a ona posadivše se na trůn, 
tak tu pod korunou seděla, kterouž páni Jindřich z Rožmberka a Břeněk z Skály 
nad hlavou její drželi, neboť jí pro tíž přílišnou na hlavě nésti nemohla. Po skon-
čení té slavnosti královna opět tím pořádkem z kostela sv. Víta do paláce králov-
ského uvedena a k oěbdování na krásně ozdobeném trůnu posazena byla. Tu také 
všechněm, vedle jednoho každého důstojenství a řádu místa k slavnému a vleké-
mu hodování připravena a ukázána byla. Konšelé a starší Starého, Nového a Men-
šího mest Pražských též při témž stolování seděli, s králi a knížaty obědvali a ve-
seli byli, majíce hojnost vína, ryb a všelijakých jídel bez nedostatku. (Urkb. Wen-
ceslai n. CLXV/
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Kterak král Václav s císařství sesazen byl 

1400
 Mezitím pak časem veliké se stalo spiknutí v říši Německé proti císaři a králi 
našemu Václavovi, tak že se knížata a města okolo Rýna veřejně zbouřila. Toho 
všeho původem byl Jan Nasavský, nepořádně volený arcibiskup mohutský, které-
ho Václav z Mohuče vyhnati a Gottfrýda Reininského, pořádně voleného prý ar-
cibiskupa hájiti chtěl. Ale Nasavský mnoho peněz maje všudy, i také v Římě, pře-
placoval a Ruperchtovi, hraběti falckému, připověděl, že jemu ke všemu, i také 
k císařství dopomoci chce, aby ho toliko při mohutským arcibiskupství proti císa-
ři hájil a zastával. A když Václav skrze své posly v Římě u papeže toho pilně jed-
nal, aby Jan Nasavský z stolice arcibiskupské ssazen a Gottfrýd Reininský na ni 
dosazen byl, tu Jan na to snažně myslil, aby Václava s císařství složil a Ruprech-
ta na ně dosadil. I způsobil to naposledy, že trevírského a kolínského arcibiskupy 
a volence k své straně přitáhl a ti sšedše se v Lahnštejně nad Rejnem, to veřejně 
prohlásili, ež Vaclav král Český s císařství složen a na místě jeho Ruprecht Falc-
ký za císaře volen jest. To se stalo dvadcátý den srpna měsíce.
 Přitom také ti čtyři volenci vydali šest příčin, z kterých prej Václava důstojen-
ství císařského zbavili. Ale ty příčiny jsou na větším díle lživé, vymyšlené a jalo-
vé, jakž jsme toho v životě Václavovým obšírně dokázal /Vita Wenceslai p. 411 
– 420/. Císař Václav zprávu o tom dostav, čehož se ti buřičové v Lahenštejně do-
pustili, nepohnul se tuze, neboť o dobře o tom věděl, že volenci sice to právo mají, 
císaře voliti, ale že nikoli práva nemají jeho složiti. Nic méně jim předce na do-
tčené příčiny odpověď dal, jakož o tom králi franskému píše, kteráž však odpo-
věď a obrana Václavova nikdy na jevo nevyšla. Divili se ovšem té opovážlivos-
ti okolní národové, a tak předce Václava za císaře měly země tyto: Česká, Uher-
ská, Polská, Francouzská, Vlašská, Englická, Saská, Brandenburská, Rakúská 
a mnohá města říšská a Václav se vždy až do své smrti císařem neb králem Řím-
ským psal a jmenoval. Ruprechta toliko Bavoři, Falcové a Rejnští za císaře měli 
a tak byli toho času dva císařové v Říši, totiž Václav starý a pořádný, a Ruprecht 
nový a nepořádný, kterémuž někteří Němci i také Čechové Klem přezděli. Však 
umínil císař Václav proti Ruprechtovi, soku svému a jiným nepřátelům svým do 
Říše vojensky táhnouti, i žádal o to krále franského, a by jemu pomocen byl i psal 
jemu v tento rozum: „Někteří volenci své cti a přísah, kteréž nám učinili, zapome-
nuvše, na úraz jména našeho lživé příčiny vymyslili a Ruprechta k tomu vyvolili, 
aby naší cti a důstojenství poškvrnil. Z ohledu tedy přátelství a smluv, kteréž mezi 
námi od starodávna pozůstávají, vás o to snažně žádáme, abyste nám vaší pomo-
cí také přispěli. Pamatujtež také na to, že náš děd, totiž Jan pro vás život v bitvě 
ztratil, a otec náš Karel za touž příčinou krev svou vylil, a tak té naděje jsme, že 
nás v této důležitosti neopustíte, neboť míníme s pomocí příbuzných našich, tež 

©
 J

iří
 R

ak
 

& 
AC

EC
S,

 2
00

7
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i našich věrných pánů českých s znamenitým vojskem proti těm buřičům vytáh-
nouti“. Ale Václav ničehož nikde neobdržel, neboť Francouzové národ nevděčný 
a smluv nezdrželivý, žádné pomoci jemu neučinili. Markrabové moravští, strej-
cové jeho, též i páni čeští, nad tím, co se Václavovi stalo, radujíce se, jemu toho 
přáli a o žádné pomoci slyšeti nechtěli, neboť s ním ještě docela smířeni nebyli /
Vita Wenceslai p. 421/. Václav od svých přátel oklamán a opuštěn jsa, obrátil se 
k Pánu Bohu.
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O založení kláštera Skalického 

 Císař Karel, otec Václavův, chtěl znamenitý klášter zákona cistercienského 
v Skalici České založiti, ale smrtí zachvácen jsa, nemohl toho splniti. Václav, syn 
jeho, umínil nyní to, čehož otec začal, dokonati. Protož kázal napsati čtyři listy pro 
obdarování téhož kláštera. V prvním potvrdil vůle otce svého, že pak ani kláštera 
ani kostela pro ty řeholníky nestálo, tak praví, že chce to vše způsobiti a jako dru-
hým zakladatelem býti. V druhém týž klášter ode všech daní na dvadcet let osvo-
bodil a opatovi dal moc od svých poddaných k stavení kláštera platy bráti. V tře-
tím se zapsal témuž klášteru tři sta kop grošův českých, bez mála šest tisíc zla-
tých nynějšího rázu každoročně platiti, tak aby tam padesát kněží pro služby boží 
na ty peníze chováni byli. V čtvrtém kázal a nařídil, aby se z Hory Kutny každé-
ho týhodne čtyry hřivny stříbra aneb sto zlatých nynějších k vystavení téhož kláš-
tera a kostela dodávaly. To vše král nařídil osmý den listopadu měsíce. /Vide Vi-
tam Wenceslai d. 433/ A to se vše dle nařízení Václavova stalo tak, že ten klášter 
po nedlouhém čase dokonal se a padesáte kněží řádu cistercienského do něho uve-
deno bylo. Téhož roku král Václav duchovním kostela pražského, jenž mansioná-
ři slouli, klášteru zderazskému, zbraslavskému, vilémovskému a jiným mnohých 
dobrodiní uděloval, /ibid./ Aby se také Pražanům zalíbil, mocí království Římské-
ho a Českého nařídil a přikázal všechněm kupcům. kteříž těžká pití jako vlaská 
vína z Salcpurku, z Pasova, z Řezna, z Mnichova a jiných měst bavorských vozí 
do Žitavy, Budyšína neb do Vratislavě, aby žádnou jinou cestou neb silnicí než 
skrze zemi Českou a jmenovitě skrze město Prahu nejezdili a nevozili pod poku-
tou propadení takového vína a tu v Praze nežby dále jeli je na prodej vystavili. /
Welesl./
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O obležení města Prahy

 Ruprech, císař na Rejně, příjmím Klem. počal s císařem Václavem o pokoj 
jednati, žádaje na něm, aby se císařského důstojenství odřekl, a jemu ještě nad to 
díl země České postoupil, a když toho Václav učiniti nechtěl, popudil proti němu 
Jošta a Prokopa markrabá moravských, arcibiskupa pražského a mocnějších pánův 
českých. Také se spikl s markrabím míšeňským, aby do Čech vpád učinil. Sám pak 
syna svého Ludvíka s vojskem do Čech vypravil, kterýžto několika vesnic pope-
lem položiv, do země Falcké se obrátil a ji sobě podmanil, neboť toho času téměř 
všecka koruně České náležela. S druhé strany přitáhli Míšňané do Čech a položili 
se v oboře královské blíž Bubenče. Markrabové moravští, Jošt a Prokop, též i ar-
cibiskup Volbram, Jindřich Rožmberský a jiní páni čeští, lidu válečného sebrav-
še, s těmi Němci se spojili, a obehnavše Prahu, Václava, krále svého, tam obleh-
li. /Circa festum S. Jacobi Jodocius Marchio Moraviae et Marchiones Misnensis, 
et Wolframus archiep. Pragen. et Barones Bohemiae jacuerunt ante Pragam con-
tra Dnum Wenceslaum Bohemiae regem. Chron. Bartossii p. 214/
 Král Václav v takové úzkosti postaven jsa, a nemoha sobě pomoci, počal 
s pány českými o pokoj rokovati a smluvil se s nimi a se vší zemí a všecky nebole 
a zášti, a čtyrem osobám moc dal, aby řád v zemi způsobili, a právo i pokoj v krá-
lovství ustanovili, a všecka města a úředníci na hradích a tvrzech královských, 
aby jich poslouchali, slibem se jim zavazujíce a list od sebe dajíce, aby každý při 
svých právích a řádích ostal, tak, jakž bývalo od starodávna. Také bylo ustano-
veno, že král nemá nové ouředníky bez vůle a vědomí těch čtyř osob dosazovati, 
ani důchody zemské sám spravovati. Jestli žeby král těch smluv nedržel, mají se 
města, hrady a tvrze a všickni ouředníci těch čtyř osob přidržeti. To vše nemá žád-
né újmy právům, kteréž král uherský Zikmund k České koruně má, činiti, a král 
Václav toho na těch čtyrech osobách nebude nikdy nižádným způsobem mstíti, 
protože se vše s jeho vůlí a vědomím ustanovilo. Ty čtyry osoby, kterýmž skoro 
královská moc propůjčena byla, byli páni čeští tito: Volbram arcibiskup pražský, 
Jindřich z Rožmberka, Otta z Bergova a Jan Krušina z Lichtenburka. To vše když 
se s králem Václavem v Prazen dvanáctého srpna stvrdilo a pokoj rozhlášen byl, 
dali se Míšňani na utíkání a přepravivše se přes hory české zmocnili se Donína, 
Plavna, Kunigštejna a jiných měst a tvrzí, kteréž toho časi k České koruně patři-
ly. A tak toho roku království České mnohá zboží v Falci a v Míšni ztratilo, kte-
ráž se k němu více nevrátila. Takž ovšem bývá, když se poddaní králi svému pro-
tivují. /Vide vitam Wenceslai p. 444 etc./
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O Jeronymu z Prahy a Janu z Husince, mistřích Pražských 

1402
 Okolo toho roku přišel do Prahy z Englické země muž jeden stavu rytířské-
ho, jenž tam byl šel na učení, jemuž bylo jméno Jeronym rodem z Nového měs-
ta Pražského z domu, kdež u shnilé ryby sloulo, kterýž jsa tam v městě Obsonia 
učením, když dosáhl a četl kněh Jana Wikleffa, kteréž jednaly o věcech všeobec-
ných, velmi je sobě oblíbil, a některé kusy z nich, totiž o světské a duchovním 
právu, o církvi, o rozličných otázkách proti kněžstvu, jako nějaký drahý poklad 
do Čech a do vlasti své s sebou přinesl: netoliko sám nakažen jsa jedem Wiklef-
fovým, ale také hotov jiné nakaziti. A tito byli artykulové nejznamenitější, z kněh 
Wikleffových vypsané a od Jeronyma do Prahy přinešené: Nejprve, že papež žád-
né větší moci nemí, než jaký jiný biskup, aneb kněz. Očistec v budoucím životě 
že nic není, a kdo se zde neočistí, tam že očistěn nebude. Modliti se za mrtvé že 
jest daremná práce, a to že jest pro užitek kněžský vymyšleno. Panny Marie neb 
svatých za přímluvu před Pánem Bohem žádati, že nic jiného není, než těm sva-
tým posměch činiti. Oltářové vyzdvižení k poctivosti Pánu Bohu neb Panně Marii 
aneb svatým, že mají býti zkaženi a shlazeni. Zákony mnichovské, řády a řeholy, 
že jsou ďáblové vymyslili a ti všickni že mají zakázáni býti. Kněží křesťanští že 
mají chudí býti a nic svého nemíti, toliko aby žebříce almužnami živi byli. Zpo-
věď kněžím že býti nemá, každý jeden sám, když Pánu Bohu na sebe tajně žalu-
jem že na tom dosti. Na krchově pohřeb že jest zbytečný, neb jest všude jednos-
tejná země. Kněží že mají a mohou Tělo Boží posvěcovati krom kostelův všudy 
a na každém místě, Hodin říkání a jiných modliteb, že jest daremné času maření, 
Postové od církve ustanovení, že žádné odplaty před Pánem Bojem nemají. A tak 
mnozí jiní pohoršitedlní artykulové.
 Jeronym řečený přišed k Janovi z Husince, pod svěřením jemu své knihy z En-
glické země přinesené ukázal a přečísti dopustil. Byl pak ten Jan v učení praž-
ském muž jeden a mistr téhož učení a kněz, tak jakž o něm pověst šla, dobrého 
života a ctnostného obcování, jenž měl příjmí Hus proto, že byl rodem z jednoho 
městečka Husinec řečeného. A ten mistr Jan velmi se těm artykulům v týchž kni-
hách položeným protivil, a je jako bludné haněl a tupil, Jeronyma žádaje i pro-
se, nebo aby je spálil aneb někde do jezera vrhl, tak aby jich žádné lidské oko ne-
vidělo, zvláště lid český, jenž jest nových věcí žádostivý, ten žeby se mohl leh-
ce a snadně nakaziti a těmi bludy narušiti. A zvláště co se pohřbu týče, enb z toho 
bludu Čechové nedávno jsou vyvedeni. Mistr Jeronym odpověděl: „Ctný mistře, 
dobře mluvíš, chci já tyto knihy a artykuly svou vlastní rukou tak opatřiti. že jich 
Čechové nebudou ani žádný viděti. Ale obávám se , aby někdo týchž artykulův, 
kteříž obecně v Englické zemi se hlásají, do této země nepřinesl, neb tam někteří 
jsou ještě na učení“. Řekl mistr Jan: „Poctivý mistře, již by to tvá ani má vina ne-
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byla“. /Hájek fol. CCCLXI) Ale Jeronym potom na všecko zapomenuv, čehož Hu-
sovi přiřkl, chodil po domích urozených a jiných lidí rozličných stavův, a to učení 
Vikleffovo hlásal a učil, a půjčoval těch kněh Vikleffových nejvíce těm, ješto na 
Němce nevražili, a to nejen v Čechách činil, ale také v Moravě chodě po tvrzích, 
hradích a městečkách. Ten a takový byl začátek přehrozných věcí, které se potom 
v Čechách dály, jakž se o tom níže psáti a vypravovati bude.

©
 J

iří
 R

ak
 

& 
AC

EC
S,

 2
00

7
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O příjezdu Zikmunda krále uherského do Čech 

1402
 Král Václav velmi se nad tím mrzel, že zbaviv se moci královské, ji čtyrem do-
tčeným pánům českým postoupil, i poslal pro bratra svého Zikmunda krále uher-
ského, té naděje jsa, že od něho pomoci dosáhne. I vyjel naproti němu až do Hory 
Kutny, a přijev atm, vítal Zikmunda, jenž měl s sebou tři tisíce Uhrův jízdních. 
A po dlouhém rokování na to se smluvili a snesli, aby Václav do Říma jel a koru-
ny císařské od papeže přijal. Aby však v nepřítomnosti králově země Česká bez 
hlavy a bez správy nebyla, protož král Václav bratra svého krále Zikmunda vlada-
řem království Českého ustanovil a jemu vší moci královské postoupil, tak aby on 
Zikmund se vším vládl, a Václav aby bez vůle a vědomí Zikmundova ničehož ne-
jednal a nepanoval. A tak se Václav domníval, že pod ochranou bratra svého bez-
pečen jsa, pohodlně posedí, a že ho již páni jímati nebudou. Ale pomohl si z bláta 
do louže. Hned potom Zikmund rozkázal pánům českým, aby se všickni do Prahy 
sjeli a sněm drželi. I začal se ten sněm osmnáctého dne února měsíce. Bylť příto-
men král Zikmund jakožto vladař království Českého a z pánův Wolbram arcibis-
kup pražský, biskupové Holomoucký a Litomyšlský, Heřman z Chustníka nejvyš-
ší komorník, Jindřich Berka z Hohenštejna nejvyšší sudí zemský, Smil z Rychm-
burka nejvyšší písař, Zdislav ze Švamberka, Jan z Vartenberka, Herbert z Kolo-
vrat a jiných třidcet pánův a rytířův mnoho. A tu ti páni v přítomnosti Zikmunda 
některé nálezy vynesli, sloužící k spokojení země, jako: aby žádný proti zemi ne-
sloužil a ji nehubil, a kdož v takové cizí službě se nachází, aby se nejpozději sed-
mého dubna domů navrátil, nechceli dědictví a nápadu svého ztratiti a všeho prá-
va i cti jako jiný psanec, škůdce zemský zloděj odsouzen býti, Zhoubce a škůd-
ce zemského aby žádný nepřechovával, ani s ním neobcoval, pod touž pokutou. 
Všecka braní, moci násilí, opovědi, stráže, nátisky v zemi aby minuly, ale každý 
aby právem zemským živ byl, a kdož by v tom přečinil, téhož zboží má na krále 
připadnouti. Ti nálezové mají ve všech krajích a městech prohlášeni býti. Na tom 
také sněmu se páni čeští s králem Václavem dokonale smířili a tu krále Zikmunda 
za správce a vladaře země České přijavše, jemu věrnost přisáhli, a že králi Václa-
vovi, když do Říma pro korunu císařskou pojede, všecku pomoc přiřkli a přislíbi-
li. To se vše dálo a skončilo pětmecítmý den února měsíce. 
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O Volbramovi, Puchníkovi a Zbiňkovi arcibiskupích pražských

 Arcibiskup pražský zemřel první den máje měsíce téhož léta. Nachází se, že 
byl syn Volbramův ze Škvorce purkrabí vyšehradského a léta 1377 doktorem 
práv duchovních učiněn byl. Kostelu pražskému nic dobrého neučinil a za to, že 
se s nepřáteli krále Václava, kteříž Prahu oblehli spojil, žádnou chválu nezaslou-
žil. Na jeho místo vstoupil na stolici arcibiskupství pražského Mikuláš Puchník. 
Ten byl rodu nízkého, mistrem učení pražského, správce školní v Roudnici, ve-
řejným učitelem v učení pražském, potom kanovníkem pražským a vikářem arci-
biskupským. Tehdáž s Janem z Pomuka mučení podstoupiti musel. Jsa od papeže 
na důstojenství arcibiskupské potvrzen, rozstonal se a devatenáctého dne zář mě-
síce umřel v Poděhusích, dřív než se v arcibiskupství uvázal. Po jehožto smrti ka-
pitola pražská sšedše se volila za arcibiskupa Zbyňka Zajíce z Hazemburka, kte-
rýž toho času byl kanovník na hradě Pražském a probošt na Mělníce. Nenachází 
se kterého dne volen byl, budeme o něm častěji tuto mluviti.

©
 J

iří
 R

ak
 

& 
AC

EC
S,

 2
00

7



 N o v á  k ro n y k a  č e s k á ,  I V  53

Kterak král Václav podruhé jat byl

 Markrabové moravští Jošt a Prokop velmi to těžce vážili, že král Zikmund vla-
dařství země České dosáhl. Chtěli se nad ním a nad Václavem pomstíti, protož 
se proti nim s Ruprechtem císařem Rejnským spikli, kterýž Jištovi připověděl, že 
jemu k české koruně pomocen býti chce a Prokopovi též zlaté hory připovídal, 
s tak je oba k své straně přivábil. Někteří páni čeští také Zimunda za vladaře míti 
nechtěli. Král Zikmund o tom zprávu maje, velmi se hněvem rozpálil i chystal se 
na ně vojensky táhnouti. Znamenav pak, že Václav tak jako prve kralovati chce, 
ač jemu vší moci postoupil a že tu smlouvu nehrubě plní, povodiv se s ním, jal ho 
a usadil jej do věže na hradě Pražském, jeho silnou stráží opatřiv. To se stalo de-
větmecitmý den dubna měsíce. A to Zikmund učinil proto, aby Václav v jeho ne-
přítomnosti všeho, k čemu se s ním zavázal nezrušil, a jemu vladařství země Čes-
ké neodjal. Jsa tedy toho jist a ubezpečen, vytáhl do pole, maje s sebou několik ti-
síc Uhrův dobře ozbrojených.
/Kapitola škrtnuta/
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Kterak král Václav podruhé jat byl

 Král Zikmund vladař a správce království Českého pozoroval, že bratr jeho 
král Václav smlouvy nedrží, a předce že kralovati chce, neboť bez vůle a vědomí 
Zikmundova listy pod pečetí svou královskou vydával, svobody uděloval, zbo-
ží královská města a hrady zastavoval a tak jako předtím panoval a proti smlou-
vě dotčené jednal. /Vide diplomata in Vita Wenceslai p. 460 – 461/ Zikmund to 
znamenav velmi se rozhněval a povadiv se s ním, jal ho, a usadil jej do věže ve-
liké hranaté, kteráž byla na hradě Pražském na východě slunce, a tu jej pod stráží 
s velikou pilností choval. /Continuator Benessi de Horzovicz, Benessius Minori-
ta ad a, 1402. Eodem anno in die S. Petri Sigismundus capro rege Wenceslao etc./ 
To se stalo devětmecítmý den dubna měsíce. A tak Zikmund maje krále Václava 
v vězení, přinutil ho k tomu, že městům a pánům listy svými rozkázal, aby se Zik-
mundovi přísahami zavázali. Ale některá města a páni, zvláště Prokop markrabě 
moravský, jenž měl mnohé hrady v Čechách, toho nechtěl učiniti, pravíce, že král 
vězeň jsa svobodně nejedná, z čehož se Zikmund opět hněvem rozpáliv, na tom 
se v mysli ustanovil, že s svými Uhry do pole vytáhne a Prokopa a jiné pány sobě 
podmaní.
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Kterak král Zikmund také markrabí Prokopa jal

 Král Zikmund dobře opatřiv svého vězně krále Václava, táhl na Prokopa, kte-
rýž se byl zavřel na pevném hradu Bezdězi. A věda, že by toho hradu dobýti oble-
žením nemožná věc byla, vzkázal Prokopovi, že se s ním chce smířiti, a tak slou-
div Prokopa, jal ho. Odtud táhl k hradu Blaníku a kázal Prokopa zavázati na taras, 
a tak lidé Prokopovi nesměli dolů stříleti na pána svého a vzdali se Zikmundo-
vi. Potom oblehl hrad Skalici, na které byl Racek Kobyla, hejtman Prokopův. Ten 
věda, žeby se Uhrům neubránil, kteříž se k útoku chystali, skradl se v noci dolův 
s svými se všemi na hrad Rataje, tak že na Skalici Zikmund nižádného nenalezl, 
toliko jedinú babu. /Cintinuator Benesii ab Horzovicz/ A tak Zikmund dobyv ře-
čených hradův, navrátil se do Prahy, veza sebou Prokopa jatého. A tu v Praze obo-
řil se an komoru Václavovu a všecken jeho poklad, v kterémž na desetkrát sto ti-
síc zlatých schováno bylo, pobral. Také na měšťany veliké daně uložil, a židy ob-
loupiv, o všcko je až na poslední halíř připravil. Sebrav tedy mnoho peněz, bral 
se z Prahy devětmecítmého června a vezl s sebou své vězně Václava a Prokopa, 
jichžto strážní byli oděnci uherští. Přijevše do kláštera Svaté /!/ koruny, tu ti Uhři 
velmi zle hospodařili. Na Krumlově několik dní pobyvše táhli na hrad Šauenberk 
řečený, jenž leží v hořejších Rakousích. Tu pravil, že chce Václava krále přes 
hory tyrolské do Vlach poslati, aby tam v Římě koruny císařské od papeže přijal. 
Ale svůj oumysl změniv, vyjel z Šauenberka na den sv. Vavřince, a bral se s svý-
mi vězni do Vídně. A ti Václava krále českého, bratra svého, vydal vejvodům ra-
kouským, aby ho v vězení chovali a dobře ostříhali, což oni jemu také rádi učini-
ti slíbili. Prokopa vzal s sebou do Uher, tu ho v Prešpurce do vězení dal. /Vide Vi-
tam Wenceslai p. 463 – 469/
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Kterak král Zikmund opět do Čech přijel 

1403
 Král Zikmund dotčeným způsobem své vězně opatřiv, přitáhl opět do Čech 
s dvanácti tisíci Uhrův a tu ti Uhři velmi zle hospodařili, panám a mladým ženám 
násilí činíce. A král jich a vladař český Zikmund, zemi Českou loupil a utisko-
val. Neboť pustil hlas, že na císaře Ruprechta valně potáhne, a k takovému tažení 
že mnoho peněz potřebuje, protož opět na Čechy přenáramné daně uložil, a kdož 
jich dávati nechtěl, toho vězením k tomu přinutil. A zmocnil se také pokladu krá-
lovského, z kteréhož vzal drahou českou korunu, všecko zlato, stříbro, drahé ka-
meny a jiné klenoty. Též vzal stříbrné a zlaté lžíce, nože, mísy, číše a jiné nádo-
by předrahé, jichžto králové čeští při hodování užívali. (Windeck p. 1081) To vše 
rozprodal aneb za peníze do zástavy dal. A když se tak na tu vojnu strojil, dostal 
zprávy, že papež Bonifác Ruprechta na císařství potvrdil, a Ludvíka, krále Napo-
litánského k tomu popudil, že do Uher vpád učiniv, tam se na království Uherské 
korunovati dal. A tak Zikmund musel Čechy opustiti a do Uher jíti, aby tam své 
vlastní koruny hájil. Dřív než odjel, odevzdal vladařství království Českého bis-
kupu litomyšlskému, Jindřichovi z Rožmberka a Břeňkovi z Skály, toho jist jsa, že 
papež Bonifác jest hlavní nepřítel jeho a také Václava krále Českého, nařídil velmi 
přísně, aby se žádných daní, desátkův neb jiných jakýchkoli platů do Říma z Čech 
neodvádělo, aby Čechové žádných nařízení, zapovídání a dopisování z Říma ne-
přijímali a nižádný Čech aby žádných listů na dotčeného papeže neposílal, kdož-
by proti té zápovědi jednal, ten aby vězením trestán a všech důchodův zbaven byl. 
Také rozkázal, aby to vše arcibiskup pražský v kostele na hradě Pražském, a kaž-
dý farář v své osadě na kázání oznámil a prohlásil. To poručení se stalo devátý 
den srpna měsíce a lid český se proti papeži velmi popudil. /In Vita Wenc. Urkb, 
n. 184/
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 N o v á  k ro n y k a  č e s k á ,  I V  57

Kterak Jan z Husince počal kázati v Betlémě

 Jan z Husince, o kterém,ž již vejš zmínka učiněna, toho času počal v Betlémě 
kázati. O témž muži častěji se bude tuto mluviti, pročež se s ním seznamme. Na-
rodil se léta 1369 v Husinci, protož jemu krátce Hus říkali. Léta 1396 dosáhl mi-
strovství a léta 1398 již byl učitelem na vysokých školách Pražských. Léta 1401 
byl děkanem řádu filozovského a léta 1402 zvolen byl za kazatele správce kaple 
svatých Nemluvňátek jinak Betlémské v Starém městě Pražském a správa té kapli 
poručena mu od zakladatele jejího Jana z Mülheimu dvořenína a rady krále Vác-
lava po dobrovolném odevzdání a odstoupení mistra Štěpána z Kolína. Bylať ta 
kaple vystavena léta 1391, aby se v ní českým jazykem kázalo, neboť se to teh-
dáž nikde nekonalo. Hus tedy, o němž Eneáš píše, že byl člověk výmluvný, a pro 
počestnost života, kterýž vedl bez ouhony a lidu vzácný. /Eneas Silv. Hist. Boh. 
p. 35/ Veřejným kazatelem ustanoven jsa, zpočátku kázal na pány, rytíře, panoše, 
na řemeslníky a na měšťany, a tu ho z toho všickni chválili, a naň laskavi byli, že 
tak lidi tuze z hříchův trestal, řekouce, že duch Boží zeňho mluví; ale téhož roku 
znamenav, že vladař Český i také lid obecný k papeži velikou nechuť mají, obo-
řil se na papeže, biskupy, kněžstvo a jiné stavy duchovní až do nejmenšího kněze 
i hned ho mnozí odpadli, zvláště se kněží proti němu zbouřili řkouce, že jest veň 
již ďábel vstoupil a že jest kacíř. A když se potom král Václav zase do Prahy do-
stal a v království se uvázal, také tomu rád byl, když Hus papeže drbal, protože 
se naň tak jako bratr jeho Zikmund, hněval. A když se k němu kněží utíkali a na 
Husa žalovali, řekl jim: dokud na nás světské lidi kázal a nás z hříchův trestal, rádi 
jste ho poslouchali, nyníť také došlo na vás a poslouchejte ho předce, neboť jste 
lidé hříšní tak jako my. /Continuator Benessi de Hořowic/ Ta kaple, v kteréž Hus 
kázal, za časů našich, totiž léta 1786 září měsíce, tak jako mnoho jiných kostelův 
v Praze, prodána a rozbořena byla.
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Kterak král a císař Václav z Vídeňského vězení vynikl

 Mezi tím pak časem král Václav vždy ve Vídni pod stráží držán byl. Omyl 
jest, když někteří se domnívají a píší. že tam Václav v kládě neb v poutech a ře-
tězích, jako zločinec seděl. Kronikáři, jenž toho času živi byli, vypravují, že Vác-
lav při začátku u vejvod Rakouských bydlel; potom jemu dán byl dům prostran-
ný k bydlení, v kterémž s svými Čechy zůstával, neboť tam byli při něm Ruper-
cht Lehnický, Bolek a Mikuláš knížata Münsterberská a z Čechův Beneš z Chus-
níka, Zikmund z Orlíka podkomoří království Českého, Jindřich z Lažan, jehož 
potomci jsou nynější Šlikové, Janek z Velemysle, Jan Šenfeldský, Václav Šraněk 
z Prahy, jeden kněz křižovnický řádu strakonického, a jiní rytíři a panoši. A pro-
tož tomu domu malá Praha říkali a podnes říkají Prážka. I měl Václav svobodu, 
že každý den po obědích na koni vyjížděti mohl, a když se mu tam ev Vídni napo-
sledy stejskalo, myslil na tom kterakby ujíti mohl. Jednoho tedy dne přijel k jedné 
vsi Stadlava řečené, kteráž leží při Dunaji, a uzřev tam rybáře s lodí, sšed s koně 
a dal se od něho sám přes Dunaj na druhou stranu přeplaviti, Tu naň čekal Jan 
z Lichtenštejna s padesáti oděnci, kterýž ho do Nikolsburka v Moravě a tak dále 
do Čech na Horu Kutnu dovedl. To jeho ujetí přes Dunaj stalo se na den sv. Mar-
tina. Zastavil se Václav za několik neděl na Hoře Kutně, a teprv k Vánocům do 
Prahy přijel, z čehož se Pražané velmi radovali, že opět svého pána a krále viděli.
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 N o v á  k ro n y k a  č e s k á ,  I V  59

Kterak král Václav vydal žalobu na krále Zikmunda 

1404
 Král Václav navrátiv se do Čech, vydal žalobu na bratra svého, krále Uher-
ského, kteráž příběhy těch časův potvrzuje, protož ji mlčením pominouti nelze. 
Píšeť sám Václav takto: „Léta 1393 poslali jsme pro bratra našeho, krále Uher-
ského, s kterýmž jsme se bratrsky usmířili, tak jakž se na bratří sluší. Za tu ces-
tu jsme mu platili pět tisíc a pět set kop grošův českých. (Toho času kopa platila 
asi 20 zlatých nynějších peněz.) Však předce potom pány český k tomu nabídl, že 
nás jali, a v tom zajetí jsme vydali na dva tisíce zlatých uherských, (Gold – gulden 
to jest jeden dukát nynějšího rázu) s těmi penězi jsme chtěli do Říma jeti, a koru-
ny od papeže přijíti. Po dvou letech jsme ho opět žádali. aby do Čech přijel a nás 
s pány usmířil. A on přijev vzal od nás pět tisíc dvě stě a jedenmecítma kop gro-
šův. A zapsal se, že nám chce ve všem pomáhati a rád sloužiti. Ale on naše podda-
ný ještě víc proti nám zbouřil, a neplnil toho, k čemuž se nám byl zapsal. Po dvou 
letech jsme opět proň poslali, abychom se bratrsky sjednotili. A tu nám slíbil, že 
nás chce, jak živ bude, celou svou mocí proti nepřátelům našim brániti, jakž toho 
zápisové jeho dokazují, ale ničehož k naší obraně nekonal, jakž to vůbec známo. 
A za touž cestu jsme mu čtyři tisíce kop grošův dali. Jakž potom on Zikmund od 
svých pánů uherských jat byl, tu jsme mu, jakožto bratru svému pomocí přispěli. 
A poněvadž jsme jemu pomohli, domnívali jsme se, že se polepší an nám také po-
máhati bude, a tu jsme proň poslali, i vzdali jsme jemu všech zemí a poddaných , 
aby tím lépe našim nepřátelům odolati nás hájiti mohl. Ale on nás jal a vsadil nás 
do věže, do kteréžby se toliko zlopověstní lidé sázeti měli. A tu nás k tomu při-
nutil, že jsme našim poddaným kázali jemu se zavázati, což oni s tou vejminkou, 
aby nám to k újmě nebylo, učinili. Při tom také času našim věrným měšťanům 
veliké daně uložil a s nimi svobodně nakládal. V Praze se naší komory zmocnil 
a z ní všecky naše knihy a zápisy pobral, k veliké záhubě země České. Největšího 
našeho nepřátele za nejvyššího komorníka vystavil bez naší vůli a vědomosti, tu-
dyť naše peáva a důstojenství velmi zlehčil. Potom se obořil na židy, naší komory 
poddané, uvrhl je do vězení, a všechno jich jmění sobě osobil i také zápisy jich, 
a to vše našim nepřátelům rozdal, Jestliže praví, že o císařskou korunu jsme ne-
stáli, pravíme, že bychom jí byli dávno rádi přijali, ale on nám v tom vždycky byl 
na překážku a s námi ošemetně nakládal. Kdybychom byli našich pokladů, kteříž 
v desetkrát sto tisících uherských zlatých pozůstávali, tak jsme měli a chtěli, uží-
vali, všecko křesťanstvo i také my žádostivého pokoje užili, ale on tomu vždy bý-
val na překážku. Potom s velikými zástupy lidu svého přitáhl do Čech, kteříž pa-
nám vdovám násilí činili, a naše dobré poddané loupil bezprávně a k politování. 
Také se zmocnil Hory a naší komory naše věrný až do posledního haléře zloupil. 
Na té Hoře (v Kutné Hoře) nám vzal předrahou a pěkně ozdobenou korunu a jiné 
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60 F r a n t i š e k  M a r t i n  P e l c l

zlaté a stříbrné klenoty, a to vše dal našim nepřátelům. Zapsal se nám, že jeho 
dědičné království Uherské k nám připadne, potom to království Joštovi zapsal, 
a nyní ho Albrechtovi Rakouskému připsal a tak nikdy toho, k čemuž se nám za-
pisoval, nedržel. Když nás v vězení měl, tu nám vzal všecky zlaté a stříbrné nádo-
by, kteréž k našemu stolu náležely, tyto rozdal, zastavil neb prodal. Poněvadž se 
tedy tím honosí, že jsme ho vladařem našeho království Českého i také místodr-
žícím říše Německé ustanovili, a se v svých spisích tak jmenuje, tím však sám na 
sebe vynáší, že naším ouředníkem byl, protož od něho žádáme, aby podle práva 
obecného nám z svého ouřadu početl složil a vydal.“ /Vindek col. 1079 – 1082) 
Z toho všeho se vidí, že Zikmund s bratem svým, králem Václavem, šibalsky jed-
nal a všeho jeho neštěstí příčinou byl.
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 N o v á  k ro n y k a  č e s k á ,  I V  61

Kterak král Václav v vězení vídeňském o své zdraví přišel 

1404
 Král Václav, navrátiv se z Vídně do Čech, za časté stonával, neboť jemu jeho 
nepřátelé v tom vězení dvakráte jedu pdali, chtíce ho z toho světa skliditi. Ale po-
mocí Albíka, lékaře svého, obživil, však potom vždy velmi žízníval, tak že té žíz-
ni ne vodou ale vínem dobrým ulehčiti chtě, hned ráno píval, až se někdy i opíjel. 
V takovém pak opilství všelijakých věcí neslušných i také ukrutných se dopustí-
val, Chci je tuto vyčísti, aby se někomu nezdálo, že jich minu Václavovi pochle-
bujíc. Jednoho dne sedě při obědě, pozoroval, že krocan byl nedopečen, i velel, 
aby kuchaře na rožeň vstrčili a jej upekli, však se nenachází, že by se to jeho po-
ručení vykonalo. Jiného dne povolav k sobě kata, řekl k němu: rád bych věděl, 
jak jest člověku, když ho stínají, Obnaživ krk a zavázav si oči své, poklekl a ká-
zal se katu stíti. Kat vyňav meč svůj, dotekl se jím krku Václavova, A on vstav, 
kázal katovi, aby také poklekl, a tu jemu jednou ranou hlavu sťal. Někdy člověka, 
na něhož nevražil, kázal na kůži položiti, a tu jí museli silní lidé tak tuze přitaho-
vati, že ten člověk nahoru vyvržen a padna dolů zase na tu kůži lapen byl. Jiného 
času jsa na honbě, uzřel mnicha, an tu lesem šel na natáhna své lučiště a zastřeliv 
hom k svým dvořanům řekl: „Hle divné zvěře jsem zabil“. A když mu oni vypra-
vovali, že jest mnich, odpověděl: „Mnich nechť sedí v klášteře a modlí se, nemáť 
se po lesích toulati“. A tak o něm píší, že když mírně pil, býval vesel, dobré mys-
li a moudrý, když se ale přepil, že byl zuřivý, zlý a nebezpečný. Však nedlouho ta 
nemoc trvala, neboť ho Albík lékař vyhojil.
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O dvou mužích, jenž přišli z Englantu do Prahy

1404
 Toho léta /škrtnuto „přišli“/ dva muži z Englické země se vloudili do Prahy, 
pod způsobem tím, jakoby na učení přišli. Jednomu bylo jméno Jakub a ten dru-
hý pravil býti bakalářem písma svatého. Druhý slul Kunrád z Kandelburku, jenž 
jest město znamenité v Englantu, a ti oba dali se připsati k učení pražskému a čas-
těji přicházejíce na síň, kdež čtli písma svatá, otázky mnohé činili na jiných, jenž 
byli v písmě svatém vyučení: má-li papež věčí moc než jiný kněz prostý, aneb 
jestli je důstojnější Tělo Boží při mši papežově než jiného prostého kněze, a tako-
vých mnoho křivolakých a bludných artykulův vydávali. O to když byli od mis-
trů některých trestáni, pravili, že to činí proto, aby se víře naučili. Času jednoho 
vystoupiv mistr Linhart Duba řekl jim: „Synáčkové, odkud jste vy?“ A oni řek-
li: „Z země Englické jsouce jsme sem přišli na učení“. I řekl jim: „Poněvadž jste 
odtud vyšli, kdež, jakž máme zprávu jest mnoho bludných lidí, snad jste vy něja-
cí bludníci, jakž se tomu z vašich otázek vyrozumělo, protož vidí se mi za slušné, 
abych vám z ouřadu svého zapověděl a zapovídám, abyste s těmi bludy na ško-
lu naši nechodili, paklibyste se toho dopustili, vedle vejsad a nařízení dobré pa-
měti císaře karla, byli byste ohněm spáleni“ a oni to slíbili učiniti. Ale však pro-
to k mnohým zvláště k mladým mistrům tajně přicházejíce, a před nimi své blu-
dy prostírajíce, svými otázkami mnohé dobré Čechy při víře porušovali, a zvláš-
tě mistra Jana z Husince, ješto on byl nových věcí žádostivý.
 Jakub a Kunrád předřečení našli svůj byt u jednoho hospodáře, kterýž sloul 
Lukáš Vilenský, jehožto dům byl na Novém městě Pražském, kdež sloulo u čer-
ných kos na příkopě. I žádali toho hospodáře, aby jim dopustil, že chtí dáti sobě 
síň zmalovati. a on pro ozdobu domu svého tak učinil. I rozkázali namalovati po 
jedné straně umučení Pána Krista, a po druhé straně obcování papežovo. Mejpr-
vé jak papež jede slavně na koni v zlatohlavě do Říma a kardinálové za ním též 
na koních drahými oděvy přistřených. Na druhé straně jede Pán Ježíš pokorně do 
Jeruzaléma a učedníci jeho za ním pěšky bosýma nohama, Opět on papež má tré-
násobní zlatou korunu, a Pán Ježíš hlohovou a trnovou korunu, a tak jiného což 
mohli papeži na potupení dali tu mnoho namalovati, a to ukazovali lidu sprostné-
mu českému, a tím mnohé odvedli od poslušenství a od řádu křesťanského, a mi-
str Jan z Husince, kterýž také přidržel se téhož Jakuba a Kunráda, také i učení Vi-
kleffovam ale ne zjevně, častokrát činíval zmínku o tom malování na kázání, pra-
vě, že jest to pravé vyobrazení. „id pak sprostný, kterýž prve nikdá takového ha-
nění neslýchal, velmi sobě to obliboval, někteří ovšem nad tím se horšili, a tak bý-
valy mezi lidmi časté vády, někteří chválili papeže a jiní haněli. (Hájek list 363)
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 N o v á  k ro n y k a  č e s k á ,  I V  63

Kterak král Václav loupežníky trestal

 Že se v nepřítomnosti krále Václava v Čechách všeliké neřády a vejstupkové 
dály, o tom nelze pochybovati. Neboť když není krále, tu není pořádku. Někte-
ří se tedy rytířové a jiní lidé vydávali na loupež a z svých tvrzí okolním obyvate-
lům, zvláště pocestným, znamenité škody činívali. Takových loupežníků nejvíce 
bylo v kraji Žateckém, protož král rozkázal, aby všickni obyvatelé téhož kraje se 
zdvihli a ty zlosyny vyhladili, což se také stalo, a k víře se podobá, že se to v ji-
ných krajích také konalo. Nejhlavnější pak takový loupežník byl Jan Zoul, kte-
rýž na svém hradě Chejnov řečeném sedě, kupce, jenž z Rakous do Prahy a z Pra-
hy do rakous tudy jezdívali, loupil a mordoval. Král Václav na téhož Zoula poslal 
Zbyňka arcibiskupa pražského, a Zbyněk položiv se s svým vojskem u Chejnova, 
oblehl ho tak dlouho, až jeho dobyl, a jav Zoula s padesáti jeho oděnci, přivedl 
je do Prahy. A je kázal všecky na šibenici pražské zvěsiti. Rytíže Zoula nejvýše. 
Mistr Jan Hus provodil ho až k šibenici, a navedl jeho na to, že obrátiv se k lidu, 
řekl: „Svatá obci, prosímť vás, poproste za mně Pána Boha“, Jan Zoul visel sedm 
let, neb za řetěz oběšen, a jeden blázen byl jemu nohu utrhl, chtě jeho dosáhnou-
ti a pochovati, neb jest každého viselce, kteréhož mohl dosáhnouti, rád pochoval, 
neb do Prahy přinesl a postavil ho v noci hokyni v chrámu a ona musela to zjed-
nati, že ho nesli k sv. Štěpánu na rybníčku, kdež takoví lidi, neb stínané, pochová-
vali. /Vide Continuator Benessii de Horzovic. Vide etiam Vita Wenceslai p. 495/
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Krajští ustanoveni a podkomoří sťat

1405
 Král Václav o to péči maje, aby se na budoucí časy takové loupeže v králov-
ství jeho nedály, rozkázal, aby v každém kraji jeden nebo dva krajští hejtmané 
byli, a to aby plnou moc měli každého zhoubce, zloděje, loupežníka a zákeřní-
ka hned na místě usouditi a ztrestati. Nebylli by sám jeden z těch krajských do-
sti silen toho brániti a takových zhoubcův a zlých lidí se zmocniti, mají jemu jiní 
krajští a také města královská ochotně pomáhati, tak aby byl všudy po celé zemi 
pokoj a bezpečenství. Byli pak na ten čas tito páni a rytíři za krajské ustanoveni. 
V Hradeckém Dětřich z Janovic a Náchoda. V Chrudimském Dětřich z Šternber-
ka. V Čáslavském Vítek z Lípy a Mikuláš z Zrč. V Bechyňském Jindřich z Rožm-
berka, Oldřich z Hradce a Jan z Ústí. V Prácheňském Zdeněk z Rožmitálu a Jan 
z Hradce. V Plzeňském Oldřich z Hažmburka. V Litoměřickém Jan z Vartenberka 
a Berka z Tolštejna, V Boleslavském Vilém z Zvířetic, Jan z Michelsberka a Aleš 
Škopek z Dubé. V Kouřimském Ondřej z Dubé. A tak toho času země Česká byla 
na devět krajův rozdělená. 
 Nedlouho potom král Václav přesvědčen jsa, že Zikmund z Orlíka na ten čas 
podkomoří království Českého nějaká šibalství proti komoře královské provozo-
val, kázal radě Staroměstské, aby ho odpravili.
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Kterak Jeronym Pražský knihy Vikleffovy veřejně chválil

 Potud a do té doby Jeronym knihy Vikleffovy a učení jeho pokoutně po do-
mích rozsíval a vychvaloval, ale již nyní počal tohop veřejně páchati. Jednoho 
dne, když se bylo množství mistrův a študentův v koleji Karlově shromáždilo, on 
všed mezi ně, tu zjevně ty knihy zveleboval, řka: „Mládenci a žáci, kteří se kni-
hám Vikleffovým neučí, ti toliko kůry umění hledají ale pravého kořene a pravých 
základův nikoliv nenalézají“. A tak dále ty knihy a učení Vikleffova obšírnou řečí 
a výmluvností vyvyšoval. Študenti a mistři někteří to slyšíce uvěřili jemu a tu se 
po těch knihách ptali, jich sobě oblibovali a přepisovali a s chutí čítali. Někteří 
jich sobě mnoho vážili, jiní je tupili proto, že mnoho bludův v sobě obsahovaly. 
A tak skrze ty knihy mezu študenty a mistra začasté hádky, nevole a půtky vzni-
kaly. Toho také roku byla tak tvrdá a krutá zima, že lidé po cestách mřeli a hova-
da domácí i lesní, a ptáčkové a stromové pomrzlo. Místy nacházel se led za výši 
člověka. Ta zima trvala od sv. Martina až do postu.
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Učení Vikleffovo za bludné odsouzeno

1408
 Starší mistři učení pražského, zvláště němečtí znamenavše, žeby skrze čtení 
těch kněh Vikleffových ještě věčí nesnáze a bouře povstati mohly, chtěli tomu pří-
trž učiniti, a tak osmnáctého dne máje měsíce v Praze v koleji císaře Karla v svět-
nici veliké bylo svolání obecné všech mistrův učení pražského, kdež bylo 45 ar-
tykulův z kněh Vikleffových vybraných skrze též mistry čteno a tu byly ty arty-
kulové potupení a za kacířské odsouzení. A tu také rozkázáno skrze rektora uče-
ní pražského, aby jich žádný od toho dne nedržel, neučil a nehájil žádným obyče-
jem pod pokutou vyobcování. Ame mnozí mistři a takměř věčí strana jich a obec 
bakalářův a študentův k tomu potupení nepřistoupili. Král Václav, o tom uslyšev, 
rozkázal, aby se všickni doktorové a mistři písem svatých, též i proboštové, ka-
novníci, opatové a převorové z celého království na den sedmnáctý června měsí-
ce do Prahy sešli a nad těmi knihami a učním Vikleffovým a arcibiskupem praž-
ským soud svůj vynesli/Vide Urkb in Vita Wenceslai n. CCXVI/ Sešlo se tedy na 
dotčený den množství doktorův a mistrův světských a duchovních, mezi kterýmiž 
nejhlavnější byli Štěpán Páleč a Stanislav Znojemský, a tu v domě arcibiskupově 
vyřkli, že dotčení artykulové, kteréž skrze učení pražské potupeni byli, skutečně 
jsou bludní, pohoršitedlní a protož jich čtení přísně zapověděli. Také rozkázal ar-
cibiskup, aby doktoři, mistři, bakaláři, študenti a jiní všickni křesťané těch škod-
livých kněh jemu dodali a na dvůr arcibiskupský, k spálení přinesli (Continuator 
Benesii de Horzowicz)
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 N o v á  k ro n y k a  č e s k á ,  I V  67

Kterak se mistři učení pražského o hlasy svadili

 Když císař Karel, otec krále Václava učení obecné v Praze založil, tehdy sta-
novil, aby mistři a študenti na čtyři národy rozděleni byli a ti aby byli tito: národ 
Český, Polský, Bavorský a Saský, a každý z těch národů aby měl hlas svůj ob-
zvláštně při volení Rektora a jiných ouředníkův školních. Chtěl tudy císař cizí ná-
rody na učení do Prahy louditi, neoť z začátku tu ještě bylo málo mistrův českých, 
tak že se jich k ouřadům nedostávalo. Tudy se však stalo, že Němci, totiž Bavoři, 
Sasíci a Poláci, to jest Slezáci, neb se tehdy Slezsko jmenovalo Polskem, tři hlasy 
měli při volení a Čechové toliko jeden hlas. A tak se Němci pomalu učeni praž-
ského zmocnivše, všecky národy téhož učení i počet drželi i klenoty všemi vládli, 
a Čechové se na to dívati museli. A když který Čech povýšen byl na bakalářství 
neb na mistrovství, neměl odkud živu býti, tedy musel z Prahy vyjíti a choditi po 
městech a po vsech a držeti školy a tak sobě živnosti dobývati. Někteří mistři češ-
tí, jako Jeronym z Prahy a Jan z Husince to hořce nesouce, na to myslili. kterakby 
se ta věc napravila. I šli k králi Václavovi s některými urozenými království Čské-
ho, a vyprávěli jemu ty věci, žeby byly neslušné, a žeby se chýlily k skáze jazy-
ku a národu českému, A tak Jeronym jakožto rytíř a dvořenín Václavův a Jan Hus 
jsa zpovědníkem královniným, zaačsté o té věci při dvoře mluvívali. (Continua-
tor Benessi de Horzowicz) Jan z Husince vida, že král Čechům v té věci neopírá, 
povolav některých istrův českých, jako Jeronyma Pražského, Příbrama, Šindlem 
Loudym Borotína, Zvíkova a jiných i jel s nimi na velikou síň koleje Karlovy, 
a udělal řeč latinským jazykem před mistry německými v tato slova: „Císař Ka-
rel, Jeho Milost dobré, chvalitebné a svaté paměti, když toto pražské slavné uče-
ní vysazoval a vyzdvihoval, způsobil tak na ten čas a půjčil toho až do času, aby 
mistři cizí, jenž jsou zde pohostinu v učení pražském měli tři hlasy a Čechové je-
den při volení rektorův, též i při jiných jednáních, a to učinil z té příčiny, neb čes-
kých mistrův málo bylo, leč se který jinde učil a tam mistrem byl, jinak mistrov-
ství držet nemohl. Ale poněvadž nás jest Čechův dosti na tento čas, i jest za spra-
vedlivé, abychom my Čechové tři hlasy a cizí, totiž Němci jeden“. Mistři němečtí 
to uslyševše velmi se rozhněvali a na mistra Jana skřípěli zubami, pravíce, že se 
oni nikterakž z toho nedají vyvésti Čechům, aby měli Čechové tři hlasy a Němci 
jeden a žeby raději chtěli smrt podstoupiti, než toho, čímž jsou od císaře obdaře-
ni, ustoupili. Čechové takovou jich neústupnost sylšíce, vznesli to na krále. Němci 
bez meškání také k králi jeli, a aby mezi nimi spravedlivý o to nález učinil, za to 
jeho žádali, a král Václav přijav k sobě tu práci, dlouhý čas ji na sobě držel, a oni 
s obou stran se vespolek kyselili a jedni druhé haněli, obávajíce se jedni druhých, 
obojí za králem pilně jezdili, o to rozsudek žádajíce. V tom času pak němečtí mi-
stři, bakaláři i študenti sešli se do do Lazarova z ponuknutí mistra Hanuše Rejne-
ra a mistra Rudberta Salcpurghera a jiných a tu všickni se spolu smluvili a přísa-
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hou pod utětím palce u pravé ruky zavázali, jestli že jim to podle jejich vůle ne-
půjde, a nález královský jim příznivý nebude, a nakrátce budouli těch tří hlasův 
odsouzeni, aby všickni z Prahy vyjeli a vyšli. I řekl jim mistr Rejnar: „Však víte 
milí synové, že Praha bez nás Němcův býti nemůže, odejdeme-li, budouť za námi 
král, Pražané i ti mistři posílati, prosíce, abychom se zase navrátili. Pod dlouhých 
jich prosbách a častém za námi pasní, budeme to moci učiniti, a navrátíme se zase, 
teprv je sobě uvážeme, žeť musí po naší vůli býti“. Když se to tak dlouho prodlé-
valo, v tom času mistra Jan Huis dosíhl listu císařského s zlatou pečetí, v kterémž 
se to nalézá, že to učením pražské vysazuje na způsob pařížského, a toho rychle 
podal králi Václavovi, a přitom mu spaní učinil, kterak se má tím listem zpraviti, 
z toho Čechové měli ke třem hlasům dobrou naději. (Idem Continuator, Háje fol. 
365)
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 N o v á  k ro n y k a  č e s k á ,  I V  69

Kterak mistři a študenti němečtí vyšli z Prahy

1409
 Mezi tím časem, kdy se ty věci v učení pražském dály, král Václav jezdil po 
zemích Lužické a Slezské. A pořídiv své věci v Vratislavi, vrátil se ledna měsíce 
na hOru Kutnu, kdežto nějaký čas pobyl. Mistři čeští o tom zprávu majíce, vypra-
vili tam šest mistrův českých ježto byli: Matěj Hiostounský, Jan Šťáhlavský, Jiři 
Bílský, Lučik Lepotický, Mikuláš Pražský a Jan Kříž. Ti přijevše na Horu Kut-
nu a předstoupivše před krále, jemu listu císaře Karla o založení učení pražského 
podali, a stížnosti mistrův českých oznámili. Císař Václav o těch věcech již zprá-
vu maje, povolal do své rady lidí učených a v právích sběhlých, rozvážil spolu 
s nimi tu při dostatečně, také ohledavše list od někdy císaře Karla na též učení vy-
daný, takto o trom vejpověď učinili: Poněvadž se to dostatečně vyhledalo a nalez-
lo z toho vysazení císařského, že on císař to učení vyzdvihuje a vysazuje na způ-
sob učení pařížského, a v Paříži vládnou Francouzové a ne cizí národovém a mají 
tři hlasy a cizozemci jeden, z té příčiny také Čechové mají míti tři hlasy a Něm-
ci toliko jeden. Ta vejpověď se stala na Hoře Kutné osmnáctý den ledna měsíce. 
/Vide diploma in vita Wenceslai n. CCXVII) Čechové slyšíce takový spravedli-
vý rozsudek, poctivě králi a soudcům učinili poděkování. A němečí mistři, dok-
torové, bakaláři a študenti zdvihše se, pryč se vedle svého spiknutí a slibu strojili, 
a někteří hned nazejtří šli a jeli tak velmi, že jich vyšlo z Prahy v osmi dnech více 
než pět tisícův. To se stalo při začátku června měsíce. (Někteří píší, že jich vyšlo 
dvadcet a jiní že čtyřidcet tisíc, ale Eneas položil pět tisíc, což se také k víře podo-
bá.) Té jsouce naděje, že král bude za nimi psáti, aby se navrátili. Někteří se obrá-
tili na Rejn, někteří do Bavor a tak do rozličných německých zemí. Jiní pak mis-
tři spolu se sšedši v Lipště, vzdáli tři dny cesty od Prahy, sobě nové učení, kteréž 
trvá až do dnešního dne zarazili obecné a slavné a jest jako potomek učení praž-
ského. /Hájek list 365/©
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70 F r a n t i š e k  M a r t i n  P e l c l

O škodě, ktertou Praha z odjetí študentů vzala

 Po vyjití pak z Prahy týchž študentův města pražská jako ovdovělá nebo s nimi 
spolu vyšli všecky kratochvíle i užitkové, měšťané pražští toho žádostivě litovali, 
na mistra Jana z Husince, že on toho byl první a největší původ, velmi se hněva-
li, mnozí jej rozličně hanili a to proto, že z týchž študentův znamenité měli užitky 
a byla jimi Praha velmi silná, byla i zvelebená, a nad míru zbohatla, neb synové 
znamenitých pánův, rytířův a kupcův tu v Praze se učili, otcové jim mnoho zla-
ta a stříbra posílali, aby se pilně učili a hojně trávili. Kupci pak bohatí koupě roz-
ličné svým synům do Prahy dodávali, aby je tu zpeněžili, a mnohá jiná zboží na-
koupíce otcům svých z Čech do jiných zemí odsílali. Mečíři, pasíři, nožíři, kon-
váři, kloboučníci a jiní řemeslníci jich znamenitě požívali, neb oni od nich kupu-
jíce, svým přátelům do jiných zemí dary posílali. Krejčí, ševci, pekaři, soukeníci, 
kožišníci, sladovníci, řezníci, pekaři také jich hojně užívali. Netoliko řemeslníci 
z nich užitek měli, ale všickni měšťané, neb se v kolejích všickni nemohli směst-
nati, v Staré, i v Nové, také i v Menším městě, v podruží všude byli a jeden kaž-
dý od ledajakés komůrky zlatý za měsíc dával a kdež byla komůrka a světnička, 
jakkoli malá, čtyři zlaté za měsíc študent neb bakalář rád z toho platil. S některé-
ho pokoje sto zlatých do roka dávali, mnohý měštěnín vzal s svého domu do roka 
nájmu tisíc zlatých. Ale jakž oni odešli mnohému měštěnínu pražskému utrhla se 
tobolka od pasu, protož měšťané po nich ne nadarmo toužili. Netoliko pak Praha 
sama, ale všecka země Česká měla z nich velký užitek. Ale že jsou se velmi Něm-
ci nad Čechy vypínali, a jich sobě jako nic nevážili, protož jim toho mistři trpěti 
nechtěli. Ti pak také všickni Němci, kteříž z Prahy vyšli, toho oučinku velmi lito-
vali, že jsou se tak spikli a zavázali, a za dlouhý ačs po Praze toužíce, vždycky od 
krále neb od Pražan, neb od mistrův českých psaní sobě očekávali. /Idem Contin. 
Hájek fol. 365/
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 N o v á  k ro n y k a  č e s k á ,  I V  71

O dvou papežích shozených

 Toho času byli v církvi křesťanské dva papežové Řehoř XII. v Římě a Bene-
dikt XIII. v Avignonu papežoval, a z toho mezi křesťany veliké neřesti vznikaly. 
Kardinálové ětch obou papežů sjevše se do Pisy, města vlašského, na tom se snes-
li, aby oba ty dotčené papeže s jich důstojenství shodili a jiného na jich místi zvo-
lili. I poslali kardinálaLandulfa jménem do Prahy, kterýžto vše Václavovi jakož-
to císaři oznámil, jeho žádaje, aby také k těm kardinálům přistoupil, a své posly 
k sněmu do Pisy poslal. Václav k tomu všemu povoliv, vypravil tam své posly, kte-
říž byli: Václav patriarcha Antiochenský a probošt vyšehradský, Šimon z Koldic 
biskup míšeňský, Beneš z Chustníka a dva doktoři práv duchovních, Ti Čechové 
tam v Pisy /!/ od kardinálův za posly císařské přijati byli, ale posly Ruprechta, cí-
saře jalového vyvrhli. Řehoř XII. do té doby v Čechách za pravého papeže držán 
byl, ale nyní král Václav rozkázal, aby žádný v Čechách toho Řehoře více za pa-
peže neměl, a kdožby proti tomu byl, ten vězením trestán buď. Jan z Husince ka-
zatel v Betlémě, to vše na kázání lidem oznamoval, přitom pak atké o těch dvou 
shozených papežích a o kněžstvu vůbec začasté velmi důtklivě mluvil, a že knihy 
Wikleffovy čítal, jeho učením již také zapáchal, nepominul některých jeho propo-
vídek se dotýkati. Zbyněk, arcibiskup pražský o tom zvěděv, posla pro Husa, ka-
zatele betlémského.
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72 F r a n t i š e k  M a r t i n  P e l c l

Kterak Jan Hus od arcbiskupa napomenut byl

 Jan z Husince uposlechl, a když před arcibiskupem stál, tu od něho pro někte-
ré vejstupky trestán a napomenut byl, aby ětch artykulův Wikleffových na stra-
ně nechal a lidu pražského dobrého a upřímného aby nebouřil. Kterýž odpověděl: 
„Důstojný otče: však já nic jiného neučím a nekáži, jediné to, co obecná víra křes-
ťanská drží“. I řekl biskup: „Mám zprávu, žebys ty měl mluviti při této předešlé 
neděli na kázání v Betlémě, že každý z křesťanův může své tělo pohřbíti netoliko 
při kostele, ale i na poli, neb v lesích, neb jest vždy země Páně, skrze to že není e 
nebude žádné újmy ani umenšení spasení toho člověka. Víš milý synu, že někdy 
předek náš, dobré a svaté paměti milý sv. Vojtěch, lid český od toho v polích po-
hřebování těžce odvedl a rozličnými kladbami trápil tuto zemi, a Pán Bůh na žá-
dost jeho jednak morem, jednak hladem ji trestal a někdy byl nad zemí touto za-
vřel oblaky, že slunce nesvítilo a déšť na dlouhý čas nepršel na tuto zemi, proto-
že se nechtěli lidé na místech posvátných pohřebovati. Potom za dnův Břetislava 
knížete českého Čechové veliké sliby Pánu Bohu za sebe a za své budoucí učini-
li, že řády křesťanské cele, pravě a neporušitedlně držeti a zachovati chtí, a po-
hřebovati se na místech k tomu zřízených a posvátných.“ Mistr Jan odpověděl: 
„Ctný otče, jetližebych pak něco mluvil, ješto bych mluviti nemělz nepoučenosti 
a nedorozumění proti pořádku křesťanskému, chci já to rád jako poslušný napravi-
ti“. Řekl arcibiskup: „Dejž Pán Bůh“. Ale hned po takovém napomenutí mistr Jan 
v Betlémě mluvil na kázání dosti důtklivě a řka: „Jest věcná divná milí Čechové, 
že se vám zabraňuje, aby světlá pravda nebyla před vámi oznamována, a zvláš-
tě ta, která se v Englické zemi i jinde světle oznamuje, že ti obzvláštní pohřebové 
s velicí zvonové, všecko to pro užitky kněžské jest vymyšleno, a ti jsou největší 
v křesťanstvu neřádové, jimž to lakomí kněží praví, že jsou řádové, a těmi neřá-
dy vás hloupé lidi jako nějakými řetezy prvými ovázali. Ale, budeteli muži, všec-
ko to roztrhnete, a když se to stane, tím učiníte sobě velikou svobodu, tak jako-
byste byli z vězení propuštěni“. Některým se ta řeč mistra Jana nelíbila, a někteří 
ji nad obyčej chválili a z toho pošly veliké mezi lidem roztržky, různice a vády, /
Hájek fol. 367/ tak že se jednoho času, právě když Hus kázal, mnoho lidu k Bet-
lému sběhlo, jichžto vůdcem byl Bernard Chotek z Chotkova, muž ovšem nábož-
ný a bludů Wikleffových odporník, i chtěli Husa k mlčení přivésti a ten kostel roz-
metati, Ale vidouce, že mnozí posluchači Husovi byli ozbrojeni, a nechtíce krve 
lidské vylévati, nechali toho tak, a domův se rozešli. /Hussus in sermone/.
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 N o v á  k ro n y k a  č e s k á ,  I V  73

O spálení kněh Wikleffových

1410
 Když se arcibiskup Zbyněk dověděl, že se Hus polepšil co řemen v ohni, ute-
kl se k novému papeži Alexandrovi, na kterémž sobě list vymohl, jímž papež na-
řídil, že se slovo Boží v městech pražských toliko v kostelích farních a klášter-
ních, a ne jinde, kázati má. Učení Wikleffovo, že se nemá ani veřejně ani podtají 
přednášeti. Kdoby proti tomu jednal, toho arcibiskup trestej. Týž arcibiskup všec-
ky knihy Wikleffovy všemožně zahlaď a vykořeň. Dle toho anřízení papežova ar-
cibiskup Husovi zaoivěděl v Praze kázati, protože ten chrám Boží nebyl ani farní 
ani klášterní. Ale Hus, jsa toho času rektorem učení pražského, a spoléhaje na své 
přátele, kteréž měl při dvoře, nedbal nic na tu zápověď a předce kázal, dokláda-
je veřejně, že taková zápověď jest nepravá, Arcibiskup rozhněvav se, obořil se na 
knihy Wikleffovy, i rozkázal opět pod klatbou, aby všickni mistři, študenti, kněží 
a žákové knihy Wikleffovy k němu přinesli. Všickni uposlechli rozkazu arcibisku-
pova, domnívajíce se, že jich toliko k prohlédnutí žádá. Sám také mistr Huis své 
knihy k němu poslal, prose ho, aby bludy v nich napsané poznamenati ráčil, a že 
se jich chce varovati, připověděl- Arcibiskup maje těch kněh mnoho pohromadě 
a uradiv se s kanovníky a preláty, kázal je všecky prostřed dvoru svého spáliti. To 
se stalo šestnáctý den července měsíce. A bylo tzěch kněh přes dvě stě velmi pěk-
ně psaných, nákladně svázaných a zlatými puklami ozdobených. /Aeneas Sylvi-
us Hist. Boh. cap. 35/ O tom když uslyšel lid obecný, že takové knihy jsou spále-
ny, velmi proti tomu mluvili a bouřili se zvláště dvořané královští a Jan z Husin-
ce v Betlémě na kázání také proti tomu mluvil, řka, že arcibiskup té moci neměl, 
že nemoudře jednal a že skrz to spálení žádného křesťana nepolepšil. A tu byl ve-
liký rozbroj v lidu pražském, někteří se kanovníkův a jiní husa přidrželi a písně 
o sobě skládajíce zpívali po Praze chodíce a jako arcibiskupa tutuo:
Zbyněk biskup Abeceda
spálil knihy nic nevěda
co jest v nich napsáno etc.
 Také se vždy o kázání mistrovo Husovo hádali. Jedni pravili, že pravdu na 
kněžstvo káže, a druzí že nic a tak se vadili a potom i bili. (Continuator Benessii 
ab Horzovic) Ti pak, jichž knihy k spálení přišly, nejvíce se pro škodu zdvihali, 
neboť toho času se knihy ještě netlačily, ale psaly, taková kniha na sto zlatých stá-
la, i podali svých žalob na krále Václava, a on jim odpověděl, aby sobě té škody 
na těch, jenž k tomu ohni radili, vynahraditi hleděli. A tu se někteří na kanovní-
ky, na faráře a na kostely obořivše, co mohli jim brali a sobě spálené knihy zapla-
covali. Nedlouho potom král Václav vida, žeby se to zbouření rozmnožiti mohlo, 
zapověděl toho zpívání pod trestem, a tak se id zase upokojil.
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74 F r a n t i š e k  M a r t i n  P e l c l

O zvolení nové krále Římského

1410
 Téhož léta sedmnáctý den máje měsíce umřel Ruprecht příjmím Klem, kterýž 
od některých volencův proti císaři Václavovi léta 1400 za císaře vystaven byl, i se-
šel z toho světa právě v čas příhodný, neb volenci duchovní spikli se proti němu, 
chtěli ho také shoditi proto, že podlé jejich vůle nečinil. Císař Václav o tom zvě-
děv, nevšímal si toho nic, a když k němu arcibiskup mohutský poslal, že ho volen-
ci na na císařství voliti míní, odpověděl, že on již dávno císařem jest, a také ním 
až do smrti bude, že tedy jich volení nepořebuje; též volenci saský a braniburský 
psali mohutskému, že není třeba volení, protože císaře živého, totiž Václava mají. 
Ale volenci rejnští, chtíce svého práva dokázati, vyhlásilin Jošta, markrabí mo-
ravského, strejce Václavova za krále Římského. Ale ten ve čtvrtém, měsíci svého 
volení, totiž osmnáctého ledna v Brně umřel, tu to markrabství na Václava, krá-
le českého připadlo a s korunou českou spojeno bylo. Václav, Bočka z Kravař do 
Moravy poslav, učinil ho svým místodržícím té krajiny. Ale to opět volenci vzká-
zali Václavovi, že chtí Zikmunda, krále uherského, naň země Brandenburská po 
smrti Joštově připadla, voliti, a Václav k tomu dal své povolení na ten způsob, 
aby Zikmund byl krále Římským a on Václav aby císařem zůstal do života své-
ho. Také mají svíátosto císařské v rukou Václavových zůstati, a důchodů císař-
ských jedna polovice má Václavovi patřiti. Zikmund se také zavázal a zapsal, že 
se v Římě korunovati nedá, dokudž Václav při živobytí bude. A to když se všecky 
listy a pečeťmi stvrdilo, dalVáclav k tomu své povolení, aby Zikmund bratr jeho 
za krále Římského volen byl, což se také jedenmecítmého července v Frankfurtu 
v přítomnosti poslů Václavových vykonalo a stalo. /Vide plura in Vita Wenceslai 
ad a. 1411) A tak od toho času Václava císařem a Zimunda králem Římským na-
zývali.
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 N o v á  k ro n y k a  č e s k á ,  I V  75

O Zbyňkovi a Albikovi, arcibiskupích pražských

1411
 Mezi tím pak časem král Václav chtěl mistry pražské a Jana z Husince s ar-
cibiskupem pražským smířiti, i bylo o to často jednáno a on Zbyněk také k tomu 
smíření ruky podával. Ale nedlouho před tím psal papežovi, že se v Čechách ka-
cířství počínalo, aby to papež opatřil a stavěl, dokudžby se nerozmohlo. Potom 
když se to krále Václava doneslo, bylo se Zbyňkem o to mluveno, aby ty jmeno-
val a ukázal, kdoby ti byli, ješto by to počínali, žeby i král k tomu chtěl přičini-
ti, aby to bylo staveno. Zbyněk k tomu nic neodpověděl, nechtě sobě k tomu dáti 
a rozuměje, žeby o to měl půtky a řeč další, i ujel z Čech, chtě jeti ke králi Zik-
mundu Uherskému, a než ho dojel umřel v Prešpurce na den sv. Václava /Conti-
nuator cit./ a odtud vezen do Prahy a v kostele pražském pochován byl v pocti-
vosti a žalosti. Někteří pak lidé a zvláště lékaři, kteříž jej v nemoci na své práci 
měli, pravili, žeby byl nějakým jedem otráven. A potom jat byl jeden z služební-
kův jeho v Českém Brodě, kterýž na trápení i po trápení se k tomu přiznal, že to 
učinil, a na tom tu v Brodu čtvrcen jsal umřel. /Hájek p. 368/
 Hned po smrti Zbyňkově kanovníci pražští sšedše se, na přímluvu krále Vác-
lava volili Albíka lékaře za arcibiskupa pražského. Byl pak ten Albík Moravan 
z Uničova rodem, mistr veliký vnitřního lékařství, kteréž umění šestmecítma let 
na vysokých školách pražských učil. A byl lékařem dvorským císaře Václava. 
A když ovdověl dal se na kněžství. A že měl velmi mnoho peněz, pravili obecně 
lidé, že se vkoupil v to arcibiskupství. A že nebyl člověk urozený, nechtěl rytířův 
ani panoší za sebou míti, velmi prostě živ jsa, toliko jednu kuchařku pro sebe měl, 
a žádných hodů nestrojil, protož jemu skrblíkův nadávali. Však sobě velmi krásný 
a nákladný hrob z kamene tvrdého s mnohými cimbuřími a Matky Boží na Lou-
ži (ten kostel před několika lety byl zbořen) v Starém městě Pražském dal posta-
viti, chtě v něm po smrti ležeti. Ale nezdařilo se mu, neb potom tem hrob rozbit 
s ztroskotán byl. /Contin. cit./©
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76 F r a n t i š e k  M a r t i n  P e l c l

O rozbroji a stínání tří mládencův v Praze skrze odpustky

1412
 Stalo se toho času, ež papež Jan měl války s Ladislavem, králem napolitán-
ským, i chtě jemu mocně odpírati, poslal do všech zemí křesťanských, aby jemu 
v tom boji lidem nebo penězi pomáhali, že za to mají míti plnomocné odpustky. 
Však v pondělí před sv. Markétou pro ty odpustky stínáni jsou na Starém městě 
v Praze tři mládenci: Martin, Jan a Staša, neboť veřejně v kostelích kazatelům od-
pírali. Kronikář (Continuator Benessi ab Horzovic), jenž toho času živ byl a sám 
všecko viděl, píše o tom v tato slova: „Proti těm odpustkům zasadil se mistr Jan 
Hus s mnohými jinými mistry a na den řečený rozepsal ohlášení všudy po Praze 
podlé obyčeje mistrovského a téměř po všech dveřích kostelních i na hradě u sv. 
Václava i na mostě a na Vyšehradě a jinde všudy, kudyž nejvíce lidí chodilo a po-
zval k hádání o to všech i jednoho každého zvláště, doktorův, mistrův, bakalářův, 
šteudentův, mnichův, kněží i všch, kdožby chtěli k tomu jíti a odpírati jemu, aby 
přišli do koleje Karlovy na velikou síň, neb se tu množství lidu mohlo sjíti. A to 
bylo za mistra Marka správce učení pražského, a ta propověď byla latinskou řečí 
rozepsána všudy: „Jestli to vedlé zákona Krista Ježíše slušné a potřebné pro po-
ctivost Boží a spasení lidu křesťanského i pro užitek království listů papežských 
a vyzdvižení berně proti Ladislavoovi králo Napolskému a jeho pomocníkům 
Kristu věrným schvalovati“. A to proto prvé byla rozepsána po dvořích, aby všick-
ni věděli k čemu odpověděti a na tu propověď prvé odpověděti a na tu propověď 
prvé pomysliti. Na kteroužto propověď, když ten den přišel, všecku svou řeč vedl 
a zavřel mnohými důvody, že není slušné papeži dávati peněz pro vylévání krve 
křesťanské. Jakž pak dokrotové staří, jakožto doktor Vlk, doktor Gbel a jiní což 
a jakž se jim zdálo potud odporu činili každý zvláště sedíce řádem svým po star-
ších. Jiní pak mnozí bezevší odpory svolovali o tom rozumu mistru Husovi. Když 
pak přišlo na mistra Jeronyma, ten tak s mistrem Husem se srovnal a velmi dlou-
ho řeč svou rozšířil a výmluvně vypravoval. A v té řeči zchopiv se ze svého mís-
ta a povstav. chtěl i hned jíti do domu radního před konšely, chtě před nimi stá-
ti o to, že jsou to nepravé odpustky, s nímž mnozí chtěli, ač sotva to správce uče-
ní pražského uklonil a upojil pěknou řečí. Však mistr Jeronym tato slova dí k mi-
stru Markovi česky, řka: “Slyšíš li Marku, ty za mě svého hrdla nedáš, jáť sám za 
se svou šíji dám“. Po tomto slovu ihned se zase v latinskou řeč udeřil. A když pak 
bylo dokončeno to hádání, ten den mnohem více študentův šlo za Jeronymem než 
za Husem provázejíce jej do hospody.“
 „Mistr Hus pak téměř na každém kázání svém v Betlémě vedl lidí od toho, aby 
peněz na ty odpustky nedávali, neb byly pokladnice dobře okované vystavené, aby 
do nich lidé peníze kladli na tu válku proti králi Napolitánskému. Jedna byla při-
kována na hradě Pražském v kostele u sv. Václava za oltářem sv. Víta, kdežto lidé 
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nejvíce chodili. Druhá na Vyšehradě, třetí u Matky Boží v Týně, Jakž tedy ti tři 
napřed dotčení mládenci těm odpustkům odmlouvali a pravili, že jsou lživé a ne-
pravé proti zápovědi konšelské, jsou na Starém městě stínáni, ale s strachem i ká-
zní velikou“.
 „Tuto by bylo mnoho praviti, co se jest před tím dálo ten den, než jsou tito 
stínáni, a bylo v pondělí a peřd tím tu neděli v kázání je zjímali. Jednoho z hra-
du přivedli, druhého od sv. Jakuba z kláštera, třetího od Matky Boží z Teyna. Ale 
musím ukrátiti. Než toliko tu chci pověděti: Byl jsem při tom, když v to pondělí 
a v hodinu jako třetí na den, a již se bylo to proneslo, že jsou ti tři zjímáni pro od-
pustky, i mistra Husa to bylo došlo, i šel mistr Hus s jinými mnohými mistry a štu-
denty na rathau, prose pánův konšelův, aby jeho před se pustili, žeby chtěl s nimi 
rád promluviti. a tak se stalo, že s několika mistry pustili jeho před se, jiní všickni 
mistři stáli před domem raním s svými študenty, jichžto mohlo býti na dva tisíce. 
Mistr Hus mluvil s konšeli, prose jich, aby těm třem nic nečinili pro ty odpustky 
a pravě, že on jest toho původ. aby těm odpustkům bylo odpírání, a měliliby jim 
co učiniti pro to, aby jemu prve udělali, že jest on toho první příčina. Konšelé po-
tázavše se, odpověděli jemu i jiným mistrům, kteříž s ním byli, že jim nic nemá 
se pro to státi, aby šli s svými domův a aby se rozešli na svá obydlí. A tak mistr 
Hus maje za to, že jim nic neudělají šel dobré mysli s svými se všemi do Betlé-
ma, a jiní na svá obydlí, jeho doprovodivše. A veškeren lid očekával na rynku, co 
z toho bude učiněno, a hledíce, jaký konec ta věc vezme.
 Nazejtří ráno konšelé kázali biřicům volati, aby všickni, chudí i bohatí byli na 
rynku. Té pak chvíle opět kázali zpět volati, aby všickni s rynku se rozešli na svá 
obydlí. Tehdy konšelé rozkázali právu a mistru katu, aby je vyvedouce i stinali je, 
a šli mnozí oděnci z rathasu, a vše byli konšelé Němci t chvíle, i také oděnce všec-
ko Němce způsobili a připravili, a obklíčivše ty zjímané kázali je stínati ve veli-
ké tísni těch oděncův a nedovedli jich na místo popravné, než proti domu solné-
ho, kdež vytesán jest jednorožec, tu je stínali. Ihned jedna nábožná paní vrhla tři 
prostěradla bílí, aby ta těla jimi přikryta byla. I hned přišel mistr Jičín s velmi ve-
likým zástupem mistrův, bakalářův a študentův i s jiným lidem obecným beze vší 
braně pokojně a vzav ta těla, nesl je do Betléma s velikým a vysokým zpíváním. 
Mnozí také študentové a lidé obecní, paní a panny šly za těmi těly s velikým lká-
ním a pláčem provázejíce je k hrobu, žalujíce jich jakožto té smrti nehodných.“ 
Odtud ten kronikář. A tak ti tři mládenci, jakožto buřiči trestu, kteréhož zaslou-
žili, došli.
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Kterak arcibiskup Albík učinil směnu o arcibiskupství

 Albík, arcibiskup pražský, uslyšev o tom co se na Starém městě děje, užásl 
se, a maje zprávu že Jan Hus na kázání V Betléme ty buřiče vychvaluje a za ne-
vinné vyhlašuje, poslav proň, velmi jemu domlouval a rozkázal, aby toho bouře-
ní lidu obecného nechal, nýbrž aby se dle přikázání papežova spravoval. Porozu-
měv z odpovědi Husovi, že toho nenechá, a že těch nesnází ještě konce nebude, jsa 
muž starý a bázlivý, myslil na to, kterak by toho všeho prázden býti mohl. I zjed-
nal s povolením královským a kapitoly pražské, že arcibiskupství pražské s sebe 
složil a na místě toho proboštství vyšehradského dosáhl, probošt pak vyšehradský 
učiněn biskupem holomouckým a biskup holomoucký arcibiskupem pražským. 
Albík s takovou směnou spokojen jsa a pobyv tu v Praze, jel pryč z Prahy a Čech 
do Moravy, potom až do Uher, a tam léta 1414 život svůj dokonal. Na místo tedy 
Albíka arcibiskupa pražského dosedl Kunrad z Vechty, Němec chytrý, z Vestfálí 
rozený a již dosti ostarůžný, byl předtím mincmistrem v království českém, pro-
boštem na Mělníce, biskupem verdunským jalovým, podkomořím, biskupem ho-
lomouckým, až se nyní skrze tu směnu na arcibiskupství pražské dostal, o němž 
se začasté v knize této mluviti bude.
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Kterak mistr Jan Hus z Prahy vyjíti musel

1413
 Kunrad nový arcibiskup pražský, chtě těm nesnázím a tomu bouření, kteréž 
v Praze ještě trvalo, přítrž učiniti, psal do Říma, papeži a kardinálům vše, co se 
v Praze původem Husovým dálo, oznámil, jich prose, aby do toho vkročili. Pa-
pež to s svými kardinály uváživ, vydal klatbu na Husa, i přikázal arcibiskupovi, 
aby služby Boží v celé Praze zastavil, krom Vyšehradu, kde král a dvořané bydlí-
vali, a ta zápověď aby trvala dotud, kdyžby Jan z Husince v Praze byl. Papež také 
učinil psaní králi Václavovi, v němž ho napomínal a žádal, aby učení Wikleffovu 
zniku a průchodu v Čechách nedopouštěl. Arcibiskup to nařízení papežovo císa-
ři Václavu oznámil a vida, že proti timu nic nemá, tu zápověď po všech kostelích 
kázal ohlásiti, a tak kněží žádných mší svatých nesměli nikdež sloužiti, ani mrt-
vých pochovávati, toliko někteří dvořané se sebrali a je k pohřbu nosili. Z toho 
opět vyšly nové kyselosti a vády mezi lidmi, neb mnozí chválili mitra Jana i to, 
což on učí a káže, mnozí jej nad míru haněli. Tu pak mistr Jan porozuměv tomu 
a maje zprávu, že se to pro jeho osobu děje, a že se ho král neujímá, vyšel z Pra-
hy na Kozí tvrz blíž od Oustí Sezimova. a v tom kraji jsa, mnoho lidí k sobě přivi-
nul. Odtud pak jel do jiného kraje na Karkovec, tu jsa, vyjížděl do městeček a vsí 
kázat, a zvláště když zvěděl, že jest posvícení neb který svátek, a kudy kolivěk se 
opbrátil, tam po něm lidé v zástupích šli a jeli, a na vozích ze všech stran k němu 
se vezli. A píše sám Hus o tom takto: „Nyní káži mezi ploty podlé hradu jež slo-
ve Kozí, mezi cestami měst i vší“. (Continuator cit.) Času jednoho, když kázal na 
jedné poušti, kdež slove na Chlístově, a velmi papeže haněl a kardinály. po vyko-
nání téhož kázání přistoupil k němu jeden sprostný člověk a řekl jemu: „Milý po-
ctivý pane mistře, pověz nám česky, co jest papež neb kardinál, neb viděllis ty kdy 
kterého toho, o kterémž nám vyprávíš?“ A on řekl: „Milý dobrý muži, jáť jsem pa-
peže jak jsme živ neviděl, ani kardinálůvm¨, aniž jich ještě žádám viděti“. I řekl 
jemu ten člověk: „Pročež vyprávíš nám o tom a haníš ho, čehož jsi sám nikdá ne-
zkusil ani neviděl, Já zajisté, když jsem byl někdy s otcem svým na pouti v Římě, 
viděl jsem papeže i některé kardinály, a nad ty lidi ještě jsem nábožnějších nepo-
znal“. I řekl jemu mistr Hus: „Milý starý, , poněvadž se oni tak dobře líbí, jdiž ješ-
tě do Říma a zůstaň tam s nimi“. A on odpověděl: „Milý mistře, již jsem tomu stár, 
já tam jíti nemohu, ale tys mlád, ty tam jdi, a což zde smíš o nich bez jich přítom-
nosti mluviti, mluv jim tam, ať slyší, a budeš míti na to odpověď“. To slyšev pán 
jeho, rozkázal jemu, aby mlčel, a pojav mistra Jana na Krakovec k svému obědu, 
tu jej chtěl poctíti. /Hájek fol. 370/ Hus tu v těch krajích zůstal a kázal, až potom 
jel do Konstancí.
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O zbouření rudníkův kutnohorských

1413
 Havíři to jest rudníci, kteříž na Hoře Kutné rud stříbrných dobývali, toho času 
se velmi nešťastně měli. Někteří z nich šli na posvícení do Malína, městečka blíž 
od Hory, a šli na hrách neb na lusky, a vyjedše někteří ze sousedův malínských, 
od toho hráchu je odehnali, a oni rudníci sšedše do Hory i pojali s sebou na několk 
set horníkův, ětch lidí nepokojných, kteří přišli zbrojně, a všedše na ten hrách, ská-
kali po něm, až jej všechen pošlapali. Malínští vidouce sílu, nic tomu říci nesmě-
li. Ale oni nešlechetníci na tom, že jim škodu učinili, dosti nemajíce, obstoupili 
to všecko městečko a zapálili je, kdožkoli ven běžel, každého zabili a kdož utéci 
nemohl, ten tam uhořel. A to se stalo v neděli o jich posvícení, a to městečko po-
tom dlouhý čas pusté zůstalo, Král Václav o takové příhodě zprávu maje, zavolav 
k sobě Racka Kobyly, kázal mu jeti do Hory Kutny a ty nezbedníky na hrdle i na 
penězích přísně trestati. Horníci o tom zvěděvše, sebrali se velmi silně, i udeřili 
hřmotně na ten dům, v němž byl Racek i polapivše jej, svrhli ho z okna na ulici 
a jiní jej rozsekali, a tak všem jeho služebníkům a pacholkům učinili, krom Jana 
Bořity z Ostředka, kterýž se byl skryl v nějakém záchodu, a tak život svůj zacho-
val. Král Václav o tom uslyšev, velmi se rozhněval, a lid sebera, jeti tam se strojil, 
chtě toho pomstíti. Starší pak z horníkův kázali dva, jenž byli té bouře původové, 
stíti, a jiní musili velkou pokutu na stříbře složiti, kteréž králi poslavše, oznámili 
jemu, že již nejhlavnější buřiči stínáni a ostatní také trestáni jsou. Král vzav toho 
stříbra, nechal toho tak dlouho, až mu to vešlo v zapomenutí. /Continuator cit. Há-
jek ad h. a./ Můj kronikář zřetedlně píše, že se mord Kobylův po spálení Malína 
stal.
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Kterak Jan Hus do Konstancý k sněmu duchovnímu jel

1414
 Byli toho roku tři papežové v církvi křesťanské, totiž Jan čtyřmecítmý, Ře-
hoř dvadcátý a Benedykt třináctý. Každý z nich chtěl býti pravým papežem, a tak 
skrz to byly veliké roztržky a mnohá pohoršení v křesťanstvu, Zikmund král Uher-
ský, rozkázal, jakožto král Římský, aby byl držán sněm duchovní v říšském měs-
tě Konstancý řečeném a tam aby se sjeli kardinálové, biskupové a jiní duchov-
ní, a tu aby ty věci neřádné urovnali a napravili, Jan Hus o tom zprávu maje, a že 
za kacíře rozhlášen byl, umínil také k tomu sněmu jíti a tam se očistiti. Prvé však 
než tak jel, zastavil se v Praze a pobyv tu dva měsíce, velmi se pokojně měl, ne-
boť ani nekázal, ani se v Karolinu nehádal. A že arcibiskup pražský sněm duchov-
ní na šesmecítmý den srpna měsíce rozepsal, Hus oznámil skrze listy své latinské, 
české i německé, zjevně na dveře kostelů a klášterů v Praze přibité, že chce státi 
a každému kdožby ho z jakého bludu viniti chtěl, ještě i před arcibiskupem praž-
ským Kunrádem odpovídati. Ale když dne dotčeného k tomu sjezdu duchovnímu 
přístupu žádal, vzkázal mu arcibiskup, že žádného žalobníka není, žeby tedy jeho 
vstoupení bylo zbytečné a nepotřebné. Nedlouho potom mistr Hus na dveře všech 
kostelů zavěsil ohlášení, že na sněm konstanský pojede, a že tam se žalobníkům 
svým přede všemi kardinály odpovídati bude. Císař Václav mezi tím časem psal 
Zikmundovi, aby pro mistra Husa list bezpečný vyhotovil a do Prahy poslal, tak 
aby on Hus s svými bezpečně cestou svou jeti mohl. Ale Hus nemoha se dočekati 
toho listu, vyjel z Prahy bez něho patnáctý den října měsíce dobrovolně bez půvo-
du a král Václav poslal s ním tři pány české, jenžto byli: Václav z Dubé a Leštova, 
Jan z Chlumu a Jindřich z Lacemboku, kteříž ho bezpečně do Konstancý dopro-
vodili, tak že se mu nic protivného na té cestě nepřihodilo. Když třetího listopa-
du do Konstancý přijel, tu jemu teprv list průvodní Zikmundův dodán. A tak mi-
str Hus pod tím listem několik neděl v Konstancý svobodně přebýval a bezpečně 
po městě chodil. Ale nedlouho potom přibrali se tam žalobníci jeho, totiž: Michal 
Sudný, Štěpán Pálečm Ondřej Brodský a Jan Protiva, mistři pražští, kteříž svých 
žalob proti Husovi sněmu podavše, to způsobili, že Hus byl jat pětmecítmý den 
listopadu měsíce a dán do vězení v domě kantora konstanského.©
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Kterak se přijímání večeře Páně pod obojí způsobou nejprvé v Praze začalo

1414
 Hned po odjezdu Husovým přibrali se do Prahy dva mistři jménem Petr a Mi-
kuláš. Oba sva bývali někdy na učení pražském a zarazivše školy v Drážďanech, 
tam mládež k všelijakým bludům vedli. až je z té příčiny biskup míšeňský od-
tud vypověděl a vyhnal. I utekli se do Prahy a tu také, mistři jsouce, školy drže-
li. A přišedše k Mistru Jakubovi z Stříbra, jenž byl po Husovi kazatelem v Bet-
lémě, tu s ním začasté o večeři Páně rozmlouvali, a jemu představovali, žeby se 
lidu také světskému pod způsobou chleba a vína podávati měla. Jakoubek jsa mi-
lovník novot, chytil se té propovědi. Po malém času na to rozepsal ohlášení a po-
zval doktorův, mistrův, bakalářův a jiných, aby odpovídali a odpírali tomu, coby 
on v své propovědi položil o přijímání těla a krve Boží, a rozdávání lidu obecné-
mu pod oběma způsobama. A tu bylo za několik dní hádání o to na síni veliké ko-
leje Karlovy, nejvíce jemu odpíral mistr jménem Mikuláš Pavlíkóv, kterýž však 
tří nocí nespav a tří dní pořád zběhlých se hádav, naposledy se na hlavu rozstonav, 
dále Jakoubkovi odolati nemohl a tak Jakoubek, domnívaje se, že zvítězil, hned na 
kázání veřejně ohlašoval a tvrdil, že se má tělo a krev Boží pod způsobou chleba 
i vína lidem podávati, i tu hned počali kněží nejprv u sv. Vojtěcha na Novém měs-
tě Pražském, u sv. Martina ve zdi, u sv. Michala a v Betléme večeři Páně pod obo-
jí způsobou lidem, kteříž toho žádali, podávati. Tu opět velké roztržky mezi kně-
žími vypukly, neboť někteří pod jednou a jiní pod obojí lidu podávali. Král Vác-
lav i také Kundrád arcibiskup toho zapověděli, a kteří pod obojí rozdávali aneb 
přijímali, rozkázáním královským přísně trestáni byli. Ale čím více se takové při-
jímání zapovídalo, tím více se rozmáhalo, zvláště po městečkách, tvrzích i také 
po vsích v Čechách i v Moravě. /Laurentius Brzezyna eius temporis scriptor vul-
go Mistr Vavřinec/
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Kterak mistr Jan z Husince v Konstancý upálen byl

1415
 Píší někteří kronikáři /Udalrichus Reichenthal./, že mistr Hus, jsa v domě kan-
tora konstanského vězeň, skryv se do vozu Jindřicha z Lacemboka, utéci chtěl. 
Ale postižen jsa, že odtud převeden byl do kláštera mnichův řádu kazatelského 
blíž jezera, a tam do tmavého žaláře uvržen, v němž až do Květní neděle, totiž až 
do čtyřmecítmého března držán byl, Potom pak, skrze smrad toho žaláře a vlhkost 
v nemoc upadl, do volnějšího vězení dán byl, v kterémžto ještě některé knihy se-
psal a do Čech poslal. Páni čeští, kteříž na sněmu přítomni byli učinili přímluvu 
za mistra Jana žádajíce, aby propuštěn byl z vězení a vyslyšán, podlé listu bezpeč-
ného sobě daného, podvolujíce se i dostatečné rukojmě za něho postaviti, že ne-
uteče ani nevyjde. Pátého a osmého dne června měsíce Hus na sněmu slyšán byl, 
a odpovídal na třidcetdevět artykulův, kteříž proti němu z spisův a kněh jeho vy-
bráni byli. K některým se znal a některým odpíral, o některých pravil, že jsou naň 
křivě a lživě vymyšleni. Ale někteří kněží a farářové z Prahy psali za ním listy do 
Konstancým dávající o něm věděti, že bludy kázal, a ti jenž tom osobně byli toho 
potvrzovali. A tak nechtěje svého učení odvolati a potupiti, kněžství zbaven, za 
arcikacíře odsouzen, moci a ramenu světskému vydán, šestý den července měsíce 
ohněm spálen byl. Eneas o tom spálení takto vypravuje: „Velmi stálou myslí smrt 
podstoupil, a jakoby na nějaké hody pozván byl, tak k ohni chvátel, žádného slo-
va nepromluviv, kterýmžby jaké znamení zlého a bídného svědomí na sobě uká-
zal a dal. Když hořeti počal, spíval píseň kterouž jemu sotva plamen a dejm ohně 
přetrhnouti mohl. O žádném z mudrcův starých se nečte, aby tak stále a ochotně 
smrt podstoupil a oheň snesl, jako tento člověk. Popel a prach po upáleném, aby 
ho Čechové neuchvátili, do Rejna uvržen byl“. (Hist. Boh. Cap. 36)
 Nedlouho potom přijel Jan biskup litomyšlský do Prahy, přinesl psaní od sně-
mu konstanského na arcibiskupa a veškeré kněžstvo české v tato slova: „Poněvadž 
jsou zřetelně viděli a to poznali, že on Hus chtěl obyčeje církevní zlehčiti, nábo-
ženství katolické zrušiti, že usiloval střeva naší víry vyvrátiti, jakž se také k někte-
rým věcem, kteréž přehrozné a ošklivé jsou a s naší věrou státi nemohou, sám při-
znal. Že tedy od svého ďábelského učení pustiti nechtěl, a že kacířství přesvěčen 
byl, tak jsme ho k ohni odsoudili a světské moci vydali – o tom vám proto zprávu 
dáváme, abyste i vy to, co jsme my k vyhlazení takového kacířství učinili také či-
nili a svého nejkřesťanštějšího a nejpobožnějšího krále, aby vám v tom pomocen 
byl, k tomu měli“. Ale král Václav to velmi těžce nesl, že Hus ta hanebně odpra-
ven byl. Páni čeští a rytířstvo, sjevše se, učinili psaní na sněm konstanský, v kte-
rémž duchovním osobám přísně domlouvali, že Jana z Husince k ohni odsoudili 
a spálili, Obecný pak lid v Praze, maje za to, že se to vše přičiněním kněží a mni-
chův českých stalo, počali se bouřiti a na kněžstvo volati v sak mistr, v sak! chtí-
ce jich ztopiti, Některé pak zloupili, i také zbili, aby smrti Husovy mstili.
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O zloupení kláštera Opatovského

 Nejprvnější pomsta padla na klášter Opatovský blíž Hradce Králové, řádu sv. 
Benedykta, neboť ti řeholníci také proti Husovi svědčili. Rytíř nějaký, jménem 
Jan Městecký aneb z Heřmanova Městce, v jedné temné noci přijel do toho kláš-
tera sám třetí, aby toho času opatem toho kláštera kněz Petr, muž velmi nábož-
ný a dobrotivý. ten Jana přivítal a ctil velikou poctivostí. Po něm jako po hodi-
ně přijeli tři jeho služebníci, potom opět po malé chvíli přijelo jich deset, a po-
tom dvadcet, a ti poslední vskočivše do kláštera, všechny napořád bili a mordo-
vali, až se mniši rozběhli. Tu on Jan Městecký s svými kláštera toho se zmocnil, 
a toho kněze opata Petra ukrutně mučiti kázal, ptaje se ho, kde jsou klášterské pe-
níze a pokladové a jiní klenotové, a on ač byl velikými trápen mukami, nic jiného 
nepověděl, ani co mluviti chtěl, než to: „Větší muky Kristus OPán pro mne hříš-
ného trpěl, než já pro klášter tento trpím“. Jan Městecký nemoha se zpodních po-
kladů doptati, pobral výborné poklady kostelní. kteréž kdekoli mohl naleznouti, 
hotových peněz a grošův osm tisíc, klenotův kostelních počítali více než za dvad-
cet tisíc. Brzo potom týž Jan Městecký, svolav mnoho zemanův, též i paní a pan-
nen, zvláště, které znal býti nejveselejší a učinil jim slavné hodování, a hodova-
li za šestnáct dní, a za ostatek těch peněz koupil sobě hrad Opočen. Opat pak ten 
utrápený, po devíti nedělích umřel. Král maje o tom zprávu, co se přihodilo opa-
tovi, muži nábožnému a klášteru tomu Opatovskému, toho velmi želel, i poslal 
pro Městeckého, chtě s ním o to mluviti. Ale on boje se přísného trestání zanedbal 
jeti. Roku pak následujícího král se s ním smířil, a že velkou pokutu na penězích 
složil, všecko mu prominul. (Hájek ad h. a.)
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Kterak mistr Jeronym Pražský v Konstancý upálen byl

 Mistr Jeronym, kterýž léta předešlého byl odjel do Englandu, navrátil se do 
Prahy ještě před upálením Husovým. A tu k němu přátelé Husovi takto mluvili: 
„Nuže milý mistře, což tomu říkáš, mistr Jan již sedí v žaláíři a ty tu svobodně 
chodíš. Jestliže on zle učil, tys toho původ, nebs ty podal jemu nejprv kněh Vik-
leffových. Pakli dobře učil z tvého ponuknutí budeli tam jako těžkost trpěti, tvůj 
hřích bude, poněvadž jeho zastati ani s ním státi nechceš“. Jeronym jsa těmi a ta-
kovými řečmi důtklivě nabádán, nemohl toho déle snésti, ale času postního vypra-
vil se za mistrem Janem do Konstatncý, chtě ho tam zastávati, neboť byl muž ho-
tové výmluvnosti a velmi učený, byv mnoho let na vysokých školách oxonských, 
Pařížských a Heidelberských. A že byl stavu rytířského začasté s králem Václa-
vem na procházku, jako jiný dvořenín, jezdíval. Z toho všeho zpyšněv, nemalých 
se dopustíval vejstupků, jichžto mlčení pominouti nelze. Tak léta 1411 sebrav lis-
ty, kteréž papež na odpustky vydal, pověsil je něvěstkám na prsa obnažený, a tak 
je po městě voziv, spálil je blíž pranéře na Novémměstě Pražském. Jiného času 
uslyšev, že farář a oltářníci u sv. Michala v Opatovicích na Novém městě Praž-
ském chtí listy papežovy o odpustcích na dveře kostelní pověsiti, obořil se na ně 
s oděnci svými a zahnal je, křiče na ně: „Jděte odsud, muži lstiví,s vašimi činy, 
neb pán váš, papež lhář, kacíř a lichevník jest, a žádné moci nemá takových od-
pustkův půjčovati“. A nedlouho potom na den sv. Václava v klášteře Matky Boží 
Sněžné, s některými oděnci rozmetal kosti svatých, v jednom oltáři schované a no-
hama po nich šlapal, pravě, že kacířství jest kosti svatých ctíti zlatem a stříbrem 
a jim poklony činiti. Jal také v tom klášteře jednoho kazatele, mnicha karmelit-
ského Mikuláše, s jinýma dvěma bratry, a kázal je rychtáři novoměstskému vsadi-
ti do vězení mezi lotry a potom téhož Mikuláše s lodi do řeky Vltavy uvrhl. chtěje 
ho utopiti, ale zeman nějaký pomohl mu z toho nebezpečenství. A předce se odvá-
žil na sněm duchovní do Konstatncý jíti, Dřív pak, než se na tu cestu dal, poručil 
svůj statek Vojkovice blíž Prahy radě staroměstské,a ta se pryč bral. Přišel pak do 
Konstatncý čtvrtého dne dubna měsíce, ale poznav. že tam není bezpečen, na dru-
hý den vyšel z města až do Yberlungu, a odtud psal Zikmundovi králi Římskému 
a k sněmu o svobodný a bezpečící list. Ale na místo takového listu poslán jemu 
byl půhon od sněmu konstanského, aby se v patnácti dnech pořád zběhlých po-
stavil a bludův, z nichž obviněn, spravil. Ale Jeronym nehodlal toho učiniti, a do 
Čech se navracoval. A když přišel do Hyršavy, městečka nedaleko Čech, tu v hos-
podě o papeži, biskupích a o sněmu konstanském velmi důtklivě a svévolně mlu-
vil, protož jat od ouředníkův knížete bavorského a zase do Konstancý vezen a na 
zámek Gotlíbem blíž města do vězení dán. To bylo čtrnáctý den dubna měsíce. 
A tak vězeň jsa, Husovi pomáhati nemohl. A uslyšev, že Hus ohněm spálen byl, 
ulekl se, a boje se takové smrti na sněmu odvolal učení svého, knihy mistra Jana-
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Vikleffa a mistra Jana Husa jako kacířské, a učení jejich bludné, potupil, a že Hus 
spravedlivě odsouzen a upálen byl, potvrdil. To bylo třímecítmého září. I domní-
val se, že tím odvoláním svobody dosáhne. Ale sněmovní otcové nevěříce slovům 
jeho, opět ho do vězení poslali. Tu přistoupili k němu tajně někteří Čechové, pra-
vili jemu: „ó milý mistře, co to velmi zle činíš, že mluvíš proti mistru Janovi. Věz 
jistě, když do Čech přijedeš, že tě káží sami Čechové upáliti“. A Jeronym sedě tu 
v vězení ještě osm měsícův, jináč se rozmyslil, a když třidcátý den máje měsíce 
opět před sněm puštzěn byl, aby ještě jednou odvolával, on tu hned dal se v chvá-
lení mistra Jana Husa pravě, že jest bez viny a nespravedlivě na smrt odsouzen. 
Otcové sněmovní to slyšíce, také ho za kacíře odsoudili, a ještě téhož dne spálen 
jest. (Historia et opera Hussi et Hieron. Pragen.) O tom odsouzení a upálení mi-
stra Jeronyma psal obšírný list Pogius Florentský, člověk vlaský, kterýž jsa písa-
řem sněmovním všecko sám slyšel a viděl. Jest pak ten list za latinského do čes-
kého jazyka přeložen v tato slova.

 Poggius Leonhardovi Aretynskému pozdravení.
 Předešlého času za několik dní, jsa v Teplicích psal jsem k Mikulášovi našemu 
listi, kterýž za to mám, že i ty čísti budeš. Potom, když jsem se z Teplic do Kon-
stancý navrátil, začala se pře mistra Jeronyma, kteréhož vůbec za kacíře mají. Pro-
tož umínil jsem v té věci tobě zprávu učiniti, jak pro velikost a hodnost té pře, tak 
a nejvíce pro výmluvnost a umění toho člověka. Znám se k tomu, že jsame jakživ 
neviděl a nepoznal žádného, kterýž by se, veda při, zvláště hlavní a hrdla se týka-
jící, tak blízko přiblížil k výmluvnosti starých řečníkův, kterýchž my sobě váží-
me. Ku podivu zajisté bylo, jakými slovy, jak ozdobně a výmluvně, jak podstatně 
a důvodně, jak veselým obličejem a živým hlasem, a jak srdnatě a směle nepřáte-
lům svým odpovídal, s naposledy i při svou zavřel, ač opravdu bylo politovati, že 
tak slavný a tak znamenitý vtip člověka toho, odvrátil se k učení a bludům kacíř-
ským, však pokudž pravé jest, což se mu připisuje. Nebo mně nenáleží tak veli-
ké pře rozsuzovati, přestávám na vejpovědích těch, kterž vůebc lidé za moudřej-
ší mají. Ale však ty nedomnívej se, žebych jako řečník chtěl tobě tu při ve všech 
částkách jejích vypraviti, dlou by to bylo a několik dní by k tomu býti musilo. Do-
tknu toliko krátce, což jest předního a mimo jiné věci paměti hodného, z čehož ty 
o velikém umění toho člověka souditi moci budeš.
 Když proti tomu mistru Jeronymovi mnohé věci na sněmu mluveny byly, že 
jest kacíř, a to se i důvody a svědky některými dotvrzovalo, naposledy vidělo se 
všechněm za dobré, aby on sám obecně a zjevně slyšán byl, a na jedno každé, což 
se mu za vinu dává, odpovídal. A protož přiveden jsa do sněmu, když mu rozká-
záno bylo, aby na artykule žalobníkův svých odpovídal, dlouho tomu odpíral, pra-
vě slušné a náležité býti, aby nejprvé sám svou při vedl a nevinu ukázal, neýby 
na křivé= žaloby odpůrníkův svých odpovědí dával. Ale když mu toho odepříno, 
zedy stoje v prostřed sněmu, takto hlasitě promluvil: Jaká jest to nespravedlivost? 
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tři sta a čtyřidcet dní byl jsem držán v těsném a temném žaláři, v smradu, v lej-
nách, v nečistotě, v okovách, v nouzi a nedostatku všech věcí. V tom času protiv-
níky a nepřáteli mé vždycky jste slyšeli. mne pak nyní jediném hodinky slyšeti 
nechcete. Z toho bezpochyby pošlo, když nepřátelům mým a utrhání jejich uš ejd-
noho každého z vás otevříny byly, a oni v tak prodlouženém času namluvili vás, 
a v tom stvrdili, že jsem kacíř, nepřítel víry křesťanské, protivník církve a lidí du-
chovních, že vy mně nyní, abych neviny své hájil a bránil dovoliti nechcete. A tak 
jste mne prve v srdcích a myslech svých za zlého a nešlechetného člověka odsou-
dili, nežli jste, cobych provinil a jaký byl, poznati mohli. Ale však i vy lidé jste 
a ne bohové, nejste věčně trvající ale smrtedlní, klesnouti, padnouti, poblouditi, 
zmejliti, oklamáni, podvedeni a svedeni býti můžete, jakon jiní lidé. A v tomto 
městě a na tomto sněmu praví shromážděna býti světla světa a za všeho okršlku 
země muže nejmoudřejší. Nejvíce tedy o to se snažiti a o to pracovati máte, abys-
te ničehož všetečně, ničehož nerozváživše, ničehož nespravedlivě před se nebrali 
a nečinili. Já zajisté jsem človíček nestatečný a mdlý, o jehožto nyní hlavu a hr-
dlo běží. Aniž pro sebe a zachování života svého to mluvím, poněvadž smrtedlný 
jsem. Ale že mi se nevidí slušné, ani z povahy moudrosti, aby tolik slavných a ve-
lebných mužův mělo co proti mně nespravedlivého vyřknouti a uložiti, což by ne 
tak sktkem jako příkladem na budoucí časy je škodě býti mohlo.
 Tyto a jiné mnohé věci velmi krásně a ozdobně mluvil, ačkoiv mu nejedni 
šoustáním a reptáním svým překazili a řeč přetrhovali. Však předce nakonec na 
tom zavříno, aby na bludy, ježto se mu připisovaly, odpovídal. Potom aby volně 
mluviti mohl, cožby chtěl, Čteni tedy byli artykulové bludův jeho veřejně, jedni 
po druhých, každý obzvláštně a ti potom jistými svědky dotvrzováni. Tázán byl 
o jednom každém, zdaliby proti kterému co mluviti chtěl, K víře nepodobné jest, 
jak moudré a chytré odpovědi dával, pak mocnými důvody se hájjil, nikdá niče-
hož nepropověděl, což by se na dobrého muže neslušelo, takže, pokudž jest tak 
o víře v srdci svém tak smyslil , jakž slovy vyznával, žádná hodná příčina netoliko 
smrti, ale ani nejmenšího provinění na něm nalezena býti nemohla. Všecky žalo-
by, a což proti němu vedeno bylo, pravil býti nepravé a od nepřátel svých ze zlos-
ti a závisti smyšlené, Mezi jinými artykuli když čteno bylo, že jest utrhač stolice 
apoštolské, odbojník biskupa Římského, odporník kardinálův, protivník prelátův 
a kněžstva, nepřítel náboženství křesťanského. Tehdy povstav a ruce vhůru spjav 
žalostivým hlasem zvolal: Kamž se nyní obrátiti mám? Velební otcové! od koho 
pomoci žádati budu? Koho za milost prositi? K komu se uteku? Zdali k vám, ó 
důstojní otcové? Ale však ti protivníci moji odvrátili srdce a mysli vaše od zacho-
vání mého, omuvivše mne před vámi, že jsem ouhlavním nepřítelem tech, ježto 
mne souditi mají. Domnívali se bez pochyby, že by pak ty věci, kteréž sobě mně 
nedůvodně smyslili, lehké se zdály, však vy nic méně, že výpovědí vaší odsou-
díte a zahubíte všech obecného nepřítele a protivníka, jakéhož mne oni neprávě 
a lživě býti praví. Takž tedy uvěříteli vy křivým slovům a řečem jejich, já nebohý 
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žádné naděje více o zachování hrdla svého míti nemohu. Mnohých žertem odbyl, 
jiných štíplavě dotekl, mnohé najednou v smutné věci k smích přivedl, šprýmu-
je na jejich žaloby a důtky. Otázán jsa coby smýšlel o velebné svátosti. To smej-
šlím, odpověděl, že nejprvé jest chléb, při posvěcení a potom pravé Tělo Kristo-
vo, a dále, jakž mne křesťanská víra vyučuje. Tehdy ozval se jeden: Však prej, ně-
kteří o tobě praví, že bys učiti měl, že i po posvěcení zůstává na oltáři chléb. Je-
muž on odpověděl: U pekaře zůstává chléb. Jiného z řeholy kazatelův, když naň 
tuze dotíral, okřikl, řka: mlč ty pokrytče, a jinému přísahajícímu řekl: tať jest nej-
jistší a nejbezpečnější cesta k oklamání. Jiného opět předního nepřítele svého ji-
náč nepojmenoval, nežli psam aneb oslem. Ale že pro množství žalob a velikost 
bludův ta pře toho dne ke konci dovésti se nemohla, do třetího dne odložena býti 
musela. Kteréhožto dne když opět žaloby na něj čteny a mnohými svědky potvr-
zovány byly, tehdy on povstav promluvil, řka: Poněvadž jste tak bedlivě a pilně 
poslouchali nepřátelův a odporníkův mých, slušné a náležité jest, abyste i mne již 
také mluvícího dobrotivě a trpělivě slyšeli. A tu nejprvé maje začíti mluviti, prosil 
Boha ,aby mu takovou mysl, to srdce a tu výmluvnost dáti ráčil, kteráž by k dob-
rému a spasitedlnému duše jeho sloužila. Potom takto mluvil: Vím o tom. ctihod-
ní otcové a páni, že jsou mnozí slavní a vznešení muži, snášeti a trpěti musili to, 
čehož jsou svými ctnostmi nikdá hodně nezasloužili, vím že jsou bývali přemože-
ni a přesvědčeni nepravými svědky a na smrt odsouzeni od nespravedlivých soud-
cův. A začav od Sokratesa, kterak nespravedlivě od svých měšťanůvk smrti odsou-
zen byl, vypravoval, a jakžkoli dobře mohl, však že ujíti nechtěl, aby jiným odjal 
sreach dvou věcí, kteréž se lidem nejodpornější býti zdají, totižto žaláře a smrti. 
Potom dotekl Platonova vězení, Anaxagarova utíkání, Zenonova mučení ajiných 
množství pohanův nepravě a bez viny odsouzených. Přiopomenul vyhnání Pugi-
lia a nehodnou smrt Boecya a jiných, kteréž sám Boecyus vyčítá. Odtud obrátil 
se ku příkladům lidu židovského, a přžedně jmenoval Mojžíše, onoho vysvobo-
ditele lidu svého a nařiditele práva, ukázav, kterak jest častokráte od svých vlast-
ních pomlouván a křivě tím dotýkán, jakoby svůdce a potupník lidu. Přivedl Jo-
sefa, kteréhož bratří z závisti cizozemcům prodali, a pán jeho pro podezření z ci-
zoložstva do žaláře uvrhl, Izaiáše, Danyele a téměř všecky svaté proroky, kteříž 
jako potupní rúhači Boží a buřiči křivě osočeni a odouzeni bývali. Neopominul 
odsouzení ctné a šlechetné Zuzany a jiných mnhých, kteřížto ačkoli svatí a ne-
vinní byli. však srkze nespravedlivé rozsudky zahynouti musili. Dále přistoupil 
k příkladům sv. Jana Křtitele a samého Pána Krista Spasitele našeho, o nich vý-
borné vědomí jest, že jsou na křivé a falešné svědky od nepravých soudců potu-
peni a na smrt ortelováni byli. Takž i sv. Štěpán od roty kněžské že byl ukameno-
ván. Apoštolé všickni na smrt odsouzeni, ne jako nevinní a dobří, ale jako buřiči 
lidu, potupníci Boha a zlých nešlechetností pachatelé. Jest ovšem nenáležité kně-
zi od kněze nespravedlivě odsouzenu býti, ale on příkladem dokázal, že se to ne-
toliko od kněžstvam ale i ode všeho kněžského sněmu neslušně a neprávě stalo.
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 Tyto všecky příklady velmi ozdobně, krásně a s velikým posluchačův očeká-
váním vypravoval. Ale že všecka podstata pře jeho na svědcích záležela, mnohými 
důvody ukázal, že žádnému z těch svědkův nemá věřeno býti, poněvadž jsou proti 
němu ne z pravdy, ale z nepřízně, zlobivosti a závisti svědčili. Oznámil i příčiny, 
pro kteréžby naň nepřátelé jeho nevražili a dobrého mu nepřáli, až téměř nedale-
ko toho chybělo, že soudce k sobě a k své při naklonil. Pohnuli se všickni v srd-
cích svých a k milosti se nachejlili, neb i toho doložil, že jest dobrovolně a sám od 
sebe na sněm přišel, aby se očistil a svou nevinu spravil. Oznámil o životu a ob-
cování svém, plném šlechetnosti a ctnosti. Předložil, že i staří, nejučenější,a nej-
světější muži ten obyčej mívali, že jsou v některých článcích víry se dotýkajících, 
ne vždycky jednostejně učili, anobrž netoliko rozdílně, ale časem i na odpor sobě 
smejšleli, avšak beze všeho podezření kacířstva. Očekávali pak všickni na tom 
aby aneb vymluvil se a očistil, odvolaje bludy, z nichž byl viněn, aneb za odpuš-
tění viny své a za milost prosil. Ale on tuze na svém stál, pravě se žádným kacíř-
stvím nebýti vinen, a nechtěje odvolati bludův, kteréž mu jiní přičítali. Naposle-
dy dal se v vychvalováni mistra Jana Husa, před tím na oheň odsouzeného a upá-
leného, tvrdě to o něm,že byl muž dobrý, spravedlivý, svatý a té smrti ohavné ne-
hodný. O sobě také ptavil, že jest hotov jakoužkoli smrt podniknouti, myslí zmu-
žilou a stálou, ustoupiti nepřátelům svým, a těm svědkům nestydatým lživě svěd-
čícím, kteřížto však před Bohem počet svým časem vydati musejí z toho, což jsou 
proti němu nepravě svědčili. 
 Velikou nad ním lítost měli všickni okolostojící, nebo žádostivi byli při hr-
dle zachovati muže tak slavného, kdyby on byl sám rozumu svého užívati chtěl. 
Ale on stále na svém přesvědčení trvaje, zdál se sám a dobrovolně k smrti chvá-
tati, vždy chvále mistra Jana Husa a zajisto tvrdě, že jest nic scestného a bludné-
ho proti církvi Boží nemyslel, než toliko kázal proti neřádům kněžstva, proti je-
jich pýše, nádhernosti a skvostnosti etc. V tom pak největšího vtipu ukázal, , že 
když řeč jeho několikrát přetvrzena byla rozličnými křiky a mnozí mu odmlouva-
li, stíhajíce řeč jeho, žádnému z nich neodpustil, aby ho nedotekl, ale nade všemi 
se mstě, všecky aneb k zahanbení aneb k mlčení přivedl. Když se hluk rozmohl 
v sněmu, tedy sám lčel; někdy zástup z toho trestal, potom předce řeč svou konal, 
žádaje a prose pro Boha, aby mu dopustili mluviti, poněvadž ho potud více slyšeti 
nemají. Nikdá se křiku ani hluku neulekl, ale vždycky byl na mysli stálý a nestraš-
livý. Ten pak byl předivný důvod jeho paměti, že sta a čtyřidcet dní seděl dole ve 
věži hluboké, smrduté a tmavé, na kteréžto vězení tvrdost sám anříkal, pravě om-
sobě, jakž na dobrého a statečného muže náleží, ne proto sobě hořekuje a stěžu-
je, že nehodné věci trpěl, ale že se diví takové proti sobě ukrutnosti a nemilosti-
vosti. V tom místě zajisté nic, netoliko čísti, ale ani viděti nemohl, Mlčím o trápe-
ní duše, a ouzkosti mysli, kteráž naň bezpochyby každého dne docházela a všec-
ku paměť z něho vyraziti mohla. Však on tolik vysoce učených a mudrých mu-
žův k své při za svědky přivedl, tolik doktorův církevních k utvrzení svého smys-
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lu připomenulm že příliš dosti toho bylo, kdyby se po ten veškeren čas v největ-
ší prázdnosti a v největším mysli své upokojení s uměním moudrosti a s kniha-
mi obíral. Řeč jeho libá, příjemná, prostranná a zvučná byla, Hnutí těla orátorské 
a vážnosti plné, buďto žeby chtěl soudce k hněvu popuditi nebo nakloniti k lítos-
ti a milosti, kteréžto však on ani nehledal. ani nežádal. Stál vesele bez bázně, bez 
strachu, netoliko smrt potupuje, alébrž na ni žádostivě čekaje, řekll yb že jest dru-
hý Kato.
 Nechválímj ani nezastávám jestliže co proti nařízení a řádům církevním smys-
lel, divími se jeho učení, mnohých ěvci¨í známosti, výmluvnosti, libé a ozdobné 
řeči a opatrným a bystrým odpovědem. Ale bojím se, že ty všecky dobré ěvci k za-
hynutí jeho od přirození mu byly propůjčeny a dány. Potom dva dni mu propůj-
čili k rozmyšlení, zdaby pokání činiti chtěl. Mnozí ho navštěvovali muži slavní 
a učení, aby ho od smyslu a předsevzetí jeho odvedli. Mezi jinými i kardinál flo-
rentský k němu šel, aby ho na pravou cestu zase přivedl. Ale když neústupně blu-
dy své zastával, a od nich uustiti nechtěl, odsouzen byl od sněmu duchovního za 
kacíře a ohněm spálen. 
 Vesele a ochotně k smrti své šel, nelekaje se ani ohně, ani muk, ani ohavné 
smrti se boje. Žádný nikdá z oněch stoikův tak stálou myslí a spokojeným srdcem 
smrti nepodstoupil. jak on ji žádostiv byl, Když přišel na místo popravy a smrti 
své, sám se za šatů svých svlékl, a padc na kolena, mndlil se přžed kolem, k ně-
muž nahý přivázán byl mokrými provazy a řetězem, potom obklopili ho dřívím 
ne drobným ake obhroubeným až do prsův, mezi dříví slámy nakladše. Jakž dří-
ví hořeti počalo, začal zpívati píseň, kterouž mu sotva oheň a dejm přetrhl. Tím 
způsobem muž, kromě víry, znamenitý a slavný zahynul. Díval jsem se na sko-
nání jeho, jak se s ním dálo, všecko jsme spatřil, buďto že z nevěry aneb pro neú-
stupnost toho zasloužil, vpravdě ze školy filosofské smrt toho člověka zapsati by 
mohl.
 Dlouho jsem píseň zpíval, maje k tomu nazbyt chvíle. Neboť neměv co jiného 
dělati, aspoň něco dělati jsem chtěl, a vypsati tobě věc nemnoho rozdílnou od sta-
rých příběhů. Ani zajisté onen Mucyus tak směle a srdnatě nevložil na oheň ruky 
své, aby ji spálil, ani Sokrates s tak dobrou a veselou myslí jedu nevypil, jak ten-
to Jeronym ochotně oheň podstoupil. Ale o tom dosti. Odpusť slovům mým, jest-
liže jsou příliš mnohá, nic méně ta věc delšího a obšírnějšího vypsání potřebova-
la. Ale já nechtěl jsme býti příliš žvavý. Měj se dobře můj nejmilejší Leonharde. 
Dán v Konstancý třidcátého dne měsíce máje, kteréhož dne mistr Jeronym pro ka-
cířství upálen léta Páně tisiciho čtyřstého šestnácetého. (Viz kroniku Eneáše Syl-
via při konci, kterouž vydal Veleslavína léta 1585) Potud Poggius.
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Kterak se Čechové bouřiti počali

 V ty pak časy dály se v městech Pražských veliké různice a svárové, a při tom 
rozliční mordové. Neb někteří mistra Jana z Husince chválili a jiní haněli. Jiní pak 
o mistra Jeronýma vády mívali, neb jedni pravili, že byl v Konstanci Husovi na 
odpor a pravil, že mistr Jan bludy kázal, a kdyby se nebál v Čechách upálení, žeby 
byl dokonce všeho pro zachování života odvolal. Někteří opět chválili Jakuba ze 
Stříbra, že nalezl cestu života a jiní jej haněli; někteří více chválili kněze Jakuba 
Řepanského, kterýž skutečně přijímati pod obojí způsobem lidu kázal a on první 
z kalichu rozdával. Jiní opět pravili, že ten kněz Řepanský všetečnost učinil, po-
něvadž mistr Jan, ani mistr Jeroným o tom v Konstancý žádné zmínky neučinili, 
ani v Praze, a tak mnoho rozličných rozepří bylo, že se lidé prostější nevěděli na 
čem postaviti. Však proto mnoho se lidí hnulo k přijímání pod obojí, a kněží mno-
zí znamenavše, že se to lidu líbí, tak jim podávali. A někteří kněží, jakž kdo chtěl, 
pod jednou i pod obojí způsobou rozdávali, a tak divné a vymyšlené dály se roz-
tržky. Časy pak večerními jedni na druhé povstávali a sobě hanebných jmen nadá-
vali. Z toho mnohé pocházely bitvy a mordové, ješto dobří lidé a milovníci pokoje 
nad tím velmi ošklivi byli, Pánu Bohu se modlíce, aby ráčil ty nevole svou mocí 
přetrhnouti. (Hájek list 373) To bylo v Praze. Ale po krajích ještě hůře bylo, ne-
boť se Páni Čeští a rytířové jedni proti druhým i také proti králi zdvihali, a z hra-
dů svých po městečkách, po cestách, po všech i na zboží královském mnohé ško-
dy činili a loupeže. Nejhlav /- nější chybí/ těch odbojníků byli Jan Tista z Přimdy, 
Jindřich z Plavna, Jindřich z Náchoda a Jan biskup Litomyšlský, kterýž toho času 
před Potenštejnem, hradem královským válně /!/ ležel. Král Václav nevěda co či-
niti, teskliv na Točníku seděl.
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Kterak Václav do Prahy přijel a buřiče trestal

1417
 Páni někteří Čeští, pokoje žádostivi jsouce, uradivše se v Praze, i jeli ve ve-
likém počtu k králi Václavovi na Točník, kteréž on vida, kázal pevně hrad zavří-
ti, a oni to vidouce, vyslali z sebe toliko dva, totiž Jiříka z Hrádku a Jošta z Čas-
tolovic. A ti přijevše žádali, aby byli puštěni. Král vida z oken takové starce, ká-
zal je k sobě pustiti, a oni s ním tak rokovali, až jej na to namluvili, že kázal, aby 
všickni puštěni byli na zámek Žebrák, a že tu k nim přijede bez meškání. To když 
se stalo, kázal král slavný oběd připraviti, aby nejprve ti páni s ním hodovali, po-
tom že je chce slyšeti. Po vykonání toho oběda páni poručili Vilémovi z Ryžm-
berka /?/ obecnou potřebu oznámiti. Kterýž povstav řekl: „Ctný králi, Pane náš! 
Obec Panská i Rytířská poručili jsou mi na Tvé milosti otázku učiniti, proč neráčíš 
míti svého obydlí v Praze, jako jiní králové, předkové tvoji, i otec tvůj Karel Císař 
dobré paměti, ale skrejváš se v těchto zdech, ješto by mnohem lépe bylo, aby tvá 
milost byl při městě hlavním, aby tě tu každý k své i tvé potřebě mohl najíti. I jest 
jim to s podivením, že se před nimi, jsa Pán jich, schováváš, a zemského dobrého 
neopatruješ. Protož oznamují skrze mne všickni, že na tento čas mnoho jest roztr-
žitostí v Praze, a mnoho loupežníkův jest v zemi, a žádají, abys to zastavil a pře-
trhl, a oni že tobě chtí věrně pomáhati a sloužiti jako svému milému Pánu a králi 
bezelstně.“ Král vyslyšev řeč, odpověděl krátce, že Pánům nevěří, že se bojí opět 
jímánu býti, a že se mu zdá tento čas lepší byt na Žebráku než na Vídeňské Praž-
ce. Vilém jemu odpověděl: „Králi, Pane náš, za to všickni prosíme, pojeď s námi 
do Prahy, bezpečnýť bude život tvůj v rukou našich. Neb my všichni tobě slibuje-
me, jeden každý pod svou ctí a věrou, za nás i za jiné všecky, že se chcem k tobě 
věrně a právě zachovati.“ Král vstav hned kázal sedlati, a vsed na kůň jel s nimi 
na Vyšehrad, a tu s nimi slavně hodoval. (Hájek, folio 373)
 Král Václav Pražanům, že se v jeho nepřítomnosti pokojně měli, v přijímá-
ní dle jich libosti nepřekážel, a po některém dni sebrav několik tisíc lidu zbroj-
ného, poslal s nimi Jana z Leskova na Tistu z Přimdy, aby ho skrotil. Jan z Les-
kova, jenž toho času byl Podkomoří království Českého, se nedaleko Přimdy po-
loživ, jednu chvíli, totiž v masopustní outerý na ty udeřil kteříž v noci v městeč-
ku pod hradem v kostky hráli a zjímal jich něco a třidceti, a koní mnoho nabral, 
o kteréž se jeho lidé zdělili. Vězně pak do Prahy přivedl, kteréž všecky král Vác-
lav kázal na Pražské šibenici zvěsiti. (Continuator Benessi de Horzowicz) Král 
Václav nedlouho potom proti Jindřichu Plavenskému vypravil s jiným vojskem 
Hynka Jablonského, kterýž dobyl hradu Hasynštejnu, a potom /….:¨?/ loupežní-
ci se časem nočním z těch obou hradů skradli, a tak se žádných věznňův do Prahy 
nedodalo. Plavenský vida, že by málo na Václavovi vyválel, přišed do Prahy, dal 
se králi na milost. Král ač mu na hrdle nic neučinil, dal ho Staroměstským do vě-
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zení, jeho pak zámek Hasynštejn prodal Mikulášovi z Lobkovic. Pak se Jablon-
ský s vojskem obrátil k Přimdě, Tista porozuměv, že by se neobránil, poddal se 
králi pod úmluvou. Potom opět poslal vojsko dobývat hradů Lomnice a Bradlce. 
A řekl Jablonskému, jestliže mi kterého z těch lotrův svou neopatrností upustíš, 
tvůj život bude za něho. I táhli velmi tiše, nejprve k Lomnici, a hejtman kázal vší 
pilností bez přestání dobývati. Také někteří pokoušeli se, aby se okradli, ale ne-
mohli. Druhého dne dobyli Lomnice a jali jich tu osmnácte. Hned toho dne táh-
li k Bradlci, a tu se jim ti buřiči počali udatně brániti. A když přišla noc, hejtman 
svým rozkázal, aby žádný nespal, ale aby se upokojili tak, jakoby žádného neby-
lo. Obležení domnívajíce se, žeby dobývající spali, pomalu se dolův krásti poča-
li, ale oni každého chytili bez velikého křiku, tak až jich třidcet a pět té noci po-
lapili. A ráno všedše do zámku nic tam nenalezli. Loupežníky svázané přivezli do 
Prahy, a král kázal všech padesáti a tří na šibenici oběsiti. (Hájek fol. 373) Ostatní 
odbojníci, páni a rytířové, takové přísnosti královy ulekše se, dali se králi na mi-
lost, a on jim všem odpustil a pominul. 

©
 J

iří
 R

ak
 

& 
AC

EC
S,

 2
00

7



94 F r a n t i š e k  M a r t i n  P e l c l

Kterak se přijímání pod obojí způsobou v Čechách rozmáhalo

 Přijímání večeře Páně pod obojí způsobou v Čechách den ode dne k většímu 
zniku přicházelo, poněvadž ale takové přijímání od sněmu Konstantského lidu za-
povědíno, za bludné a kacířské odsouzeno bylo, za tou přičinou mnozí páni a rytí-
řové k kalichu, ač jeho velmi žádostivi byli, ještě nepřistupovali. I utekli se k mis-
trům Pražským aby jim v tom radili, neboť k nim věčí /!/ důvěrnost měli, než k ot-
cům sněmu konstantského, proto že Husa a Jeronýma k smrti odsoudili, kteréž Če-
chové za dobré a pravé muže měli. Byl toho času Jan, řečený Kardinális z Renn-
štejna, správcem učení Pražského, kterýž svolav všech doktorův a mistrův do Ka-
rolina, tam se s nimi o to přijímání radil. A po dlouhém rokování takový soud vy-
nesli: že se večeře Páně pod způsobou chleba a vína podávati může každému člo-
věku křesťanskému, kterýž míní, žeby pod obojí způsobou věčí milosti Božské do-
sáhl, než pod jednou; kdož pak toho mínění není a s jednou způsobou chleba spo-
kojen jest, tomu nechť se dle starobylého obyčeje podává. (Cochlaeus in Hussit. 
p. 159) Páni a rytířové hned se toho vyřčení mistrův Pražských chytili; nejpřed-
nější mezi nimi byli páni Rožmberští Čeněk a Oldřich. Ti povolavše všech fará-
řův na Krumlov, kázali knězi Janovi, řečenému Biskupec, kaplanu svému k těm 
farářům mluviti tak, aby všickni kněží, což jich jest pod mocí pánův z Rožmber-
ka, kteřížby nechtěli lidu obecnému rozdávati Božího Těla a Boží Krve pod obo-
jí způsobou, aby se směnili o fary své s těmi, kteříž rozdávají pod obojí způso-
bou, a to v řečeném času. Pakliby kněží toho učiniti nechtěli, že budou far zbave-
ni. Opat Třeboňský, potázav se s kněžími, i mluvil ode všech kněží, aby jim páni 
dali další k tomu prodlení, k čemuž jim páni svolili. Však nedlouho potom, mis-
tra Višni, faráře z Svinov vystrčili, a dali tu kněze Mníška, též s Volšína faráře vy-
hnali a na jeho místo usadili kněze Martina Sovu a po jiných kostelích též jsou či-
nili po mnohých ale ne po všech. (Continuator Benessi ab Horzovic ad h. a.) Tak 
i jiní páni jako Přech z Olbramovic a Jan Leskovec na svých statcích a zbožích či-
nili a král Václav tomu neodpíral, dokud se to pokojně a bez bouření konalo. ©
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O Janovi Žižkovi z Trocnova

1417
 Jan Žižka z Trocnova, o kterémž se tuto začasté mluviti bude, byl rytíř Český. 
Narodil se v nějakém háji u Trocnova blíž Borovan, v kraji Budějovském. Když 
totiž matka jeho těhotná jsouc na poli žencův pozorovala, připadly na ni bolesti 
porodu, a ona do háje ušedši, tam pod dubem syna porodila. Tomu dubu potom ří-
kali Žižkový dub, jehožto peň s některými větvemi ještě při začátku tohoto století 
pozůstával. Nyní na témž místě stojí kaplička s tímto nápisem: „Jan Žižka z Troc-
nova slepý, zlé paměti, tu se narodil“. Ten rytíř potom dorostlý, sem i tam po voj-
nách jezdě, tu někde o jedno oko přišel. Však ne proto Žižkou, jak někteří míní, 
nazván, neb se již otec jeho, příjmím Žižka jmenoval. Že byl v činech válečných 
zběhlý, dostal se za dvořenína u krále Václava. Uslyšev, že mistři Hus a Jeroným 
původem kněží spáleni byli, velmi se mu toho slitovalo, a tak nemoha se upokoji-
ti, jednoho času chodil sem i tam po dvoře královském, jako něco přemýšleje. Je-
hožto král Václav vida, otázal se, coby mu bylo, že mimo prvnější obyčej jest ne-
vesel. Kterémuž Žižka odpověděl: „milostivý králi, jak mám vesel býti? ani naši 
věrní vůdci a zákona Páně praví učitelé od nepravého kněžstva bez viny a nespra-
vedlivě jsou usmrceni“. K té řeči král kynul hlavou, jakoby málo toho všímal, řekl: 
„Milý Jene, co tomu mám říci, zdaž to již můžeme opraviti? Pakli ty víš k tomu 
jakou cestu, oprav sobě, myť toho tobě rádi přejeme“. Tu Žižka na králi ještě se 
doptávaje ráčilliby dáti k tomu své povolení, že on to sobě chce slušně opraviti, 
a král zasmáv se, odpověděl, že proti němu nic není, jen můželi aby sobě opravil, 
nevěda, co on před sebou má, ani aby co z toho většího pojíti mohlo. Ale Žižka 
nepomeškav, hned tu odpuštění od krále a jeho dvora vzal a tak od dávného času 
příčiny hledal a příležitosti, kterak by smrti spálených krajanův svých nad kněží-
mi pomstíti mohl. (Martin Kuthen in Chron. Bohemiae)
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Kterak Jan Žižka od Pražanův na slovo vzat byl

1418
 Císař a král Václav znamenav, že Pražané pro přijímání rozličné jedni na dru-
hé nevraží, obával se nějakého zbouření a jedněch proti druhým válčení, a chtě 
to překaziti, poslal na oba rathauzy a rozkázal konšelům, aby obce svolali a všem 
přikázali, aby jedenkaždý buď konšel, soused neb obyvatel svou zbroji, kterouž 
má, na den sv. Martina přinesli a před králem na Vyšehradě položili, chtě tomu, 
aby se jim tudy moci umenšilo. Konšelé to slyšíce, nemálo se ulekli, s strany jed-
né králova hněvu a prchlivosti se bojíce, jestli žeby toho, což míti chce, neučinili, 
s druhé strany obávali se obcí, neb na ten čas obce Pražské velmi plaché byly, aby 
se na ně při tom shromáždění pro takový rozkaz nerozbouřili. I myslili na to, kter-
akby sobě i obci ničehož nezkrátili, ale však tomu žádného prostředku nemohli vy-
hledati. Jeden pak z konšelův Nového města Pražského, jménem Bartl, po takové 
radě přišel do svého domu a pooobědvav, posadil se za jiný stůl, dlouho a rozlič-
ně ten rozkaz královský rozvažujíc. I měl toho času v svém domě při svém obě-
du Jana Žižku z Trocnova.Ten vida svého hospodáře truchlivého, ptal se na příči-
nu jeho zármutku. A on odpověděl: „milý příteli, bychť pak i pověděl, , vím žeb-
ys ty mně málo k tomu poradil“. A on odpověděl: „milý hospodáři, prosím tebe, 
oznám mi proč jsi tak velmi smuten“. A on řekl: „milý pane a příteli, na tvou žá-
dost chci tobě to oznámiti, ale za to prosím, měj to při sobě. Král Jeho milost po-
slal k nám na oba rathauzy, abychom tak a tak učinili, protož nastává nám skrze 
to veliké nebezpečenství“. I řekl Jan Žižka: „Pane hospodáři milí, já hned k tomu 
poradím, že bude moci obému dosti učiniti. Svolejte obec a oznamte jim to a po-
vězte, že to není vůle vaše, než královská a přitom dejte jim tu radu, ať se jeden 
každý připraví v svou zbroji, a ať jdou společně k Vyšehradu. Král pohledě na ně, 
vím dobře, že se jim z ní nekáže svláčeti, ani střely aneb jiné braně tu ponechati“. 
Bartl vyslyšev radu, ráno šel do domu radního a oznámil spoluradním a řka: „Jest 
v mém domě nyní host jeden, řádu rytířského, muž krásné postavy, a má toliko 
jedno oko. Tak jakž mohu z něho vyrozuměti, že jest dosti zprávný a v válečných 
věcech dospělý, ten když se mne ptal o mém zármutku, i pověděl jsem jemu, a on 
mi dal tuto a takovou radu, protož co se vám zdá?“. Jiní všickni to slyšíce, oblíbili 
tu radu, a šedše do Starého města, též jim to pověděli. I svolali obě obce na jeden 
den, a vůli i rozkaz královský jim oznámili, též i takovou radu dali. A šli všick-
ni obyvatelé měst Pražských na den sv. Marka, totiž pětmecítmý den dubna měsí-
ce, na Vyšehrad, a Jan Žižka na žádost konšelův, jako vůdce v krásné zbroji před 
nimi. I poručili jsou jemu všickni, aby před králem od nich mluvil. Tu všickni sto-
jíce v svém odění, an král z oken na ně patří, řekli tomu statečnému rytíři: „Bratře 
mluv“. A on stoje před králem řekl: „Slavný a milostivý i šťastný v věcech váleč-
ných králi a Pane náš. Teď všickni tvoji poddaní stojíme, jeden každý v své zbroji 
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a s svou braní tak, jakž jsi nám poručiti ráčil, abychom jí přinesli a v ní se ukázali 
před tvou milostí. Protož kamžkoli ráčí tvá milost nás obrániti a poslati na jakéž-
koli své nepřáteli, hotovi jsme jíti, a svého života i cti brániti dotud, dokudž na-
šich životův stačí“. Král jemu řekl: „Dobře mluvíš, obratiž lid, ať jde jeden kaž-
dý do svého příbytku“. A šli všickni v svém pořádku, až k domu radnímu Novo-
městskému, a odtud rozešli se na svá obydlí. A tu nejprvé Jan Žižka od Pražanův 
vzat byl na slovo. (Hájek list 374)
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Kterak Čechové jedni na druhé králi svému žalovali

1419
 Již se toho času Čechové skrze náboženství na dvé dělili. Jedni byli ti, jenž 
při starém řádu Církevním zůstali a toliko pod jednou způsobou večeře Páně při-
jímali a ti byli katolíci. Druzí se učení Jakuba Stříbrského přidrželi, a pod obo-
jí přijímace kališníci slouli, a že Husa a jeho učení chválili, také jim Husitové ří-
kali. A tak mezi těmi oběma stranami bývali různice a vády o kostaly, neboť ne-
chtěli´kališníkův v kostelích svých snášeti. Kališníci, uradivše se, poddali žalobu 
na krále Václava, kterouž i s odpovědí královou slovo od slova (hodicova tamen 
ortographica) tuto položím tak, jakž ji hodnověrný muž svého času poznamenal. 
Píšeť takto: „Tu sobotu po sv. Matěji apoštolu božím purkmistr s konšely, s obec-
nými, staršími velikého města, nového města i s Malostranskými, totižto všech 
tří měst Pražských přišli jsou před radu nejjasnějšího knížete, Pána, pana Václa-
va, Římského a Českého krále, Pána našeho a dědice milostivého k roku již po-
loženému u pana mincmistra. A tu toužil jest od obce pan purkmistr Peček veli-
kého města Pražského, že faráři starší nebo dřívní a jich kněží tělo všemohoucího 
Pána Boha a krev jeho svatou kněžími nynějšími posvěcené a posvěcenou moc-
ně pomítají a vylévají, kostely kradmo v noci světí, i oltáře tíž světí, myjí, pálí 
jakožto po kacířích, právem a písmem dovedených, a že kněžím dobrým, kapla-
nům u jich oltářův nedají sloužiti, protože jsou dříve sloužili bez jich vole, i před 
dobrými sousedy usedlými movitými i nemovitými nechtí sloužiti, než je z koste-
lův vyvodí; lidem nemocným Božího těla nechtí podávati, ani zpovídati, než aby 
se odpřisáhli Boží krve, přijímali a bydlili jakž ono káží, a že dětí i mistrův škol-
ních při úmluvách, kteréž jsou slíbili ostaviti, nezdrží, než žáky a děti ku poká-
ní pudí, proto že jsou Boží tělo a jeho svatou krev přijímali, mší pomáhali slou-
žiti, zpívati neb čísti. To vše ku pohanění a k necti nejprv svrchu psanému naše-
mu milému králi, všem těm Pražským mistrům i vší koruně České, zemi Morav-
ské i všem těm po všem světě, jenž pravdu, ustavení i zákon Boží milují, a zvláš-
tě ten kus vedouce, by žáčkové neb děti pokání přijímali pro Boží tělo i jeho sva-
tou krev i pro ke mšem chodění, tudy potom aby na všecku obec sáhli, jedny po-
tupovali, rozhřišovali, veda li poháněli, kleli i bídlili k své vůli, jakžby se jim líbi-
lo. Dále kázala královy milosti rada, byliliby kteří od kapitoly Pražské neb od fa-
rářův co by k tomu řekli a tu přišel Ubaldým Vyšehradský skorem k tomu a s ji-
nými třemi knězi a obnovena jest žaloba za jeden článek všech tří měst Pražských 
svrchu psaných. Mezi kterou řečí jsou žádali potazu do zejtří a toho jim Rada ne-
odpírala, než řkouc: hledejte by nebylo pozdě, a divíme se vám, že jsouc obeslá-
ni námi, nechcete přijíti, a rozumíme, že chcete vždy svou vůli míti se pánem na-
šími tudíž svým, i šli jsou ti kněží pryč.
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O smrti krále Václava

1419
 Nedlouho po té bouři Pražské, totiž ve středu po na nebe vzetí Panny Marie, 
kterýž byl šestnáctý den měsíce srpna, král Václav poražen jsa šlakem, s velikým 
křikem a řvaním jako lvovým náhle jest umrtven na Novém hradě, jehožto tělo 
po několika dnech pro strach lidu nočním časem na hrad Pražský jest dovezeno, 
a u kaple sv. Václava položeno, a po třech nedělech do kláštera Zbraslavského, 
kdežto sobě byl pohřeb zvolil, nočním časem bídně dovezeno, a od rybářův, peka-
řův a mnichův téhož kláštera pohřbeno. Tak o té smrti Václavově vypravuje mistr 
Vavřinec z Březové. Ale jiný kronikář píše, že král Václav, nemocen jsa, od svých 
vlastních dvořenínů zadušen byl proto, že přísahal všecky husity a kališníky za-
hladiti, a oni,husté jsouce, a o své hrdla se bojíce, jej usmrtili. (Vide Vitam Wen-
ceslai p. 387)
 Zen Císař a král Václav živ byl osm a padesát let, pět měsícův a devatenáct 
dní, byl králem Českým padesát šest let a dva měsíce a králem Římským neb Cí-
sařem tři a čtyřidcet let, jeden měsíc a jedenáct dní, mnohá protivenství snášeje. Ač 
jsem o jeho činech obšírně tuto vypravoval, mlčením pominouti nelze, což o něm 
tehdejší kronikář (Continuator Benessii ab Horzovic ….) ještě poznamenal. Píšeť 
slovo od slova takto: „Kterakkoli král Václav v své vůli byl, však oč se jest po-
kusil ačkolivěk ve válkách, vše jemu pod ruku šlo, jakož jest to dokázal i u Skály 
i u Vížky a jinde a víc jest pokoje zanechal, v Praze jsa neb na Točníce, než jeho 
bratr, král Uherský Zikmund, mnoho po jiných zemích jezdě. A kterak velmi země 
Česká byla upokojena za krále Václava, i po dnes o tom pověst hlasná po vší zemi 
zvučí, neb říkají, že za jeho dnův by byl kdo zlato na hlavě nesl a cestou byl jel 
nebo šel, i žádnýť jest nepřekážel.“ Také o něm praví, kterak jest chtěl spravedli-
vosti, aby se dála od bohatých k chudým, a to tak jest, neb sám ke všemu prohlé-
dal, proměně se v šaty prosté obecného člověka, i šel mezi pekařky chleba kupo-
vat, a cenil se s nimi a tržil, a bylli jest chléb hodný a spravedlivý zaplatě jej ode-
šel. Pakli chléb byl malý, tehdy znáti se jim dal, i pobral jim chléb a kázal dáti 
chudým a do škol, a toho pekaře kázal na statku trestati a druhého i na hrdle. Též 
právě činil řezníkům, šenkýřům, i všem jiným řemeslníkům, ačť jest jiným i ji-
ným obyčejem. K každému řemeslu a obchodu tak spatřuje šel, a jich v prodává-
ní a spravedlnosti tak zkušuje, až v jednu chvíli šel a vinici kopat, aby i tam shlé-
dl, kterak se mezi nimi děje, a tak jest tam jako jiný nájemník celý den kopav, a tu 
zdělav ten den zvěděl jich obyčej, i tak ustanovil, aby ti dělníci o poledni, když 
jedí, hodinu sobě odpočívali, a kterou dobu s vinnice sjíti mají, to jest vše usta-
novil a rozkázal a.t.d. Dotud ten kronikář. (Continuator Benessii) I nazývají také 
mnozí toho krále Václava králem lenivým, to příjmí jemu nejprv Papežové dali, 
neboť oni jemu vždy dopisovali, a jeho o to žádali, aby přijeda do Říma, tam od 
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koruny Císařské přijal, a že toho neučinil, tak jemu lenivých nadali. Ale on toho 
zajisté z důležitých příčin, ačby byl rád chtěl, zplniti nemohl. Dokud ho Němci 
skrze volení Ruprechta za krále nerozhněvali, každoročně jednou i také dvakrát 
do Říše jezdíval a věci Říšské spravoval, ale potom jich sobě nevšímaje jimi po-
hrdl. Že pak leniv nebyl, skutky jeho dosti vypravují. Tu však vadu do sebe měl, 
že býval hněvivý a prchlivý, někdy pak váhavý, bázlivý, nedůvěrný a v pití ne-
střídmý. Ten král Václav žádných dětí po sobě nepozůstavil, protož se bratr jeho 
jediný Zikmund, král Římský a Uherský v království České uvázal.
 Rada našeho krále milosti kázala městům Pražským čekati, a že to chtí na jeho 
milost a tý nehody snésti. Tu potom přišli a pravili oumysl a přikázání pána svého 
a tudíž i našeho. Nejprv že přikazuje chudému i bohatému, aby žádného rumraj-
chu neb sváru nečinili pod hrdlem a pod zbožím ztracení. A oltářníci, kteří jsou, 
jenž by jim faráři sebou nedali sloužiti, ale aby sloužili jinde, kdeby se jim dálo, 
jakožto jiní sloužiti budou, že jeho Milost dříve nebránil žádném sloužiti neb ne-
chati, a že každý chodil ke mši tam, kam chtěl, doma sobě mší sloužili, děti křtili, 
a nikdá jeho Milost jim nebránil, a též nynějším, kromě mší zpívaných, aby v do-
mích nebylo. A k tomu jeho Milost dává svobodu u sv. Ambrože, u Matky Boží 
Sněžné, v klášteřích u sv. Benedikta v Velikém městě Pražském, aby tu s mnichy 
spolu sloužili, tu kázali, jedni druhým nepřekazujíce, tělo Boží a krev svatou roz-
dávali věrným žádajícím, a že jeho Milost na ty nehody, kteréž jsou praveny chce 
se ptáti a zvěděti, a zvěda, toho mstíti, že se tisíci tímž bude trestati. A mezi tím by 
se nebouřili, než v lásce Boží aby bydleli do té chvíle, neb králova Milost obeslal 
jest všecky zemské pány nyní k suchým dnům, a mezi tím také, že se jeho Rada 
vrátí od jeho Milosti bratra Uherského krále, Pána našeho budoucího, a že jeho 
Milost chce vzíti listy, kteréž jsou vydány s kletbami na všecko království, a chce 
s pány zemskými věrně a snažně ohledati i s mistry, jestli ta kletba spravedlivá 
čili nic“. (Vide in Vitam Wenceslai Urkb. n. 251. Ubi extat haec narratio in orto-
graphia eiusdem aevi)
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Kterak lidé na hoře Tábor přijímali pod obojí

 Však ale kališníci na těch kostelích jim králem určených dosti nemajíce, ješ-
tě jich více míti chtěli sebravše se šli na Vyšehrad, jichžto vůdce a řečník byl ně-
jaký Mikuláš, měštěnín Novoměstský, jenž měl dům na Příkopě u Husy řečený, 
a protož jemu Hus říkali. Ti lidé na dvůr královský bouřlivě a hlučně se přivalivše, 
krále žádali, aby jim více a větších kostelův propůjčil, poněvadž se jich větší díl 
lidu přidrží. Laskavě a dobrotivě král Václav vyslyšel Mikuláše mluvícího k sobě 
od lidu, a na druhý den navrátiti se jim rozkázal. Potom když se lid rozešel, ob-
rátiv se k Mikulášovi, kterýž tu po jiných pozůstal, takto k němu promluvil: „Ty 
Mikuláši, začal jsi víti přízi, kterouž bys mne z království vyhnal, ale já tobě z ní 
provaz utočím, jímž tě potom i zardousím“. A tu ho král kázal jíti a vsaditi, však 
jej na žádost jiných zase pustil a přikázal, aby v Praze nebýval, a tak z měst Praž-
ských ho vypověděl. Sám pak vyjel na Nový hrad, kterýž sobě blíž Kunratic za 
Vyšehradem před lety stavěti počal, a toho teprve času dostavěl, tak aby tam byd-
leti mohl.
 Ale Mikuláš Hus po krajích, zvláště po Bechyňském jezdě, všudy přijímání 
pod obojí způsobou vychvaloval a lid proti králi bouřil. A zvěděv, že se lidé strojí 
při slavnosti Ducha svatého na horu Tábor řečenou, jíti, a tam pod obojí způsobou 
přijímati, proto že jim farářové doma z kalicha podávati nechtěli, také se tam při-
bral. a skutečně se tu dotčeného dne okolo třidcíti tisíc lidu shromáždilo a sebra-
lo. Tři sta stolů na širokých polích sobě rozestavěli a tu jim kněží jejich pod obojí 
způsobou večeře Páně podávali. A tu ten lid shromážděný chtěl na Prahu táhnou-
ti králi Václavovi se zprotiviti a toho Mikuláše Husa z Prahy vypověděného, aneb 
někoho jiného, kterýž by s nimi z kalicha pil, sobě za krále voliti. To vše se dálo 
původem téhož Mikuláše.
 Ale Václav Koranda, kněz velmi výmluvný lidu obecnému příjemný, toho pře-
kazil. Ten napomenutí čině k lidu o věcech obecných a jim potřebných, mezi jinou 
řečí takto k nim promluvil: „Milí bratří, ačkoli máme krále váhavého, však pro-
hlédnemeli a povážímeli jaká jsou jiná knížata, najdeme to vskutku, že nad toho 
našeho žádný nám býti nemůže, o němž slušně říci můžeme, že jest zrcadloa pří-
klad všech králův, pokojný, dobrotivý, milostivý a na nás laskavý. Nebo pokudž 
on kraluje, kdo na nás sáhnouti a nám ublížiti smí? Svobodno jest nám podlé vůle 
naší živu býti. Jestliže nesmyslí s námi zarovnu v náboženství a ale vždy řádně na-
šich ani sám nerušil, ani jiným rušiti nedopouští. Z těch příčin vidí se mi za spra-
vedlivé, abychom za něho prosby k Pánu Bohu činili a dlouhého zdraví mu od 
Boha žádali, poněvadž jeho váhavost slouží nám ku prospěchu našemu a pokoji.“ 
Lidé po té řeči Korandově rozešli se pokojně jeden každý do svého obydlí. /Ane-
as Sylv. c. 36, Hájek ad h. a.)
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O smetání konšelův Nového města Pražského a o jich mordování

 Téhož léta v neděli po sv. Jakubu Apoštolu totiž třidcátého dne července měsí-
ce stal se přehrozný mord na Novém městě Pražském. Kališníci shromáždivše se 
v kostele u Matky Boží Sněžné, šli zbrojně k sv. Štěpánu na rybníčku; Jan Žižka 
Trocnovský táhl s nimi, a kněz Jan, mnich Želivský, šel s kalichem napřed. Kostel 
dotčeného svatého nalezše zavřený, vybili dveře mocně a tu nějakou chvíli poby-
vše, dům farářův, že před nimi kostel zavřel, zebrali a vydrancovali. A když se na-
vracovali k Matce Boží Sněžné šli mimo radní dům Novoměstský. Tu se jim lidé 
smáli a z domu dotčeného na ně kameny házeli, tak že Janovi Želivskému kalich 
z jeho rukou vyrazili. Žižka a kališníci rozlítivše se, hned se na dům radní oboři-
li, a kteréž tam konšely zastihli, zmordovali. Ty i některé živé pochytivše, z oken 
jimi házeli, a jiní před domem stojíce na oštěpy, na sudlice, an meče a na kordy 
dolův padající brali, a kterýž se tak neproklál, ihned každého z nich dobili. Avšak 
tu chvíli nebrali jim toho, což na sobě měli, ale čepice i opásání každého z nich 
na něm položili. A tak tu ukrutně zabiti Nyklásek rychtář, Podvinský purkmistr, 
Kliment, Šťastný, Řehák a Tomášek radní, a šest jiných radních. Komorník krá-
lovský, který se třemi sty jízdných rychle přispěl, aby tu bouři ukrátil, znamena-
je, že se obec v hněvu rozlítila, a sám o své hrdlo pečuje, utečením život zacho-
val. Pro kteroužto věc jiní obyvatelé ve velikém strachu byli. Všickni pak osedlí 
a podruzi Nového města Pražského skrze ty mordéře popuzeni byli, aby v odění 
rychle se připravíce u domu radního se postavili pod ztracením hrdla neb vypo-
věděním z města. A proto mnozí, zvlášť katolíci nebezpečenství smrti se bojíce, 
počali z města utíkati. Ale obec Novoměstská čtyři správce sobě volila až do vo-
lení nových konšelův, jimžto pečeť a jiná znamení konšelská poručili na rathau-
ze, kterýžto ve dne i v noci množstvím oděncův byl osazen. Král Václav jsa toho 
času dvorem na Novém hradě jednu míli od Prahy vzdáli, to uslyšev, náramně se 
rozhněval, a žalostí jsa zbuzen, přísahal, ty kališníky, zvláště pak jich kněží, vy-
pleniti, a všickni okolo něho stojící jako zděšení takový hanebný skutek hyzdi-
li. Číšník královský řekl: ale já dávno jsem přezvěděl, že se to stane. Kteréhožto 
král v náhlosti hněvivé popadv, o zemi jím před své nohy udeřil, a chopiv se tesá-
ku, zabíti ho chtěl. Ale že mu toho bránili přístojící, s těžkostí ho živého propustil. 
Rádcové pak královi, kteříž přáli přijímajícím pod obojí způsobou a učení mistra 
Jana Husa se přidržujícím, počali se staršími Starého města Pražského mezi krá-
lem a Nového města obcí, aby zlému mnohému překážka byla, o smlouvě roko-
vati. A protož podlé svolení obou stran na tom jest zavříno, aby obec Novoměst-
ská se králi za vinu, které se v smetání a zamordování konšelů dopustila, poko-
ru učinila, a král, aby nových konšelův, od obce tehdáž volených potvrdil. A to se 
tak stalo. (Mistr vavřinec z Březové jenž toho času v Praze živ byl, Eneas v kapi-
tole 37)
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Kterak se obec Pražská zbouřila a kostely kazila

1419
 Hned nazejtří po smrti krále Václava, obecný lid, nemaje se koho báti, se po-
čal vztekati. Shromáždivše se s povolením purkmistra Staroměstského, Jana Bra-
datého, po kostelích a klášteřích, všecken strach odloživše, běhali, varhany, ob-
razy a jiné ozdoby kostelův, zvláště těch, v kterýchž přijímání pod obojí způso-
bou lidu obecnému nebylo dopouštěno, rušili. Farářové a mniši k utíkání se od-
dali a před obcí se kryli pro strach, a oni jim jejich příbytky vylamovali a boři-
li, a skrze to mnozí dobří lidé strachem vadli. Potom k večeru ti buřiči k klášteru 
kartouzskému, jenž byl za Oujezdskou branou přišli, tu zpivše se a ostatek rozlič-
ných nápojů na zemi vylivše, všecky mnichy téhož kláštera zjímavše, je s křikem 
velikým a hřmotným po městě do radního domu Staroměstského hnali, proto že 
k smrti mistra Jana Husa povolili a že se protivili přijímání pod obojí. Jeden z té 
lůzy oblekl se v roucho mešné posvátné, a tak v něm šel do Prahy, a tu po mostě 
v něm poskakovala rozličně kryktoval. Toho Pražané nazejtří pro takovou nezbed-
nost kázali stíti. Potom na den sv. Agapita, jenž byl třetí den po smrti krále Vác-
lava, opět ta zběř vyběhla z města, a ten klášter karthouzský vypálila a rozmeta-
la, kteréhož již žádné znamení nepozůstává. Také do kostela Matky Boží na Lou-
ži všedše, hrob mistra Albíka, probošta Vyšehradského, někdy Arcibiskupa Praž-
ského i také obrazy kamenné a dřevěné zkazili, zedřeli a ztřískali. V neděli na to, 
totiž dvadcátý den srpna měsíce, klášter mnichův karmelitánských u Matky Boží 
Sněžné, jinak na Písku, od téhož obecného lidu Pražského obojího pohlaví byl 
zkažen, zbořen a vypálen, a mniši z něho vyhnáni a někteří zjímáni. (M. Vavřinec 
z Březové) Ti buřiči na tom dosti nemajíce valili se potom veřejně na jiné klášte-
ry a kostely a kdež mohli, chrámy kazili a ohněm pálili. Tohoť času zbořili kláš-
ter Strahovský, Plaský u Prahy, u sv. Tomáše Malé na Straně, u Matky Boží ko-
nec mostu, u sv. Klimenta v Starém Městě, u sv. Benedikta, u sv. Máří Magdale-
ny na Karlově, u sv. Kateřiny a na Zderaze, u sv. Ambrože, u sv. Františka na Po-
říčí. Toliko klášter Slovanský, kdežto nyní v Emauzích říkají, v své celosti zůstal. 
Nebo když ti buřiči k němu přitáhli, aby jej také zkazili, Pavel Opat téhož klášte-
ra, jiné rady žádné sobě dáti nemoha, i vyšel s svými bratřími proti nim, jich pro 
Pána Boha prose, a před nimi klekaje a slibuje, že chce z kalicha rozdávati, aby 
nebořili a nepálili. Někteří vyrazivše se, řekli jemu, hned aby to splnil této hodiny 
a nám podával, kterýž k tomu svolil, i přistoupilo jich okolo dvadcíti osob s ku-
šemi, s oštípy a paleicemi a jiní nechtěli proto, že byla jako nešporní hodina. Tu 
některé věci vybravše, nebořili ani nepálili, však kalichy a juiné věci mezi sebou 
rozdělili, a tak ten klášter až do dnes v své celosti zachován. (Hájek list 376) Však 
ale velmi veliká bouřka byla v Praze, kanovníci, kupci a měšťané bohatí mnozí 
běželi z Prahy, a druzí na hrad k sv. Václavu, a potom jim všem byly truhly vybi-
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ty a statky jim pobrány. (Continuator Beneše z Hořovic) Byli pak toho času v Če-
chách velmi krásní klášterové a chrámové jakož o tom píše Eneas v tato slova: 
„Žádného království tohoto nového věku ve vší Evropě není, v kterémž by tak 
mnoho, tak slavných, tak krásných a ozdobných kostelův a klášterův bylo, jako 
v Čechách. Chrámové náramně vysoce stavění, prostranní, širocí a dlouzí ku po-
divu, klenutí a škbřidlicí přikrytí. Oltářové v nich vysoce založení, zlatem a stří-
brem, v němž byli svatosti, ozdobení. Kněžská roucha drahými perlami krumplo-
vaná, příprava všecka bohatá, předrazí klenotové, okna vysoká a přeširoká, pěk-
ného a světlého skla a divného řemeslného díla, jimiž světlo do kostelův proni-
kalo. Takoví pak chrámové netoliko v městečkách a městech, ale i po všech ku 
podivu se spatřovali. Mezi jinými byl klášter Zbraslavský na břehu Vltavy, kdež 
se do ní řeka Berounská aneb Mže vpadá, v kterémž před časy králové Čeští po-
hřby své mívali, velmi nákladně a krásně vystavený a vzdělaný. Nebo kromě kos-
tela a velikého stavení, kdežto mniši své pokoje měli i komory, byl v něm i ambit 
sklenutý čtverhraný, zavíraje v sobě nemalou zahradu. Na zdech toho ambitu vy-
psán byl starý i nový zákon, od začátku prvních kněh Mojžíšových, až do zjeve-
ní sv. Jana, písmem velmi pěkným a slovy čím výše tím ohrubnějšími, tak aby se 
od vrchu až dolů volně a bez nesnáze od každého čísti mohl býti. Ale i ten slav-
ný klénot tak jako jiných mnoho překrásných chrámův a klášterů ti vzteklí kališ-
níci a husitové po smrti krále Václava zohavili, rozmetali a vypálili (Aeneas Sylv. 
s. 36).

©
 J

iří
 R

ak
 

& 
AC

EC
S,

 2
00

7



 N o v á  k ro n y k a  č e s k á ,  I V  105

O sebrání lidu na křížkách

 Již se za krále Václava lidé počali zbírati na horách, kterýmžto nová jména pře-
zdívali: oné Tábor, oné Oreb, jiné Beránek, Zelené hoře Mikuláš Hus přezdil hora 
Olivetská. A od té hory Tábor řečené se jmenovali Táboři, protože se tam nejví-
ce scházívali. A to sebrání se stávalo proto, že tu svobodně večeře Páně pod obojí 
způsobou přijímati mohli, neb jim farářové jejich doma tak podávati nechtěli a ne-
směli. Téhož ale léta na den sv. Václava a Michala sebralo se veliké množství těch 
kališníků na hoře Křížkově u Ladovího na širokých Úlehlech na silnici jedouc od 
Benešova ku Praze. I šli tam z rozličných měst a vsí, ale z Prahy největší lid vyjel 
a vyšel, neb se mnozí vezli na vozích, k tomu setkání také sjednali knězí, kteří pod 
obojí podávali, mezi kterýmiž také byl Václav Koranda, toho času kazatel Plzen-
ský. A ten se bral z Plzně s dosti velikým zástupem lidu obého pohlaví mužského 
a ženského, nesa velebnou svátost před nimi. Když přišli k Rokycanům nechtěli 
jich skrz město pustiti, i museli podél okolo města jíti, a ti z Rokycan z bran vy-
šli na nějakou vinici, a tu stáli s braní v odění svém jsouce hotovi, neb byli horliví 
příliš proti Plzeňským, kteří však před se dále táhli. Na tom sebrání na Křížkách 
panoš jeden, jménem Závíš, jezdě na koni, napomínal lidu, aby jednomu hodné-
mu člověku zaplatili osení, kteréž jemu podle té Úlehle pošlapali, i sebral drah-
ně peněz, a dal tomu sedláčku, číž bylo obilí, neb v té chvíli nechtěli z cesty vy-
nucovati, když se na hory zbírali, aby lidem neškodili, a jedno /jenom?/ s hůlka-
mi chodili jako poutníci, ale to se pohříchu brzo změnilo. A tu ti lidé poslouchají-
ce učení a kázání, aby se v Bohu vespolek milujíce, pod obojí způsobou přijíma-
li. A tu hned téhož dne s velebnou svátostí všecko to množství do Prahy s Praž-
skými se bralo, a časem nočním hradem Vyšehradským, v kterémž čeledínové ně-
kdy krále Václava tehdáž obývali prošedše, do města Pražského vešli, a s velikou 
slavností, světel hojností a zvoněním zvonův od Pražských jest přijato. A v kláš-
teře sv. Ambrože se položivše, od Pražan jsou opatříni se všími potřebami, na ně-
kolik dní. Ale ti příchozí na kostely a kláštery se obořivše, zvláště na kostel sv. 
Michala v Starém městě Pražském, všecko, což v nich ještě nalezli, zlámali a roz-
bořili, a potom se domův navracovali, však jim kněží jejich, když ještě na Kříž-
kách byli, prohlásili, aby se ten den před sv. Martinem, do Prahy sešli (Continua-
tor Benessii ab Horz., M. Vavřinec z Březové)
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Kterak se válka husitská v Čechách začala

 Královna Žoffka, vdova Václavova, obávajíc se, aby z takových sebrání se 
lidu obecného něco zlého nevzniklo, časté listy a posly k Císaři Zikmundovi po-
sílala, žádaje ho, aby do Čech přijel, a jakožto dědic toho království, takové bouře 
zastavil. Ale Zikmund, Císař, maje zlou radu, chtěl prvé na Turky, od nichž před 
tím na hlavu poražen byl, táhnouti, nežli na Čechy. Ješto kdyby byl ihned nepro-
dlévaje, s vojskem ku Praze přitáhl, prvé než se síla buřičův rozmohla, nikdá by 
ten oheň se byl tak hrozně nerozšířil. Takž on chtěje Turky zhubiti a nad nimi se 
pomstíti, ztratil Českou zemi a Uherské neobránil. Za kteroužto příčinou, když 
tak svou pomocí Zikmund prodléval, královna s Čeňkem z Vartenberka, správ-
cím země, vyzdvihši poklady královské, vojsko sebrala, Vyšehrad, hrad Pražský 
a Malou Stranu žoldnéři Německými osadila a proti mostu dřevěných věží a bran 
nadělati dala. Některým pak pánům po krajích, aby sjezdy a schůze lidu obecné-
ho kazili, s povolením Zikmundovým rozkázala (Eneáš kap. 38).
 Zatím pak přišel ten čas, že se měli lidé k tomu dni před sv. Martinem sebrati 
a do Prahy táhnouti, tehda páni někteří majíce něco žoldnéřův, bránili tomu lidu 
se vší snažností a pilností, aby se jim nedali sebrati a sjíti a skrze to války se po-
čaly. Nebo když Plzeňští, Klatovští, Domažličtí, Sušičtí, s dosti velikým zástu-
pem lidu se k tomu dni od nich uloženému brali, tu ti všickni dali sobě po listech 
věděti, aby se první den na nocleh sešli v Žikovách, jakož se jest tak stalo, že se 
tu nejprvé strhli s braní a v odění i s vozy, neb když chtěli na tu pouť vyjeti, ká-
zal kněz Koranda, aby s sebou kosny a jinou braň brali pro kozly, právě, že chtí 
kozlové štěpy hlodati. Druhým noclehem byli v Březnici a třetím v Kníně, a vždy 
jim lidu přibývalo a na každém noclehu, tak že se sebral lid dosti veliký. Tu noc 
přišlo lidu sebranému poselství od těch z Oustí Sezimova, kteříž již vyšli na tu 
pouť, prosíce jich, zdaliby chtěli neb mohli čekati, aby s nimi strhnouce se, jeli 
a šli spolu do Prahy, a pravíce, že jim samým těžko bude projíti, že jest na ces-
tách jim silně zasazeno od strany královy, neboť tam byl přitáhl Petr ze Šternber-
ka Pán Konopištský, s čtrnácti sty jezdcův dobře oděných. Tehdy ti z Knína posla-
li proti nim lidu branného na pěti vozích, a ti se přepravivše přes Vltavu, a než půl 
míle od řeky odjeli, uzřeli dva zástupy lidí, jeden jízdný a velmi oděný a ten byl 
pana Petra ze Šternberka s jinými žoldnéři od Hory Kutny poslaný. Druhý zástup 
byl těch z Oustí. To když uzřeli Knínští, vrtkali mezi sebou, co mají činiti, zase-
li se vrátiti do Knína, čili před se táhnouti k těm z Oustí, i zůstali na tom, aby po-
slali pro ty v Kníně, aby všickni hned táhli po nich. Mezi tím Oustští získali sobě 
nějaké přívrší, na němž se všickni shrnuli. Pan Petr ze Šternberka také ujel na je-
den vrch blízko těch z Oustí, a nedlouho meškav, aby se nemohli Knínští naň ohr-
nouti, obořil se na ně a rozrazil je tak, že skrze ně vešken jízdný zástup prosko-
čil a mnoho jich ranil i zabil. A když po druhé chtěl v ně skočiti, ti z Oustí dali se 
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Panu Petrovi na milost. Knínští to uzřevše utekli se na jeden vrch, chtíce se brá-
niti, a počali sobě zeď dělati z suchého kamení, aby k nim jízdní tak brzo nemoh-
li. A tu pan Šternberk počal s nimi rokovati, aby se také jemu dali na milost, by se 
jim též nestalo jako Oustským. Oni ale toho učiniti nechtěli, očekávajíce pomoci, 
jakž se i stalo, neb hned zřeli lid ten, kterýž v Kníně byl, an jim táhne na pomoc 
s korouhvemi městskými. To uzřev Pan Petr, nezčekav jich, a zajav ty lidi z Ous-
tí, jel s nimi pryč k Hoře. Ale lid z Knína ostal tu celý den a přes noc na tom mís-
tě, kdež se ty věci dály, a na zejtří kněží tu mši sloužili a zabité pochovali, a po-
tom se k Praze hnuli, a kterakkoli na cestách bylo na ně silně osazeno i na bro-
dích, však pod Jílovém v noci přes řeku Sázavu se přebravše nazejtří ráno šli pra-
vou mocí ku Praze. Vůdcové jich byli tito páni: Břeněk z Švihova, Chval a Ku-
neš z Řepic a bylo těch lidí jako čtyři tisíce, kteříž šestý den listopadu měsíce do 
Prahy se dostali. Kronikář, kterýž ty příhody vypsal, praví: „Toto jsem proto pro-
dlil, aby viděli potomní, kterak se jest válka ta těžká počala v Českém království 
po smrti krále Václavově. (Nástupník Benešův)
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Kterak se Pražané s královskými na Malé Straně bili

 Dříve pak, než ten lid sebraný do Prahy přišel, hrozné se bitvy dály. Nebo Pra-
žané, zprávu majíce, že lid v Kníně shromážděný, svobodně ku Praze táhnouti ne-
může, umínili jim pomocí přispěti. Tedy v sobotu po Všech Svatých, čtvrtý den 
listopadu měsíce hned ráno nabádáním kněží některých, zvláště kněze Ambrože 
z Králové Hradce a jiných husitských v veliké zvony po vší Praze zvonili, aby se 
lid zběhl ku pomoci těm, jenž se z Knína a z Oustí do Prahy brali a od pánův ně-
kterých překážku na cestě měli. Když se množství lidu oděného a s braní sebralo 
z měst Pražských, ten lid Mikuláš Hus vedl na most, a chtěl skrze Malou Stranu 
k Knínu vyraziti. Ale královští, jimiž Malá Strana osazena byla, na ten lid z hradu 
Pražského, z dvoru Arcibiskupova, jenž toho času byl v Mostské ulici, a z domu 
vejvody saského z děl stříleli a jim na Malou Stranu přijíti bránili. Ale Staroměstští 
a zvláště Novoměstští, majíce také Jana Žižku za vůdce, učinili outok na dům sas-
ký, jeho se zmocnili, a všedše v boj s královskými, mnoho jich zbili.A pak králov-
ští k večeru nemohše déle Pražským odolati, utekli na Hrad, tu na dvoře Arcivis-
kupově, u sv. Tomáše a v jiných domích množství koní, odění a statku nechavše, 
v kteréžto Pražané uvázavše se, vše do Starého města odnesli, a tu celou noc v ve-
liké zvony k outoku a boji jest zvoněno. Královna Žoffka strachem podjata jsouc 
s panem Oldřichem z Rožmberka, Purkrabí pražským, o půl noci z hradu utekla. 
Ale té ještě noci královští znamenavše, že málo Pražských na Malé Straně zůsta-
lo, s hradu sběhše, dům radní vybili, poklady a knihy obecné odtud pobrali a jej 
ohněm i s některými domy okolo příležícími spálili.
 To uzřevše Pražané Staroměstští i Novoměstští, hned po obědích rukou bran-
nou opět Malou Stranu ztekli a s královskými v boj vešli, kterýž až k večeru trval. 
V tom boji Pražští dvůr Arcibiskupský zkazili a spálili a královští školu u sv. Mi-
kuláše a jiné domy pod hradem zapálivše, a některé měšťany Malostranské zjí-
mavše na hrad Pražský utekli. A tak toho dne tu Malou Stranu pálili jednak oni 
Pražané a jednak oni z Hradu, až ji všecku popálili. Ale nazejtří po těch bitvách, 
totiž den sv. Linharta aneb šestý listopadu měsíce, přitáhli do Prahy oni kališníci, 
aneb Táboři, kteříž se na cestě s královskými byli a je odehnali, a bylo jich jako 
čtyři tisíce. Ti byli od Pražan velmi přátelsky přijati a přivítáni. A táhli skrze Vy-
šehrad, kteréhož Žižka málo před tím s Novoměstskými dobyl a opanoval.
 Královna Žoffka a Čeněk Vartenberský, Purkrabí království Českého s jinými 
pány hradu Pražského zvědvše, jakého množství lidu Pražanům přibylo, a obáva-
jíce se, aby se ta zběř Táborská hradu nezmocnila a jej nezkazila, učinili přímě-
ří s obcí Pražskou, kteréž na den sv. Brikcí třináctého listopadu až do sv. Jiří nej-
prv příštího skrze starší obojí strany jest stvrzeno, a to pod pokutou padesáti tisíc 
kop. Královna s pány se obci Pražské zapsala, že chce přijímání pod obojí způ-
sobou v království Českém podlé možnosti brániti a obhajovati a svobodu dáti. 
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A zase obec Pražská zapsala se královně a Pánům, aby obrazův nerušili, koste-
lův a klášterův nerušili, a aby Vyšehradu královským sstoupili. A když to přímě-
ří bylo utvrzeno, ti Táboři veliké škody po domích, kdež hospody měli, kažením 
stavení a loupením na Malé Straně učinivše, vyšli z Prahy a na svá obydlí se na-
vrátili. (M. Vavřinec Březovský) A tak se Praha upokojila.
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O tom, co se toho času vně po krajích dálo

1420
 Po uzavření toho příměří a upokojení měst Pražských Jan Žižka Trocnovský 
vida, žeby tu v Praze proň nebylo co činiti, vyjel s Plzeňskými do Plzně, a tu z toho 
města měl mnoho válek s Bohuslavem ze Švamberka, kterýž měl poručení od krá-
le Zikmunda v tom kraji kališníkům brániti a za to bral od něho veliký plat a zbo-
ží. Když jednu chvíli Žižka z Plzně vytáhl k Někmíři, maje lidu ke třem stem pě-
šího a sedm vozův, na nichž /……/ jimiž zdi bořili vozil, tu ho pan Bohuslav za-
stihl a zaskočil od města, maje lidu jízdného i pěšího více než dva tisíce, a když se 
naň obořil s jízdným zástupem, maje za to, že je všecky valem potře, Žižka s svý-
mi odrazil ho od vozův a jej s pole sehnal, a tu byl zabit pan Hynek z Nekmíře, 
a Žižka v noci táhl, kamž zamýšlel, a tři posádky tu noc obořil. Potom s ním měl 
mnoho jiných válek a praví dále kronikář tato nám nelibá slova: o nichžby bylo 
dlouho psáti. (Nástupník Benešův) Také se tu k Žižkovi připojili někteří páni Češ-
tí, totiž Břeněk z Švihova a Volkoun z Adlar, a ti s královnou Žoffkou žádného pří-
měří nechtěli míti. Protož z navedení kněží Táborských, zvláště Václava Koran-
dy, kazatele Plzeňského, kláštery, města, kostelové a domové okolo Plzně od nich 
jsou bořeni a kaženi. Královna Žoffka o tom uslyševši, a páni ouředníci královští 
uradivše se, lid nemalý k obležení Plzně poslali a tak s těmi, kteříž okolo nich le-
želi a kteříž na vartách bývali spolu s nimi často bojujíce vespolek rukou i noh se 
zbavovali. (M. Vavřinec) 
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O šibalství kněží Táborských

 Týchž také časův kněží někteří Táborští nové věci smysleli, a v Plzni i po kra-
jích nové příští Kristovo kázali, v kterémžto příští že všickni jich protivníci vyple-
něni a toliko kališníci, že v pěti městech zachováni budou. To vše písmem svatým 
tvrdili, proroky falešně a bludně podlé svých hlav vlastních vykládajíce, a svatých 
doktorův výklady potupujíce a kázáními svými lid divně mejlíce a jich napomína-
jíce, aby všickni i jeden každí, kteříž chtí hněvu Božího ujíti, z měst, hradův, vsí, 
městeček jako Lot z Sodomy, do těch pěti měst k utíkání v braních, aby se stěho-
vali a těch pěti měst tato jsou jména: Plzeň, kterážto d nich Slunce jest nazvána, 
Žatec, Louny, jemu říkali Měsíc, Klatovy, jemuž jméno dali Záře a Slaný, kterýž 
jmenovali Hvězda. A pravili ti svůdcové, že Bůh všemohoucí všeckem svět, kro-
mě těch, kteříž by se do těch pěti měst utekli, chce zahladiti. A také listy po krá-
lovství Českém tu řeč znějící rozpisovali, jichžto důvodům všetečným a pošeti-
lým, jakožto pravdivým mnozí sprostní lidé věříce s strachem podjati jsouce, stat-
ky své a rodinu opustivše, a někteří dědictví svá za peníze prodávajíce, z krajin 
rozličných království Českého, i také z Moravy s ženami a dětmi svými k dotče-
ným městům se stěhovali, a peníze k nohám těch podvodných kněží metali. (M. 
Vavřinec)
 Ale jiní lidé rozumu zdravého užívajíce a těm novým prorokům a mámičům 
nevěříce jim odpírali, a majíce za to, že všickni kališníci toho důmnění jsou, na-
pořád je hubili. Tak se stalo, že blízko od Klatov skrze pana Rečka z Ryžmberka 
a jeho služebníky chycen byl na cestě kališný kněz, řečený Jan Nakvasa, kterýž 
po všech chodě lidu obecnímu z kalicha podával. Ten jest dán za veliký dar Něm-
cům, kteříž z Bavor Rečkovi přitáhli na pomoc proti Klatovským. A když se Na-
kvasa po vůli těch Bavorů nechtěl od přijímání pod obojí způsobou odpřisíci, pro-
bodše jeho ruce meči, a skrze ně provazy provlekše, přivázali ho k jednomu stro-
mu, a obkladše ho proutím suchým z plotův a jiným dřívím, slamou je promísivše 
tak ho spálili. Ale horníci na Hoře Kutné mnohem více těch kněží odpravili. Ne-
boť oni je za peníze kupovali a za každého dvě kopy grošův platíce, nočním ča-
sem je do šachet za živa i stínané metali, zvláště před branou Kouřimskou je do 
šachty, kterouž horníci Táborem nazvali, je házeli, tak že v krátkém času více než 
šestnáct set kališníků skrze ně jest zahubeno a do té šachty smetáno, tak že často-
kráte katové, pro své katovské dílo ustali. Téhož léta měsíce listopadu ti horníci 
do města Kouřimského přišedše, některé z konšelův a z starších města pro přijí-
mání z kalicha spolu s farářem Janem Lhodkem (?) zjímali a svázané na vozy na-
kladše do Hory vezli. S nimižto, když do města přijeli v noci, lid Horský, rozlič-
ným trápením a rouháním jich trápivše, pochodně rozpálené na ně metali, a potom 
okované řetězy do vězení je vsázeli. Jana Lhodka s jinými kněžími potom, devá-
tý den ledna měsíce do šachty Tábor řečené uvrhli (M. Vavřinec). Pražští kališní-
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ci o tom slyšíce, co se na Hoře Kutné děje, poslali k nim své posly, jich žádajíce, 
aby s těmi lidmi tak ukrutně nezacházeli. Ti poslové byli Havel, jenž měl příjmí 
Prsten a Matěj Blažek z Prahy. Horníci poselství vyslyševše, kázali ty posly svá-
zati a do jedné pusté šachty uvrci, a potom vždy, kteréhož mohli z Táborův neb 
kališníkův dosáhnouti, každý musil do šachty. (Hájek v listu 377) Ale pohříchu, 
kydž se nedlouho potom Táboři a Husitové zmocnili všeho toho na kněžích kato-
lických ukrutně mstili a Horu Kutnou docela spálili a popelem položili. 
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Kterak Pražané jeli do Brna na sněm

1419
 Při konci téhož léta Císař Zikmund položil sněm v Brně na Moravě stavům 
království Českého a Markrabství Moravského, tak aby se tam k narození Páně 
všickni sjeli, Pražané aby tam také své posly vypravili. A tu tam s králem Zikmun-
dem přijelo mnoho knížat i poslové Papežští, biskupové, i královna Žofka a mno-
ho jiných a povýšených lidí. Poslové Pražští přijeli do Brna na den sv. Jana Evan-
gelisty s mnohými trubači, an se na to Císař Zikmund a jiní lidé urození dívali, 
a tu do hospod jim ukázaných přijati. I povoleno jim služby Boží a přijímání pod 
obojí od jejich kněží, kteréž s sebou měli, v jich hospodách toliko, obyčejné však 
služba Boží po všem Brně jsou zapověděny pro přítomnost Pražanův jakožto ka-
cířův. Protož třetího dne poslové Pražští před Císaře přišedše, na kolena před ním 
podlé obyčeje poklekše, jeho s strany obce Pražské pozdravili, jej za krále a Pána 
dědičného přijímajíce, kterýžto dosti tvrdě jim přimlouvaje, do Prahy je odeslal 
s tím přikázáním: aby totiž všecky řetězy a sloupy ulic Pražských uprázdnili, aby 
i jednokaždé ohražení, kteréž proti hradu Pražskému postavili, zbořili, na znamení 
toho, že se poddávají jeho moci a panování, a aby mnichův a jeptišek více nižád-
ným způsobem netrápili, ale aby s nimi poctivě nakládali až do jeho příští. Tu při-
tom všecky ouředníky krále Václava Českého i hradův purkrabě, přijímání z ka-
licha se přidržující z ouřadův ssadil a jiné na jich místa ustanovil.

1420
 Když se poslové Pražští ve čtvrtek před Božím křtěním, totiž čtvrtý den ledna 
měsíce od krále Zikmunda z Brna navrátili, a vůli i rozkaz jeho Pražanům ozná-
mili, tu bez odtahův řetězy z ulic i sloupy sebráni a do domu radního nešeni byli, 
i také ohrady, sruby a všecka stavení a bašty proti hradu Pražskému zdělané, zru-
šeny jsou, ano se jim Němci a jich protivníci smáli a radostí rukama tleskali pra-
více: již kacíři ti Husáci a Vikleffníci zahynou a konec vezmou, pro kteroužto 
věc strach a bázeň na kališníky přišel. Kanovníci, faráři a jiní kněží, mniši i svět-
ští, kteříž jsou po smrti krále Václava pro strach Husitův z města byli utekli, s ra-
dostí se zase navracovali. Nebo provoláno bylo po městech královských konšel-
ským jménem, aby všickni a jedenkaždý, kteříž byli vyběhli, svobodně se navrá-
tili. Též aby žádný více na kněží, zvláště na mnichy nesměl volati: v sak mniše, 
v sak! Nebo to bylo v obyčej vešlo za krále Václava, a když mnich šel, ihned veli-
cí i malí volali: v sak mniše, v sak! (M. Vavřinec). Kdyby byl král Zikmund hned 
toho času z Brna do Prahy s dosti malým počtem svých Uhrův přijel, zajisté by 
byl vše zlé v dobré obrátil. Ale on poslal listy své po všem království Českém, 
všem svým ouředníkům, totiž nejvyššímu Purkrabí království Českého a Purkra-
bím hradů královských, Purkmistrům a konšelům měst, přikazuje, aby rotu Wik-
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leffovu, Husovu a ty, kteřížby se přidrželi kalicha, všemi obyčeji trápili, zužova-
li, jim se protivili, ej podle možnosti vykořenili a vyplenili (M. Vavřinec). Potom 
král se bral z Brna do Slezska k Vratislavi.
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O zkažení Oustí Sezimova a o založení města Tábora

 Když se ty věci v Praze dály, kněz jeden Táborský jménem Vaněk a nějaký 
Hromada, bývalý zvoník, první malezačové a ředitelé toho shromáždění Tábor-
ského, ještě k sobě pojali Jana z Bydlena a Jana Smolína, usmyslili na město Ous-
tí outok učiniti a jeho se zmocniti. Sehnavše tedy množství kališníkův a jiné zbě-
ři, několiko dní a nocí se v lesích kryli, ažby svůj čas uzřeli, v kterémžby mohli 
dobýti toho města. A tu v první středu v postě jenž byl jedenmecítmý den února 
měsíce, ztekli město Oustí přede dnem a pomocí těch, jenž jim v městě přáli, jeho 
dosáhli, neboť obyvatelé se tu noc zpili a po tanci a jiném veselí bezpečně spali. 
Ti Táboři hned všecky protivníky kalicha, světské i duchovní zjímali, a kteříž přes 
zeď neutekli, ty všecky z města vyhnali a v jich statky se zavázali. Potom do té-
hož města den ode dne více a více Táborův přibývalo. Ale nezdálo se jim to mís-
to k bránění příhodné, po některých tedy dnech obehnali nějaké hradiště, kdež-
to před drahně lety město postaveno bylo, jejížto zdi ještě stály, a že se tam žád-
ný nebránil, v ně se uvázali. Po krátkém pak času město Oustí spálivše a do ko-
řen vyvrátivše, s ženami a dětmi se na to hradiště přestěhovali a jemu hora Tábor 
přezděli. Tu horu den ode dne ohražujíce a domy k bydlení sobě stavějíce, mno-
ho potom škody sousedům, kteříž se jich přidržeti nechtěli, z něho činívali. Hro-
mádka to vše způsobiv a zřídiv, poslal k Žižkovi do Plzně, aby jemu dal posílení, 
že dobré hradiště nalezl a osadil, a Žižka jemu poslal Chvala Řepického s někte-
rými bratřími k posílení. (M. Vavřinec, Nástupník, Hájek) Městišti, kdežto Oustí 
Sezimovo stálo, nyní Starý Tábor neprávě říkají. Ještě se tam díl kostela zbořené-
ho, některé zdi a mnohé zříceniny spatřují.
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Kterak Jan Krása ve Vratislavi upálen byl
1420
 Císař Zikmund přijev z Brna do Vratislavi, velmi tu přísně trestal ony měšťa-
ny, kteříž přede dvěma lety konšely z domu radního smetali, některé zmordova-
li a jiných sobě podlé vůle své nasázeli. Dal tedy ty buřiče schytati, jich čtyřme-
cítma veřejně stínati, a jiné mnohé z města vypověděv, statky jich k obci obrátil. 
Pražané se toho velmi ulekli, proto že na Novém Městě též učinili a téhož trestu 
zasloužili. I byl toho času ve Vratislavi měštěnín jeden Nového města Pražského, 
Jan Krása příjmím, věnečník, který tu svůj obchod vedl. Ten chodě po městě Císa-
ře hanil, nejvíce v tom, že mistru Janovi z Husince listu průchodního nedržel, ale 
dav mu list bezpečnosti, že ho předce upáliti kázal. Mimo to také ten Krása při-
jímání pod obojí způsobou veřejně zastával. Když taková věc se donesla Císaře, 
kázal jej jíti a dáti do vězení. Nazejtří poslal k němu, aby těch věcí nechal, sněm 
a Císaře nehanil a lidí v městě Vratislavském nebouřil a nesvozoval, to chvěli uči-
niti a svých bludů se odříci, že ho káže hned z toho vězení propustiti. On vysly-
šev k sobě poselství, odpověděl: „pověztež té šelmě, že já to světle pravím, že mi-
str Jan Hus nespravedlivě na smrt odsouzen byl rozkázáním císařovým, a to mlu-
viti budu, dokud stačí měho života“. Císaři když taková nezbednost jeho ozná-
mena byla, kázal, aby jej po městě koňmi smýkali a potom upálili. (Hájek v listu 
378) V tom pak ještě jednoho Čecha, Mikuláše žáka Betlémského, do téhož věze-
ní z též příčiny vsadili, kterýž na touž smrt jako Krása odsouzen byl. A ten Krá-
sa věnečník radoval se z toho, že již bude míti tovaryše v mučedlnictví, a takto 
k němu rozmlouval a jej napomínal, řka: „Milý bratře Mikuláše, již se nám blíží 
koruna mučedlnictví, podstoupímež tuto nesnázku od Boha nám danou pro věč-
nou odplatu, vzpomínajíce také na to, kterak i jiní mučedlníci těžké smrti podstou-
pili“. A tak mnohou řečí jeho napomínal, prose, aby byl úmyslu pevného. A když 
bylo ve čtvrtek ve středopostí, vyvedli je oba ven z žaláře a přivázali jim nohy ke 
koním, aby je koňmi smýkali. Tehdy přistoupil k nim legát aneb posel Papežův, 
jenž toho času s císařem ve Vratislavi byl, a napomínal je, aby se bludův kacíř-
ských odřekli a odpřisáhli. A Mikuláš žák z Betléma, boje se té hrozné smrti, od-
stoupil a odpřisáhl se, i odvázali jemu nohy od koní. Krásu pak táhli dále znenáh-
la po kamení a často s ním akt ustával a mnoho lidí se okolo něho valilo. I napo-
mínal ho legát často, řka: „Ustup toho bludu a nechej toho učení, kteréž Čechové 
začali a zachovej svůj život“. A on odpověděl, že chce rád tu smrt podstoupiti pro 
svaté čtení. A tak častokrát s ním postávali, a vždy legát s ním mluvil, aby ustou-
pil bludův. A tak ho vlekli na to místo, kdež mrchy vláčí a tu ho upálili. To se sta-
lo čtrnáctého dne března měsíce. Potom v družebnou neděli, totiž sedmnáctého 
března týž legát Papežský, jménem Ferdinand, vydal kříž Papeže Martina Pátého 
proti Čechům, jakožto neústupným kacířům, a po kostelích v témž městě Vrati-
slavském provolati rozkázal. (M. Vavřince českého vydání ad h. a.)
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Kterak Jan Žižka z Plzně na Tábor táhl, a pány porazil

 Tehdy když Žižka od sebe z Plzně poslal na Tábor něco lidu k posílení, uzře-
vše strana jemu protivná, že mdel jest ve městě, počali se měšťané proti sobě bou-
řiti a domy proti sobě ohrazovati. Žižka uzřev, že se obyvatelé bouří, vytáhl ven 
z města některý den před hodem Matky Boží v postě, a dřív než města podstou-
pil královským, učinil s nimi takovou smlouvu: Nejprve aby město mělo svobodu 
přijímání z kalicha, druhé aby kališníci měli svobodu plnou s dětmi i ženami svý-
mi přestěhovati se do Hradiště hory Tábor, k kterýmžto výminkám královští za-
vázali se pod jistými pokutami. Žižka tedy dav se tu cestu k Táboru, a táhli s ním 
Břenem Švihovský z Ryzenberka, Valkoun z Adler a Václav Koranda, kněz a ka-
zatel Táborských. Lidu však ozbrojného měl čtyři sta s ženami a vozův bojov-
ných měl dvanáct a koní jízdných devět. Když Štěken mezi Strakonici a Pískem 
protáhl, a táhl k Sudoměři, tu se královští naň obořili, neboť toho času právě byli 
přitáhli do Píska, majíce lid dobře jízdný a oděný velmi, kteříž železní páni slou-
li, jichžto vůdcové byli Pan Petr z Šternberka, Jindřich mistr Strakonický a Miku-
láš příjmím Divoký, mincmistr kutnohorský. Žižka veliké množství nepřátel vida, 
postavil se k rybníku, jenž Škaredý sloul, aniž pro nepřáteli dále táhnouti nemo-
hl. Zšikovav se tu a vozy přitočiv k hrázi tomu velikému množství s malém muž-
sky se bránil neb tu byli nepřátelé vůkol ostáli, že rybník té chvíle pust byl a bez 
vody. Bylo pak to místo drsnaté a hornaté, na kterémž se ta vojska potom potka-
ti měli. Nepřátelé na koni, lidé Žižkovi všickni pěší byli, aniž bitva svedena býti 
mohla, leč puškami. Jakž tedy jízdní s koní ssedali a opěšali, rozkázal Žižka že-
nám, kteréž s ním z Plzně na Tábor táhly, aby roušky stáhly a zástěry na zemi me-
taly, v kteréžto zamátše se a zapletše jízdní ostruhami prvé od Žižkova lidu zbyti 
byli, nežli nohy své sobě vyplést mohli (Eneáš k. 40) a tak se Žižka bránil až slun-
ce zapadlo. A hned tnma přílišná byla, tak že nevěděli kdy kde koho bíti. Tu jest 
zabit Žižkův pomocník pan Břeněk z Švihova a s strany královské pan Jindřich 
Strakonický křižovník, postřelen v palec nožní a od té rány chřadl blíž k roku, až 
i umřel. Žižka tu celou noc na bojišti ostav, a znamenav na úsvitu, že nepřátelé 
jeho odtáhli, zřídil se s svými a vozy, kteříž celí zůstali, táhl k hradu Újezdci, a tu 
se položil, až i proň s Tábora poslali, a na Tábor ho svorně s velikou ctí přijali
 Však mu v té bitvě třicet mužův zajali, kteréž mincmistr na Horu Kutnu vedl. 
Ale Žižka nedlouho potom, totiž na Veliký pátek aneb pátý den dubna měsíce sjev 
s svými bratřími z Tábora, ztekl v noci na městečko Vožici na ty železné pány, kte-
říž tu v noci leželi, a tak učinivše pokřik zapálili městečko mnoho těch kyrysníkův 
zbili, koně sobě a odění nabravše, hned sobě jezdcův nadělali, neb Žižka, které-
hož podobného pacholka viděl, na toho odění dal, a kůň podeň a vycvičil ho k jíz-
dě. A tu teprv na koních Táboři počali jezditi. Potom vězeň, kteréž tu nabrali, do 
Hory Kutny poslali, a tak své lidi u Sudoměře zjímané, jenž do šachty měli uvr-
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ženi býti, vyplatili a vypravili. (Continuator neb nápadník Benešův, M. Vavřinec) 
Žižka potom to nové město na hoeř Tábor Hromádkou založené zřícením Oustí 
zbořeného rozšířil, příkopy a zdmi obehnal a velmi pevné učinil.
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Kterak Táboři tvrze a kláštery a krajích bořili

 Zběhlo se na tu horu Táborskou veliké množství všelijaké chasy nezbedné, 
zlodějův, nákeřníkův, buřičův a zlosynů z krajův okolních pod zástěrou přijímání 
pod obojí. Jichžto však přední oumysl byl svévolně činiti, tvrze, kláštery i kostely 
vybíjeti, drancovati a páliti. Když jich dosti veliká síla pohromadě byla, tu sobě 
čtyři vůdce vyvolili, k nimby zření měli. Ti byli Mikuláš Hus, Jan Žižka z Trocno-
va jednooký, zbyněk z Buchova a Chval z Řepic. V neděli provodní aneb čtrnác-
tého dubna, vyřítivše se z Tábora, ohrady neb tvrze pevné, Sedlec nazvané, blíz-
ko Oustí rukou nepřátelskou a ouprkem dobyli, ač ti, kteříž na ni byli, statečně se 
bránili. A tu ti lidé zuřiví pana Oldřicha Sezimu, pána Oustí cepy umlátili a nohy 
jemu usekavše, do ohně uvrhli, což tam lidí nalezli, zmordovali, krom šesti výbor-
né postavy pacholkův, kterýmž Žižka řekl: „Nuře bratří milí, který z vás chce život 
zachovati, setne jiných pět“ i učinil tak jeden z nich jménem Havel Pinta a sťav 
těch pět mužův a hned se k Táborským přitovaryšil. Na té tvrzi od sousedův okol-
ních, nedějících se bezpečnosti, mnohá zboží na zlatě, stříbře, mnoho monstrancí, 
kalichův a také roucha drahého pro zachování bylo složeno, kteréžto všecky věci 
na jednu hromadu skladše, ohněm spálili, a tvrz zbořili a vypálili. Potom na den 
sv. Jiří obořili se na klášter Milevský, řádu Premonstrátského a jej spálili. Tolikéž 
učinivše klášteru Nepomuskému, táhli k hradu Rábí řečenému a jeho se zmocni-
li, na kterémžto od duchovních i světských množství zboží, zlata, stříbra, kame-
ní drahého i rouch a odění bylo složeno, neboť byl ten hrad přepevný, a lidé za to 
měli, žeby ho žádný nikdy nedobyl. Táborští, kromě peněz, odění a koní, všec-
ky kořisti z ven hradu vynesše, na jednu hromadu skladše, spálili, a sedm mni-
chův a kněží, kteréž na tom hradě zastihli, také tu před hradem do ohně uvrhli. 
Ale syny pána toho hradu řečeného Jana Zaka zjímali, kteréžto Jan Žižka na svou 
práci vzal. Hrad pak ten zkazili a popelem položili. Na tom pak tažení den ode 
dne množství panoší, lidu obecného a robotného přibývalo, jichžto předním vůd-
ci byl Jan Žižka, muž nad obyčej smělý, statečný a udatný, k jehožto zřízení všec-
ko vojsko kladeno bylo. Sedláci jeho velmi rádi poslouchali a s palicemi, s sud-
licemi, cepy a s samostříly aneb praky, jej následovali a on zřídil a rozdělil je na 
tovaryšstva, kteráž práčaty nazval, protože z praků kamení házeli. A tak protáhše 
kraj Bechyňský a Plzeňsky mnoho surového a před tím v království Českém ne-
slýchaného činili, kostely, kláštery, domy farní, hrady, městečka a tvrze vybojo-
vali, bořili a pálili. Těch všech zlých věcí původcové byli kněží Táborští, kteříž 
s kalichem lid předcházejíce, jej k tomu navozovali a když hradův dobývali, lidé 
na hradích jsouce a kalichy uzřevše, Tábory na ně rádi pouštěli a všecko zrazova-
li. A tak se stalo, že Táboři lehce tvrzí dobývali. (M. Vavřinec) O bojích těch drs-
natých a divokých Táborů začasté tuto se bude mluviti, protož píseň, kterouž na 
nepřátele táhnouce zpívávali, nelze tuto pominouti. Vidí se z ní, v jak přehrozné 
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a bídné bludy upadli, když mordujíce své bližní, křesťany jiné, jenž s nimi záro-
veň nesmejšleli, a pleníce svou vlast ještě za to měli, žeby tím Bohu službu a po-
ctu prokazovali. Mám za to, že ji Hromada aneb jiný kněz Táborský složil. A jest 
tato:

1.
Kdož jste boží bojovníci a zákona jeho,
Prostež od Boha pomoci a doufejtež v něho,
Že konečně s ním vždycky zvítězíte.

2.
Tenť Pán velí se nebáti záhubcí tělesných,
Velíť i život ztratiti pro lásku bližních svých
Protož posilňte zmužile srdcí svých.

3.
Kristus vám za škody stojí stokrát více slibuje 
Pakli kdo proň život složí, věčný míti bude
Blaze každému, kdož na pravdě sejde

4.
Protož střelci, kopidlníci řádu rytířského
Sudličníci a cepníci lidu rozličného
Pomněte všickni na Pána štědrého

5.
Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte
Pána svého v srdci mějte, proň a s ním bojujte
A před nepřáteli neutíkejte

6.
Dávno Čechové říkali a přísloví měli
Že podlé dobrého Pána dobrá jízda bývá
S nímž věrný slouha rytířství dobývá.

7.
Vy pakosty a drabanti na duše poručte
Pro lakomství a loupeže životův netraťte
A na kořistech se nezastavujte.

8. 
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Heslo všickni pamatujte, kteréž vám vydáno
Svých hejtmanů pozorujte, ratuj druh druhého
Hlediž a drž se každý ducha svého

9.
A s tím vesele vzkřikněte, řkouc: Na ně, her na ně!
Braň svou rukama chytněte, Bůh náš Pán zkřikněte,
Bíte, zabíte, žádného neživte.
/Marginální poznámka: „N.B.mit kleinerer Schrift damit die Zeilen nicht abget-
rochen werden“/
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Kterak se Pražané králi Zikmundovi zprotivili

 Mezi tím časem přišly zprávydo Prahy, kterak rozkázáním krále Zikmunda 
vratislavší stíháni byli, Jam Krása měštenín pražský upálen, a skrze legáta papež-
ského kříž na Čechy vydána a vyhlášen byl. Tu přrišel na Pražany veliký strach, 
jichžtp protivníci radujíce se pravili, že všickni Čechové kacířští spáleni, zbiti 
a vyhlazeni budou s dítkami i manželkami. A protož bojíce se těl i statkův s těmi 
kacíři ztratiti a s nimi zahlazeni býti, stěhovali se na hrad pražský a na Vyšehrad 
bohatější a hlavnější města Starého obyvatelé, hospodáři na dvě stě, a z Nového 
města tolikéž kromě podruhův, zvlášte pak Němci. A páni a rytíři hrad pražský 
k ruce krále Zikmunda držíce ty vystěhovance k tomu měli, že přísahu učinili, aby 
po sv. Jiří, kdyžby příměří pokoje vyšlo, jim byli pomocni, město Pražské vybo-
jovati. A tak s radostí aby se zase vrátili k svým vlastním příbytkům zhubíc a vy-
pleníc ty, jenž pod nobojí způsobou přijímají.
 Pražané, jenž již na větším díle díle byli kališníci, poznavše, že král |Zikmu-
ned nic dobrého o nnich nesmýšlí, velmi se ho báli. Byl pak toho času na Novém 
měwstě Pražském u Matky Boží Sněžné kazatel nějaký Jan, příjmím Jesenic, je-
mužto Hájkek dloubalů nadal, Jan byl mnich z kláštera Želivského uteklý. On 
svou výmluvností zbuzoval lid, aby se postavil proti králi. I vyznamenával krále 
býti drakem ryšavým, o kterémž zjevení sv. Jana vypravuje, neb on král Zikmund 
draka zlatého svým milostníkům na znamení tovaryšstva, na prsech nositi dopus-
til. Protož toho krále ten kněz lidu obecnému hyzdil, k kterémužto se lidí množ-
ství scházelo, jeho kázání žádostivě slyšíce, a pro přijímání z kaoicha svých stat-
kův i hrdel nasaditin žádajíce. Z nabádání tedy téhož kazatele a jiných kněží se 
Pražané v domě radním Starého města s kněžími a mistry kališníky shromáždili, 
i zavázali se slibem pod přísahou proti každému člověku chtějícímu rušiti a tupiti 
přijímání pod obojí, že se chtí proti těm brániti a hájiti; statkův svých i hrdel ne-
litovati, na to zápisy jisté učinili, přísahu také věrnosti od konšelův, že chtí pod-
lé nich státi, vzali. Tu také čtyři správce na Starém a čtyrři na Novém městě sobě 
zvolili a ustavili, jimžto klíče domu radního a braní poručili a moc plnou všech 
věcí, kteréžby řídili, aby měli, plné poslušenství jim slíbivše, jimžto ještě čtyřid-
ceti správcí nižších Starého města přidali a tolikéž Nového. A ty všecky věci zá-
pisy učinivše a jich pečeťmi zjevnými obecnými potvrdivše, na svá obydlí se na-
vrátili. A tak se Pražané proti králi Zikmundovi, ač ho zejména nejmenovali, mezi 
sebou zavázali. To se stalo ve středu před velikou nocí dne třetího měsíce dubna. 
A v pondělí pak Velikonočním dokudž ještě příměří mezi městy pražskými a krá-
lovskými trvalo, počali se novoměstští proti Vyšehradu hraditi, neboť dělali pří-
kopy veliké a hluboké podlé potoku Botiče až k Vltavě pro obranu města svého, 
kdežto všickni musili kopati, maí i velcí, panny a děti, kteréž mohli choditi, ano 
sew jim vyšehradští posmívali, říkajíce: „Milí páni Pražané, nehraďte se od nás 
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příkopy, nic vám to nepomůže, budeteli se chtíti protiviti pánu svému dědičné-
mu, králi Zikmundovi Římskému a Uherskému, raději se ho držte a s ním pokoj 
zachovejte“. A oni odpověděli: „Ne tak nám naši kněží radí“. (V. Vavřinec na týž 
rok)
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O panu Čeňkovi Veselském z Vartmberka a Orebských

 Ve středu po sv. Tiburcý, totiž sedmnáctého dubna, pan Čeněk z Vartmber-
ka, hradu pražského nějvyšší purkrabě, od krále Zikmunda z Vratgislavě navrá-
tiv se,a poznavše, žeby král chtěl přijímání pod obojí v nic obrátiti, těžce to nesl, 
neboť byl také kališník do té doby skrytý, a tu se veřejně s kališníky a s městem 
Pražským spojil. I vyhnal z hradu pražského všecky protivníky kalicha duchovní 
i světské, urozené a prosté, ženy a děti s města Pražského na hrad poběhlé, a hrad 
svými osadil. Němci pak do Hory Kutny a jiných měst sousedských se stěhova-
li, statky své na hradě pražském zůstavivše. Ženy jejich na každý den sedíce před 
hradem, plakaly, zlata, stříbra, peněz, klenotův a jiných statků na hradě jim za-
vřených, ustavičně za navrácení jich prosícem jimžto se lidé pod obojí posmíva-
li, neb jsou oni prvé čekali a žádali Čechův zahynutí. Potom pan Čeněk listy ža-
lobné po království Českém a po jiných zemích okolo příležejících s panem Ol-
dřichem z Rožmberka psal, a pod pražskými pečeťmi proti králi Zikmundovi roz-
sílal, rozličné příčiny pokládaje, žeby za pána a krále Českého neměl přijat býti.
 Po takovém rozhlášení a rozepsání mnoho lidí se Pražanům na pomoc z roz-
ličných krajův do Prahy hrnulo, mezi nimiž nejhlavnější byli Orebští pod sprá-
vou pana Hynka Krušiny z Kumburka, kterýžto s pomocí kněze Ambrože z Hrad-
ce veliké množství lidu obecného na jedné hoře, Oreb řečené, shromáždil, Byla 
ta hora v kraji Hradeckém u Třebechovic, a lidé ti se od té hory Orebští nazýva-
li. Dřív než ku Praze táhli, obořili se na velmi pevný klášter Hradiště řečený, blíž 
Valečova, a obdrževše ho mocí, statky, což v něm bylo, sebrali, a jej spálili. Na 
den sv. Zimunda pak vešli do Prahy s kněžími svými, kteříž je předcházejíce tělo 
Boží v rukou svých nesli. Pražané proti nim také s tělem Božím vyšedše, velmi po-
ctivě a vděčně jich přijali, a položivše jich u sv. Apolinářiše k obraně města proti 
vyšehradským hojnou živností je opatřili. Hynka pak Krušinu že byl muž stateč-
ný a válek povědomý za nejvyššího mvůdce sobě zvolili, tak aby Pražané v skut-
cích bojovných toliko k němu zření měli. Táhliť i jiní Pražanům na pomoc, ale to 
jenž se v kraji Plzeňském na jedné hoře za touž příčinou shromáždili, jichžot vůd-
ce byl nějaký kněz oděný, byli od pana Bohuslava z Švamberka poraženi, kterýž-
to těch kališníkův několik set zbiv, ostatní rozehnal. Tem pak kněz v odění jat jsa, 
do Plzně přiveden, tu za městem ohyzděn byl upálen. 
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O poselství císaře Zimunda Pražanům

 Toho času král Zikmund, přijev do Kutné Hory, vypravil do mPrahy pod bez-
pečným průvodem dva posly, totiž pana Viléma Zajíce a pana Arnošta Flašku, Ti 
s panem Čeňkem Varttmberský, nejvyšším purkrabí pražským, a s obcí pražskou 
o mpříměří a pokoj rokovali, aby za dvě neděle bylo příměří a potom pokoj aby 
byl mezi císařem a Pražany zavřen a ustanoven. Aled kněžím pražští bojíce se 
lsti, lid obecný na kázáních napomínali, any nikoli nevěřili králi Uherskému, ani 
s ním v příměří nevstupovali, aby se jim nestalo jako Vratislavským. A tak když 
lid rozdělený byl, že se někteří k pokoji a jiní k nepokoji chýlili, žádné odpově-
di obec Pražská nemohla dáti. Páni pak od krále poslaní čekajíce od obce koneč-
né odpovědi, rokovali tajně s panem Čeňkem o postoupení hradu pražského kte-
rýžto k Pražanům nechuť maje, proto že Krušinovi a ne jemu, spravování věcí vá-
lečných vzdali, a nad tím také teskliv jsa, že Táborští napořád kostely pálí, hra-
dy, tvrze, kláštery, městečka a vsi kazí a boří, umínil hradu pražského k ruce krá-
le Ziámunda postoupiti, jestli žeby jemu za jeho provinění milost chtěl dáti, a ty 
věci, kteréž učinil, aby jemu ani dětem jeho nebyly věčně připsány ani nzpomí-
nány, a aby na jeho statcích přijímání pod obojí způsobou nemělo překážky až do 
upokojení země České. Poslové k králi navrátivše se, jemu oumysl Čeňkův před-
nesli, král řekl, že k tomu ke všemu chce povoliti.
 Potom se tíž poslové do Prtahy navrátili, tu nazejtří všedše s některými z kon-
šelův a z obce na hrad k panu Čeňkovi, oznámili jim, kterak král Uherský chtěl-
by dáti slyšení a průvodu a o svobodě v přijímání z kalicha a cožkoliby z zákona 
bylo ukázáno a provedeno, že tomu překážky nechce činiti, ale pomocen býti. Na 
kteréžzo poselství aby od obce pražské dána byla odpověď beze lsti, žádali. Obec 
Nového i Starého města dne šestého máje v domě radním se shromáždila, a líbi-
lo se obci, aby král dal bezpečenství některýám z obce, aby k němu mohli přijíti 
bezpečně i odjíti, a s ním o to rokovati. Ale dřív než se ty věci dokonaly, totiž hned 
nazejtří, pan Čeněk pana Viléma Zajíce a pana Václava z Lešťan s lidem českým 
a německým na hrad pražský pustil, a jim toho hradu k ruce krále Uherského bez 
vědomí Pražanů postoupil. Pro kteroužto věc náramně zarmoucen a zemdlen byl 
lid všecken, a jeho již ne pánem ale zrádcí nešlechetným královským i obcí na-
zvali. A hned korouhev jeho, kteráž na zdi domu radního byla zavěšená, na zemi 
svrhše, a v prostředku roztrhše, na pranéři ji roztáhli, jakoby byl bez viny. Také 
klobouček ku podobenství jeho štíti zmalovavše, pod tu korouhev podložili, což 
znamenalo, že ne pravou víru obce se přidržel, ale pod kloboučkem lsti a oukla-
du, že ji chtěl podvésti. (idem)
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Kterak se Staroměstští chtěli hradu pražského zmocniti

 Staroměstští i Novoměstští to velmi těžce nesli, že hrad pražský tak zrádně po-
stoupen byl nepřátelům jejich, i chtěli se ho zmocniti. Protož ještě téhož dne v ho-
dinu nešporní někteří lehcí z obced, žádného nemajíce správce, na hrad pražský se 
obořili, brány a mříže vylamovali. To znaje Čeněk s strachem a chvátáním ujedl 
s malým počtem s hraduskrze jednu bránu, a někteří jeho následujíce od pražských 
jksou zbiti a odění a koně jich jsou pobráni. Ale že v obecném lidu žádného řádu 
ani poslušenství k starším nebylo zachováno, s velikou škodou a zhoubou mno-
ho jich bylo zbito a zraněno. Pražští tedy od toho outoku odstoupivše, několiko 
dní na Strahově leželi, hradu dosahovati míníce. Když se potom královští na hra-
dě rozmáhali a na Hradčanech posilňovali, Pražští klášter Strahovský zapálivše, 
mnoho kněh a a roucha kněžského ohněm spálivše, do města se navrátili. Druhé-
ho pak dne také klášter křižovnický na Malé Straně konec mostu a klášter sv. To-
máše s mnohými domy téhož města spálili. To když se na Malé Straně dálo, krá-
lovští vypadše z Vyšehradu, stráže na Botiči odehnali a některé jich zbivše, pří-
kopy od obce udělané prstí a kamením zasypali a domův mnoho mezi Slovany 
a Vyšehradem postavených také ohněm zhubili, tak že Pražanéé z toho poražení 
o příměří a pokoj, jehož prvé nechtěli, s pilností stáli. Potom těch dní pan Hynek 
z Kolštejna do Prahy přišel pro obranu kalicha a k Pražským se přitovaryšil, a od 
nich vděčně přijat byl. Pod jehožto sprácou Pražané domu vojvody saského ko-
nec mostu i s jeho věží dobyli a oděnci dobře osadí a z něho hradským svobodné-
ho slézáíní překáželi. K tomu také obdrževše klášter sv. Tomáše a dům příležící 
k tomu klášteru, obé dobře oděnci osadivše, jako všecko malostranské s kostelem 
sv. Mikuláše pomalu ohněm hubili, oblí, vína, piva a jiné věci z Malé Strany, na 
hradskou překážku nic nedbajíce, do Starého města vozili a nosili. Ale malostran-
ští protivníci kalicha na hrad pražský utíkali, Tehdáž pan Hynek Krušina z Prahy 
na své obydlí modjel, Pražaném pak pod správou pana Hynka z Kolštejna s vy-
šehradskými a s hradskými, jakožto každý den válejíc, mnozí z nich den ode dne 
z obou stan hubeni byli a zamordovi, neboť se málo jímali. (M. Vavřinec)©
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Kterak král Zimund k Pražanům opět poselství učinil

 Císař a král Zikmund ještě vždy na Hoře Kutné dvorem jsa, a o porážkách Pra-
žanů uslyšev, měl mnaději, že se jemu tím spíše poddají. Vypravil k nim opět posly 
své, kteříž všedše do domu radního, kdež se starší obce shromáždili, mluvil k nim 
od krále pan Václva z Lešťan, teháž podkomoří, tato, slova: „Páni konšelé a všec-
ka obci. Račte slyšeti poselství krále Zikmundovo, našeho i vašeho páína milso-
tivého, kteréžto jest milostivě a dobrotivě učinil, královy milosti pánům ouřední-
kům i vám, městům po poslích prvních, druhých i konečně třetích. Nejprve tak, 
že jeho milost vzkázal, aby k králově milosti zřeli a jeho milosti byli všickni ou-
ředníci i města, a jeho milosti radni byli ma pomocni, nepokoje a bouře stavovali, 
až do mpříjezdu jeho milosti, tak jeho milost vzkázala, že pány, zemany i města 
i obec této země ráčí při právích, svobodách a jich řádu zachovati. A protož králo-
va milost sezřevši bouře, kteréž od vašeho města i jiných měst, ješto k vám hledí, 
nejvíce se dějí, s pány se utázavši a ustanovivši, vám přikazujícím slovem pána 
našeho, abyste ty bouře po dnešní den stavili a zuvláštzě kostelův a klášterův bo-
ření, obrazův a oltářův bití, neřádných zborův a zbírání bez vůle a vědomí naše-
ho nečiníc, i jiných věcí, kteréžby neřádné byly, stavujíce, jich přestali. 
 Více jeho milost i s pány přikazuje. Abyste opaty, mnichy a jeptišky s jich 
kláštery zase navrátili, a měšťany, kteří jsou ze všeho města pro některé utištení 
musili vyjíti, abyste je take zase navrátili a jim všem nepřekáželi, než s nimi v 
pokoji byli, až do příjezdu pána našeho i vašeho milostivého. A více že králova 
milost I páni vás odm přijímání pod oběma způsobama netisknou, nebť toho 
přikázání od pána svého i našeho nemají, než tak jeho milost se pány pčřikazuje, 
abyste nižádného mocí nepřitiskali, než kdož milost má, ten přistupuj. Nebť jehom 
milost tak vzkázal, že když dáli Bůh přijeden ty kusy vážiti mmíní s biskupy, s 
preláty, s. mistry, s knížaty, s pány a s vámi městy, a to což řádného bude, podlé 
rady a naučení přitom milostivě ustaviti, Takéž jeho milost přikazuje, abyste jeho 
milosti v jeho ouřady nesahali, totižto v ungelty, v rychtářství ve cla, až do jeho 
milosti příjezdu.
 A to vše, jakož jste již slyšeli králova milost i se pány slove, pána našeho 
mislotivého vám přikazuji, abyste to učinili, pakli byste to neučinili, tedy vězte, 
králova milost i se pány přikázáním pána svého milostibého míní a chtí se k tomu 
přičiniti, že to učiniti musíte, nebť jest to přikázání královy milosti, aby králova 
milost s radou panskou ty všecky poklady a všecky klenoty, což jich eho milost v 
této zemi má, na to naložiti měl, a tu bouři vždy až do příjezdu jeho milosti stavil. 
I vice jeho milost vzkázal, jestli žeby to stačiti nemohlo, žeby jeho milost i z Uher 
přičiniti chtěl, aby to vždy staveno bylo. A protož ještě toho žádáme. Abyste svého 
pána v tom zachovali, a jeho milosti k větším nákladům nepřipravovali. A toho 
nám ihned odpověď dejte. Kteří chtí královo poslušenství učiniti, ti nám dejte 
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věděti; nesměqjíli zjevně ale tajně. A dle Boha pamatujte, kterak jste se mezi sebou 
zapsali, abyste sobě pomocni byli, považte sobě, jestli to ctné a dobré královy mi-
losti, pána našeho milostivého a tudíž i této země, že jeho milostin takovou bouři 
v zemi činíte, a poslušenství jeho nedržíte, kostely a kláštery boříc, opaty, mnichy, 
jeptišky z klášterův vyhánqějíc a biskupa voliti chtíc, zbory a zbírání neřádné bez 
vědomí a vůle naší činíc a tak jeho nákladům bezpotřebným připravujíc, že jeho 
milost a my, přikázáním jeho milosti, pro bouře a neposlušenství jeho poklady a 
klénoty na to, abychom to upokojili a stavili naožiti musíme, jakož jeho milost 
ty poklady I klenoty podlé rady panské načne a k dobrému svému a této koruny 
mínil naložiti. (Ex archivo Novae civit, Pragen.)
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Kterak Pražané vypravili posly své k králi Zikmundovi

 Pražané vyslyševše tu řeč posla králova, a uradivše se, na tom se snesli,aby 
posly své k králi vypravili. A hned příměří mezi sebou a královskými uradivše, 
a některé z sebe vybravše, vyslali je s panem Václavem z Pešťan pod průchodem 
bezpečným královským k králi Zikmundovi, jenž byl na Horách Kutnách s legá-
tem papežským Ferdinandem a jinými biskupy a knížaty, aby o nějakou smlou-
vu a o pokoj rokovali. Když ti poslové pražští před krále puštěni byli, tu ho klečí-
ce na kolenou od obce Pražské pozdravili, a pokorně prosili a žádali ho, aby jich 
při přijímání z kalicha nechati, jejich nejmilostivějším pánem, odpustivše všech-
nu vinu, býti a do Prahy netoliko branami otevřenými, ale i zdmi zbořenými při-
jeti ráčilo. Král Zikmund, sápav se na ně, toto přikázal a vyřčení učinil? Aby hned 
všecky řetězy z ulic odklidili, všecka odění, zbraně a střelbu aby z Starého měs-
ta na hrad pražský a i z Nového města na Vyšehrad odvezli, snesli a tam složili, 
a že teprv potom do Prahy přijede a že chce jim tehdy odpověď nějakou dáti. Po-
slové pražští tu odpověď přijavše, obci to žalostivě oznamovali, a obec to usly-
ševše, velmi se zarmoutila. Tu hned Pražané k odepření koci králově se strojili, 
a pro obecné přijímání pod obojí až do statkův a hrdel ztracení se znovu zavázali, 
a sobě věrnost slibovali. Hned ještě více sloupův po ulicích vkopali, více řetězův 
přidělali a se všech stran se ohrazovali. Také bez odtahův pro táborské na Hradiš-
ti neb Táboru shromážděné i pro jiné jich přáteli poslali, jich prosebně o to žáda-
li, aby nechajíce všech věcí, do Prahy nemeškali přijíti, s pomocí jakž mohou nej-
větší, ač chtíli kalicha Božího hájiti. (M. Vavřinec)
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Kterak uhlíři táhli Pražanům na pomoc

 Když se po krajích pověst roznesla, kterak se Pražané proti králi Zikmundo-
vi postaviti a přijímání z kalicha hájiti chtějí, také že pomoci od jiných žádají, ne-
lenovali se mnozí kališníci po krajích Pražanům na pomoc táhnouti. Nejprvnější 
mezi takovými odbojníky byli uhlíři a sedláci, kteříž se na jedné hůrce mezi Led-
čem a hradem Lipnicí shromáždili, pro kteroužto věc nemalý strach padl na Hor-
ské a na ty, jenž toho času na Horách Kutnách bydleli. Císař Zikmund bez mešká-
ní něco lidu oděného na ně vypravil. Ti tedy řečmi lahodnými a také dary nemno-
hými mnoho těch uhlířův navedli ma k tomu přivedli, aby se domův vrátili a ra-
ději uhlí na Horu vozili, což i učinili. Ale sedláci táhli dále s tělem Božím, kte-
réž jim jeden kněz přednášel, a chtěli na Tábor jíti, aby se tu s Táborskými srazili. 
Když se s hory na pole chystali, tu na ně oděnci královští nenadále připadli. Ale 
sedláci vozy se otočivše, kamením a střelbou střílíce se bránili. Královští ačko-
li jezdecky a dobře odění byli a jich dvacet na jednoho každého bylo, však před-
ce na ně outok učiniti nesměli, ale s mnohými raněnými. A že z nich několik zbito 
bylo, počali se do Hory navracovati. Jeden pak z nich maje samostřel neb luk na-
pjatý, kněze Petra, faráře ledečského, když mezi tím hlukem sedláckým byl, smr-
telně v hlavu střelil a zabil. A tak roztrženi jsouce sedláci, jako ovce bez pastýře, 
na svá obydlí se navrátili.
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O tažení Táborských ku Praze a co tam činili

 Táborští také toho času k prosbám Pražanův s svými kněžími, ženami a dět-
mi, s množstvím vozův do Prahy táhli, mnohý lid k obraně a k ostříhání hory Tá-
borské zastavivše. Vůdcové toho tažení byli Jan Žižka z Trocnova, muž nad oby-
čej smělý, Mikuláš z Husy, muž veliké rady, Zbyněk z Buchova a Chval z Řepic. 
A když se ti Táboři k městečku Benešovu přibližovali, tu množství pěších a jízd-
ných odtud na ně vyjelo a vyšlo, aby jim do městečka vjíti bránili, Táboři obrá-
tivše se, s jiné strany do něho vešli a obyvatelé na klášter a na pole utíkali. Tá-
borští tehdáž kostel, dvůr farářský a všecko zapálili a na klášter obořivše se, by 
jich byl oheň neodehnal, byliby jej z kořene vyvrátili. Potom odtud táhli k Poříčí 
a přepravivše se přes řeku, u vody se na poli položili nocovati tu míníce. Ale když 
uzřeli nepřáteli blízko, zpravivše koně a vozy, cestu předce konali, neopočívají-
ce. Královští, jichžto vůdcové byli pan Václav z Pešťan, pan Petr ze Šternberka 
a jiní, veliké tři zástupy zřídivše, s nimi se nepřátelsky potkali, se všech stran je 
obkličujíce. Táborští, ačkoliv noc byla, připravivše se v svá oděním s děly a samo-
střely, s sudlicemi, s palicemi, s cepy, svou píseň zpívajíce, s násilným ztékáním 
co obři, s nepřáteli v boj vešli, zbivše jich na dvacet, a několik korouhví jim vza-
vše, k outěku je připravili a s pole sehnali. Po takovém vítězství když jim žádný 
více nepřekážel, dvacátý den máje měsíce do Prahy se přibrali, kdežto jich kněží 
svátost těla Božího vzhůru na holích zdvihače, před lidem šli a jako v hodinu ne-
šporní do města vešli. Pražané proti nim vyšedše se zákoníky a kněžstvem, vděč-
ně je přijevše, živností hojně je opatřili. Táborští položivše se v domích těch, ješto 
byli z m,ěsta vyběhlim hojnost tam pití nalezli, Pohlaví však žensko, kteréž s nimi 
přitáhly, v klášteře sv. Ambrože zůstavili. Ostatní pak Táboři se s vozy a s jezdci, 
se na ostrově před branou Pořičskou položili a tu své obydlí do času měli, kdež-
to kněží jejich jim na každý den kázali, a jim pod obojí způsobou podávali, a je 
k bojování mužsky pro kalich zbuzovali a vedli, tak aby ten lid vždy k boji hotov 
byl a ochotně. Nazejtří pak Táboři v zástupích po Praze chodíce mnohým muž-
ským nůžkami brady stříhali jako s násilím, zvláště pod nosem, což podsebitím 
nazývali a vyčítajíce jim, že hradu pražského nevybojovali. Vrkoče také pannám 
uřezovali a rouchy ženám trhali. Z toho když se Pražští hněvali, táborští vůdcové 
všem svým přísně přikazujíce přikázali aby takových žádných věcí nečinili a oni 
uposlechne toho nechali, neboť se jim druhý den na to jiná práce naskytla. Měli 
zprávu, že pan Jan z Michelsperku. Řečený Michalec, táhne s jinými připojenými 
ku posilnění hradu pražského s lidem mnohým a s jízdnými mnohými, s rouchem 
drahým, s špížím s sekerami na tom připravenými, aby řetěze v ulicích pražských 
časem svým nimi přetínali. Táboři tedy vytáhli z řečeného ostrovu a přepravivše 
se přes řeku Vltavum s královskými se polem potkali a něco jich zbili, Pan Micha-
lec poražen jsa, v málo na hrad pražský utekl, jiní sem i tam po polích se rozběh-
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li. A tak Táborští pobravše jich věci na ostrov je dovezli s některými vězni těžce 
raněnými. A hned téhož dne Pražané s nimi se schopivše klášter Břevnovský vy-
pálili a devět mnichův do Prahy přivedše, do vězení je vsadili, Tom se stalo dva-
cátý druhý den máje měsíce. (idem)
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Kterak mnoho tisícův Žateckých, Lounských a Slánských přitáhlo na po-
moc Pražským

 Kališníci krajin žatecké, lounské a slánské dověděvše sem že Táborští Praža-
nům proti králio Zikmundovi na pomoc táhli, také se zdvihli, a shromáždivše se 
jich několik tisíc, na cestu se dali. Vůdcové jejich byli Záviš Bradský a Petr Ob-
rovec, jejich starší kněz byl mistr Petr řečený Špička, a tak táhli s vozy, s jízdnými 
a s ženami mnohými, nebo toho času ženy české také co muži bojovali. Po hroma-
dě jsouce obořili se na klášter Brána Apoštolská, jinak Postoloprty řečený, v ně-
mžto mniši řádu sv. Benedikta bydleli. I dobývali ho velmi silně a nemalou ško-
du vzali, Ale kněží, kteříž se tu bránili, nemohouce déle odolati žádali svobodné-
ho propuštěním, že jim kláštera vydají, což se také stalo. Ale někteří té chasy, bez 
vědomí vůdcův a starších svých klášter zapálili. A tak knihy mnohé rozličném or-
náty a jiná roucha s klenoty kněžskými a množství zboží všelikého jenž pro prud-
kost ohně ven vynášeno býti nemohlo, zhořelo. Odtud když k Praze táhli, vybra-
li a vypálili tvrz Makotřasy řečenou a veliké škody okol ní činili, také tu jednoho 
kněze spálili. Potom ve čtvrtek před Letnicemi, totiž třímecítmý den máje měsí-
ce, do Prahy přitáhli a od Pražan s radostí a písní zpíváním přijati jsou. (inid.)
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O ženách táborských a jiných 

1420
 Toho času ženy táborské do Prahy přišlé spolu se sebraly k nimžto se také ženy 
orebitské, žatecké, slánské a lounské přivinuly, i táhly všecky jako vojensky pod 
praporcem k klášteru sv. Kateřiny v Novém městě Pražském, a tu některé pozů-
stalé jeptišky vyhnavše, počřaly ten klášter i kostelů bořiti. Při takovém jejich ne-
opatrném díle štít kostelní prostřední se zbořil a těch lehkomyslných ostud sedm 
a dvacet tu zařítil a ty, kteréž začaly věže kostelní podlamovati, od té práce pře-
staly a utekly. To bylo pětmecítmý den máje měsíce. Nazejtří pak přišedše počaly 
těch ženských těl zařícených dobývati, ale obávajíce se, aby se na ně ostatek toho 
štítu nessul, toho díla zanechaly. Pražané znamenaje, že ty ženy nemohou báti bez 
práce, kázali jim toho boření nechati, a raději pro obranu města aby něco užiteč-
ného dělaly. A když se ještě mnoho žen pražských k nim přitovaryšilo, počaly ko-
pati velmi hluboký a široký příkop od kláštera sv. Kateřiny až pod klášter Slovan-
ský. Nyní Emauzský, k řece. A Pražané silné stráže a varty položili v Slovanech, 
na Karlově a u sv. Apolináře, aby královští, kteříž na Vyšehradě byli, tomu dílu 
nepřekáželi. A tak se opět Novoměstští proti Vyšehradu ohražovali.
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Kterak se Pražané s Táborskými proti králi Zikmundovi spikli

 Nedlouho pak potom Pražané sšedše se s Táborskými, Žateckými, Lounskými 
a Orebskými staré konšely Starého i Nového měst Pražských ssadili,a nové sobě, 
vlastní mocí zvolil, s kterýmižto, a s svými vůdci a kněžími poradivše se, o to se 
snesli a jednosvorně zavřeli: Nejprve na tom zůstali, aby všickni spolu nstáli za 
jednoho člověka proti Zikmundovi, císaři a králi Uherskému, nebo proti každému 
protivníku kalicha, kdyžby tomu jako překážku činiti chtěl, Druhé, aby kněžstvo 
k životům apoštolským veldi a nutili, svatokupectví, nadání, pejchu a jiné kněž-
ské nezřízenosti podlé možnosti rušíce, aby oni tím svobodněji slovo Božím ká-
zati, a jiné skutky svého řádu působiti mohli, Třetí, aby všecky hříchy smrtelné, 
zvláště zjevném jako krčmování nedělní, sváteční, pejcha a přilišnost roucha dra-
hého byli rušeni s jinými neřízenostmi, z kterýchžto artykulův potom čtyři hlavní 
artykulové o něž se Pražené zasadili, původ vzali, o nichž šíře dole bude jednáno. 
Konečně ustanovili, aby se protivníci kalicha s pilností vyhledávali a jim v městě 
zůstati se nedopouštělo. Protož z přikázání konšelův kněží kališníci všecky domy 
navštěvovali, napomínajíce lidi, aby je mšem chodili, z hříchův se zpovídali a ku 
přijímání pod obojí způsobou aby se připravovali, pod pokutou vyhnání z města. 
Tu mnozí obyvatelé měst Pražských obojího pohlaví, kteříž ještě do té doby při 
starobylém obyčeji přijímání byli zůstali, k kalichu přistoupiti musili, jiní pak od 
řrádů církve obecné odstoupiti nechtíce domy a všeho jmění svého raději zane-
chavše, z města se vystěhovali a tak přes sedmdesát domův v Starém městě Praž-
ském a v Novém tolikéž pustých zůstalo, kteréžto konšelové Táborů a jiným pří-
chozím rozdávali, ale vína, piva, obilí a klenoty skryté, kteréž ještě v těch domích 
nalezli k užitku obce a města k obraně obracovali. A tak tehdáž Čechové pod zá-
stěrou kalicha to činili, což nyní Francouzové pod kloboučkem svobody páchají. 
A potom den osmmecítmý máje měsíce Pražští s Táborskými, Žateckými a Loun-
skými na pole vytáhli, aby Hradčany a hrad pražský mohli obdržeti, protož se Tá-
borští a Žatečtí v Pohořelci, a Lounští na Strahově položili. Aby se všech stran na 
hrad špíže vézi bránili. (M. Vavřinec)©
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Kterak císař Zikmund jezdil po zemi České

 Mezi tím časem král Zikmund seděl na Horách Kutnách pomoci z Uher oče-
kávaje. A když se k němu něco Uhrův dostalo, hnul se odtud. V pondělí po Let-
nicích, totiž sedmmecítmý den máje měsíce vyjel do Boleslavi, maje s sebou dvě 
královny, totiž svou vlastní ženu a Žofku, vdovu někdy krále Václava, bratra své-
ho. Legát aneb posel papežský Ferdinand a Kunrad arcibiskup pražský také s ním 
byli. Z Boleslavi jel do Mělníka, a tu zvěděv, že v Litoměřicích sedí sedmdesát 
mužův v vězení, proto, že pod obojí způsobou přijímali, a jiné také k tomu nabíze-
jíce lid bouřili, kázal je v Labi ztopiti, co se stalo třicátý den máje měsíce. Z Měl-
níka jel do Slaného. Tu obeslal Lounské, aby pod obdržením eho královské milosti 
do Slaného přijeli a před ním se ukázali, kteřížto tak učinili a králi se poddali, při-
jímání pod obojí se podávajíce. Také lid Uherský do města pustili, kteříž tu s že-
nami a pannami nešlechetně velmi nakládali, a praví kronikář, žeby bylo ohyzd-
no o tom psáti. V Slaném pak legát papežský přijímání pod obojím přísně zapo-
věděl, a jednoho kněze s jiným mužem proto, že se takového přijímání odřeknu-
ti nechtěli, ohněm spáliti kázal. Když o takovém topení a pálení Táborští v Pra-
ze zvěděli, také šest mnichův břevnovských, jedsnoho kněze světského, a Němce 
jednoho, že pod obojím přijímati nechtěli, za živa spálili. A tak toho času Čecho-
vé s jedné i s druhé strany hrozná trápení snášeti musili, což se obyčejně při kaž-
dém zbouření lidu obecného stává, jakž toho za našich časův patrný příklad na 
Francouzích máme.
 Nedlouho potom král Zikmund z Slaného vyjev po hradích královských s svý-
mi jezdci uherskými jezdil, Nejprve přijel na hrádek Křivoklát řečený, odtud na 
Žebrák a potom na Točník. Z Točníka se obrátil na Karlštejn, pak na klášter zbra-
slavský, a odtud na Nový hrad blíž Kunratic, vždy se pokladův, zlata, stříbra a ji-
ných klenotův, kterýchž král Václav, bratr jeho byl nashromáždil, zmocnil, aby 
těmi penězi vojska platiti a bouřlivé Čechy tím spíše zkrotiti mohl, Potom přijel 
na Vyšehrad, kdežto kněžstvo a žákovstvo s svátosmti proti němu vyšedše, jej do 
jeho obydlí dovedli. Zikmund tu nějaký čas prodlení činiv, kázal okolo Zbraslavě 
záspy a příkopy dělati, mnoho sedlákův k tomu dílu sehnav, kdežto za vodou svůj 
lid válečný položiti mínil. (M. Vavřinec)©
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O obležení hradu pražského

 Ale Pražané s Táborskými, na Strahově a Pohořelci ležíce, vždy hradu sv. 
Václava dobývali a toho bránili, že se tam žádné špíže dodávati nemohly. Z toho 
povstal na témž hradě veliký hlad, tak že ti, jenž se na něm bránili, maso koňské 
a listí z koření vinného hladem přinuceni jsouce, jedli. Někteří pak z nich, zvláště 
Čechové, uhlédavše čas slušný, s hradu sešli do města Pražského a ušli. Královští 
nemajíce obroku pro koně. Hnali je s hradu, aby tam nezemřeli, jim žíly podře-
zujíce, aby se žádnému z Pražských ani z Táborských nehodili. Jednoho pak času 
královští, jenž Vyšehrad drželi. Obořivše se na Tábory, s Brusky je sehnali, a tak 
na zámek mnoho chlebův a jiné potravy na čas nějaký dodali, sice by se Pražanům 
vzdáti musili. Potom Táborští z prakův, kteréž na Pohořelci byli vyzdvihli, veliké 
Škody na domích Hradčan i zámku činili, ale Hradští z děl na ty praky tak dlou-
ho stříleli, až je zrušili. Potom na den Božího Těla aneb šestého června k večeru 
král Zikmund přitáhl s mnoha tisíci jízdných a s vozy obtíženými špíží a jinými 
potřebami, aby jich těm, kteří byli na hradě, podal. To znamenavše Táboři s jiný-
mi, čelo zástupům svým zřídivše, na krále pospíchali, aby se s ním polem potka-
li, Mezi tím pak se ta špíže i také prach na hrad dodal, a několiko set koní z hra-
du do vojska králova, pro nedostatek sena a ovsa, svedeno. To když se vykonalo, 
král s svými navracovati se počal, odkudž byl přijel, jehožto Táborští honili. A tu 
s obou stran více než na třicet mužův padlo a mnoho královských smrtedlně raně-
no. Táborští a jiní znamenavše, že již hrad pražský špíží opatřen jest a že by jim 
těžko bylo dovážení potravy brániti a jeho dobýti, s pole sjeli, na Malé Straně kláš-
ter sv. Magdaleny, i také klášter sv. Tomáše s mnohými jinými domy zapálivše, 
na Nové město se přestěhovali. To bylo čtrnáctý den června měsíce, Hned potom 
Táboři učinivše s Pražskými námluvu, dvanáct hejtmanů vyvolili, čtyři z Nové-
ho, čtyři z Starého a tolikéž z Táborských a jiných příchozích, nařídivše, aby ti 
hejtmané klíče od bram a od věží v své moci měli, a věci k boji náležité aby řídili 
a spravovali. A tu také na tom, zůstáno, aby ženy, jichžto muži z města vyšli, též 
synové a dcery jich, aby také z měst Pražských šli, pro domnění zrady, lečby kte-
rých věrnost dostatečně byla shledána.©
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O tom, co ještě více Táboři v Praze nařizovali

 Toho času Pražští s táborskými a jinými příchozími po druhé rokování měli, 
a na tom zůstali jednomyslně, aby tak obyvatelé jako příchozí všecky věci, kte-
réž se přijímání pod obojí způsobou týkají, věrně bránili, všecky hříchy smrtelné 
zjevné sami na sobě i v městě rušili, protivníkův kalicha aby nechovali, a v ostří-
hání věží a bran aby příchozím Pražským byli připojeni. A když ty a takové věci 
zřídili a způsobili, přestěhovali se Táborští do Starého města s koni a vozy svý-
mi, domy královské a jiné od pravých měšťanů opuštěné, osadivše, veliké škody 
den ode dne na staveních činíce. Alew však ženy táborské v klášteře sv. Ambro-
že na Novém městě zůstaly, stavení kazíce a rušíce. Tehdáž také z povolené obec-
ného všech spojených vyvoleny jsou některé osoby z Pražan i z příchozích, aby 
toho pilně šetřili, zdaliby někteří z Pražských ještě z kalicha nepřijímali, a aby ti 
kteréhokoli stavu neb pohlaví z města vypověděni byli. Protož ti tak volení každý 
den v domě radním sedíce svolávali všecky jim oznámené. A kteříkoli pod obo-
jí přijímati nechtěli, ti pod korouhví Čeňkovou, kteráž na pranéři visela, z města 
od biřicův vyvedeni, v jichžto domy a statky se obec uvázala. Potom také všecky 
Němce, ač pod obojí přijímali, neb přijímati slibovali, z města vypověděli, proto 
že pivnice a sklepy plné vína, piva a potrav zásoby měli, příchod krále Zikmunda 
a jiných hostí očekávajíce, aby to vše s velikým zisk,m prodávali, kteréžto věci 
Pražané a Táborské a jiné příchozí k jich živnosti nakládali, a pití rozličná aby se 
za lacinější peníze prodávala, ustanoveno. A tak pinta malvazy byla za tři groše 
české, tj. asi za zlatý, víno vlašské po jedeníácti penězích, tj. asi za dvacet krejca-
rů. Rakouská pinta pompami kr. nynějšího ražce, české po čtyřech. Starého piva 
dobrého pinta ze peníz, asi za dva kr. Pro takovou láci bratři někteří táborští a sest-
ry, častokrát pijíce se, divně sobě pom Praze počínali. (idem.)
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O obležení hradiště Táborského

 Bratři Táborští, kteří na hradišti Táborském byli zůstali, začasté vybíhajíce na 
zboží rožmberské, veliké tu škody zájmem, loupežem a pálením činívali. Pan Ol-
dřich z Rožmberka nemoha toho déle nésti. Sebral něco lidu válečného a maje také 
pana Krajíře s Němci Rakušany při sobě, přitáhv k Táboru, obehnalho, aby ty lou-
pežníky zkrotil. Ten Oldřich až do té doby jako Táboři z kalicha přijímal. Ale ko-
nečně uznav a ti vskutku shledav, že se ti lidé jediné proto sbírají, aby pod pláš-
těm kalicha loupeže provozovati mohli, odvrátil se od nich. I jel do Žebráka k cí-
saři Zikmundovi, tu se přijímání pod obojí odpřisáhl a od legáta papežského Fer-
nanda, než tu také c císařem byl, rozhřešení dosáhl, s jinými pány a rytíři český-
mi. Oldřich navrátiv se do vojska před Táborem, všem svým přísně přikázal pod 
jednou toliko způsobou přijímati, a hned veliké přípravy dělal, aby se toho hradiš-
tě Táborského zmocnil a jej vyvrátil. Ale Táboři, kteříž v Praze byli, o tom co se 
v Hradišti děje, zprávy dostavše, hned se zdvihli, a pod správou Mikuláše Husa, 
jednoho z čtyř hejtmanů Pražských, dne pětmecítmého června měsíce nočním ča-
sem z Prahy vytáhli, aby bratřím a sestrám obleženým pomocí přispěli. A třidcá-
tého června v neděli na úsvitě k hoře se přibližujíce dali návěští o svém příchodu 
svým bratřím, kteřížto hned s křikem hřmotným velmis hory sběhše, s Mikulá-
šem Husem úprkem se obořili na Rožmberské, kteřížto strachem a bázní zděšeni 
jsouce, po malém odporu hřbety obrátivše, utíkali, mnoho statkův tu zůstavivše. 
Táborští stíhaje je, mnoho jich zbili, jiné zranili a zjímali. Táboři po tom vítěz-
ství kořisti veliké na zlatě, stříbře, od peněz, odění, číší, pasův stříbrných, roucha 
drahého, děl a stanův, pití a jiné špíže pobrfavše, s radostí velikou na Tábor vjeli, 
jednomu každému, což potřeba byla, z loupeže rozdělujíce, dva také praky veliké 
tu zůstavené, jeden celý a druhý zkažený, vzali a na Tábor dovezli.
 Oldřich z Rožmberka po takové porážce domův se vrátiv, ještě větší nechuť 
k kališníkům měl a velmi se na ně rozhněval. I poslal ihned po všem svém zbo-
ží ke všem farářům, aby hned po ten den podlé obyčeje táborského nerozdávali, 
ale tak, jakž obyčej má římský a pražský kostel činiti, aby činili. Oni odpovědě-
li: jakž jsou již počali učiti, kázati a činiti, že toho nemohou zjinačiti, I rozkázal 
je hned všecky zjímati, a dáti do vězení, některé na Příběnice, jiné na Choustník, 
na Krumlov a na Rožmberk. Někteří na půl léta seděli, pravíce, že jinak nemohou 
a nesmějí pro Tábory činiti. Potom, kteříž nechtěli, kázal je pustiti, aby šli na Tá-
bor, a tam tak, jakž se jim líbí, rozdávali, a v svých farách řádné kněží posadiv, 
aby se křesťansky při pravé víře chovali, rozkázal. (M. Vavřinec, Hájek v l. 381)
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Kterak se buřiči Hradce Králové zmocnili

 Toho času kněz Ambrož, z Hradce Králové rodem, veliký horlitel kalicha, jsa 
od královny Žofky z Hradce vyhnán, utekl se do Prahy a pobyv tu nějaký čas, šel 
na Kunětickou horu nad Pardubici a tu každému, kdož o to žádal, pod obojí způ-
sobou podával. Když se to po těch krajích rozneslo, zběhlo se na tu horu vysokou 
a pevnou množství lidu obecného a nejvíce uhlířův, a kněz Ambrož jim každé-
ho dna kázal a podával. Ta zběř tak pohromadě jsouc, nabádáním Ambrožovým 
usmyslila na Hradec Králové udeřiti a jeho se zmocniti. Vyvolivše sobě za hejtma-
ny Aleše z Vřešťova Beneše z Mokrovic a Jiříka z Chvallkovic, rytíře české, k ta-
žení se hotovili, a nadělavše mnoho řebříkův, hnuli se ten outerej po sv. Janu Křti-
teli aneb pětměcítmý den června měsíce. A když táhnouti počali kn. Ambrož pus-
til hlas, že k klášteru Podlažickému táhnou, aby ho ztekli. Zpytáci hradečtí to usly-
ševše, přinesli zprávu do města, že ti lidé ne na Hradec, ale na Podlažice se hrou, 
protož Hradečtí ubezpečivše se, ne tak pilně města ostříhali. Ale kn. Ambrož noč-
ním časem s lidem cestu svou k Hradci obrátil, a oni k městu se přibravše, řebří-
ky k zdem připravili, ano se jim málo odpíralo, neboť měli s mnohými srozumění, 
a tak zdi městské v krátkém čase obdrželi, a když se rozednělo, města se zmocni-
li, je osadili, svých přátelův kališníkův s velikým veselím a radostí pozdravujíce. 
Potom se jim také poddali ti, jenž se byli na hrad a na věže utekli. Ty a jiné kali-
cha protivníky zjímavše, ven je z města vyvedli, statky jejich mezi sebou rozdě-
livše a domy kališníkům rozdavše. To uslyšev král Zikmund, zarmoutil se velmi, 
a všickni jeho s ním. Protož rychle páni královští s lidem vybraným Čechů a Mo-
ravanů více než v deseti tisících z přikázání krále k obehnání města se vypravi-
li, a položili se s množstvím od města na poli jako v polou míli, blíže přistoupiti 
pro nebezpečenství nesmějíce. A složivše sobě listy, žeby město Pražské v přímě-
ří pokoje s králem do jistého času vešlo, napomínali Hradecké, aby též to učini-
li. Tomu věříce Hradečtí příměří pokoje však tak dlouho, dokavadž by odpovědi 
od Pražských, k kterýmž poslali, neměli, s královskými utvrdili. Ale poznavše, že 
Pražané nic takového neučinili, příměří vypověděli, a města tím pilněji a bedlivě-
ji ostříhali a špíži opatřovali. (M. Vavř.) Píše Hájek, že kn. Ambrož, jednoho času 
v tom městě vedlé obyčeje táborského celý den až do večera z kalicha každému, 
kdož přistoupili, podával. Když již bylo v hodinu aspoň nešporní, jeden z měš-
ťanů jménem Hrana vzkřikl ka kněze Ambrože a řka: „Bratře, ukrať toho rozdá-
vání, však čase večerním toho činiti nesluší“. A on odpověděl: „Mlč bratře, však 
Kristu po večeři svým učedlníkům rozdával“. A on řekl: však některý ten neroz-
vážný lotr již dnes od tebe po čtvrté i po páté přijímal. I řekla kněz Ambrož: brat-
ře milým víš dobře, nikdá dobrého dosti není. Hrana jemu řekl: a já vidím někte-
ré, ješto z tvých rukou přijímají, a ješto jsou vražedlníci, cizoložníci, loupežní-
ci i zjevní mordéři. Odpověděl kněz Ambrož: Žádného tu není tak velikého lotra, 

©
 J

iří
 R

ak
 

& 
AC

EC
S,

 2
00

7



 N o v á  k ro n y k a  č e s k á ,  I V  141

jako ten, kterýž visel s Kristem na kříži. Však Pán Kristus před ním svého ráje ne-
zavřel.
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Kterak císař Zikmund město Prahu oblehl

1420
 Císař Zikmund vida, že s Čechy ničehož nepořídí, ani je sobě nepodmaní, do-
kud by se měst Pražských nezmocnil, mínil Prahu oblehnouti a jí dobývati. Že pak 
veliké množství lidu k takovému obležení potřebí bylo, žádal všech králův, vej-
vod a knížat říšských, aby jemu na pomoc lidu válečného poslali, což i oni učini-
li, a tak veliké velmi vojsko ku Praze přitáhlo. Třidcátého pak dne června měsí-
ce král Zikmund se přiblížil k hradu Pražskému, a s některými hlavnějšími všed 
na hrad, od kněžstva s zvoněním a zpíváním slavně přijat byl. Ale vojsko jeho na 
rovném poli mrzi Holešovici, Ovencem, Bubny a Bruskou pod Letní se položi-
lo a stany své zarazilo a rozbilo, takže to ležení ku podobenství tří měst velikých 
se spatřilo, A počítalo se množství tohho vojska sto a padesáte tisíc oděncův a ce-
lou tu rovinu přikryli, Byli také při císaři v tom ležení knížata Saská a markrabo-
vé Brandenburští a zeť jeho Albrecht vejvoda Rakouský a arcibiskupové, biskupi 
a prelátové, knížata a hrabata němečtí v počtu jsko čtyřidcet, nákladné stany ma-
jíce. Mimo Říšanů také tu byli rozliční jiní národové, totiž Uhři, Charváti, Dal-
matové, Valaši, Slováci, Rusové, Poláci, Prušané, Brabanti, Švejcaři, Holandové, 
Lužičané, Špaňhelové a jiní národové jazykův rozmanitých. Ti se všickni byli na 
Čechy jako na kacíře svalili, aby oučastni byli odpustkův, kteréž papež udělil těm, 
jenžby na Čechy táhli. Protož ti všickni na vrchu hory nad Vltavou proti bývalému 
klášteru sv. Kříže a kostelu sv. Valentina stojíce na Pražany křičívali: Hus!, Hus!, 
kacéř!, kacéř! A jestliže který Čech příhodou v ruce jich padl, toho bez prodlení, 
lečby byl rychle od jiných Čechův, kteříž tu také s králem na poli leželi, vysvobo-
zen, jakožto kacíře spálili, by pak nikdy pod obojí způsobou nepřijímal, z čehož 
se stalo, že jim sedláci žádných potrav, ani za veliké peníze, nedonášeli, bojíce se 
ohně, a tak velikou nouzi v vojště mívali. Častokát také na písku pod Bruskou, 
kdež toho času ještě žádných domův nebylo, též i v tehdejší zahradě arcibiskupo-
vě při řece půtky a bitvy mívali. Mnohokrát pět neb deset Pražských, toliko v ka-
bítách množství oděncův honilo, a svými okovanými cepy výborným odění odě-
né podstupovali až do smrti mnohé umlacovali. Ani jezu nad mlejny proti klášte-
ru sv. Kříže, porušiti, ani mlejna spáliti, ač se často o to pokusili, nemohli, neboť 
biti byli, nebo nic nedovedouce odstupovali. Pak třináctý den měsíce června pře-
praviv se přes Vltavu veliký zástup oděncův přišel na pole Špitálské, aby zkusi-
li, kterakby se Pražané k bránění měli. A když se k městu přibližovali, potkalo se 
s nimi množství Pražských, kteřížto nezachovajíce žádného řádu, ani se sebrav-
še proti vůli hejtmanův svých na jízdné královské outok učinili a ustaně se s nimi 
bili. Ale množstvím přemoženi jsouce, k městu utíkati musili, někteří z nich zbiti 
a mnozí raněni byli. Když pak z města množství lidu těm na pomoc přišlo, jízdní 
přes Vltavu, odkud byli přišli, se zase do ležení navrátili.
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Kterak Žižka Míšeňské na Vítkově hoře porazil

 Král Zikmund mínil toho času horu Vítkovu svým lidem osaditi, aby tak Prahu 
jako třetím hradem ssoužil, a aby Pražanům odnikud špíže dovážena býti nemoh-
la, neb toho se jim již hradem pražským a vyšehradským zabraňovalo. To před-
zvěděv Jan Žižka, hejtman táborský, beze všeho prodlévání hned na té hoře dva 
sruby dřevěné ku podobenství jisteb způsobil, kteréžto maličkým příkopem ká-
zal okopati a zdí z prsti a kamení obklíčiti. To znamenavše Němci, hned v nedě-
li po sv. Markétě, což bylo čtrnáctého července, všecko vojsko královo zhotovili, 
aby někteří z nich v několika tisících tu ohradu dřevěnou podstoupili a outokem 
ji dobyli. To když se tak zřídli, jiní hejtmané královští na třecch místech na Pra-
hu táhli, totiž s hradu Pražského k domu Saskému, s Vyšehoradu na Nové město, 
a s pole Špitálského k Starému městu veliké zástupy vedli a postavili. To když se 
tak způsobilo, veliké množství opět táhlo přes řeku na pole Špitálské, a král s dru-
hé strany Vltavy na poli s těmi zástupy očekávaje,stál, aby skonání té věci uzřel. 
Míšeňští pak sem nebo osm tisíc silní táhli na horu Vítkovu s hřmotem a s trubači 
k srubům Žižkovým, a příkop i věže té vinice obdrželi. A když na zeď s prsti udě-
lanou chtěli lézti, dvě ženy s jednou pannou a s šestnácti muži, kteříž na té tvrzy 
byli, mužsky kamením a sudlicemi odpírajíce se bránili, nebo šípův, ani děl, ani 
prakův neměli, protož jedna z těch žen ačkoli neoděná mužskou mysl přemáhajíc, 
nechtěla nohy z místa pohnouti a řekla: „neslušíť Čechovi před Němce postoupiti“ 
a tak mužsky bojujíc, zabitá duši pustila. Ale Žižka přišed velmi silně a směle na ty 
Míšňáře dorážel a mnoho jich zbil, a bylby sám zabit byl, kdyby jeho jiní s svými 
cepy z rukou nepřátel byli nevysvobodili. V tom přišel kněz jeden svátost v rukou 
svých nesa, k hoře chvátaje, a za ním padesát střelcův a jiných něco sedlákův ne-
doěných, toliko cepy železem okované majících. To vidíce Němci, a zpěv hlučný 
a křik veliký slyšíce, náramně strachem poraženi jsouce, hřbety obrátivše, utíkali, 
jeden druhého žádaje na běhu předběhnouti, kteřížto úprkem ztrašení, mnozí ne-
mohouce se zdržeti, z skály vysoké padajíce hlavy srazili, mnozí od honících zbi-
ti a jiní smrtedlně raněni a jati byli. Tři sta zbitých tu na místě leželo. To když se 
stalo, král se všemi zástupy do stanův se navrátil, hněvem teskností a žalostí na-
plněn jsa, neboť i ti, jenž s hradu Pražského a s Vyšehradu vypadli, od Pražan za-
hnáni a poraženi byli. Ale Pražané hned tu na poli Špitálském klekajíce na kolena 
za takové vítězství Bohu díky vzdávali, vysokými hlasy zvučně zpívajíce: Tebe 
Bože chválíme. A nazejtří dítky pražské po všech ulicích novou píseň od kněze 
Čapka česky složenou běhajíce zpívali, takto:

Dítky Bohu zpívejme,
Jemu chválu vzdávejme
I s staršími.
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Nebo Němce, Míšňany. Uhry a Rakušany 
A zlé Čechy 
Od dítek je zastrašil
Rozehnal a zarmoutil
Onoho sem
Onoho tam etc.

 A tak bylo po celé Praze veliké vedselí a plesání, že od nepřátel svých přemo-
ženi nebyli.
 Jan Žižka shledav, že ti srubové na hoře Vítkově byli velmi užiteční a prospěš-
ní, usmyslil jich ještě více zdělati, neboť měl za to, že se Němci ještě častěji o tu 
horu pokoušeti budou. Sebrav tedy z Prahy žen, pannen a obecného lidu množ-
ství, kázal jim kopati, zdíti a hraditi a kněz Koranda, pojav s sebou sestry plzeň-
ské a táborské, šel s nimi do kostela sv. Michala na Starém městě Pražském a ká-
zal jim všecky lavice a stolice lámati, a cožby se k obraně a k ohradě hory Vítko-
vy hodilo, tam nositi. A tak Žižka v krátkém čase ten vrch velmi pevně ohradil, 
protož té hoře a místu přezděli Žižkova hora aneb Žižkov od jména zakladatele 
a vítězi, jiní jí říkali kalich proto, že Pražští, Táborští, Orebští a jiní, jenž Prahy 
bránili, kalich červený aneb bílý na svém oděvu, a na zbrani i na praporcích nosi-
li. Ale ta hora se podnes Žižkov od Žižky jmenuje.
 Ale Němci a jiní cizozemci vidouce se od sedlského lidu tak hanebně poraže-
né, i vzkládali vinu na Čechy, kteří s nimi byli ve vojště, pravíce,žeby od nich zra-
zeni byli, a kdyby se byl král Zikmund v to nevložil, byliby se téhož dne vespo-
lek mordovali. Však hned nazejtří Němci, chtíce svých zabitých pomstíti, vybí-
hali z ležení svého a všudy vůkol vsi, tvrze i městečka pálili, ženy s dítkami, kte-
réž mohli chytiti, do ohně metali. (idem)
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O jednání smlouvy od strany královské s Pražany

 Po předpověděném Němcův pobití odpočívalo město Pražské od častého pří-
toku nepřátel, a když již Němci nevolali: Hus, kacíř, ale pokojně každý den pře-
mýšlovali, kterakby z země České vyjedouce, mohli se na svá obydlí vrátiti. Tomu 
páni čeští a rytíři, jenž s králem ve vojště byli, porozuměvše, mívali s Pražskými 
promluvení a rokování, žádajíce, aby město v příměří pokojné s králem vstoupi-
lo, aby země od cizozemcův nebyla zkažena, a král aby mohl se ctí zůstati, k tomu 
měšťané těm, jenž rokovali odpověděli, že toho nemohou učiniti bez vůle jiných 
měst, s nimiž jsou zavázáni. Ale prosili, aby jich kněží a mistři měli před králem 
veřejné slyšení, a že chtí čtyři artykule, o kteréž se všickni zasadili zjevně a svět-
le ukázati a provésti a tak všeho záští z srdcí nepřátel vyvrci a vyplaviti, a kdyby 
potřeba byla, že chtí doktorům klrálovským na všecko odpovídati. Však po dlou-
hém rokování Pražané žádného zjevného slyšení neobdrževše kázali mistrům se-
psati čtyři artykule v latinském, německém a českém jazyku, a do vojska je po-
slali v tato slova:
 My purkmistr, konšelé a kmetové i všecky obec města Pražského hlavního krá-
lovství Českého našim i jiným věrných tohoto království jménem ustanovujeme 
etc. Známo buď všem věrným křesťanům, že věrní království Českého stojí a za-
sazují se a s pomocí Pána Boha zasaditi a postaviti se míní, buďto skrze smrt nebo 
skrze život, pokudž nyní jest možné, pro artykule dole psané: Nejprv, aby slovo 
Boží po království Českém svobodně, bezpečně, bez překážky a pořádně kázáno 
a zvěstováno bylo od kněží Páně. Druhé, aby svátost Těla Božího pod obojí způ-
sobou chleba a vína všem věrným bez hříchu smrtedlného byla podávána. Tře-
tí, aby panování světské nad bohatstvím a zbožím časným kněžstvu bylo odjímá-
no, a to kněžstvo aby k životu apoštolskému bylo přivedeno. Čtvrté, aby všickni 
hříchové smrtedlní a zvláště zjevní a jiné nezřízenosti zákonu Božímu protivné 
v každém stavu byly zapovědíny, rušeny a trestány. To vše písmem svatým vel-
mi obšírně tvrdili a dokazovali, což by bylo na dlouze tuto položiti. Ale žádná od-
pověď ani od krále ani od kněží královských na dotčené artykule Pražanům dána 
nebyla. Nedlouho potom, totiž devatenáctého července vznik´oheň v ležení krá-
lovském, a veliký vítr se zdvihl, takže stanové i nábytky velmi rychle shořeli, a tu 
Němci opět několik Čechův do ohně vmetali, neboť již předtím ten obyčej měli, 
kdež kterého sedláčka mohli lapiti, přivedše ho do ležení a pravíce, že jest Hus, 
upálil každého. Táborští to znamenavše, obořili se na dům radní, žádajíce hřmot-
ně, avy jim vydáni byli Němci, kteříž tu v vězení držáni byli. Konšelé nemohše 
jim toho odepříti, vydali je, ač neradi. A tak těch vězňův šestnácte vně před měs-
tem v sudech spálili, ano na to Němci hleděli, jediného mnicha, kterýž slíbil lidu 
pod obojí způsobou rozdávati, zachovavše. To se stalo dvamecýtmý den čerčven-
ce měsíce.
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O korunování a odjezdu krále Zikmunda

 Král Zikmund vida, že Prahy nedobude, a že se při tom dobývání tak od Něm-
cův, jakož i od Čechův přenáramné ukrutnosti páší, umínil se dáti korunovati a po-
tom od Prahy odtáhnouti. Protož v neděli po sv. Jakubu, totiž osmmecýtmého čer-
vence král Zikmund vjel na hrad Pražský a tu v kostele sv. Víta od Kunrada arci-
biskupa pražského, korunou českou korunován byl a tu mnoho nových rytířův zdě-
lav, pobral klenoty kostela pražského a sv. Jiří, monstrance, kalichy a vše, což tu 
bylo od zlata a od stříbra, kázal ztlouci a žoldnéřům rozdati, slíbiv ovšem, že chce 
lepší dělati, kdyžby Bůh dal království Českému pokoj a utišení. Svátosti říšské 
také z Karlštejna odvezl a je potom Normberčanům v padesáti tisících zastavil. 
Třetí den po tom korunování všecko vojsko královo spálivše boudy s pole ztrh-
lo, a pryč se od Prahy bralo, králi Zikmundovi jakožto příteli kacířskému a zkla-
mavateli mrzce lavše. Ale král Zikmund hrady, Pražský a Vyšehradský, špíží a li-
dem k bránění dobře osadil, až i z nich ženy, kteréž se byly na ně pro bezpečnost 
z měst Pražských utekly, vyhnal, sám pak k Hoře Kutné odjel, a tu prodlení čině 
pánův zemských k sobě povolav, s nimi se o to radil, kterak by v zemi české po-
koj zřízen a způsoben býti mohl, Pražané však svých nepřátel jsouce zproštěni, 
beze všeho strachu hrady blízké města obháněli a sobě protivné, aby s nimi drže-
li, připuzovali, kořisti také od krav, volův, ovcí a jiného dobytka i potrav mnoho 
bez překážky do města sháněli a vozili. (M. Vavř.)
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O to, co se mezi tím v krajích dálo

 Němci, kteříž na rozkaz a žádost císaře Zikmunda k obležení měst Pražských 
táhli, nemalé ukrutnosti v krajích provozovali. Toliko tuto položím, co kronikář 
o Rakušanech vypravuje v slova tato: „V sobotu po sv. Prokopu, totiž šestého dne 
měsíce července, když vejvoda Rakouský s velikým vojskem ku Praze od Miličí-
na do vojska králova táhl, šedesát jízdných odjevše od vojska do Arnoštovic, kně-
ze Václava, též vsi faráře, i kaplana jeho jali proto, že pod obojí způsobou lidu 
obecnému podávali a oba na jednu kůň vsadivše, do Bistřice k vejvodovi je při-
nesli, a jako kacíře jemu odevzdali. Od vejvody je vezli k biskupovi, kterýž také 
ve vojště byl, jim hrozíce a nutíce, aby se rozdávání pod obojí odpřisáhli, nebo 
že budou spáleni. Kněz Václav opdověděl: Však to máte v vašich mšálích psáno 
a písmo svaté tomu učí, smažte to písmo, nebo zžnete to čtení. Jeden rytíř tu pří-
stojící maje plechovici na ruce, udeřils ní Václava v tvář tak, že krev z nosu i úst 
jeho tekla. Na zítří pak, totiž den nedělní, kněze Václava s jeho kaplanem, tři sed-
láky a čtvero robátek, proto že pod obojí přijímali na hranici dříví tu nad rybníč-
kem všecky spolu vložili a jako posadili. Přístojící jich vždy napomínali, chtějíli 
ještě živi býti, aby se odpřisáhli. Kněz Václav řekl: Odstupte od nás, což radíte? 
Netoliko jedné ale sto smrtí podstoupiti chceme, kdyby možné bylo, nežli pravdy 
jasné zapříti. I hned kati zapálili hranici, a ti pacholátka, z nichžto staršímu bylo 
jedenáct let, v lůně kněze Václava sedíce, písničku zpívali a brzo zdechli. Ale jiní 
déle, takže kněz Václav posléz všech duši vypustil. A nedlouho po té také kněz 
Vojtěch, farář ve vsi Chelčicích a kaplan jeho, do Budějovic vedeni jsouce, že ne-
chtěli odříci, též upáleni byli. (M. Vavřinec) Z čehož se souditi může, kterak ci-
zozemci po českých ktajinách táhnouce, i jinde sobě počínali. Běda vlasti, kteráž 
nemá krále mocného neb spravedlivého. 
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O dvanácti artykulích od Táborů Pražanům předložených

 Pátého dne srpna měsíce, když již žádných nepřátel u Prahy nebylo, táborští 
kněží s svými hejtmany sšedše se, dvanácti artykulův nemoudrých a pošetilých 
obci pražské podali, žádajíce, aby k nim povolila, jich hájila a bránila. Nepovolíli, 
že s nimi nechtí déle v Praze zůstati. Kterýmžto věcem Novoměstští i hned, aniž 
měvše s mistry dospělé rady, povolili, ale Staroměstští žádali s mistry na ty arty-
kule rozmyšlení, což se také stalo. Neboť mistra Petr Engliš v přítomnosti konše-
lův a starších z obce vyjádřil, kterak a na jaký způsob se těm artykulům bez uráž-
ky svědomí každého člověka povoliti může. Ten spis táborský Pražanům podda-
ný byl takto: My Táborští a všecka obec příchozích podáváme vám obci Pražské 
artykule dole psané etc. 1) Aby zapsání mezi vámi a námi učiněné v své celosti 
s obou stran držáno a zachováno bylo. 2) Aby čtyři artykulové, k nimžto hejtma-
né, konšelé i obec povolila, a kteřížto již dávno skrze kazatele i skrze biřice jsou-
ce provoláni a vyhlášeni, aby též držáni a zachováni byli pod pokutami uložený-
mi a oznámenými. 3) Aby zjeví hříšníci, cizoložníci a cizoložnice, kurevníci a ne-
věstky, svůdcové a svůdnice, lotři a protivníci, rúhači a utrhači, kteréhožkoli řádu 
a stavu byli by, aby trpíni nebyli bez pomsty. 4) Aby nebylo pití v krčmách které-
hožkoli nápoje pod pokutou zůstavenou. 5) Aby roucha pyšná nebyla nošena, ani 
nositi dovolena proti Pánu Bohu, ani zlatem, stříbrem vykládaná, ani zlatohlavo-
vá, ani malovaná, ani řezaná, ani vykrajovaná, ani žádné okrasy, ani pásové stří-
brní, a tak žádná ozdoba ku pejše způsobená aby nebyla. 6) Aby k řemeslům, ani 
k cechům a k trhům prohledáno nebylo, aby se nedáli loupežové, šejdy, šibalstvím 
přísahy marné, lsti, sklamání, a to vše pod pokutou hodnou. 7) Aby práva pohan-
ská a německá, kterážto se nesrovnávají s zákonem Božím vyzdvižena bylam tak 
aby všecko právem božským bylo spravováno, souzeno, řízeno a spůsobeno. 8) 
Aby kněží příkladni byli podlé zákona Božího a následování apoštolského. 9) Aby 
mistři pořádně poddáni byli právu božskému jako i jiní věrní křesťané, a své zápi-
sy aby kvůli Boží zpracovali a na rathauzu položili, aby tam byli vykládáni pod-
lé zákona Božího. 10) Aby všickni platové a příjmy kněžské k obecnému dobré-
mu obráceni byli a lichvy zkaženy, a všickni lichevní zápisové aby byli zrušeni, 
a kněžstvo aby v náboženství chováno bylo. 11) Aby protivníky kalicha vymítali, 
a těch kteří jsou vypovědíni aneb odběhli, aby zase nepřijímali. 12) Kláštery aby 
zrušili nepotřebné kostely zbořili, obrazy, oltáře, ornáty pyšné, kalichy zlaté a stří-
brné a jiné všecky takové věci aby zkazili. Protož milí bratří na to jsme se vyda-
li s statky, s zbožím a s hrdly našimi, chtíce vůli Boží naplniti. Nbeboť již mnozí 
bratří naši pro pravdy svrchu psané krev svou vylili, hrdel a životů svých nasadi-
li, a my jich také nižádným obyčejem opustiti nemíníme a tohož od vás také žá-
dáme a vám pomáháme a pomáhati míníme, jakž dlouho trvati máme a živi jsme, 
leč vy se neomeškáte a neomejlíte v předepsaných věcech. (M. Vavř.)
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O mnohých vejstupcích chasy táborské

 Po oznámení těch dvanácti artykulův hned druhého dne Táborští s Pražany 
počali ještě pozůstalé kláštery dle dvanáctého artykule bořiti. Novoměstští se dali 
do kláštera zderazského a zde boříce kamení před své domy vozili a byl toho času 
správcí obce Novoměstské nějaký Mach příjmím Trousil, kterýž měl dům na ryn-
ku proti kocům, zadkem k kostelu zderazskému. Ten přiběhl vnáhle mezi ty děl-
níky a nedal více kláštera ani kostela zderazského sv. eotra bořiti a řka: Nechte 
toho, to já sám obořím a kamení hned tu do mého domu zadkem ovzizi rozká-
ži a oni hned přestavše, odešli, a on pak osmý den umřel a ten kus kláštera pro 
budoucí památku až do dnešního dne zůstal. Potom čtvrtého dne Táborští s cha-
sou pražskou k boření kláštera sv. Klimenta u mostu přistoupili a s velikou prací 
zdě prolamovali, aby padaly a se bořily. Při boření kostela zeď kostelní jedna od 
strany půlnoční nenadále padla a šestmecýtma pacholkův z týchž dělníkův zaříti-
la,a jiní to vidouce, od toho díla přestali, a kus druhé strany téhož kostela zůstal, 
a stál ještě když Václav Hájek svou kroniku psal. Potom na sv. Vavřince Táborští 
s Pražskými jichžto vůdce byl Žižka z Trocnova, kněz Koranda a jiní kněží táhli 
k klášteru zbraslavskému a jej, ani jim žádný nebránil, nepřátelsky vybili, a stat-
ky jeho pobravše, zapálili. A vrátíce se s radostí a zpívajíce, kusy zlámaných ob-
razův nesli. A byvše zpiti vínem zbraslavským k večeru se do Prahy navrátili. Tu 
hned nabádáním kněží táborských k útoku jest zvoněno, a tak ti opilí lidé k Vy-
šehradu se hnali, chtíce jeho dobýti. A zapálivše jeden domek, aby viděli, na zdě 
lezli. Ale královští kamení na ně házíce mnoho jich tu zbiti a ostatní odehnali.
 Imprimatur.
 Přípisek k dobytí Zbraslavi, připsaná a pak zase škrtnutá věta: Žižka tu v kos-
tele hrob císaře Václava zbořiti a tělo vyhoditi kázal.
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Táboři s Žižkou z Prahy vytáhli a lid mordovali

 Táboři své věci v městěch Pražských zřídivše vytáhli, ač jest Pražané někteří 
rádi chtěli zdržeti. Toho však jejich odjití největší původ byl Jan Žižka z Trocno-
va, neb jak před bránu koňskou vyšli, tu hned Žižka na vůdce a hejtmana od týchž 
Táborův vyzdvižen byl, a vedl je odtud nejprv k Dubči a potom k hoře Blaník ře-
čené nedaleko Vlašima. Nemohouce ji osaditi, neb se jim jiní zmužile na odpor 
postavili, táhli dále a zmocnivše se nové Bistřice, všecky Němce, jimiž to měs-
to osazeno bylo, zmordovali. Potom se brali mimo Třeboně a Budějovice, kteráž-
to města lidem ozbrojeným dobře osazena byla, přímo ku Prachaticům. Křesťa-
né prachatičtí chopivše se zbraně, udatně se bránili, Ale lítí Táboři učinivše outok 
města ouprkem dobyli, a tu ti vzteklí mordéři mnoho měšťanův po ulicech svými 
cepy a železem zbili. Táboři rozbořivše díl zdí městských a mnoho domův spá-
livše, k Vodňanům se obrátili, a města dobyvše, všecky kněží do hořící vápenice 
vmetali, a tak je ukrutně zahubili. Přitávše k Strakonicům, chtěli také toho města 
ze zmocniti. Bylo však lidem dobře opatřeno, kteříž se pod správou Jindřicha, nej-
vyššího mistra strakonického tak mužně bránili, že ty loupežníky a zhoubce tábor-
ské od města s pole odehnali, kteřížto znamenavše, žeby tu nic nepořídili, obráti-
li se k Písku, kteréhož města se zmocnivše, jím vládli. Jiní táhli k Táboru, kdežto 
nesčíslnou kořist mezi sebe rozdělivše. za nějaký čas odpočívali. Když tak Táboři 
jezdíce po České zemi takovou záhubu , kdež mohli, lidem činili a ukrutné mordy 
provozovali, lidé chudí nebožátka velmi sobě stýskali a hrozně naříkajíce plakali, 
mistrům Husovi a Jeronymovi láli, protože skrze ně taková věc v tom království 
začala, proklínajíce jich, aby v věčném ohni navěky hořeli, za to Pána Boha pro-
sili.Ty když Žižkovi oznámeno bylo, velmi se z toho hněval, a v tom kraji, zvláště 
na rožmberském panství, ještě hůře hospodařil. (Háje list 383) Pan Oldřich z Ro-
žmberka nemoha tohoto obrániti, učinil příměří s Žižkou a s ostatními vůdci Tá-
borskými na ten způsob, aby to příměří trvalo až do masopustu příštího a ten celý 
outerek. Ta smouva se stala v městě Písku, k kteréžto se zapsali Jan Žižka z Troc-
nova, Chval z Machovic, Zbyněk z Buchova, Pavlík z Vůžic a celá obec města Pís-
lu, což se stalo osmnáctého dne listopadu měsíce. (Originale in archivo Trebon.)©
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Obležení Vyšehradu

 Mezi tím časem, Pražané znamenavše, že jim lid císařský, nímž Vyšehrad osa-
zen byl, velice škoditi může, strojili se toho hradu dobývati. Pražské obce toho po-
váživše, sebraly se na Novém městě a tu rokovaly a zůstaly na tom, aby Vyšehrad 
zámek císaře Zikmunda obehnali bez meškání. Nezajtří pak v neděli, jenž byl den 
patnáctý září měsíce, táhli velmi ráno a klásti se počali, dělajíce boudy a roztahu-
jíce stany blízko kostela sv. Pankrací, někteří táhli Koňskou branou jako Staro-
městští, Novoměstští Svinskou branou a jiní přes Slup mimo ves Psáry, s všick-
ni se kladli po polích nedaleko od silnice proto, aby žádný nemohl na vozích ani 
pěšky žádné potravy dodati na hrad a svobodnou učinili sobě silnic do pražské-
ho města, a to místo ohradivše, bezpečně spali. S druhé strany města také proti 
klášteru Panny Marie, jenž slove na Trávníčku, jinák na Botiči dva praky postavi-
li, aby na Vyšehrad kamení házeli. Nazejtří pak, když házeti počali, puškař vyše-
hradský, položiv dvě houbnice, oba ty praky jim zlámal a prakovníka zabil. Pra-
žané prolomivše zeď v kostele botičském, dělo vleiké v kostele položili a tou dě-
rou na Vyšehrad stříleli a vyšehradským veliké škody činili. Hned potom své lis-
ty a věrné posly pro Hynka Krušinu a pro Viktorina Bočka a pro Tábory posla-
li, aby jim k dobývání Vyšehradu na pomoc přitáhli. Krušina a Boček s Orebský-
mi atk učinili bez váhání, ale Žižka s svými Tábory toho neučinil. Pražané vděčni 
jsouce toho, že Krušina a Boček jim přitáhli na pomoc, hned je přijali za hejtmany 
a město jim ukázali, aby se položili v tom oudolí nad Psáry proti Vyšehradu jdouc 
od Slupi k sv. Pankrácí. Toho také času, totiž v pátek před sv. Václavem s hradu 
pražského z velikého děla stříleli na Staré město a na rynku staroměstském jedno-
ho muže a pět žen jedním střelením zabili a jedna byla těhotná, jejížto dítě z ma-
terníku vypadlo živé a bylo hned pokřtěno. Téhož také dne nějaký Záviš přitáhl 
s Žateckými, s Lounskými a s Slánskými do Prahy a tomu místo Pražané, aby se 
pod Karlovem položil ukázali. Obležení pak tajně s Vyšehradu k císaři do Berou-
na psaní učinili, žádajíce ho, aby jim potravy dodal, že nikterakž přes pět nedělí 
déle se nemohou brániti. Císař jim odepsal, aby měli malé strpení, že jim chce ve 
třech nedělíh konečně špíže dodati, a Pražany od nich odehnati. Hned pak poslal 
do Moravy, žádaje, aby jemu páni moravští pomoc učinili, a sami také osobně pro 
obranu Vyšehradu aby přijeli, a sám jel do Litoměřic, a odtud kázal mnoho lidí na 
vozy vložiti a je do Berouna vézti, a odtud naloživše špíže na vozy, i kázal tu špí-
ži na vozích i na lodech ku Praze voziti, chtě jich nočním časem na Vyšehrad do-
dati. Ale taková věc skrze pilné vyzvědače Pražanův tajná nebyla, protož kázali 
pevné sruby na ostrově pod Vyšehradem zdělati, všecku řeku Vltavu mnohými ře-
tězy přetáhnouti, a tak císař nemohl svého oumyslu k skutku přivésti. V tom pak 
hejtmané táborští Mikuláš Hus s čtyřidceti koňmi a také Jan Hvězdsa, jemuž Bz-
dina přezděli, také s třidceti koňmi Pražanům na pomoc přijeli, a ini hned jim ten 
ostrov k bránění poručili. 
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Rokování a pokoj

 Toho času Aleš z Boharyně a někteří jiní z rytířstva v kraji hradeckém, obe-
slavše se, do města Hradce nad Labem přijeli, a tu spolu mnoho o pokoj rokovali 
a na tom zůstali, aby císaři učinili psaní, že pro velikou a přílišnou záhubu, pálení 
a mordy, kteréž se dějí od císaře , od Pražanův a od Táborův, království České že 
velkou škodu nese, jest se obávati, aby k pádu skrze to nepřišlo, proto že oni toho 
snésti nemohou, ani se tomu dívati; aby taková věc mohla přetržena a urovnána 
býti, že by se oni chtěli v to vložiti přátelsky a mohliliby císaře s Pražany smluvi-
ti a urovnati, žeby to chtěli rádi učiniti, a v tom hned jeli do Prahy, a k Pražanům 
tolikéž mluvili. Císař jim odepsal, že chce všecko na nich, jako na svých podda-
ných a milých přátelích přestati, a chtíli se jemu Pražané jako pánu svému dědič-
nému podati, že je chce na milost přijíti, a jim všecko milostivě odpustiti a na časy 
budoucí jim toho ničímž zlým nevzpomínati, ale raději nahrazovati svou milos-
tí. Pražané dali těm pánům prostředníkům odpověď, že oni k smlouvě přistoupiti 
neodmlouvají, to však chceli císař toho dopustiti, aby se jeho kněží hádali s mis-
try pražskými o ty čtyry artykule, o které jsou se Pražané, Žižka a Táborové svoli-
li, že oni od nich nemíní pustiti, lečby od toho zákonem a písmy svatými byli od-
vedeni, Rytířstvo kraje Hradeckého a s nimi spolu někteří měšťané hradečtí jako 
praví a upřímní prostředníci, jeli k císaři do Berouna, a jemu vůli Pražanů ozná-
mili. Císař vyslyšev je, odpověděl: i to chci učiniti, aby o ty čtyry artykule, jenž 
slovou pražští artykulové, hádání bylo, a přííměří do osmi dní aby bylo učiněno, 
a oni aby odtáhli od Vyšehradu. Hradečtí to uslyševše, Pražanům oznámili. Pra-
žané odpověděli: od Vyšehradu nechceme odtáhnouti, než chceli nám císař Vyše-
hradu pokojně postoupiti, a naše mistry a kněží v kázání vyslyšeti, chceme jeho 
za pána přijíti a jemu poddanost učiniti. To když Hradečtí císaři oznámili, velmi 
se rozhněval, Hradeckým laje a zlořeče posly rozličně ohaněl, a kdyby přístojící 
nebyli odmlouvali, snad by jim dal hlavy stíti a nechtěl jim Vyšehradu postoupi-
ti. A tak ti poslové jsouce ohaněni do Prahy se navrátili. Císař vida, že jsou jemu 
tak po vodě jako po zemi cesty k Vyšehradu zavříny, nabrav špíže na mnoho vo-
zův na Karlštejně, kázal ji tudy vézi vedlé vody. Aby mohli s Vyšehradu jeho slu-
žební to věděti, i vezli ji až na hrad pražský a tu na té cestě kázal Zlíchov zapáli-
ti, též i mnoho viničných lisův spáliti, tím aby strach pustil na Pražany, a obleže-
ným aby potešení učinil, tak aby vidouce, té naděje měli, že jim bude v brzkém 
čase pomáhati. Odtud hned císař hnul se k Mělníku a potom k Nymburku, k Hoře 
a k Čáslavi, a tu lid oděný zbíral z Moravy, z Uher i z Čech, chtě Vyšehradským 
pomoc učiniti. (Mistr Vavřinec a Hájek z něho)
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Vyšehradští s Pražany vešli v smlouvu

 Toho času porozuměv Jan Šembera z Bozkovic, nejvyšší hejtman hradu vy-
šehradského, že císař Zikmund dlouho odkládá obležené špíží opatřiti, že mno-
zí jeho posty ztrápení, nemajíce již ani masa koňského, bledí jako mrtví chodili, 
a jiní hladem mřeli, neboť se tak náramný hlad mezi nimi na hradě rozmohl, že sto 
a dvadcet koní a něco i myší německých a v nemnohých dnech strávili. Nachází 
se, že nějaká žena, majíc strych mouky režné, osm kop grošův českých, bez mála 
osmdesát zlatých nynějších, zaň vybrala a stržila. (Velesl, in Calend. P. 484) Šem-
bera to znamenav, učinil s Pražany příměří, a pložili sobě rok na cestě od sv. Pan-
krací k Vyšehradu na den svatých Šimona a Judy. V kterémžto rokování ukázala 
se jedna podivná duha v oblacích jako zázrak. Nebo když mistři někteří s bakalá-
ři seděli na vrchu Kavčí hory, kteráž leží nad Vltavou, a šťastného konce toho ro-
kování očekávali, viděli tu překrásnou duhu, jejížto jeden konec neb počátek byl 
jako pod mistrovskými nohami, druhý konec až k vojsku u sv. Pankrací, a okrš-
lek její byl ztažen přes město Pražské. Miostři z ukázání se té duhy soudili. Že se 
v krátkém čase hrad Vyšehradský Pražanům vzdá, což se také stalo.Nebo na tom 
rokování s obou stranou bylo svoleno, jestli žeby císař nedal vyšehradským po-
moci před patnáctou to jest osmou hodinou v pátek, jenž měl býti den Všech sva-
tých, tehdá že chtí vladaři toho hradu pode ctí a pod hodnou věrou Pražanům Vy-
šehradu postoupiti, an ktertoužtu smlouvu list od všech byl učiněn v tato slova:
 My Jan Šembera z Bozkovic a na Brandejse, nejvyšší hejtman a všecja obec 
rytířská i všelikteraká jiná na Vyšehradě na tento čas obležená, vyznáváme lis-
tem tímto všem, kteří jej uzří neb čísti uslyší, že jsme takovou úmluvu učinili, 
a mocí listu tohoto činíme s urozeným Hynkem řečeným Krušinou z Lichtembur-
ka a Viktorinem z Kunštátu jinak z Poděbrad a Hynkem z Kolštejna, jinak z Vald-
štejna, Prokopem z Oustí a Janm z Lichtemburka, a slovutným panoším Mikulá-
šem z Husi, s opatrnými purkmistry a konšely i obcemi Starého i Nového měst 
Pražských, i se vší obcí rytířskou i jinou všelikterakou, kteráž ležala a leží na ten-
to čas před Vyšehradem a před námi, aneb kdežkoli okolo Vyšehradu, nás dobý-
vajíc, jestli žebychom my na Vyšehradě jsouce obleženi nebyli do čtvrtku nyní 
nejprv příštího a ten celý den rytířskou mocí zřetedlně a špíže podáním hojně re-
továni, toho za retuňk nepočítajíc, ač by nám něco málo ve dvadcíti neb třidcíti 
pytlích bylo podáno, tehdy my Jan z Bozkova i všickni svrchu psaní slíbili jsme 
a slibujewme dobrou věrou křesťanskou, pod ztracením cti a víry naší, beze vší 
zlé lsti i všech výmyslův a důvtipův, i hned v pátek nazejtří v hodinu patnáctou na 
počátku beze vfšech nesnází a odporův všelijakých hradu svého svrchu psaného, 
jenž slove Vyšehrad, na kterémž jsme obleženi, Hynkovi Krušinovi a jiným pánům 
a obcem svrchupsaným, mocně postoupiti a jej v jich moc dáti, se všemi děly, pra-
chem i vší střelbou, krom ručnic našich vlastních, v tom času příměří křesťanské 
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slibujem s nimi se všemi naší dobrou věrou zdržeti, z našich příkopův nevychá-
zeti do hodiny patnácté svrchu psané, lečby císař Zikmund na ně svou mocí při-
táhl, tehdy bychom jemu mínili s druhé strany pomocni býti. Pakli bychom toho 
neučinili a jim toho hradu, na němž jsme obleženi, v tu hodinu skutečně nepostou-
pili, tehdy tímto listem sami cti a víry naší odstupujem a odvoláváme,a chceme, 
aby nám i každému z nás navždy od žádného věřeno nebylo, než abychom jmí-
ni byli za takové, kteříž cti ani víry nemají. Tomu na svědomí m svrchu psaní za 
sebe i za všecku obec rytířskou i jinou obleženou pečeti naše vlastní s naším dob-
rým svědomím dobrovolně a bez přinucení k tomuto listu jsme přivěsili, jenž jest 
dán v obležení našem na Vyšehraděléta od narození syna Božího tisícího dvad-
cátého ten pondělí den svatých Šimona a Judy apoštolův Pána Ježíše Krista. (M. 
Vavřinec a Hájek)
 Ale ta smlouva se Mikulášovi z Husi nelíbila i s ostrova s svými Táborskými 
odjel do města. Jsa však přemožen prosbami, přestěhoval se svými k sv. Pankrácí 
a tu se položil, a ten ostrov panem Hyankem z Koštejna byl opět osazen k ostří-
hání.
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O hrozném boji před Vyšehradem

 Císař Zikmund ten den přede Všemi svatými na hrad Nový blíž Kundratic, 
s svým vojskem přitáhl, a nesměl toho dne na Pražany, kteříž, u sv. Pankrácí leže-
li, udeřiti, většího lidu pánův z Moravy očekávaje, kteřížto k večeru též k Nové-
mu hradu přitáhše, v lese tu přes noc v odění odpočívali, aby tak na zejtří všick-
ni byli hotovi Pražany s pole sehnati se všemi jim pomoc činícími, O poslal cí-
sař té noci psaní k svým žoldnéřům na hrad Pražský, aby zejtra ráno v svém odě-
ní hotovi byli, i hradu sejdouce věže den domu Saského dobývali, a kdyby mohli, 
aby zapálili, že on v tu hodinu s množstvím lidu, kterýž mu ku pomoi večer při-
táhl, chce Pražany s pole sehnati. Ale posel s tou cedulí dostal se náhodou v ruce 
Pražských, kteřížto z té cedule všecken oumysl císařův zvěděli. Pro kteroužto věc 
hejtmané pražští bedlivě a zvláštně svůj lid zřídivše, způsobili, na kterémby mís-
tě každý z nich měl státi, a toho místa od outoků a případů nepřátel pilně a udat-
ně brániti. I stalo se, že císař po patnácté hodině s svým vojskem, s dvadcíti tisí-
ci lidu dobře oděného, z Nového hradu jeda k městu Pražskému, přiblížil sek voj-
sku českému. A stoje na vrchu hory, kteráž jest proti sv. Pankrácí, dolův odtáhl 
maličko na stranu, mečem svým z pošvy dobytým v povětří blejskal, dávaje skr-
ze to vyšehradským znamení, aby i oni z Vyšehradu sejdouce, obořili se na Pra-
žany, proto že on s hojným lidem, kterýž z Vyšehradu mohli viděti, k bitvě s Pra-
žany byl hotov. Ale že císař hodinu uloženou, jakož na listě zápisném bylo psáno, 
zmeškal, protož hejtmané vyšehradští zavřevše a osadivše brány, žádného z Vy-
šehradu ku pomoci proti Pražanům, ačkoli mnozí, zvláště Němci, chtěli sjíti, ne-
dopustili. Tehdy vidouce páni a rytíři z vojska císařova, že jim vyšehradští nemo-
hou pomáhati, a že Pražští výbornými a nejlepšími příkopy se ohradili, císaři ra-
dili, aby se o Pražské nepokoušel, chceli se těžké škody vojska svého uvarovati. 
Jimžto on řekl: Odstup to ode mne, nebo já dnes musím s těmito chlapy boj vésti. 
Jemužto Jindřich z Plumlova pán moravský, ochotně mluvě, řekl: Vězte to, nejjas-
nější králi, že velikou škodu dnes vezmete a že s hanbou odstoupíte. Já zajisté je-
jich cepův chlapský se bojím velmi. Jemužto král takto řekl: vímť já o tom, že vy 
Moravci jste strašliví a mně nevěrní. I řekl ten pan Jindřich, s svými moravskými 
pány hned s koní ssedavše: my již hotovi jsme jíti, kamž rozkazuješ a kde ty králi 
nebudeš. Císař jim hned nejnebezpečnější místo všech jiných okázal, aby s stra-
ny nižší, totiž při močidle a při rybnících přistoupili, a mužsky s Pražany bojova-
li. Ale Uhrům rozkázal s strany vyšší, totiž při silnici přistoupiti a strany té s Pra-
žany v boj vjíti. A když tak zřízení s obu stran s Pražany se mužsky potkali. Pra-
žané nejprve přestrašeni jsouce, na outěk se obrátili, a u sv. Pankrací v hromadu 
se shlukli. To vida pan Krušina, jich vůdce, hlasem hrozným volaje, řekl: „O milí 
bratří! navraťte se zase a budete dnes silní rytíři v boji Kristově, neboť ne náš, ale 
Boží děje se boj, uzříte zajisté, že dnes pán Bůh všemohoucí všecky své i naše na-
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přáteli dá v ruce naše.“ Jestě právě řeči nedokonal, jiný vzkřikl: „běží, nepřátelé 
běží!“ To usylševše Pražané, všickni se ouprkem obořili na nepřáteli, je od příko-
pův odehnali a k utíkání obrátili. Některé v rybnících, a mnohé po vinicích a po 
polích sem i tam utíkající ukrutně až k smrti bili. Sedláci svými želůeznými cepy, 
žádného nevyjímajíce, mordovali, ačkoli někteří u věření a milování zákona Bo-
žího až do smrti slibovali. Ale urozené oděním rytířským přesilně bojující, kte-
réž mohli, jímali a jich s velikým nebezpečenstvím od cepův bratří vysvobozova-
li. Takž pan Jindřich z Plumlova smrtedlně jsa raněn a pak na hřbitov sv. Pankra-
cí byl donešen a tu umřel. V tom potýkání také zahynuli Jaroslav z Veselé, Vok 
z Holštejna, Hynek z Valeňovic, Albrech z Chotěnova, Vilém řečený zajíc z Žid-
lochovic, Petr z Šternberka na Konopišti, Racek z Ryzemburka, Václav z Klíčo-
va, Aleš Tek a jiní páni čeští amoravští, jen ž ve vojště císařově bojovali, jiných 
zbitých císařských se pět set počítalo, kromě raněných, kteřížto v Brodě a na cestě 
zemřeli. Však kteří na bojišti zabití leželi, ti od Pražan hned se všeho odění a rou-
cha až do košil svlečeni byli, a z rozkázání kněží svých, ta těla nepohřbená necha-
li, aby byla psům, vlkům a ptákům ku pokrmu a vidoucím k strachu, kteráž pak 
někteří dobří lidé nočním časem v příkopích pochovávali. Ale z pražského vojska 
sotva třidcet mužův bylo zabito v tom boji, mezi nimiž byl nejznamenitější něja-
ký Ješek, zlatníka pražského syn, kterýžto rytířsky s Krušinou, s Bočkem a s Mi-
kulášem z Husi zároveň bojujíc, pasu rytířského zasloužil. Byl také toho dne vítr 
převeliký a studený, kterýžto více oděným rytířům, nežli těm, jenž v kabátích bo-
jovali, škodil.
 Císař Zikmund času boje na vrchu jedné hory stál, a vida svých zahynutí a stra-
chem poražen jsa, dal se na outěk. Opustiv Nový hrad do Brodu rychle přijel. Tu 
pochovav jednoho znamenitého Uhra, k Hoře se odebral s kláním. Však chtě při-
krýti svých mnohých smrt pravil, že více Pražských nežli z jeho vojska zbito, pro-
tož toho dne i druhého sám a jeho královna na své hlavě zelené věnce na zname-
ní radosti z poražení nepřátel, kterouž však ani v srdci ani vskutku míti nemohli. 
I ještě sluší věděti, že času boje před Vyšehradem žoldnéři císařští s hradu Praž-
ského na Malou Stranu vběhli, a na dům Saský hřmotně outok učinili. Ale když 
viděli, že jim ten outok nic neprospívá, zapálivše několik domů, vrátili se na hrad, 
jak jsou sešli. (M. Vavřinec)©

 J
iří

 R
ak

 
& 

AC
EC

S,
 2

00
7



 N o v á  k ro n y k a  č e s k á ,  I V  157

Vyšehrad Pražanům postoupen a složen

 Na den Všech svatých císařští postoupili Vyšehradu Pražanům podlé zapsá-
ní v listu vejš dotčeném. Kteréžto Pražané, půjčivše jim vozů s jich věcmi vesele 
provodili až do Kouřima, některé na Nové hrady, děkujíce jim, že víru slíbenou 
zachovali. A hned toho dne po obědě lid obecný s násilím na Vyšehrad všedše, na 
kostely se obořili, v nichžto obrazy, oltáře, varhany a jiné okrasy kostelní s veli-
kým hřmotem ztloukli a roztřískali. Druhý den na to, totiž v sobotu po Všech sva-
tých, chudí i bohatí na Vyšehrad běželi a do domů kanovnických všedše, všec-
ko brali a do Prahy nosili. Také ty domy hrozně bořili, a starý kostel svatých Pe-
tra a Pavla apoštolův hanebně rozmetali, ani hradu královskému neodpustili, ale 
jeho všecken zkazili. Potom v neděli Pražané vedli procesí na to bojiště k sv. Pan-
krací, kdežto vítězství získali. Muži šli v svém zástupu a ženy v svém jich násle-
dovaly. Předs muži kněží nesli tělo Boží pod nebesy, kteráž byla připravena pro 
krále Zikmunda, aby byl přijat pod ně, kdyžby byl do Prahy přijel. A před ženami 
také šli kněží nesouce tělo Boží pod nebesy, kteráž byla pro královnu připravená. 
Přišedše na místo, kdežto boj obdrželi, vzdávali Bohu díky za to slavné vítězství 
zpívajíce: Tě Bože chválíme etc. Potom se v témž pořádku do Prahy navrátili. (M. 
Vavřinec)
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Kterak se císař Zikmund mstil

 Císař Zikmund maje nemalou žalost i také zlost, že od Pražan tak hanebně po-
ražen byl, a nemoha se nad nimi pomstíti, obořil se na ty, kteříž jim pomocni byli, 
totiž na jich hejtmany: Viktorina, Bočka a Hynka z Poděbrad bratří, a na Puška 
rytíře, jichžto zboží dosáhnouti mohl. Kázal tedy svým Uhrům i Němcům dotče-
ných pánův městečka a vsi loupiti a páliti kteřížto nezčítedlné škody okolo Podě-
brad činili netoliko chudinu loupíce, ale pannám i ženám násilí činíce a jich po-
rušujíce je mordovali. To vůdce Boček mladý, vzal od krále odpuštění, při kte-
rémž do té doby byl, přitovaryšil se k Pražanům, k obraně jich, a kterýž byl před-
tím přijímání pod obojí protivník, učiněn jest obránce a ochranitel. Císař boje se, 
aby hrad Pražský tak jako Vyšehradský od Pražských nebyl obležen a nemaje špí-
že vzdání přinucen, kázal mnohé vsi a městečka u Prahy zloupiti a tou špíží hrad 
Pražský hojně opatřiti. Pražané o tom zprávu majíce, a ještě většího hubení země 
České se obávajíce, vydali list na krále Zikmunda a jej k pánům českým po vší 
zemi posílali.
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List proti králi Zikmundovi

 Žádost všeho dobrého vám vzkazujeme přátelé milí. Žalujewmť vám na Zik-
munda Uherského, ač hodnoli říci krále, kterýžto zapomenuv se nad urozením 
svým, příklad dobroty a milostivosti všech svých předkův od sebe zapudiv, oddal 
se na ukrutnost nešlechetnou, jížto této koruně království Českého ukazuje pále-
ním, panen i paní ohyzdným násilím, lidí i dítek mordováním i všelijakou jinou 
bezprávností a to konečně a lstivě pod hájením kostela římského. A ukládají kříž 
krvavý v řádu křesťanském nikdy nezaložený sobě od papeže bezprávně na nás 
vydaný, ku pomoci bera, kdyžby jazyk český od něho nejohavněji potupen a ka-
cířstvím po všem světě nevině zhaněním shladiti mohl, a cizozemců v této zemi 
zvelebiti a místo Čechův vyhnaných jimi osaditi. Jakož jest to znamenitě na den 
Všech svatých před Vyšehradem ukázal, pány, rytíře i panoše jazyka českého, jim 
zrádcí nadav, i napřed je postavil, a jim pomáhati nechtě, aneb nesměje a moha, 
více než pěti set nejčelnějších o hrdla připravil , jichžto zavedení s pravou věrou 
želejkíce litujeme, jakožto Čechův nám přirozených a k umdlení našeho jazyku 
českého jeho naváděním poražených, Němcův i Uhrův, našeho jazyka nejukrut-
nějších nepřátel lituje a je mimo Čecha předkládaje, vždy k tomu konci jednaje, 
aby Čechové s obou sztran sami se mordujíce umdleni a tudy snáze pomocí Něm-
cův a Uhrův shlazeni byli, jakož to na hlas z úst toho krále slýcháno bylo, když 
řekl, žeby za to chtěl Uherskou zemi dáti, aby v zemi České jednoho Čecha neby-
lo i žádného. Protož milí přátelé vás ještě z lásky a z litování napomínáme, abys-
te se sami nad sebou slitujíc a nad jazykem svým přirozeným, kterýžť ten ukrut-
ník u haneb ném nařčení zůstaviti a shladiti míní. I k tomu se vedlé nás přičinili 
jemu dále k jeho ukrutnosti, k vašemu velikému pohanění a konečnému vašemu 
shlazení napomáhajíce. A jestli žebyste jemu vždy nákladni býti chtěli, jeho oči-
tá ukrutenství a záhubu vidouce přílišnou a bezprávnou této země, tehdy bychom 
zato měli, žebyste i vy o shlazení jazyka českého stáli, i musili bychom se proi 
vám tak opatřiti s pomocí Boží jako proti Božím a jazyka našeho zjevným nepřá-
telům. Dán v outerý po Všech svatých. (M. Vavřinec) A nedlouho potom pan Hy-
nek Poděbradský, krále Jiřího strejc, porazil Němce pod Sackou u Lhoty, dvě míle 
od Nymburka, a kteréž zjímal, zatímco jim palce a nosy uřezav, do Žitavy je po-
slal.
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O dobytí města Prachatic podruhé

 Když se ty věci v Praze a okolo Prahy dály, Táboři s Žižkou v Praze vládnou-
ce, také hrozné věci provozovali. Stalo se že toho času mnoho protivníků Tábo-
rův do města Prachatic uteklo. Ti v rychlosti zdi městské, které nemnoho před-
tím Táboři tu zbořili zase opravili a to město zase dobře opevnili. A domnívají-
ce se, žeby Táborům vždy odolati mohli, počali se jim a všem pod obojí způso-
bou přijímajícím mocně protiviti, některé jímajíce a k odpřísahání pudíce. A ně-
kterým statky poberouce, z města je vyháněli a dva neb tři takové kališníky spá-
lili. Nějakého Ondráčka, někdy kostela prachatického zvoníka, vzavše ho z orá-
ním protože obrazy zloupal, ohněm spálili. Pro kteroužto věc Žižka, hejtman tá-
borský, s bratřími a sestrami, s tělem Božím předcházejícím dal se na cestu, aby 
se opět pokusil o Prachatice. To předzvěděvše měšťané a brány uzavíravše na zdi 
k obraně vstoupili. K nimžto Žižka přijda, pokojně mluvil takto: „Otevřete bránu 
a pusťte nás do města pokojně vjíti, a slibujem vám škody žádné nečiniti ani na 
těle ani na duši“ ale oni jako rouhajíce se řekli: „Nepotřebujeme vašeho těla Kris-
tova ani všech kněží, nebo máme i tělo i Kristovo i kiněží, kteříž se nám hodí“. 
To uslyšev Žižka, pozdvihla hlasu a řekl: „Přísahám dnes Bohu, jestliže vás mocí 
dobudu, že žádného živiti nebudu a neodpustím žádnému, ale všecky zmordovati 
káži“. A i hned ponukl bratří, aby se všech stran město obstáli. Kteřížto ihned na 
mnohým místech řebříky přistavovali ke zdem a násilně na zdi vlezli. Měšťané 
stáli na zdech za zábradly a tam se z ručnic, smolou a kamením bránili. Ale to jim 
nic neprospělo, neboť střelci a práčata Táborských jim ven z těch zábradl ani vy-
hlédati nedopouštěli. Táborští na několika místech zdi opanovavše, některé svý-
mi cepy poráželi, některé utíkající honili a na všech ulicech byli. Potom otevře-
vše bránu městskou tělo Boží s ostatními bratřími a sestrami s zpíváním do měs-
ta uvedli. Kteřížto po všech domích rozdělivše se brali statky,a muže sem i tam 
skryté nalézajíce, ukrutně mordovali, ženám toliko a dítkám odpouštějíce. Někte-
ré jaté k Žižkovi vedli, kteréž všecky kázal v kostele zavříti a zapáliti. Nic jim to 
pomocno nebylo, že zpívajíce ruce k nebi pozdvihovali a pro Pána Boha prosili, 
aby jich životů odpustili. K těm slzyvým prosbám těch mužův Táborští jako hlu-
ší učiněni jsouce, sudy smolné přivalivše a slámou obkladše, metali je na hlavy 
těm mužům zavřeným. A tak se všickni ohněm a dýmem zadechli, kteréžto po-
tom obořivše sklep toho kostela, je kamením jako v hrobě přikryli, aby tu shni-
li. A po ulicech zbitých leželo dvěstě a třidcet mužův, z nichžto některé pochova-
li a jiné do studnice vmetali. Ženy všecky i s dětmi vyhnali a město sami osadili, 
ohradivše se příkopy jich rukami pilně udělanými. To se vše stalo v outerý po sv. 
Martině, dvnáctého listoparu. (idem.)
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Kterak se Táborští hradu Příběnic zmocnili

 Kněz Václav Koranda, hlavní hejtman Táborských, jsa jat od pánův z Rožm-
berka, byl dán na hrad Příběnice do vězení a tu na věži s dvanácti svými za dlouhý 
čas držán. Jednoho dne zlámavše kládu a přistavivše ke zdi prkna až k strážným 
přilezli, kteréžto javše a svázavše ostatní bratří z vězení vyvlekli a na místi nich ty 
strážné do vězení uvrhli. Jeden z těch strážných jménem Odolan, Korandu velmi 
prosil, aby jej propustil, slibuje že chce všecko učiniti, cožby koli rozkázal. Ko-
randa toho člověka pod přísahou zavázal, aby o jich dobytí žádnému nezvěstoval, 
ale aby ihned běžel na Tábor, a skutky, jakž věděl vyprávěl, aby bez meškání jim 
na pomoc přijíti pospíšili, a hrad velmi snadno mohou obdržeti. I stalo se tak. Tá-
borští javše posla, aby za pravdu odplatu vzal a za křivdu aby trestán byl, zdvih-
li se rychle s Buchovcem, hejtmanem svým, a všickni k hradu Příběnice přitáh-
li, kteréž když Koranda a jiní bratří z věže spatřili, hlasem velikým volali. „Sem, 
sem, Táboři! sem“. Purkrabí toho zámku a jeho lidé jsouce přestrašeni k odění bě-
želi a na věž rychle vběhnouti chvátali, ale nemohli ani k vratům přistoupiti pro 
házení kamením z věže. Táborští směl k ohražením přistoupivše bránící odehna-
li a vrata obdrževše valem do hradu vskočili. To vidouce služebníci hradští opus-
tivše bran někteří se zdí spouštěli se a jiní zjímáni byli. To vše znamenavše ti, kte-
říž s druhé strany řeky Vltavy hrádkem druhým vládli, opustivše všecky věci na 
hrádku, utíkali kam kdo mohl beze všeho prodlévání. A tak toho dne, totiž třinác-
tého listopadu, Táboři divným obyčejem dosáhli dva hrady rožmberské jako ne-
dobytedlné. I nalezli na těch dvou hradích nezčítedlné zboží od klénotův, od číší, 
pasův zlatých a stříbrných, od perel, kalichův a monstrancí; korunu také s berlou 
biskupskou z Milevska a mnoho kněh, ornátův a jiného mnoho roucha drahého 
od šub sobolových a kuních zastihli, kteréžto věci sousedé okolní tak světští jako 
duchovní, aby jim tu zachovány byly, svezli, neboť se nadáli, žeby těm věcem na 
těch hradích veliké bylo bezpečenství. Ale Táboři to vše sobě osobili. Také tu na-
lezli Heřmana mnicha, jenž byl biskupem Nikopolenského kostela titulovaným, 
a někdy farářem na Miličíně. Že proti vůli arcibiskupa pražského na Lipnici kněží 
pod obojí světil, protož od pána Rožmberského jat a tu do vězení dán byl se dvěš-
ma jinými kněžími. Táborští ty kněží do řeky před hradem tekoucí uvrhli a utopi-
li. Biskup Heřman za to, že kněží táborské světil, ustavičně prosil, aby ho při ži-
vobytí zůstavili, že chce kněží cožby jich míti chtěli světiti a ve všem s nimi drže-
ti. Ale to mu nic nepomohlo a musel do Vltavy, když pak dlouho plavaje, utopiti 
se nemohl a připlynuv k břehu odpočívati chtěl, přiběhše Táborští, odstrčili jej od 
břehu a kamením jej v hlavu tepouce dorazili a tak duši pustiv, na dno padl. (M. 
V.) Žižka nebyl přitom dobytí, neboť příměří, kteréž s Rožmberským učinil, ješ-
tě trvalo. Byli pak Táborští šestnáct let v držení těch dvou hradů, neboť na každé 
straně řeky byl zvláštní hrad postaven, z nichžo často vybíhajíce, loupeže v okolí 
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provozovali. Ale léta Páně 1437 pán z Rožmberka to způsobil, že od něho Tábor-
ští vzali devět set kop pražských, též Lunovice a Oušice, a za to zboží jemu těch 
hradů postoupili, však tak, aby je oba rozmetal a s prstí srovnal. Což se také stalo 
hned po sv. Prokopu léta dotčeného. (Hist. Rosem.)

©
 J

iří
 R

ak
 

& 
AC

EC
S,

 2
00

7



 N o v á  k ro n y k a  č e s k á ,  I V  163

Sněm o poselství, kteréž Pražané k králi Polskému učinili

 Pražané a mnozí páni čeští, Zikmundem, jakožto králem Českým, opovrh-
še, na jiného krále a správce vlasti své myslili. I poslali již měsíce září Hynka 
z Valdštejna k králi Polskému Vladislavovi na otázku, chtělli by království České 
v svou obranu přijíti a pánem jich býti, neboť toho dobře při sobě uvážili a také 
skutkem ohledali, že zem bez krále státi nemůže, že bez ředitele konečně v zkázu 
přijíti a zahynouti musí. Ale král Vladislav odpověděl Hynkovi, že takové důle-
žité věci na sebe přijíti nemůže, lečby dříve s knížetem litevským Vitoldem, bra-
trem svým, o to radu vzal. Hynek tomu porozuměv, sám osobně se do Litvy ode-
bral (Cromerus de origine Polonorum L. XVIII) a porozuměv, že ten kníže žá-
dosti pražské nehrubě odpíral, navrátil se do Čech, a Pražanům z svého poselství 
zprávu učinil, Pražané to uslyševše, shromáždili se s Krušinou, Bočkem, Hynkem 
pány i také s šlechtici království a po dlouhém rokování na tom zůstali, aby po-
selství slavnější nežli dříve bylo poslali k knížeti litevskému, aby se uvázal v krá-
lovství České pro obranu zákona Božího a přijímání z kalicha. Kteréžto poselství 
Mikuláš z Husi, hejtman táborský, chtě zrušiti, řekl: „Již jsme na tento čas jedno-
ho krále z země vyhnali a jiného víti chcete? Lépe jest nám tak zůstati a žádné-
ho pána nemíti, nechť každý činí, co se jemu líbí“. Když tomu všickni odpírajíce 
pravili, že království bez krále býti nemůže, řekl: že ta vůle nikdy nebyla Tábor-
ských, aby koho jiného za krále sobě volili, nežli někoho z obyvatelův království. 
A když bylo pečetí Táborských dokázáno, kterouž Žižka s Pražskými a s jinými 
obcemi jednostejným povolením k listu na to učiněnému přitiskl, aby bylo poslá-
no k králi Polskému od pana Hynka, Mikuláš z Husi tomu poselství více nemohl 
překážeti, ale mlče reptal. Pražané jako moudřejší s pány jinými těch slov k sobě 
přijíti nechtěli, ale uradivše se na to bez bouřlivých Táborův ten den do Polska 
své posly, kteřížto byli dotčený Hynek k z Valdštejna jinak z Kolštejna z pánův, 
a z rytířstva Jan Hlas, Šimon od bílého lva z konšelův pražských a Jan Kardinál 
z obce pražské, z kněží pak Petr Engliš, AQ dali Hynkovi list věřící v tato slova:
 Nejjasnějšímu knížeti a pánu Alexandrovi jinak Vitoldovi velikému knížeti Li-
tevskému a zemí ruských a králi Českému požádanému, pánu našemu milostivé-
mu. My purkmistr etc. Službu naši vzkazujeme se vším poddaným poslušenstvím 
odsílajíc k vaší Velebnosti vaší milost tohoto listu ukazatele úmyslu našeho úpl-
ně zpraveného, pokorně prosíc, aby Velebnost vaše jej ráčila přislyšeti milostivě 
a jemu v tom, což v této víře na vaši Velebnost vznese, věřiti tak plně, jakož by-
chom o to sami osobně před vaší Velebností stojíce rozmlouvati měli. (Ex archi-
vo antiq. Prage.)
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O svádě Táborských proti Pražanům

 V tom sněmu také svorně bylo na tom zůstáno, aby žádný více nesměl novoty 
s strany náboženství v lidu rozsívati, jakož Táborští činívali, a aby žádný kněz ta-
kové novoty neoznamoval, jediné lečby prvé čtyrem mistrům od obce na to vyda-
ným byla ta novota oznámena, kteřížto žeby jemu k tomu povolení dali k zjevení 
a oznámení lidu a jináče nic. Druhé na tom zůstati, aby řád až do toho času v slou-
žení mše zachovávaný v ornátích a v kališích všickni kněží pražsští zachovávali, 
neboť kněží táborští bez ornátů v kabátích všelijakých, škorně blátivé majíce a tře-
bas spodky strhané au mlíčen z nohavic visel, na to nic nedbajíce, a v kališích dře-
věných toliko konali. Ty věci a jiné v tom zboru svolené Mikulášovi z Husi a ji-
ným Táborským když se nelíbily, předpověděný Mikuláš, Táborských hejtmanv 
neděli po sv. Martině s bratřími svými, kteří byli hrádek řečený Popovice obehna-
li, z Prahy odjel. Toho když dobyli, k tvrzi Leštnu přitrhli a ji obdržeti mínili. Ale 
že hned na den sv. Alžběty po idjetí Mikuláše z Husy z Prahy obec Starého měs-
ta Pražského shromáždivše se, složila konšely, kteříž Táborským přáli a od nich 
sazeni byli, nové sobě zvolila, pro kteréžto složení vrčeli někteří z Pražských ml-
čelivě, kteřížto byli z tovaryšstva Táborských. Ten skutek Novoměstští vidouce, 
svolavše též obec, složili také své konšely a jiné sobě volili, totiž ty, jenž od Tá-
borův před tím složeni byli. Taková novina když k uším Táborských u Leštna leží-
cích došla, zarmouceni jsouc, myslili na to, kterakby čest svých konšelův tak brzo 
složených mohli navrátiti. Pro kteroužto věc příměří pokojné s těmi z Leštna do 
jistého času vzali, a odtud k Říčanům, hradu pro Pražany dosti pevnému přitrhli, 
z kteréhož hradu silnice pražská překážku měla a mnohé loupeže se z něho činí-
valy. Tu ležíce poslali své posly k Pražanům, aby se připravili a s lidem svým do-
bývati hradu Říčan nemeškali, dle smluv mezi sebou učiněných, To činili Tábor-
ští jak pod chytrostí, aby spolu se sejdouce, měli příčinu a omluvu s nimi do Pra-
hy přijeti k napravení toho, což se jim od Pražan nelíbilo. Protož když pan Kru-
šina, pražské obce hejtman, tomu porozuměl, že Pražští chtěli lid ku pomoci Tá-
borským poslati, ouřad hejtmanství svého Pražským vzdal, a na své vlastní sedě-
ní se navrátil, vzav sobě omluvou, žeby nepřátelé jeho chtěli jej o jeho zboží při-
praviti. Pan Boček též učinil. Ale pravdivá příčina odjezdu jich byla, aby neby-
li v podezření, ženy jich pálení a vraždám a jiným nezřízenostem povolovali. Ale 
Pražští chtíce svým slibům dosti učiniti, ten den před sv. Kateřinou s některými 
svými žoldnéři, s lidem jízdným a pěším i s vozy, také s některými kněžími tělo 
Boží nesoucími cestu k Říčanům před se vzali. Když pak na místo zmíněné přitáhli 
a kněží pražští v ornátích mše sloužiti počali, přiběhli i někteří z Táborských, sest-
ry a bratří a na kněží se obořili, chtíce z nich ornáty strhati. A když se v to vloži-
li starší z obou stran, upokojili se, ani Pražští Táborským v řádích a obyčeji jejich 
mše překážky nečinili, a zůstáno na tom, že se o těch všech věcech, když do Pra-
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hy přijedou, chtějí s vůlí obou stran dobrý prostředek pro pokoj mezi sebou nalé-
ziti. (M. Vavřinec)
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Mikuláš z Husi chtěl v Praze vládnouti

 Když se ty věci upokojily, Mikuláš z Husi ze všech Táborských ve všech vě-
cech chytřejší slyše, že pan Krušina s panem Bočkem od Pražských odstoupi-
li a odjeli, do Prahy z vojska několika kněžími Táborskými přijel,a ti konšelům 
a obci oznámil, že bratří táborští žádají, aby Pražané drželi jen své zápisy, který-
mi se zavázali, že k ostříhání rathauzů a věží tolik z Táborských kolik z Pražských 
jednostejně bývalo, jináč bratří táborští pokuty od vás požádají a snad i s ple sje-
dou. A tím způsobem mínil stranu Táborským přející posilniti, a to se dálo návo-
dem konšelův složených. Konšelé měvše s obcí zdravou radu, odpověděli Mi-
kulášovi z Husi v tato slova: „Bratře Mikuláši víš dobře, že v tyto časy z Božího 
daru nečijeme síly našich nepřátel, pro něžby nám potřebí bylo tak veliké stráže, 
kteréž s bratřími žádáte. Ale budeli potřebí, netoliko z věží, ale i z domův našich 
vlastních sstoupiti hotovi jsme. Protož řekli? Obec prosí, abyste se nyní o ty věci 
nepokoušeli, nebo zvuk listu zápisného nezdá se k tomu rozumu chýliti. Pražané 
těmi pokojnými řečmi Mikuláše chytrou lišku přemohli. Po jehožto oumyslu když 
se nestalo, do vojska se vrátil, na to mysle, kterakby své zlé vůle oumysl a žádost 
dokonal. (idem)
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O dobytí Říčan a spálení jedenácti kněží

 Hned potom na hradě Říčanech obležení vidouce, že nemohou Pražskýma 
Táborským odolati, poddali se Pražským pod takovou úmluvou, aby všecky oso-
by, kteréž byly na hradě, muži i ženy ve zdraví svobodně a pokojně s svou zbraní 
a věcmi lehkými, cožby mohli nésti , a v oděvu vezdejším mohli odejíti beze vší 
překážky. A protož na den sv. Barbory, totiž čtvrtého prosince, vešli dva hejtmané 
od vojska k tomu volení na ten hrad, kteříž opět slíbili, že jim to chtí zdržeti, zač 
žádají. Někteří pak Táborští násilně na hrad vešli pro svou loupež. A tu ti hejtma-
né ženám řekli, aby na se obláčely všecken oděv svůj a z hradu se braly nebojíce 
se zloupení z roucha. Ženy učinivše tak, vyšly. Ale tu sestry táborské, neboť se ty 
ostudy vždy vojska přidržely, na ně čekajíce, všecky zchytaly, a z lepšího roucha 
je vyvlekše, horšího jim nechaly, a všecka jich tajná místa znamenavše pokladův 
a peněz hledaly i při nich nalézaly, i hlavy jim rozprostovlasyvše perlové a stříbr-
né pasy rouškami přivité nalezly a tak pobravše jim statky, jich napomínaly, aby 
se přichytily jich tovaryšství a s nimi aby zákon Boží držely. 
 Nalezly tu také na tom hradě jedenáct kněží. I kázal je Žižka s hradu snésti, 
svým práčatům je vydal, aby je spálili, kteřížto nedbajíce na smlouvu a slib, kte-
rýž Pražané hradským učinili, že mají všecky osoby svobodně a ve zdraví sjíti, 
ty kněží v jizbě jednoho sedláka ukrutně spálili. A oni volali a prosili, aby kají-
cím času přidali, a je svým obyčejům a řádům naučili, že chtí všecky věci učini-
ti, cožkoli jim Táborští rozkáží a uloží, však jim to nic nepomohlo, a ti ubozí kně-
ží, z jichžto počtu byl farář z Maletic, řečený Prorok, hrozně zahynuli. Pána hra-
du jménem Diviše s synem jaté na rathauz pražský na den sv. Mikuláše se vším 
vojskem s sebou přivedli, ten hrad ještě nezbořivše, ale dobře osadivše. (idem)
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O různicích mezi Pražskými a Táborskými a o smrti Mikulášově z Husi

 Oldřich řečený Vavák Jindřichohradecký, Petr a Purkard, páni čeští a Petr 
Zmrzlík, někdy krále Václava mincmistr o tom zprávu majice, že mezi Pražský-
mi a Táborskými nemalé různice o náboženství vznikly a kyselosti, přijeli do Pra-
hy, aby ty obě strany srovnali a upokojili, Protož mistři pražští s jedné a táborští 
s druhé strany jim své oumysly oznámili, kteréžby držeti měli. Třetího tedy dne 
po dobytí hradu Říčan a po přijití Táborských do Prahy, to jest v neděli po sv. Mi-
kuláši svolána jest po obědích k sv. Ambroži obec obojího města Staroměstských 
i Novoměstských, aby tam s Táborskými sejdouce se od pánův dotčených slyšá-
ni byli, coby to bylo, jenžby různice činilo. Mikuláš z Husi s jinými nadál se, že 
na témž roku a shromáždění se větší strana obce pražské jeho přidrží a že se vše 
podle vůle jeho jednati bude. To konšelé prozvěděvše přikázali zjevně, aby každá 
obec stojíc u sv. Ambrože s svými staršími, žádný se nepřimísil k jiné straně než 
k své obci. A tak obec Staroměstská i Novoměstská, aby každá stála zvlášť, a také 
zvlášť obec Táborská. Bylo také pod pokutou uloženo, aby na tom roku žádná žena 
a žádný kněz s žádné strany nebyl, ani aby se jiným nepřiměšoval, a to proto, aby 
radami kněžskými a ženskými nebyla větší sváda učiněna. Protož když tak Tá-
borští zbaveni byli svého oumyslu, nemohouc v obci různice činiti, kterýchž se 
nadáli, maličko bylo propovědíno a vyslyšíno, každý se do své hospody navrátil 
pokojně. Potom pan Oldřich s jinými pány a s povolením obou stran i s konšely 
to způsobil, aby všickni kněží pražští a táborští v outerej po obědích v hodinu ur-
čenou přišli do koleje Karlovy k oznámení při a slyšení s strany mistrův s kněží-
mi táborskými. A protož konšelé na předpověděný den Mikuláše z Husi a Žižky 
z Trocnova s některými staršími k obědu od purkmistra v domě radním učiněné-
mu pozvali, aby s nimi u větší přízeň vešli a mezi sebou zachovali. K kterémužto 
obědu Mikuláš přijíti odmlouval, domnívaje se, žeby jemu smrt na rathauze byla 
připravena a protož téhož dne vsedl na kůň, a s některými Táborskými sobě připo-
jenými s hořkým oumyslem z Prahy vyjel, mysle že chce Pražským škoditi, kdeby 
mohl. A když k potůčku Psář řečenému přijel, kůň jeho vozům vyhnouti se nech-
tě, do jedné zmoky nebo roklí upadl, a tam Mikulášovi nohu zlámal, kterýžto, ač 
se zapřisáhl, že nechce více do Prahy přijeti, zase do Prahy přinesen k lékaři, aby 
mu nohu zhojil. I napadla jej těžká dušnost na prsech, pro kteroužto věc večer na 
den Narození Páně v domě pana Zmrzlíka den svůj poslední zavřel. Jehožto smr-
ti někteří z Pražských jenž po táborsku smejšleli, velmi plakali, a jiní se radovali, 
Bohu díky vzdávajíce, že je ráčil zprostiti člověka, kterýžto nemyslil o pokoj, ale 
více svou chytrostí různice, nenávist a rozdělení mezi stranami činiti nepřestával.
Píše Eneáš, že Mikuláš byl člověk stavu rytířského a pánem městečka Husinec ře-
čeného, odkudž mistr Jan Hus rodem byl. (M. Vavřinec, Aneas Sylv.)
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Sněm v domě Zmrzlíkově

 Po odjezdu Mikulášově z Prahy Žižka s několika svými den předpověděný 
obědoval na rathauze s purkmistrem a s konšely, ničehož se neboje. A po obědích, 
když již mistři a kněží pražští v koleji Karlově, jak řečeno bylo, se shromáždi-
li a čekali, ale kněží táborští do koleje nižádným obyčejem přijíti nechtěli, ale do 
jiného místa, kdežkoliby se konšelům zdálo. Však aby rok řečený pro jejich ne-
pravou vůli nebyl roztržen, pan Oldřich Vavák s Žižkou a s jinými pány rozkáza-
li, poněvadž se do koleje sjíti nemíní, aby hned do domu pana Zmrzlíka, jenž jest 
proti klášteru sv. Jakuba, přišli, tak aby tam i urození, i hejtmané táborští s kněží-
mi a mistry s obou stran sešli a vyslyšíce strany, aby nějakou smlouvu mezi nimi 
mohli naleznouti. Když všickni pohromadě byli, chtěli páni, aby o službě mše 
v ornátích, jichžto Táborští míti nechtěli, bylo rokováno. Jimžto Prokop z Plzně, 
rektor aneb správce učení pražského odpověděl: Máme tuto artykule všemu krá-
lovství škodné, protož račte ty nejprve slyšeti a potom o věcech rozjímati, a i hned 
podal jednoho listu, jenž v sobě zavíral více než sedmdesát artykulův mistru Pe-
trovi z Mladěnovic, tehdáž kazateli u sv. Michala, aby je vysokým a rozumným 
hlasem všem posluchačům četl a rozumně vypravil, kterýžto list dotčený mistr 
vzav, na lavici stoje ty artykule latině a potom česky počal pořád až do konce čísti 
a žádný jemu v tom překážky neučinil. Položím tuto ty artykule i s míněním mi-
strův pražských slovo od slova tak, jakž je Petr z Mladěnovic veřejně četl, aby se 
vědělo, jakou víru sobě ti kněží táborští spleskali. A jsouť tito:
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Artykulové víry táborské

 1. Že již nyní v tomto létě, jenž jest léto 1420, bude a jest skonání věků, to jest 
všech zlých věcí vyplenění. To jest blud. 2. Že již nyní jsou dnové pomsty a léto 
odplaty, v něžto všeho světa hříšníci a protivníci zákona Božího zahynou, tak že 
žádný z nich nebude zůstaven a zahynouti mají ohněm, mečem a hladem, zuby 
hovadskými, štíry a hady, krupobitím a smrtí, a to jest blud nesnesitedlný v ná-
boženství křesťanském. 3. Že již v tomto času není čas milosti a slitování k Bohu 
a protož lidem zlým a protivníkům zákona Kristova žádní skutkové slitování ne-
mají prokazováni býti. Jest kacířství zatvrzené. 4. Že již v tomto času pomsty Kris-
tus v své tichosti, pokoje a slitování nad protivníky zákona Božího nemá násle-
dován býti, ale v horlivosti, v ukrutnosti a spravedlivém odplacování. Jest kacíř-
ství zatvrzelé. 5. Že v tomto času pomsty každý věřící jest zlořečen, kterýž meči 
svému brání od krve protivníkův zákona Kristova u vlasstní osobě tělesné aby ji 
nevyléval, ale že každý věrný má ruce své omýti v krvi nepřátel Kristových pro-
to, že blahoslavený jest, kterýž bídné dceři odplatí odplatu jakož ona odplacovala 
nám. To jest blud a hrozné tyranství. 6. Každý kněz Kristův může a má toho času 
pomsty pro zákon obecný osobně bojovati, hříšníky mordovati, raniti a bíti me-
čem i jinou braní a nástrojem bojovným. To jest blud a kacířství. 7. Že ještě, po-
kudž trvá církev rytěřující, i toho času pomsty, daleko přede dnem soudným ko-
nečným všecka města, vsi, hradové, tvrze, městečka i všecka stavení, jako Sodo-
ma mají zbořena býti a spálena, proto že Pán do nich nebude vcházeti, ani kdo 
dobrý. To jest blud neslýchané ukrutnosti. 8. Že v tomto křesťanstvu, když ješ-
tě církev rytěřující trvati bude, toliko pět měst zůstane, do nichžto věrní času po-
msty povinni budou utéci, nebo kromě těch pěti měst spasení a vysvobození ne-
budou moci obdržeti, To jest blud a lež jalových prorokův. 9. Že již nyní toho-
to léta pomsty město Pražské má býti zkaženo a spáleno jako Babylon skrze věr-
ný. Toť jest nesnesitelná nepravost a zkáza věrných křesťanův. 10. Že již pomsty 
žádný nebude moci spasen býti, od ran Páně zachován, jediné s shromážděních 
na horách a v skulinách skalních, kde nyní věrní jsou shromážděni. Jest blud. 11. 
Kdožbykoliv četl neb slyšel slovo Boží kázati, kdež dí: Tehdáž ti, kteříž jsou v ži-
dovstvu utíkejte k horách, a nevyšliliby z měst, městeček a vsí k horách, kdežto 
bratří věrní jsou shromážděni, ti hřeší smrtedlně proti přikázání Kristovu a s těmi 
městy, městečky a vsími od ran Páně trestáni budou a zahynou. Jest blud. 12. Že 
toliko ti věrní na těch horách jsou to tělo, k němužto, kdekoli bude, shromáždí se 
i orlice a zástupové od Boha poslaní po všem světě působiti všecky ty rány a po-
msty nad národy, a jich města, městečka, vsi, tvrze a hrady, aby bořili a pálili, kte-
řížto také všelijaký jazyk sobě protivný soudem souditi budou. Jest blud hrozný. 
13. Kterýkoliv pán, panoše, měštěnín neb sedlák napomenut by byl od věrných 
dotčených v těchto čtyrech věcech od nich ustanovených, totiž o vysvobození kaž-
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dé pravdy, druhé o obraně zákona Božího, třetí o opatření spasení lidského, čtvrté 
o rušení hříchův podlé jich obyčejův, kdoby se jich nepřidržel, tělesně a přítom-
ně všeliký takový a drak aby d nich potřín neb zabit byl, a statek jeho pobrán. Jest 
blud. 14. Všickni statkové protivníkův zákona Božího mají od věrných bráni, pá-
leni a hubeni býti. Jest blud. 15. Všickni sedláci, kteříž třebas přinuceni protivní-
kům zákona Kristova roční platy dávají, mají hubeni, potupeni a na jich statcích 
jako nepřátelé kaženi býti. To jest blud a příčina k zlodějství. A tak před sedmde-
sát takových bludných, pošetilých, ba bláznivých artykulův táborských bylo čte-
no a od mistrův pražských zavřeno, kteréž všecky tuto položiti bylo by k pohor-
šení lidí dobrých a počestných. A když se dokonali ti artykulové přidal mistr Petr, 
kterýž je četl, tato slova: Znejte všickni, že těmito věcmi žádného nejmenujeme, 
kdoby je držel aniž koho viníme, ale napomínáme, aby se lidé vystříhali takového 
bratra i kněze, kdoby je chtěl učiti neb kázati a neústupně brániti, poněvadž kaž-
dý z těch artykulův jest nebo bludný nebo kacířský nebo pohoršující. Tehda bratr 
Chval zeman řekl: Já všecky ty artykule držím. Ale bratr Roháč panoše promluvil 
takto“ V Konstancý připisovali nám čtyřidcet artykulův kacířských, a vy nám při-
pisujete více nežli sedmdesát. K tomu odpověděl mistr Petr řka: držíteli nedobře 
držíte. Kněz Martin řečený Loquis řekl: Málo jich odvrhnouce, kteří jsou jedova-
tí, my je všecky držíme; to též řekl Mikuláš Pelhřimovský, biskup táborský. Ale 
mistřin řekli: hotovi jsme, když se komu líbí, faleš těch artykulův ukázati důvo-
dy rozličnými a písmy svatými ve škole zjevně, chceli se kdo postaviti a jich há-
jiti. Tehdy Martin Lqius jménem Táborských prosil a žádal, aby jim dán byl pří-
pis těch všech artykulův. A odpovědíno jemu, že jim bude dáno vypsání těch věcí, 
ačby chtěl kdo jich hájiti a je držeti. Po takovém rozmlouvání Mikuláš Pelhřimov-
ský, biskup táborský, stoje na lavici a drže v ruce nějakou knížku řekl: Již jste mi-
stry slyšeli, slyšte také i nás. Myť sme přišli na tento sněm, majíce za to, že to-
liko o řádu mše svaté bude rozjímáno: lépeli jest v ornátě nebo bez ornátů veče-
ři Páně pamatovati a lidu posluhovati, a mistři proti nám mnohé artykule položi-
li, v kterýchž máme naději, že jsou pravé, kromě některých, jenž v nich něco je-
dovatého jest. Ale ponechajíce těch věcí pravíme a držíme, že táborští kněží lépe 
činí večeři Páně bez ornátův a roucha kostelního posvěcujíce a lidem rozdávají-
ce, nežli Pražští totéž činíce v ornátích, a dále pravil, že Táboři v té věci následují 
Krista Pána, jenž ne v ornátu ale v oděvu vezdejším večeři Páně ustanovil a roz-
dával. Na to odpověděl mistr Jakoubek, kazatel betlémský, řka: Jestliže bratří tá-
borští chtějí Pána Krista při posvěcování jeho svaté večeře následovati, tehdy to 
toliko činiti mají večer po večeři umyjíc prve těm všem nohy, kteříž chtějí přijí-
mati. A tak o ty a těm podobné věci dlouho mluvivše a se hádajíce, každý zůstal 
při svém důmnění a tak se rozešli (M. Vavřinec)
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O šarvátkách mezi Čechy a Němci

 Mezi tím časem lid císaře Zikmunda, zvláště Uhři, zboží pana Bočka Podě-
bradského hubili. Pročež Pražané ku prosbě jeho shromáždivše něco lidí vypravili 
z Prahy jízdný i pěší i s vozy, aby s bratřími Orebskými v kraji Hradeckém se se-
jdouc, opírali králi, kterýžto Bočkovi a Puškovi, pánům českým, veliké škody či-
nil pálením a statkův braním, aniž na tom dosti nemajíce Uhři, ale i panny a ženy 
nestydatě a násilně poškvrňovali. A když Pražští až k Brandejsu ořitáhli a Bran-
dejs se jim s některými tvrzemi poddak, zima veliká se rozmohla tak, že tehdáž 
s bratřími Orebskými se sjeti nemohli. Pro kteroužto věc navrátili se dvadcátého 
třetího prosince do Prahy. To zvěděvše Němci, kteříž v Nymburce seděli, vypadše 
z města, porazili Hynka Poděbradského u města a zbili mu oidu do osmdesáti. To 
se stalo šestmecítmého prosince. Téhož také dne Hynek Červenohorský, hejtman 
na Jaroměři, udeřil na kostel v Lečině ve mše, a tam lidi jedny zbil, druhé zjímal 
a koně svého z kalicha napájel. (Velesl. In Caled. Hist. P. 630)
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O dobytí Nového hradu u Kundratic

 Císař Vácoav posledních let svého panování vystavil sobě překrásný hrad 
u Kundratic nedaleko Prahy, přikázav, aby jemu Vencelštein říkali, ale lid obecný 
jej hradem Novým jmenoval. Na témž hradě i život svůj dokonal. Že pak v tyto 
časy z toho hradu silnice měla překážku od královských, když se koli špíže do Pra-
hy vozila, protož posledního dne měsíce prosince Pražané svůj lid jízdný a pěší 
s mnohými vozy vypravili, aby toho hradu dobývali. A hned na vrchu hory Hře-
ben řečené, blízko hradu, boudy a stany rozbili, a příkopy se všech stran se ohra-
dili, aby se mohli nepřátelům brániti. A tu z pušek aneb děl na hrad stříleli a ze tří 
prakův nesčíslně kamení do něho vmetali, tak že všecky střechy prorazili a přiblí-
živše se k příkopům hradu, zdvihli prak, z něhož mnoho lidí pobili. Fuštejn, ry-
tíř a ředitel téhož hradu, vida, že nemůže odolati učinil smlouvu na den sv. Pavla 
na víru obrácení, totiž pětměcítmého ledna léta 1421, v kteréžto smlouvě s obou 
stran na tom zůstáo. Aby Fulštein se všemi osobami, kteréž byly na hradě, pobe-
rouc toliko své věci a ne královské, s hradu bez překážky do Kouřima s průvodem 
Pražských a na jich vozích odjeli. A hned druhého dne dvadcet vybraných z voj-
ska pražského v Nový hrad se uvázalo, a nazejští přijely vozy před hrad, aby od-
vezly nepřátelské věci. Ale že Fulštein mnoho knih s jinými věcmi královskými 
na ty vozy vkladl, obecný lid to znamenav, obořili se hřmotně na ty vozy, kdo co 
mohl pobrali. Potom chtěli také vyjíti na hrad, aby tam brali, a když jim toho ne-
bylo dopuštěno, prolámavše zeď, vešli do sklepů, kdež knihy od císaře Václava 
tam složené ležely, všecky pobrali. Odtud do všech pokojíků všedše, všecko co 
tam nalezli, vzali, a to do Prahy zanesše, za malý peněz prodávali. Potom druhé-
ho dne hrad zapálili a najímavše dělníkův do kořen ho zbořili a s prstí srovnali. 
(Mistr Vavřinec)
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Václav Koranda přijel do Prahy

 Při počátku téhož roku, totiž čtvrtý den ledna měsíce, přijel do Prahy Václav 
Koranda, kněz táborský, jenž byl mezi nimi jako nejhlavnější a první původ jich 
bludův a ukrutenství. Pravil, že přichází poselstvím od bratří táborských a chtěl 
způsob a příčinu svého poselství před obcemi Pražskými oznámiti. Ale slyšení 
jemu dáno nebylo proto, aby těch hanebných táborských bludův v Praze na ra-
thauze nerozsíval. I oznámil, že chce v kostele Panny Marie na Písku jinak Sněž-
né v neděli nejprvé příští kázati a tu na čem jsou bratří táborští dotýkajíic se or-
nátův, zůstali, oznámiti, a když mel vstoupiti na kazatedlnici, mistr Martin Volyň-
ský předšel jej, a on musil čekati. Potom vstoupiv, nejprv ty překážky, které se 
jemu dějí přitom poselství, vypravoval, a potom že chce zejtra oumysl bratří tá-
borských, co oni o těch kněžských oděvích při večeři Páně smejšlejí, oznámiti. To 
slyšíce Pražské obce, sešlo se mnoho lidí, zvláště pohlaví ženského. I oznámil že 
oni Táboři na tom se postavili, aby v tento čas nebezpečný těch ornátův na straně 
ponechali. A tu počal důkazův svého mínění z písem svatých přivoditi. Ale mistr 
Petr z Mladěnovic tu přítomen jsa, na všecko jemu odpovídal důkladně. Naposle-
dy řekl Koranda: Tomuť neodmlouvám, aby se obětující Krista skrze nějaké zna-
mení skrovné od sprostného lidu dělil, a tak aby se služby Boží v komžích ode 
všech konaly. (ut in superpellicius divina ab omnibus peragerentur. Břez.) Potom 
své důvody na knížkách jedných sepsaných dal měšťanům, a tak z Prahy vyjel. 
Ale Táboři v Soběslavi městě pánů z Rožmberka toho času jsouce, dali provolati 
na svém kázání, že kteréhokoli kněze najdou, an slouží mší v ornátě, tak ho upá-
lí.

©
 J

iří
 R

ak
 

& 
AC

EC
S,

 2
00

7



 N o v á  k ro n y k a  č e s k á ,  I V  175

Žižka v kraji Plzeňském

 Jan Žižka z trocnova, jemuž se v Prraze stejskalo, na ornáty nic nedbaje, táhl 
s svými Tábory do kraje Plzeňského ledna měsíce, a dobyv klášterův chotěšovské-
ho panen a kladrubského mnichův a osadiv je svým lidem, k městu Stříbru se při-
bral. To když uslyšel Bohuslav ze Švamnberka, jenž byl veliký protivník Tábor-
ských, přijel s málem lid na svůj hrad Krasíkov řečený, aby nepřátelům a zhoub-
cům té krajiny se na odpor postavil. Žižka a bratří táborští o tom zprávu majíce 
ihned od Stříbra se hnuli a k hradu Krasíkovu velmi pevnému přitrhli. Hned prvé-
ho dne vrch hory, Hřeben řečené, násilím opanovali a osadili. Druhého dne věži 
jednu s mostem obdrželi. To vida Bohuslav Švamberský, pán toho hradu, že ne-
může odolati a boje se, že jestli Táborští hradu mocí dobudou, a naň vejdou, tehda 
žádným obyčejem jemu ani jeho lidu živu býti nedopustí. Protož prosil, aby bylo 
posláno pro pana Petra Zmrzlíka, jenžto tehdáž jménem Žižkovým hradu Klad-
ruby vládl, že jemu a ne jinému chce hradu postoupiti, a v ruce jeho že chce sám 
sebe i s svými dáti. I stalo se tak, nebo když pan Petr přijel, Švamberský jemu 
hradu Krasíkova postoupil i s svými služebníky, a vězení tomu pánu slíbil, a ne-
snadně to pan Petr na Táborských obdržel, aby v životě živě zůstali, a propustivše 
služebníky Žižka pana Bohuslava na Příběnice do vězení poslal. Pan Bohuslav 
tu nějaký čas pobyv a vida, že císař Zikmund o jeho vysvobození se nepřičiňuje, 
přistoupil k straně Táborské, i jezdil potom s Tábory a s nimi proti císaři bojoval. 
Nachází se v jedné kronice české, že Žižka při tom času, totiž 12tého ledna na ry-
tířství pasován byl. Mám za to, že se to po dobytí hradu Krasíkova dálo. (Chro-
nik. Stokholmi servatur)
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Kterak Táborští od Kutnohorských biti byli

 Když se ty věci v krajině Plzeňské dály, Táborských jiný zástup Přelouč město 
opanovali a tam dle své vůle vládnouce v okolí nemalé škody činili. Kutnohorští 
toho déle snésti nechtíce, sebrali se a vytáhli pod správou pana Flašky mincmist-
ra a pana Jana Městeckého. I udeřili mocně na Táborské tu přebývající, a mnoho 
jich zbivše, sto a pětměcítma jich jaly s Valentinem knězem jejich, a do Hory ved-
li, kteří pak pro rány jíti nemohli, ty dobili a na cestě jich nechali. Nedlouho po-
tom tíž Kutnohorští se k Chotěboři na Táborské obrátili, kteréhož nedávno předtím 
Hromádka z Jistebnic, množství sedlákův táborských shromáždiv, dobyl a zlou-
pil. A když nějaký díl jich vyjel na pícování, aby mohli městečko špížovati, v tom 
pan Flaška, pak Jan Městecký a pan Půta z Častolovic s horníky a s jinými městy 
k Chotěboři přirazili. A že Táborští Chotěborským veliké škody učinili, proto jich 
brániti nechtěli. Vidouce Táborští, že samo odolati nemohou, dali se na milost pá-
nům jich dobývajícím. Ale Hotští obořivše se na ně, více než tisíc jich tu i s třemi 
kněžími do smrti zbili. Hromádka se dvěma kněžími do Chrudimě veden a tu na 
rynku všickni tři spáleni jsou. Táborští nemohouce se na ten čas jináče pomstíti, 
v městě Sobaslavi dali zjevně provolati, že kteréhožkoli kněze nalezliby v orná-
tě sloužícího, že jej chtí spolu i s ornátem spáliti. A když ty věci byly tak ohláše-
ny, kněží, kteří Táborským v jejich obyčeji nepovolovali opustivše fary a koste-
ly, na místa bezpečnější utíkali, a tak chudí sedláci nemajíc svých kněží, pro sva-
té přijímání musili na Tábor běhati. Pan Oldřich z Rožmberka zvěděv, že původ 
těch věcí jest bratr Martin Loquis, kázal ho jíti a do věže uvrhnouti, kterýž také 
toho času nový blud vymyslil a mezi lidem rozsíval, aby lid tělo Boží, od kněze 
posvěcené sám sobě bral a mezi se dělil, právě, že Kristus řekl: vezmete a dělte 
mezi sebou. (M. Vavřinec)
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O dalších činech Žižkových v krajině Plzeňské

 Téhož času, totiž při začátku února měsíce, Žižka s množstvím Táborských 
předměstí Tachovského ztekla je obdržel. Měšťané tachovští bez prodlení po lis-
tech žádali krále Zikmunda, aby jim lid branný na pomoc poslal, jestliže nechce 
města ztratiti. Ale Žižka měl tehdáž rozptýlené své bratří táborské a předměstí ta-
chovské=, v němžto s svými ležel, od některých bylo ohněm zapáleno, tak že mu 
některé koně a vozy shořeli. Pro kteroužto věc Žižka od Tachova odtrhl, aby sobě 
věčí počet lidu shromáždil. Protož Kladrtuby, Chotěšov kláštery a hrad Krasíkov 
několika tisíci bratřími osadiv, odcjel na Tábor. Král Zikmund vida, že Žižka z kra-
je Plzeňského vytáhl, obehnal klášter Kladruby a jeho praky a puškami silně do-
býval. Zavření velmi se bráníce každý den na vojsko královo volali: Kde jest váš 
král, kažte jemu jíti k šturmu, ať kláštera dobude. Když tak král s vojskem svý 
před Kladruby polem držel, Žižka poslal k Pražanům, aby jemu nějakou pomoc 
dali lidem svým, že jeho oumysl jest krále s pole sehnati. Pražští to poselství rádi 
přijavše, ihned na den sv. Doroty, totiž šestého únoraposlali mu lid jízný a pěší 
se třemi sty a dvadcíti vozy, aby se s Žižkou spojili a krále s pole sehnali. A když 
se v Dobříši spolu sjeli, přibližovali se k Žebráku, k Hořovicům a k Rokycanům, 
a k jendomu hradu mateře pána z Rožmberka, Wildštein řečenému, přitáhše, jeho 
dobyli. A když ještě pět mil byli od Kladrub, král o tom zvěděv, rozpustil své voj-
sko, a nesměv Žižky s jeho lidem dočekati, ujel do Litoměřic a odtud ve středu 
před středopostním čtvrtkem, to jest šestmecítmý den únpra měsíce, s královnami 
do Hory Kutny přijel a tu pobyv s předpověděnými královnami, totiž s Barborou 
a Žofkou vdovou, kteráž vždy s ním jezdívaly, do Brna se přestěhoval.
 Ale Táborští, ač jsou v Rokycanech pokojně byli přijati, klášter s oltáři mrz-
ce ztloukli, i na statku obyvatele ukrutně zloupili, a jednoho kněze javše, tu ho 
na místě spálili. A tak městu mnohé škody učinivše, všickni se k Plzni odebrali. 
Na den sv. Valentina město se všech stan obehnavše, v prvním přístupu předměstí 
a mlejny obdrželi. Bylo však tehdáž v předměstí mnoho urozených pánův s svý-
mi zemany a služebníky, a s mnohými kněžími, kteříž zdí městských silně bráni-
li. A když čtyři neděle minuly, a již srubové i podsebití na zdech z pušek neb z děl 
zrušena byla a Plzeňští bojíce se šturmu vojska Žižkova, s povolením obojí strany 
Pražských a Táborských s jedné, a Plzeňskýcb s pány a městy Stříbrem, Domažli-
cemi a Tachovem s stany druhé příměří pokojné až do nového příštího léta když-
by se psalo 1422 mezi sebou učinili, listy a pečeťmi s obou stran utvrdivše, a při-
davše takové vejminky, aby Plzeňští bez prodlení své posly poslali k králi Zik-
mundovi, kterýž tehdáž v Brně dvorem byl. A pak poslové oustně i psaním prositi 
měli krále, ba jim Plzeňským a těm, kteříž se jich přidrželi, ráčil dovoliti k čtyrem 
artykulům pražským přistoupiti. A toto přidáno bylo? Nechťby tomu krám povo-
lil neb nepovolil, tehdy po vyplnění jednoho měsíce od učiněné smlouvy, povin-
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ni budou Plzeňštíse všemi sobě přidrřejícími čtyrem artykulům v svých městech, 
městečkách i všech nepřekážeti, ale dáti kněžím s pražské strany přicházejícím 
svobodu slovo Boží kázati. A buoduli chtíti někteří pod obojí způsobou přijímati, 
tomu aby nikoli newbránili ani žádné překážky nikomu nečinili, a to do času ur-
čeného, totiž do počátku léta příštího pod pokutou v listech napsanou. A když se 
tak smlouva stala, roztrfhlo se vojsko Žižkovo a pohnulo se k Chomutovu. Ale Pl-
zeňští poslavše posly k králi, město zdí a příkopy na každý den v nově opravujíce, 
smlouvy učiněné nedrželi, žádného kněze ze strany Pražské ani kázáním ani svá-
tostmi v městě posluhovati nedopustili. (M.V.) Někteří píší, že Žižka toho času, 
totiž patnáctého února hradu Rábí v kraji Prácheňském dobýval, a tu o druhé oko 
přišel a docela oslepl. Ale že byl týž den u Plzně a brzo potom k Chomútovu táhl, 
nemohl spolu také býti u Rábí.
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O dobytí Chomútova a lidu v něm spálení

 Stalo se nedávno předtím, že Chomútovští s Mostskými a s tím vším podkra-
jím pod správou nějakého Mikuláše Chudého vojensky vytáhli, a přijedše na Ža-
teckém mnoho jich pobili a zajali. Že pak Žatečtí již s Táborskými a Pražskými 
v přátelství byli, chtěl Žižka toho skutku nepřátelského na Chomútově mstíti. Pro-
tož hned po uzavření smlouvy s Plzeňskými celé se vojsko Žižkovo k Chomútovu 
hnulo, kterýž patnáctý den března měsíce mocně obehnalo. A když Němci Chomú-
tovští mezi zábradly zdí vyhlédajíce, vojska nepřátelská viděli, rouhali se jim a ne-
dopustili jich toho dne k šturmu. Ale hned nazejtří, to jest v neděli Květnou, voj-
sko outok valný učinilo k městu se všech stran do příkopů i na zdi lezouce a nic 
na to nedbajíce, že na ně obyvatelé města spolu i horkou vodu i smolu rozpuště-
nou se zdí lili. Však proto předce Pražští na jedné a Táborští s druhé strany i na 
hrad vlezli a město obdrželi. Do něhož všedše velikou loupež učinili a všecky mu-
žed města mečem zhubili, sotva jich čtyřidcet na živobytí zůstavivše, aby těla mrt-
vá pochovali. A bylo jich pochováno od nich více než dva tisíce, krom spálených 
mnohých zemanův, kněží a židův. Ale nešlechetné ženy Táborských hřích hrozný 
tu spáchaly, nebo ženy a panny mužův svých a rodičův plačících ven z města vy-
vedše slíbily jim, že je zdravé propustí odjíti, kteréžto když z města vyšly, z rou-
cha je zloupivše, peníze a klenoty od nich sebravše v jednom lise na vinici zabře-
vše, ohněm všechny spálily, ani těhotným odpustivše. Pražané osadivše město, 
všecko vojsko se k Žatci hnulo a mnoho tvrzí a hradův, strachem jsouce přestra-
šeni, jim poddávalo. Lounští také se bojíce, do Žatce poslali a Pražanům se pod-
dali, kteřížto město to k svému vládnutí přijavše a je svým lidem osadivše, ty kte-
říž byli pro přijímání z kalicha z města prvé vyhnáni, za starší ustanovili. To zří-
divše ke Slanému táhli, a když chtělo k městu šturmovati, obyvatelé města se jim 
poddali a otevřevše město, vojsko do něho pustili. Pražané osadivše Louny s Žiž-
kou a s svým lidem navracovali se ku Praze, na ktedréžto cestě tvrze Makotřasy 
a Okoř obdrževše, den dvamecítmý března měsíce jakožto vítězové slavní se do 
Prahy dostali. ©
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O začetí nového Táboru na Moravě

 Při tom času nová věc se začala na Moravě.Nebo Moravané mnoho skutcích 
českých Táborův slyšíce, také jim rovni býtichtěli. A shromáždivše se na jednom 
ostrově řeky Moravy, ve vsi řečené Nedakunice, blízko Strážnice, také se Táboři 
jmenovali. Ti tedy noví Táboři s svými kněžími a některými zemany klášter Ve-
lehrad obehnali a jeho se zmocnivše hned opata s sedmi jinými mnichy i s klášte-
rem a mnohými knihami spálili. Protož boje se biskup Kolomoucký a páni s ze-
many moravskými, aby se ti nešlechetníci nerozmohli, a jim škod nezčitedlných 
jako v království Českém nečinilim všickni s některými Rakušany na pole vytáhli, 
aby toho ostrova dobyli a tu chasu loupežnickou zahladili. A když k ostrovu štur-
movali, poraženi jsou mnozí s strany Rakouské a ,ěšťan Holomouckých. Pro kte-
roužto věc spolu svadivše se, boudy zapálili a pole opustili. To bylo měsíce úno-
ra. Potom se také Uhři o ten ostzraov pokusili, ale biti jsouce odtáhli. Byli však 
na tom ostrově kněží krvaví a vražedlní, bradatí bez pleší, odění na se berouce. 
A když mše sloužili obyčeje církevního nezachovávali, ale v vlastním oděvu, od-
říkajíce páteř a slova posvěcování, tak služby Boží konali. Nejhlavnější jich pů-
vodové a vůdcové byli dva kněží Bedřich a Tomáš z Věžovic. Potom ti lidé zna-
menavše, že jich nepřibývá a že jim Moravané v svém markrabství jako Čechové 
v svém království takového nepořádku činiti nedovolí, pomalu se z toho ostrova 
vykradli. (M. Vavřinec, Hájek)
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Noví bludové mezi Táborskými v Čechách

 Téhož léta posledního dne měsíce února přinesen jest list do Prahy od Miku-
láše biskupa táborského, a od Jičína učení svobodného mistra zavírajíce v sobě 
plačtivé, a v náboženství křesťanském prvé nikdy neslýchané věci, kterak na Tá-
boře z převráceného učení některých kněží, a zvláště Martina Loquis z Moravy, 
více než čtyři sta obojího pohlaví kacířstvím pikardským jest nakaženo, kteréž-
to kacířstvo neústupně drží, totiž že v svátosti oltářní nebyloby pravé tělo Kris-
tovo ani jeho krev, ale toliko chléb a víno, a že jsou znamení těla a krve Kristo-
vy. A tak že před svátostí oltářní nemá býti ani klekáno ani která poctivost proka-
zována, ani do zejtří chována, protož všecky monstrancí, v nichžto tělo Kristovo 
bylo vystavováno, lámali a jako pohané a nejnevěrnější Židé svátost těla Kristova 
vymětajíce z monstrancí, pálili a nohami šlapali. A to též z nádob činili, v nichž-
to tělo Boží bývalo a z kalichu, v němž krev chována byla, vylévali, a monstrancí 
stříbrné a kalichy lámali a prodávali, a když které viděli svátosti oltářní přijímati, 
posmívali se jim. Protož prosili oředpovědě+ní Mikuláš biskup a mistr Jičín kně-
ží, aby jim mistři Jakoubek a Jan Příbram dali naučení, kterakby se takovým blu-
dům mohli opříti a jim odolati a napomínali jich, aby toho bedlivě pilni byli, aby 
týmž bludem pražský lid nebyl nakažen. Pro kteroužto věc druhý den března mě-
síce z přikázání purkmistra a konšelův i také mistrův všickni kazatelé na svých 
kázáních oznámili předpověděné kacířstvo víru křesťanskou náramně kazící, při-
kazujíce s strany konšelův, aby žádný hospodář takových lidí do svého domu ne-
přijímal, ale ačby takový přišel, aby ho konšelům oznámili, aby v Praze nebyli tr-
píni. Ale nemnoho prospělo to slušné přikázání konšelské, nebo již mnozí obojí-
ho pohlaví se v Praze nalézalitěmi bludy nakažení, jako nějaký Václav Švec, měš-
těnín pražský, kterýž proti potom spálen byl. Pro takové kacířství bratří na Tábo-
ře bydlící na dvě strany se rozdělili, totiž táborskou a pikhartskou, však že prv-
ní strana větší byla, více než na dvě stě nakažených obého pohlaví s hory Tábora 
vyhnáni jsou, kteřížto po lesích a po horách bloudíce v tak veliké bláznovství při-
šli, že tak muži i ženy zavrhše roucha a oděvy ovšem nazí chodili, pravíce se býti 
ve stavu nevinnosti, a že pro přestoupení prvních rodičů roucho bylo zamyšleno. 
A z toho bláznovství domnívali se, žeby nehřešili, kdyby bratr s sestrou se spojil. 
Praví dále mistr Vavřinec, jenž toho času živ byl: a mnohem více pohříchu zlého 
se dálo, ješto hodné není tuto psáti pro potomní.
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Kterak Žižka dobyl Berouna

  V středu po slavnosti Velikonoční Žižka se Pražany táhl k Berounu, kteréžto 
město Pražanům velmi překáželo. I oblehli to město velmi silně a obležení se vel-
mi snažně bránili, tak že okolo půl třetího sta Pražanův a Táborův zbili ve šturmu. 
Ale však takovému množství se nemohli obránitii a konečně se jich prvního dub-
na Pražané zmocnili. A když jim vskočili do města, někteří utekli na věže kostelní, 
a tu se až do zejtřka bránili. Pražané zmocnivše se jich, tak je zbili, a Jana Koblihu 
statečného rytíře s té věže dolův svrhli a hned jej cepníci mlátili. Kněze Jarosla-
va, faráře berounského, za času předešlého nechtěl k čtyrem artykulům pražským 
svoliti, rozkázáním Žižkovým jali, a s ním také sedm a třidcet kněží a mnichův, 
tři mistry učení pražského a rytíře Bohuslava Doupovce z Doupova, Ty všecky do 
jedné veliké jizby na předměstí svázané vedli a za živa spálili, ač mnoho slibovali, 
že chtí také jako Pražané a Táboři věřiti. Mělničtí měšťané uslyševše, co se v Be-
rouně stalo, hned své posly do Prahy vypravili, kteříž na místě vší obce mělnické 
čtyři artykule pražské držeti slíbili a k tomu se zapsali. Pražané, aby se tím lépe 
ujistili, poslavše tam Jana Smiřického, jim jej za hejtmana ustanovili. (M. Vavři-
nec, Hájek)
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O spálení Pikhardův u Klokot

 Po dobytí města Berouna Jan Žižka maje oumysl Pikharty vykořeniti, jel na 
Tábor. Neboť ten nový jich blud, žeby chléb od kněží posvěcený nebyl pravé tělo 
Boží se mu nelíbil, proto že jeho Táboři od knwze tělo Boží nesoucího vedeni bý-
vali, kamžkoli jim Žižka jíto kázal, a skrze to začasté zvítězoval, čehož by byli ne-
činili, kdyby po pikhardsku byli věřili. A málo před sv. Jiřím (aliquantulum tem-
pus ante S. Georgii M. Laur. Brzes.) okolo dvadcátého dubna přijev od Berouna 
na Tábor, ty Pikhardy vyhledávati a jímati kázal. A bylo jich asi padesáte obojího 
pohlaví těmi bludy nakažených, kteréžto všecky ve vsi Klokoty řečené pod Tábo-
rem spálil. Z jichžto počtu byli dva kněží, jeden sloul Burian Štraus, druhý byl Petr 
Kániš, kteřížto všickni k napomínání Žižkovu od svého bludu nechtěli ustoupiti, 
ale vesele,smějíce se, do ohně šli, pravíce, že dnes s Kristem Pánem budou kralo-
vati a hodovati, jimžto Žižka odpověděl: přižehnejž vám Pán Bůh toho hodová-
ní, a když byli na oheň vloženi, veselili se a tak shořeli. Žižka to vykonnav, bral 
se do Prahy, po jehožto odjetí byli Táboři ještě pětmecítma těch bludařův v Klo-
kotech spálili. Ale to pálení nic neprospělo, neboť hned toho času kněží pikhard-
ští mnohé jiné pohoršitedlné věci kázalia lid novými bludy mámili. Nejprv pravi-
li, že v kostele klekati jest blud, neb že svátost oltářní že není tělo Kristovo, než 
toliko manna a nějaký chléb posvátný. Druhé, že lidé mají se sami tím posvátným 
chlebem, berouce jej na oltáři, krmiti, kněz má toliko posvěcovati, že ruce kněž-
ské nejsou důstojnější než obecného člověka, slova jeho že jsou toliko důstojněj-
ší. Třetí, že manžel manželce a manželka manželovi jest povinna dluh manželovi 
vyplniti kdyžkoli a kdežkoli, na každý čas a na každém místě i v kostele, a potom 
hned, že může ten chléb oltářní aneb tu mannu přijímati. Čtvrté: kdyžby manžel 
byl plodný a manželka neplodná, a tolikéž zase aneb stará a muž starý, že může 
slušně sobě jinou mladší pojíti. (M. Vavř. Hájek na listu 388)
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Hradečtí chtěli slézti klášter Opatovský

 Nedlouho předtím totiž v bílou sobotu aneb dvamecítmého března měšťané 
města Hradec nad Labem, kteříž již artykulův pražských byli přijali, časem večer-
ním tajně z města vojensky vytáhli, chtíce nenadále nočním časem, kdyžby se jitř-
ní zpívala, zlézti klášter Opatovice. Opatovští mniši a jich žoldnéři měli se velmi 
opatrně a vyzvědačův několik na posluchy vypravili, kteří, když přiběhli a ozná-
mili, že Hradečtí táhnou silnou mocí, Opatovští rychle připravivše se, táhli proti 
nim, a potkavše se u Podolšan, tu mezi nimi veliká bitva byla, a Hradečtí hanebně 
zmordováni byli, a tři sta jich na klášter zajato. Hejtman Hradeckýcj Lukáš, muž 
statečný také na drahách podolšanských zamordován jest. Vězňopvé pak ti v tom 
klášteře rozličně byli šacováni, a někteří i ohněm trápeni. Hradečtí pak měšťa-
né toho tažení k tomu klášteru velmi litovali proto, neb mnohé ženy veliký pláč 
a křik v tom městě činily, jejichžto manželé byli v tom tažení zmordováni a kon-
šelé z toho měli velikou žalost. (Hájek v l. 388) Takť se obyčejně děje v zemích, 
kteréž krále nemají, protož milí krajanové době mnoho toho važte a Bohu díky 
vzdávejte, že nyní dobrého krále máte, a v pokoji blaženém pozůstáváte. 
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O Kundradovi arcibiskupu pražském

 Téhož také času Kundrad arcibiskup pražský pod bezpečným listem přijel do 
Prahy, aby k Pražanům přistoupil, neboť se obával, žeby o všecko své zboží přišel 
a z Čech naposledy vyhnán byl, kdyby se k nim nepřivinul. Protož ke čtyrem arty-
kulům pražským přistoupil, zapsav se, že při nich státi a jich proti císaři Zikmun-
dovi i proti každému odporníku hájiti chce, jakž list latinský, kterýž na sebe uči-
nil, obšírně toho ukazuje, jenž jest dán v Praze jedemecítmý den dubna měsíce. To 
když se stalo po všech kostelích zpíváno bylo: Tebe Boha chválíme a všemi zvo-
ny zvoněno. Ten arcibiskup potom na sněmě, kterýž prvního června se v Čáslavi 
začal, odevzdal stavům pečeť konsistořskou, a že k straně pod obojí byl přistou-
pil za oud jeden mezi stavy i za hejtmana vojsk pražských s jinými pány a rytíři 
vyhlášen byl. Rozkázal také tehdáž a nařídil, aby při 4. červenci držán byl v Pra-
ze sněm duchovní, tak aby se tu všecky strany na tom snesli, jakéby víry se při-
držeti chtěli. Jakž se to také dne určeného stalo. Ten arcibiskup vždy na Roudnici 
seděl, kdežto na den Božího narození léta 1431 zemřel a v kostele pražském po-
chován byl. (M. Vavřinec)
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Pražané mnoho měst českých dobejvali a je k přijímání pod obojí přinutili

 Města k půlnoci země České položená na větším díle ještě se krále Zikmun-
da přidrželi a protož pod obojí způsobou s Pražany přijímati nechtěli. Pražané po-
radivše se, na tom se snesli, aby těch měst dobyli a je k čtyřem svým artykulům 
mocí přidrželi. Shromáždivše svá vojska kněze Jana Želivského, mnicha, správ-
cím nad ním ustanovili. Tedy v sobotu po sv. Tiburcí, toptiž třináctý den dubna mě-
síce z Prahy vytáhli a nejprve se k tvrzi Toušim řečené obrátili, jejížto obyvatelé 
se jim ve třech dnech dali tak, aby ti, kteříž na ní byli mohli bezpečně a bez úrazu 
svých osob sjíti. To když se stalo Pražané tvrz svým lidem osadivše, táhli k Bro-
du Českému, a v středu po sv. Tiburcí jej obehnali. Nazejtří učinivše outok, ačko-
liv příkopy lidem byli dobře osazeni, brzce jej obdrževše, na zdi vlezli a do města 
vskočili. Však bylo mnoho zraněných s strany Pražských, ale nemnoho zbitých. 
Tehda Němci, žoldnéři královští, utekli do kostela a na věži chtíce se tam bráni-
ti, však dlouho odolati nemohli, nebo Pražští kostel zapálivše, okolo dvou set jich 
spálili, a mnohé po ulicích zbili, mezi nimiž bylo osmnáct kněží s farářem, kte-
řížto též ohněm a mečem zhynuli. Mikuláše Navaru někdy písaře krále Václava 
v sudě spálili.
 Kouřimští uslyševše tak rychlé dobytí města Brodu, mnohých zemanů a měš-
ťan tu zamordování, náramně přestrašeni jsouce, poslali posly své do Brodu s pl-
nou mocí všech obyvatelův města a poddali se Pražanům. A prosili, aby jim neby-
lo škozeno, že s nimi statky a hrdly do smrti chtí zůstati a věřiti. Když se tedy stala 
smlouva, Pražští hned v neděli do Kouřima přijedše všecky obyvatele v svou pod-
danost přijali, a odtud ihned k Kolínu přitáhli. Kolínští nečekajíce pomoci králov-
ské, Pražany do města přijali a jim se poddali, slíbivše s Pražskými věřiti. Někte-
ří však z Pražských klášter mnichův žebravých vylámali, a šest kněží s farářem tu 
ohněm spálili. Čáslavští a Nymburští o tom zprávu majíce, kterak se Kolínští Praž-
ským poddali, také své posly k nim vypravili, a s Pražany se spojiti slíbivše, králi 
Uherskému že poslušni nebudou, a že s Pražany kalicha brániti chtí. Ale Horníci, 
totiž měšťané Hory Kutné téhož dne s svým hormistrem a s množstvím oděnců 
Kolínským na pomoc přitáhli, ale vidouce pražského vojska množství okolo měs-
ta ležící, a již město jim poddané, i zdi zbořené, navrátili se do Hory a své starší 
k Pražským poslali, jich prosíce, aby klénotův království nekazili, ale s obyvate-
li města aby milostivě nakládali a dali svobodu, ačby někteří s Pražskými a podle 
čtyř jich artykulův státi nechtěli, aby svobodně s svými statky a hrdly mohli odje-
ti. A stala se tu s Horníky smlouva, pod jistými vejminkami, aby až do patnáctého 
srpna měli svobodu zůstati a k čtyrem artykulům pražským často oznámeným, pro 
kteréž Pražané bojují, přistoupiti. A jestli žeby kteří přistoupiti nechtěli, aby moh-
li odjeti svobodně a beze škofy hrdel a statků svých. Však ale tak, aby muži s že-
nami, pannami a dětmi s velebnou svátostí z města vyšli a za milost prosili, proto 
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že mnohé, kteříž pod obojí stíhali a do šacht metali. A když se to tak dálo na den 
sv. Marka Evangelisty, jenž bylo v pátek 25. dubna vyšli Horníci proti Pražanům 
k Sedlci klášteru s kněžími a s množstvím lidí obojího pohlaví a s velebnou svá-
tostí předcházející- Když se k Pražanům přiblížili , poklekli na kolena a jeden za 
všecky jim od Boha a Pražan prosil milosti. Kněz Jan učiniv napomenutí, vše zlé, 
kteréhož se proti Pražanům a kališníkům dopustili, jim připomenouce, aby toho 
více nečinili, je prosil, a potom jim od Boha a od Pražan milost a pokoj zvěstoval, 
jakž bylo smluveno. A učinivše veliký pláč s obojí strany, ihned hlasu k nebi po-
zvedli: Tebe Boha chválíme, zpívajíce, Pražané jeden verš a Horští druhý. A tak 
se s radostí s některými Pražany navraceli do Hory. kteřížto uvázavše se v měs-
to a řád hor způsobivše, obrátili vojsko k Chrudimi. Ale někteří Horníci, zvláště 
nádeníci neb havéři žádným obyčejem k přijímání pod obojím způsobem povoli-
ti nechtěli, protož obtíživše vozy zbožím z města odjeli, kteřížto od chasy pražské 
na cestách zloupeni jsouce, někteří s obřezanými nosy se navrátili.
 Pražané položivše se před Chrudimí, na polích Žižky s Táborskými čekali, 
kterýž spáliv Pikhardy, jak vejš dotčeno, k Pražanům pospíchal, s kterýmiž se na 
zejtří sv. Marka spojil. Tu hned rokovali s panem Janem Městeckým, hejtmanem 
na Chrudimi, aby bez prolévání krve dal město v ruce Pražských. A když se bez 
skonání smlouvy rozešli, Pražané a Táboři na den sv. Vitališe město vůkol oběh-
li a přiblížili se až na příkopy. Tomu porozuměv Městecký, žeby odolati nemohl, 
v smlouvu všel a se pokořil, prose, aby jemu odpustili, že se jim protivil, Po do-
bytí města Chrudimě také se Mejta a Poličky zmocnili. Přitáhše k Litomyšli, bez 
mordu lidí město obdrželi, neboť biskup litomyšlský, chtě se tu brániti utekl, sly-
še, že veliké vojsko naň táhne. Potom se jim také města Trutnov a Dvůr poddali. 
(M. Vav.) Píše Hájek, že Táborští po těch krajích jezdíce, mnoho klášterů výbor-
ných vypálili a rozbořili, totiž Drobovice, Saklici, Podlažice, Pardubičky, Ježboři-
ce, Michalov, Chotěšice a dobravše se kláštera Panny Marie v Sezemicích vešli do 
něho, ano žádný nebránil. Žižka rozkázal ty panny všecky ven vyvésti a v potoce, 
kterýž jest pod klášterem, ztopiti, a bylo jich spolu svázáno třináct. Ale hejtmané 
pražští, nad nimi lítost majíce, ohledavše, že žádných peněz ani klénotův při sobě 
nemají, kázali je propustiti, kteréž jdouce s pláčem, obrátily se k Hradci Králové, 
a Táborští klášter vybravše, vypálili ho a rozbořili- (Hájek l. 389) Potom Praž-
ští s Táborskými obrátili se k Jaroměři, městu lidem branným dobře osazenému 
a dosti bezpečnému, kteréžto obehnali v outerý po sv. Duše, totiž třináctého máje 
a hned k němu outok učinili, kteréhožto dne příkopy do zdí obdrželi, však ne beze 
škody svých. Obyvatelé města znamenavše, žeby se obrániti nemohli, srdečně pro-
sili, aby toliko s hrdly mohli bezpečně odjíti. To jim Pražané přislíbivše do měs-
ta vešli, ale všecky měšťany a ženami až do košile svlékli, a mnohé, vyvedše je 
z města, ztopili a jiné táborští lotři na poli spálili. Druhého dne jedenmecítma kně-
ží, kteří nechtěli ke čtyřem artykulům pražským svoliti také spálili, toliko tři, kte-
říž povolili živé zůstavili. Hejtmana města, pana Červenohorského, javše, do Pra-
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hy dovedli, a do vězení uvrhli. Při dobývání toho města byli také mnozí páni uro-
zení země České, totiž: Hynek Krušina, Boček z Kunštátu, Jan Městecký a pan Če-
něk z Veselé, kteřížto s mnoha sty jízdných a pěších přitáhli. A tu na poli kněz Jan, 
správce vojska pražského, řekl ku panu Čeňkovi: Pane Čeňku poznášli se v tom, 
že jsi Pána Boha rozhněval a zhřešil proti němu a proti obci této pražské, když 
jsi zstoupil hradu pražského a dal v ruce královské. Kterýž řekl: znám. Kněz Jan 
řekl: prosíšli, aby Bůh a tato obec odpustila tobě, a on odpověděl: prosím. A hned 
kněz Jan konečnou uzavřel smlouvu mezi panem Čeňkem a pány s ním spojený-
mi, s jedné a mezi pražskou obcí s druhé strany. Potom se všecko vojsko pražské 
do Prahy odebralo s veselím, že obyvatelé m,ěst od nich dobytých k čtyrem arty-
kulům přistoupili. A když pan Čeněk do Prahy přijel, tu se s obcí konečně smířil, 
a jeho korouhev, kteráž byla na pranéři zavěšená, protožo byl císaři Zikmundovi 
vzdal hrad Pražský, jest složena a roztrhána. (M. Vavřinec) Však se musili obyva-
telé všech těch měst od Pražan dobytých, že při nich státi chtí, zapsati. List měs-
ta Kolína nad Labe, ještě pozůstávající zní takto: My rychtář, purgmistr, konšelé 
i všecka obec města Kolínského nad Labem vyznáváme tímto listem všem kdož jej 
uzří nebo čtouce uslyší, že znamenavše při svatou a spravedlivou, o kterou jsou se 
opatrní páni purgmistr, konšelé i všecka obec velebného města Pražského a hlav-
ního koruny království Českého s svými pomocníky proti Zikmundovi králi Uher-
ského i všem jeho pomocníkům zasadili, jichžto my jsme vedlé toho krále a jeho 
zavedením a poručením byli nepřátelé odpovědní, jich moci a té při spravedlivé 
déle se protiviti nechtíce, přistoupili jsme svobodně a dobrovolně beze všeho při-
nucení a přistupujem mocí tohoto listu k těm čtyrem kusům poctivým, hodným 
a spasitedlným k městu Pražskému svrchu psanému, Pánu Bohu a jim se na milost 
pro naše neřádné proti nim pozdvižení davše, slibujíc dobrou naší věrou beze vší 
zlé lsti věčně se proti tomu městu žádným obyčejem nepozdvíhati ani kterak pro-
tiviti, než jim vší naší mocí pravdy boží v těch čtyřech kusích zavřené i ve všech 
jiných poctivých a obecnému dobrému koruny království Českého užitečných vě-
cech, o něž by se kdy postavili proti každému živému člověku, kteréhožby kolivěk 
stavu, řádu, povýšení nebo důstojenství byl, radni a pomocni býti do našich stat-
kův a životův, a toho krále Zikmunda za krále a pána dědičného této koruny Čes-
ké pro jeho nehodnost nikoli nemíti ani přijímati, než jemu se vedle toho města 
hlavního a všech jich pomocníkův protiviti, dokudž nás nejdále stávati bude, a ni-
žádného jiného za krále této koruny nepřijímati, kohožby město Pražské svrchu 
psané s svými pomocníky nepřijalo v časech budúcích kolikrátby toto království 
skrze zbavení krále osiřelo. Slibujíce dále i žádných úředníkův v městě našem ne-
přijímati ani pod ně slušeti, než ty, kteříž nám od pánóv pražských vysláíni, dáni 
a osazeni budou, v ty slušeti a jich poslušni býti máme se všemipožitky dříve na 
krále a úředníky jeho spravedlivě slušejícími, zříti a hleděti, nikam z země v ni-
žádných přech na vyšší právo se neodmítajíc ani odvolávajíc beze všeho odpírá-
ní tak dlouho, donížby Pán Bůh všemohoucí této koruně České pána krále nedal 
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a ten s jednostejným svolením vší obce království Českého nedošel korunování 
řádného a v této zemi obyčejného, kteréžto kusy svrchu psané i každý z nich sli-
bujem a máme vésti a držeti a zachovati úplně a docela beze všeho přerušení pod 
ztracením cti a víry naší, kteréž se tímto listem odsuzujem, jestli bychom na čem 
který kus svrchu psaný přestoupili, jehož Bože nedej, a co na nás očitě nebo hod-
ným svědomím bylo dolíčeno a světle dokázáno. Tomu na svědomí a jistotu pev-
nější našeho města /pečeť – v rkp. chybí/ větší s naším dobrým vědomím a s volí 
naší k tomuto listu jest přivěšená. Jenž jest dán a psán léta od narození syna Boží-
ho tisícího čtyřstého a potom jedemecítmého léta v středu před sv. Duchem. (Ori-
ginale apud Zlobický Vienna) V týž rozum se ostatní města zapisovaly.
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Žižka u Litoměřic a v Roudnici

 Po dobytí města Jaroměře Pražští, jako již povědímo, domů se navrátili, ale 
Žižka se s svým lidem k Litoměřicům obrátil, a osadiv jednu horu velmi vysokou, 
učinil na ni nějakou ohradu z srubův, a dal té hoře jméno Kalich, a odtud Litomě-
řice obehnal. Litoměřičtí obávajíce se Žižky a jeho táborské chasy, do Prahy po-
slali, slibující s nimi čtyři artykule držeti, a jim se poddávajíce, prosili, by to spů-
sobili, aby Žižka od jich města odtáhl. Pražané přijavše je, hden to Žižkovi ozná-
mili, žádajíce, aby jim pokoj dal. Ale on na to nic nedbaje, přiblížil se k městu sil-
ně a ukrutně kázal šturmovati. Tu však mnoho svých Táborův ztratil, a vida, že se 
Litoměřičtí statečně brání, hnul se odtud k Roudnici, pravě, že chce toliko skrze 
město táhnouti. Arcibiskup, kterémuž to město patřilo, vojsko Žižkovo všemi po-
třebami opatřil, ale Táboři na tom dosti nemajíce, díl kláštera tu zbořili a dům pro-
boštův spálili, obrazy zkazili, a kalichy i ornáty pobrali. Ale Pražané se třidcátého 
dne měsíce máje v město Litoměřice uvázali, a pana Hynka z Kolštejna hejtma-
nem učinili. Téhož také času Domažličtí jedné tvrze dobyvše šestnáct zemanův 
na ní jali a všecky spálili, samému Bohuslavovi z Rýzmberka odpustili, proto že 
před tím od Pražan jsa jat, jich vězněm byl. (M. Vavř.)
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Kterak Pražané hrad pražský obdrželi

 Když se lid Pražský od Jaroměře a Táborský od Litoměřic do Prahy navrátil, 
Pražané se na tom snesli, aby se konečně hradu Pražského zmocnili, neboť císař-
ští na něm ležíce městům Pražským začasté škodívali, i počali ten lid okolo hra-
du klásti, aby ho dobyli. Páni, jimž ten hrad od císaře byl poručen, znamenavše 
množství lidu ozbrojeného okolo hradu, kterémužby odolati nemohli, dali se na 
rokování s Pražskými, a v sobotu před svatým Urbanem, což bylo čtyřmecítmého 
dne máje měsíce stala se smlouva mezi Pražany a Hradskými, a to taková: aby od 
neděle, to jest od toho dne sv. Urbana, bylo mezi nimi příměří a pokoj, až do čtr-
nácti dní pořád zběhlých, také aby žádný z Pražanův bez opovědi na zámek ne-
chodil, ani kteříž jsou na zámku dolův scházeli, ani tam císaře pouštěli, jediné pod 
tou vejminkou, jestli žeby měl lidu více než tři tisíce. Jestli žeby Pražané se ne-
směli s ním potkati anebo jemu nemohli odolati, tak žeby k hradu mocně přijel, 
Pražanův se neboje, pak bylliby na hrad puštěn, to aby nic k škodě ani k pomluvě 
nebylo těm jenž jsou na zmáku, ani k újmě jich poctivosti. Pakliby on císař s ta-
kovou mocí, jakž se svrchu píše, nepřijel až do vykonání těch čtrnácti dnův, oni 
zámku Pražanům aby postoupili, a s svými věcmi brali se pokojně, kamžkoli se 
jim líbiti bude. Pakliby kteří chtěli čtyři artykule pražské oblíbiti, budou moci tu 
bezpečně zůstati. Také bylo přidáno, aby Pražané od příkopův, kterých se již byli 
zmocnili, odstoupili, Když se pak ten čas vykonal a císař Hradským žádné pomo-
ci neučinil ani špíže jim dodal, zámku, jakž slíbili, Pražanům postoupili a Praža-
né se veň uvázali, z Starého města sto a z Nového města sto strážných poslavše, 
jej osadili, a druhého dne kázali na zámku a po vší Praze ve všecky zvony zvo-
niti a píseň: Tebe Boha chválíme, zpívati. To se stalo saedmý den června měsíce. 
Ale třetího na to, kněz Jan, kazatel u Matky Boží Sněžné, pojav rozličnou a zbě-
řičnou chasu, táhl s nimi na hrad pražský, a vyrazivše dceře kostelní, obrazy mis-
trné a tabule oltářní převelmi krásné a drahé s rouháním z navedení téhož mni-
cha spálili. A mezi jinými věcmi, aby jich nesmyslnost a steklost více byla známa, 
obraz Kristův, an sedí na oslíčku, vystavili na cimbuří kostelní a obrátili jej tvá-
ří k Míšni a rouhajíce se pravili: Ty jsili Kristus, požehnej Míšeňským, a svrživše 
jej s cimbuří, jej zlámali. Že nedlouho potom Pražané od Míšňanův velikou ško-
du vzali, to se od některých tomu rouhání připisovalo. I chtěli ti zločinci kostel ten 
překrásný. Též jako sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, zbořiti, ale někteří rytíři a jiní 
ctní lidé toho nedopustili. Pražané také na tom hradě vzali dvě děla veliká s jiný-
mi přípravami bojovnými. Potom někteří hejtmané pražští a zvláště kněz Jan po-
slali k abatyši a k pannám kláštera sv. Jiří, chtíli s nimi čtyři artykule pražské dr-
žeti, že oni chtí je tu trpěti, pakliby nechtěly, aby hned z kláštera vyšly a braly se, 
kdežkoli se jim zdá a líbí. Abatyše rozváživše s svými pannami na cestách mnohá 
nebezpečenství, k těm artykulům svolila. Ale to jim nic neprospěli, nebo v sobo-
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tu před sv. Janem Křtitelem hejtmané předpovědění, pojavše abatyši s jejími pan-
nami, vyvedli je ven z kláštera a je do kláštera sv. Anny na Starém městě uvedli, 
a tu je mezi jinými nechali, neb na ten čas jednak ze všech klášterův tu byly pan-
ny sehnali, kterýchž bylo ze všech zákonův spolu v tom klášteře okolo půl čtvrta 
sta. Ale abatyše nechtíce tu zůstati, s některými jeptiškami k svým přátelům z Pra-
hy odešla. (Mag. Laurentius, Hagek ex illo)
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O sněmu čáslavském

 Páni čeští starší a rozumnější bojíce se, aby vlast jich ku zkáze nepřišla, polo-
žili obecní sněm do Čáslavi, aby se tam první den června měsíce všickni páni, ry-
tíři a starší obcí městských českých i moravských, přátelé i nepřátelé sjeli, o po-
koj, spravedlivost a dobré království aby rokovali, a zvláště o ty věci, kteréžby 
byly k náboženství pomožné. I stalo se, že druhého dne června měsíce páni krá-
lovství Českého s mnohým rytířstvem, s Pražany a jiných pobcí měšťany se v kos-
tele osadním města Čáslavi sjeli, a všickni k napomenutí kněžskému pokleknouc 
za dar Ducha svatého žádali. A že ještě páni moravští nebyli přijeli, některé nezří-
zenosti před se vzavše, až do příjezdu pánů moravských rokování odložili. V tom 
shromáždění znamenitější páni byli tito: Kunrad arcibiskup pražský, Čeněk z Ve-
selé, Oldřich Vavák z Jindřichova Hradce, Jindřich z Valdštejna příjmím Chudo-
ba, Škopek z Dubé, Jindřich Berka z Dubé, Hynek Krušina a mnozí jiní. Na dru-
hý den páni moravští přijeli a hejtman jejich Petr Pernštejnský z Strážnice a Jan 
z Lomnice s jinými mnohými. Ti všickni s pány českými a měšťany měst českých 
často scházejíce se, rokovali o pokoj spravedlivost a o náboženství. Sedmého pak 
dne července měsíce všickni jednomyslně ke čtyrem artykulům pražským dali své 
povolení, aby měli svobodu a slíbili, že jich chtí hájiti a brániti. K těm pak přida-
li ještě pátý artykul, totiž, aby krále Zikmunda za krále neměli Čechové, ani jemu 
poddáni byli. O ten však artykul byla nějaká různice mezi nimi, nebo páni mo-
ravští k tomu artykuli nejprv povoliti nechtěli, ale prosili za rozmyšlení a prodle-
ní, aby jako šlechetní a opatrní mužové své cti opatřili a ji ohradili, od krále Zik-
muna odpuštění vezmouce, a to jim povoleno bylo. Ale páni království Českého 
k tomu artykuli přidali: Že Zikmunda za krále míti chtí, kdyžby v tom vůle Boží 
byla. (Quod regem Sigismundum pro Rege habere volunt, nisi Deus voluerit) a že 
se vůli Boží protiviti nechtí. A na tom všecka obec Česká zůstala. A též páni češ-
tí vyřkli, že ty věci, kteréž se v tomto sjezdu jednají, nemají býti na vzdoru posel-
ství, do Polska o krále poslanému. A tak ty všecky věci dokonavše, dvadcet mu-
žův vyvolili z pánův, rytířstva a měst, jenžby potřeby království na místě králo-
vým, touž mocí jako král, mohli působiti. I hned Tebe Boha chválíme etc. Zpíva-
li, a do hospod se rozešli. Kteréž pak věci tu umluvili a způsobili, toho listy svý-
mi potvrdili. List pánův čedských byl v českém jazyku psán takto:
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List sněmovní

 My Oldřich Rožmberský etc. Vyznáváme tímto listem etc., že znamenavše 
mnohé rozličné a veliké nesnáze, bouře, záhuby, pálení, násilí i jiné rozbrojné ne-
řády v království našem Českém vzniklé pro nesvornost vůle, rozumu a žádosti 
ku pravdám světle písmem svatým ohlášeným, žádajíce vší naší pilností, a jakož-
to dlužni jsme ty věci v řád a ty bouře v klid, v mír a svornost uvésti, a tudy obec-
né dobré téhož království napraviti a opraviti, učinivše a svolavše sněm obecní 
České země všickni vespolek za jednoho člověka na tom sněmu se ustanovivše 
v takovouto smlouvu a v jednotu vnikli jsme a vstoupili, a mocí tohoto listu vstu-
pujeme. Nejprvé, abychom těch artykulův dole psaných svornou myslí a vší sna-
žností hájili a bránili proti každému člověku, jenž by nám v nich a nebo na kte-
rém z nich kterýmkolivěk obyčejem překážeti a škoditi mínil, od nich nás mocí 
tisknouti chtěl, a je sami a s svými poddanými držeti a skutečně vésti, lečbychom 
lépe písm,em svatým spraveni byli, kterémužto písmu mistři pražští a kněží odo-
lati písmem svatým nikoliby nemohli. (Potom se kladou čtyři artykulové pražští, 
kteříž již vejš položeni jsou.) Také jsme si společně a jednostejně zvolili a vyvo-
lili s sebe mužův moudrých a stálých věrných dvadceti: Jana z Kněževsi, Lideře 
z Radkovic, Pavlíka a Jana Charváta, měštěníny Velikého Starého a Nového měst 
Pražských, Oldřicha z Rožmberka, Čeňka z Vartmberka odjinud z Veselé, Oldřicha 
z Hradce, Hynka Krušinu z Lichtemburka a Jindřicha Berku z Dubé, pány. Jana 
Žižku, Zbyňka z Buchova, Jana z Smilkova, Milotu z Bohdanče, Ouše z Míkovic, 
Jindřicha z Boharyně, zemany. France z Rožmitála, Váchu z Žatče, Matěje Pražá-
ka z Hradce nad Labem, Matěje z Hostic z Kouřimě, k správě, k řízení a k všeli-
jaké spůsobě, koruny království Českého, kterýmžto úředníkům zprávcům a vla-
dařům všem vespolek dali jsme a mocí tohoto listu dáváme plnou moc i práv k ří-
zení, ku poklidu a velikému české země upokojení všech půtek a nesvorností i ne-
řádův všelijakých k stavování mezi obcemi i osobami v království Českém vznik-
lých, nebo vznikujících, slibujíce naší dobrou věrou beze vší zlé lsti, cožby koliv 
ti napřed psaní vladaří a správci společně a jednostejně a nebo k čemuž by s obou 
stran větší díl z nich obapolně svolili, přistoupili, zjednali a vyřkli, a nebo komu 
z nás co přikáží, to my všecko věrně bez meškání přijíti, učiniti, splniti a poslušni 
býti máme a zvláště v tom, kdybychom všickni a neb někteří z nás od těch úřed-
níkův aneb správcí napomenuti byli, ku pomoci a obraně země a nebo jiné kra-
jiny, tehdy jim slibujeme osobně, se vší svou mocí vzhůru býti,a tu, kdež nám se 
káží postaviti, jich rozkázání naplniti. A tím každý z nás povinnen jest, lečby kte-
rá hodná příčina překážela, kterážby od těch vladařův přijata byla, ale vždy moc 
naše. Kteráž moc má od nás jmína míti, aby vyslána a vypravena byla.
 Také jest znamenitě svoleno, že, ačby kdo nechtěl k této úmluvě a artykulům 
svrchu psaným přistoupiti, ten k tomu má přinucen býti podlé nálezův svrchu psa-
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ných vladařův, anebo, že by některej z nich se obci nelíbil, tehdy táž obec, kteréž 
jest ten vladař, bude moci na jeho místo jiného hodného voliti a postaviti. Také ti 
úředníci svrchu psaní mají ve všech nesnadných věcech, kterýchž by sami nechtě-
li, uhodnouti nemohli dle zákonu Božího, aneb nevěděli, dvou duchovních a mi-
stra Jana Příbrama mezi se zavolali, a jich dobrou a řádnou zprávu slyšeli, a kaž-
dému řád a spravedlivost učinili. Dále jest to přičiněno, aby vladaři a správci mocí 
svrchu psanou od nás jim společně danou toliko do sv. Václava nyní nejblíž pří-
chodného měli a nic dále, lečbychom v tom času s Pánem Bohem krále došli, teh-
dy každý stav svrchu psaný při svých řádích a svobodách má ostati, tak aby čtyři 
artykulové svrchu psaní spasitedlní v tom byli od každého stavu zachováni, lečby 
na tom znova nás zvláště a jednostejně svolení bylo od obcí svrchu psaných, sli-
bujíce všecky kusy v úmluvě svrchu psané položené, i každý z nich, vésti i drže-
ti a skutečně zachovati úplně a docela pod ztracením cti a víry naší, kteréž se tím-
to listem bezevšeho nás vyzvání odsuzujem, aby zboží a statkové naši na obecné 
dobré připadli, jakoby v zemských dskách byli zapsáni a pod věčným vypovědě-
ním z království Českého, jestliže bychom na čem, jehož Boře nedej, který kus 
přestoupili svrchu psaný, a toho opraviti vedlé nálezův svrchu psaných nechtě-
li, a to na nás očitě hodným a řádným nálezem a nebo svědomím bylo dokázáno 
a světle dolíčeno. (M. Vavřinec, Hájek)
 Na ten také sněm do Čáslavi přijeli krále Zikmunda poslové, totiž Aleš Holic-
ký z Šternberka a Půta z Častolovic, páni čeští, kteřížto s velikou nesnází slyšání 
obdrželi. A učinivše předmluvu pánům podali listi, jehožto přípis jest v tato slova:
 My Zikmund z Boží milosti Římský král, rozmnožitel Říše a Uherský, Čes-
ký, Dalmatský, Charvatský etc. král. Vzkazujem vám všem pánům, rytířům, pa-
nošům, městům i vší obci království našeho Českého náš oumysl, a dávajíce vám 
věděti, že jsme srozuměli, žeby měl sněm zemský a obecní nyní v Čechách býti, 
a protož jsme urozené Alše z Šternberka jinak z Holic a Půtu z Častolovic radu 
naši a věrné milé k vám vyslali. Aby naše poselství tu vám dali, žádajíce na vás, 
jakož jsme toho dříve často žádali, abyste tomu radili a pomohli, aby ta země při 
řádu spravedlivém a v pokoji mohla zůstati a nepoctivého nařčení vyjíti, a a zvláš-
tě proti těm, ktežížby nás chtěli od našeho dědictví tisknouti, nebo jste nám toho 
povinni, jakožto pánu svému, neb to Bůh ví, že nám té záhuby žel, která se děje 
v této zemi. A protož jsme vždy prodlili a ještě prodléváme, nechtíce tady viděti, 
aby ta koruna do konce od cizozemcův zahubena byla. Pak o ty čtyři kusy, jako 
jste s námi častokráte mluvili a vzkazovali, žádajíce od nás, abychom vám toho 
pomocni byli, abyste o to mohli řádné slyšení míti, jenž jsme k tomu vám vždyc-
ky svolovali, nebo samo jsme vám toho často podávali, a ještě vám toho podává-
me, a což spravedlivé jest podlé Pána Boha, přitom každý má ostaven býti, a v té 
víře, aby obě strany v pokoji byly, jedna na druhou nikoli nesahajíc, ani ji tisk-
nouc, neb skrze to přísloví zlé ta země může poctivě očištěna býti. A zdáloby se 
tomu, žeby námi někteří neřádové v té zemi byli, jehož se nám nezdá, chceme to 
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rádi opraviti, i dáti se navésti, aby námi vždy žádný neřád nebyl, a přes to všick-
ni víte, že jsme vždycky ještě za dobré paměti bratra našeho milého krále Václa-
va, o té země dobré stáli, aby při řádu zůstala, a každý podlé svého řádu při spra-
vedlivém zůstal, a na to jsme nemálo naložili a o to velikou práci měli. Pakliby 
kdo s toho, což podáváme, i což jste sami žádali, vždy přijíti nechtěli, než vždy 
té zemi k další záhubě a hanbě vésti chtěli, nebo nás od našeho království Čes-
kého tisknouti chtěli, tehdy bychom toho již držeti ani dlíti nemohli, než muse-
li bychom všechny přáteli naše i všechny země okolní na pomoc vzíti a v to tak 
sáhnouti, abychom vždy ty neřády, kteří se v té zemi ději, stavili a nás od našeho 
spravedlivého království tisknouti nedali a to, pohříchu! Bez záhuby té země ko-
nečně i bez našich i vašich budoucí hanby nenabyté nebude moci býti. Jakož vás 
toho všeho i jiných našeho oumyslu svrchu psaní Aleš a Půta plněji mají zpravi-
ti. Protož od vás žádáme, což takoví k vám našim jménem díti budou, abyste jim, 
nebo jich jednomu, ačby tu druhý nemohl býti, toho ouplně věřili, jako nám sa-
mým. Dán v Trenčíně léta od narození Božího 1421. Ten outerý po Božím Těle. 
(M. Vavřinec a Hájek z něho)
 Páni na tom sněmě čáslavském shromáždění ten list krále Zikmunda uváživše, 
na tom se snesli a zůstali, aby jemu za odpověď byli posláni artykulové a příčiny, 
proč za krále Českého není přijat, a proč království České jeho za krále míti ne-
míní. Nelze jich tuto pominouti, a vypisují se takto:
 Nejjasnější kníže a králi etc., jakož Vaše Milost v svém listě jest položila: by-
liliby kteří neřádové Vaší Milosti, žebyste je chtěli opraviti v království a koru-
ně České. Tytoť jsou neřádové dole psaní a křivda: 1) První neřád, že Vaše Milost 
mistra Jana Husy pod svým glejtem dopustili ste upáliti na hanbu a potupu všeho 
českého jazyka. 2) Že všickni rozdělenci a potupní kacíři od Církve svaté měli pl-
nou svobodu v Konstanském sboru, a Vaše Milost vždy množe hanbu českou, do-
pustila druhého mistra Jeronyma spáliti proti papežskému a vašemu glejtu. 3) Že 
Vaše Milost dopustila odsouzení na Českou zemi, že jsou Čechové od toho sbo-
ru konstanského za kacíře odsouzeni, a na to kříž neb kruciatu papežskou vydali, 
aby Čechy i jiné křesťanstvo všechno jakožto kacířstvo potupili, vypleli a shladi-
li. 4) Vaše Milost ten kříž v městě Vratislavi kázala provolati a ohlásiti všemu ja-
zyku Českému k veliké hanbě a škodě království Českého. 5) Vaše Milost všech 
zemí okolních a knížat tím křížem a kaceřováním proti jazyku Českému zbudi-
la a zbouřila a potom sama je vedla do království Českého. 6) Ta knížata a bo-
jovníci Tvou milostí a vedením zemi Českou hubili, pálili, loupili, věrné Čechy 
duchovní i světské, muže, ženy i dítky, pannám i paním násilí činili. 7) Měštění-
na pražského Krásu řečeného v Vratislavi pro přijímání pod obojí kázali jste koň-
mi vláčiti, potom upáliti k smrti a ku potupě jazyku českému. 8) Mnohé měšťany 
ve Vraislavi Vaše Milost kázala stínati pro viny, slavné paměti králem Václavem 
dopuštěné, a druhé vyhnala a šacovala k veliké škodě a hanbě jazyka českého. 9) 
Tvá Milost zemi Braniburskou od země České odtrhla, kterouž císař Karel slav-
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né paměti s velikou prací a nákladem země České zjednal a dobyl, a k tomu mar-
ky staré zastavu k veliké škodě a umdlení Českého království bez povolení pan-
ského a obecního. 10) Korunu Českého království k veliké hanbě a potupě beze 
všeho povolení panského a obecního, města Pražského, rytířského, panošského 
a jiné vší obce České vyvezl z království proti všemu řádu a mimo svůj slib. 11) 
Svatost Říšskou, kteroužto slavné paměti císař Karel s velikou snažností a nákla-
dy všelikými i krve prolitím předkův našich ke cti království dobyl, neřádně ku 
potupnosti země vyvezl bez všeho obecního povolení. 12) Klénoty rozličné, kte-
rýchž naši předkové dobyli a zjednali ke cti Bohu a k chvále našim dědicům sva-
tým a ku pokladu království Českému. Ty klénoty v pražském kostele i na hradě 
Karlštejně a což i jiných klášterův tu bylo sneseno a též i v Moravě, ty všecky klé-
noty pobral a utratil a z země vyvezl k nesmírné škodě a k zemdlení a potupě krá-
lovství Českému. 13) Dsky zemské bez obecního povolení schoval jste, a peníze 
u desk v Čecháchi v Moravě chudých sirotkův i vdov a jiných dobrých lidí pro-
ti řádu a právu zemskému prodal a pobral. 14) Že svobod a práv našich, kterýchž 
země Česká i Moravská užívala, a od předkův jeho, králův a knížat českých byla 
zachována, všecky stavy zbavil a je utiskl. Protož to všecko svrchu psané poha-
nění a kaceřování a potupení nekřesťanské i ti svrchu psaní neřádové Vaší Milosti 
jsou šli a jsou Vaší mocí až do dnešního dne žádné země okolní nesměliby se o to 
pokusiti, co jest se dálo, aneb co se ještě děje království Českému a markrabství 
Moravskému.
 A protož žádáme, aby je Tvá milost ráčila opraviti. Nejprvé, aby ta hanění 
a potupení svrchu psaná zastavil a království České a markrabství moravské z nich 
vyvedl. 2) Aby země ty svrchu psané, kteréž bez povolení panského, města Praž-
ského, rytířského a panošského i vší obce České od koruny České odjal, aby ráčil 
to zase navrátiti koruně České. 3) Aby korunu a svátost Římskou, klénoty svrchu 
psané a dsky zemské zase navrátil, a listy kteréž na království v Karlštejně a jin-
de pobral, kteréžto jsou buďto na svobodu a jiné řády ke cti a k koruně České. 4) 
Aby ráčil země okolní, kterýchž jsi na nás popudil a zbouřil bez viny. A zvlůáš-
tě ty, kteréž pod korunu Českou slušejí, sstaviti a upokojiti, aby více království 
a markrabství svrchu psaná nebyla hubena a krev věrných křesťanů nebyla prolé-
vána.
 Také rač věděti oumysl náš a ustanovení nás všech, na kterémž jsme se ko-
nečně svolili, sjednali a ustanovili o ty čtyři kusy. Nejprvé o přijímání těla Boží-
ho a krve Boží pod obojí způsobou lidu obecnému. Druhé o kázání svobodné slo-
va Božího řádem od řádných kněží. Třetí o neřádném přílišném nadání stavu du-
chovního. Čtvrté o potupení zjevných smrtedlných hříchův, že ty kusy držeti mí-
níme a chceme do zprávy lepší písmem svatým ač může býti. Také chceme ostati 
při našich řádích, právích a svobodách, jakož jest království České a markrabství 
Moravské od starodávna od králův a knížat vysazeno, a od našich předkův držá-
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no. A tak ten list poslán byl z Čáslavi Zikmundovi králi Uherskému. (M. Vavři-
nec, Hájek)
Stavové na tom sněmu shromáždění také učinili psaní k šesti městům Hořejších 
Lužic, napomínajíce jich, aby jakožto manové a věrní oudové koruny České proti 
nim ke škodě a záhubě království nepovstávali, anobrž jiným povstávajícím pře-
kážku činili. Jinak že by sobě to proti nim jakožto rušitelům slibův a přísahy podlé 
práva království napraviti hleděli. Při tom jim odeslali jisté artykule, kteréž sobě 
do císaře Zikmunda za stížnost pokládají.
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Zůřivý vpád do Čech učinili

 Páni čeští též takové listy knížatům Slezským, jakož Lužičanům, poslali. Ale 
Slezáci, již téměř Němci, a králi Zikmundovi přejíce, rozhněvavše se, zůřivý vpád 
do Čech učinili a s dvadcíti tisíci království hubili. Poličku, Náchod a Trutnov do-
byvše, mnohé lidi obojího pohlaví zbili, jako čtyřidceti dětem pravé nohy a levé 
ruky, neb levé nohy a pravé ruky zutínali, některým také nosy zobřezovali. Pro kte-
roužto ukrutnou věc od pánův na tom sněmu čáslavském jest nařízeno, aby všick-
ni páni s rytířstvem i s lidem obecním z kraje Hradeckého i s obcí o sv. Vítě vzhů-
ru byli k Kladsku se vypravili a proti těm zhoubcům táhli. To Slezáci uslyševše, 
do Slezska se navrátili. A však proto panstva mnoho tisícův, rytířstva a obecného 
lidu sebralo se na určitý čas, a z toho sebrání Slezáky strach a hrůza napadla, kte-
řížto listy poslali, že s Čechy v slušnou smlouvu vjíti chtějí. A pro tu příčinu Če-
něk s Krušinou svému lidu dále do Slez jíti nepovolili. Protož kněz Ambrož, vůd-
ce a farář Hradeckých pověst u lidu učinil i různici, aby ti páni rychle neodjeli, by-
liby od lidu obecného cepami rozmláceni, kteřížto potom upokojeni jsouce na svá 
obydlí se rozešli. Ale kněz Ambrož u večer sv. Jana Křtitele do Prahy přijev proti 
panu Čeňkovi tvrdě mluvil, žeby byli Slezskou zemi obdrželi, kdyby byl pan Če-
něk, aby se rozjeli, nerozkázal. Však pan Hynek Krušina, toho času do Prahy při-
jev, nevinost pana Čeňka i jiných pánův dostatečně oznámil. Ale přece byl rozdíl 
v lidu, jiní tomuto a jiní onomu za pravdu dávali. (M.V.)
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Odpověď krále Zikmunda pánům českým

 Císař Zikmund se nelenoval na artykule psané sobě od pánův českých podané 
odpověď dáti, kteráž mezi tím časem do Čech přinešena byl. Slovo od slova tak-
to:
 My Zikmund, z Boží milosti král etc. Vám všem pánům, rytířům, panošem, 
Pražanům a všem obcem království našeho Českého dáváme věděti: Jakož nám 
vinu dáváte v mnohých kusích a zvláště o spálení mistra Jana Husi a Jeronyma, 
také se dotýkajíce kacířství, hanění, odsuzování České země. Tím My vinni ne-
jsme, neb jest to námi nešlo, aniž ještě jde, cožby bylo k hanbě koruny naší České 
nebo to všem vědomo jest, že jsme my přede vším zborem Konstanským za Vác-
lava, bratra našeho, dobré paměti, věrně a statečně odmlouvali, a proto jsme měli 
protivenství a hanění tu v Konstancí veliké. Anhiž jest kdy země Česká osuzová-
na, než ti, kteřížby v ní kacířstva drželi a vedli. I také dnes bohdá Náma žádná zá-
huba ani hanění té země jest, než tím věčná hanba i záhuba té koruny jest, kteří 
kláštery a kostely bořili dělané ke cti Pánu Bohu, tělo Boží tu vyjmouc a jiné svá-
tosti ohavně tlačíce. Panny, kněží mnichy a jiné duchovní lidi, rytíře, panoše a jiné 
dobré křesťany, ženy i muže ukrutně pálíce a mordujíce, obrazy sekajíce a láma-
jíce, města rušíce, opouštějíce, vypalujíce, zemi tak napořád hubíce, a ti neřádové 
zjevní a nekřesťanští kusové zbůřují a zbouřili knížata okolní i jiné dolejší, i všec-
ko křesťanstvo proti té zemi, ale ne My. Neb bylby skutek velmi nepodobný a po-
rokování hodný, bychom My z naší vůle naše dědictví a království v takovou han-
bu a záhubu připravili. Než té záhuby a hanby, kteráž se ustavně děje bez naší pří-
činy jest nám, bohdá, věrně žel. Pak jakož nám vinu dáváte o koruně a svátosti, 
to jsme vzali a schovali ne ke škodě České země, ale proto, aby hanebně ty věci 
nebyly zbořeny, zkaženy, zrušeny a zatraceny k nenabytí koruny, jakož jest to na 
jiné svátosti od vás někteřích i od vašich ukázáno. Dsky zemské ty jsme s povo-
lením panským vzali, a oni je svými pečetmi zapečetili, když je měli pryč vésti. 
A o ty všecky a jiné, kteréžbyste věděli, v čem bychom byli vinni shledáni, ě šlili-
by ti něřádové Námi, to ať páni a knížata koruny té České ohledají, a My to chce-
me rádi opraviti podlé knížecího a panského naučeni, i odčiniti chcem. A vy též 
učiňte co jest neřádův a záhub vámi přišlo aneb jde, abyste to také učinili, jakož 
knížata a páni té koruny najdou a rozkáží. A jakož nám píšete, žebyste si konečně 
ustanovili a zjednali, že chcete ty čtyři kusy držeti, kteréž píšete do lepší zprávy 
písmem svatým; na to tak odpovídáme: Že jsme toho nikdy neodpírali, než vždy 
svolovali i podávali slyšení zprávu lepší písmem svatým na ty kusy i nad jiné, kte-
ří jsou proti Církvi a nikdy námi to nescházelo. I vždy jsme hotovi vám slyšení 
dáti, zprávu a naučeni lepší jedné ať vámi to neschází a země ať nezhyne. Jakož 
nám píšete, že chcete při svých právích a řádích zůstati, jako vašipředkové, věz-
te, žeť jest Náš oumysl nikdy nebyl aniž jest, bychom vás chtěli z řádův neb práv 
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a svobod vyvoditi, neb je kterak rušiti, než každého při jeho řádu ostaviti i svo-
bodě, a My raději bychom přičinili nežli odčinili a jich ujali. Než opatřtež vy to, 
kdo vás z vašich práv a svobod vyvodí a práva ruší, My li čili vy sami, a to shle-
dáte, v čích zápisech, kteréž máte mezi sebou i v kusích, kteréž činíte sami, sami 
svá práva rušíc i svobody. Také slyšíme, žeste obrazy zbili v kostele Pražském, 
a na tom jste ostali, aby ten hrad i ten kostel obořen byl, kterýž jest ke cti a chvá-
le Pána Boha vystaven a svatým dědicům, protož pro Pána Boha nečiňte toho ani 
nedopouštějte by to bylo zbořeno. Žeste již jednu stolici té koruny obořili na Vy-
šehradě i kostely k veliké hanbě té koruně, a oboříteli druhou, tehdy vězte, že skr-
ze to dokonce na se zbouříte všeckno křesťanstvo i Nás také pro tak nekřesťan-
ské oučinky a zlých nařčených skutkův prvních dokonce na tu zemi potvrdíte i na 
se, a se i tu korunu k větší hanbě a potupě připravíte, neb víte, že jest to hlava té 
koruny, a že tu leží svatý Václav i jiní dědicové svatí, i císaž dobré a svaté pamě-
ti, otec Náš i s jinými králi a knížaty té koruny. A tak pro Bůh! Smilujte se sami 
nad sebou a nad tou zemí a nedejte více té země hubiti a našich měst a služební-
kův dále a přistupte ještě k té spravedlnosti, jakož jsme vám prvé psali a zastavte 
ty neřády ať se víc nedějí proti Pánu Bohu a proti všemu řádu Církve svaté a pro-
ti Nám a My vám rádi chceme v tom pomocni býti. Paklibyste toho neučinili, teh-
dy potom, ač bychom rádi, nebudeme moci tomu co učiniti, než na to přijde, že 
ta země musí do konce zahynouti. Dán etc. (M. Vavřinec et Hájek) Ale málo pro-
spělo to napomenutí otcovské krále Zikmunda.
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O upálení kněze Martina řečeného Loquis

 Mezi tím časem Žižka, hejtman táborský, po zemi České jezdě, Pikarty všu-
de vyhledával, a kteréž zatvrzelé nalezl, hned je ohněm zhubil. Porozuměv tomu 
Martin Loquis, rozmnožil hrozného kacířství pikhartského, pro kteréžto od pana 
Oldřicha Rožmberského jat a v Hradci Jindřichově vězněn byl, ale potom ku pros-
bě Táborských zase propuštěn jsa, to bludné učení rozsíval, a nyní chtě rukou 
Žižkových ujíti, bral se do Moravy, vlasti své, veda sebou kněze Prokopa jedno-
okého, téhož učení tovaryše. Do Chrudimi přišedše, tu byli oba od hejtmana té-
hož města, Diviše, zjímáni a do klády vsazeni. Kterýžto hejtman pokojně mlu-
vě s nimi, mezi jinými věcmi tázal se na nich, kterakby o velebné svátosti oltář-
ní těla a krve Pána Krista smejšleli, a když Martin rouhavě odpověděl, řka: Tělo 
Kristovo jest na nebi, klada tomu příčinu, že jediné tělo Kristus měl a ne více, ja-
kož býval více obětí na oltáři. Protož hejtman takové rouhání proti Bohu snésti 
nemoha, dal jemu pěstí políček. A kdyby se byl v to kněz Ambrož, farář hradec-
ký, nevložil, hned jeho chtěl upáliti. Ale ku prosbě téhož kněze Ambrože jej pro-
pustil, kterýžto oba ty Pikharty na vůz vzal a do Hradce Králové oba svázané při-
vezl. Nadál se kněz Ambrož, žeby se svého kacířství odřekli, neboť tu skoro dvě 
neděle u vězení držáni a napomínáni byli. A když porozuměl, že by při nich nic 
neprospělo, poslal je svázané na Roudnici, a Kunradovi arcibiskupu jako nakaže-
né kacířstvím v moc dal, aby je podlé řádu písma svatého zkouše, hodně ztrestal. 
Na Roudnici přivezeni jsouce, v tmavých žalářích zavříni byli. Arcibiskup také 
přístup k nim obecnému lidu zabránil, aby svými bludy srdce věrných neranili. 
A když osm neděl v žaláři seděli a žádná jiskra opravy na nich nalezena nebyla, 
tu Žižka žádal na Pražských, aby do Prahy byli přivezeni, a k hrůze jiným zjevně 
na rynku aby byli spáleni. Ale konšelé pražští obávajíce se rozbrojů v lidu, proto 
že mnozí z Pražan tomu Martinovi přáli, jednoho z konšelův do Roudnice poslali 
k arcibiskupu a dali je v ruce kata, kterýž jejich boky ukrutně pálil, aby, od koho 
to kacířství mají, pověděli a vyznali, byliliby v Praze kteří jiní Pikarti, v tom po-
volujíce, s pilností se jich tázali. Protož také mučeni jsouce, některých jména po-
věděli, kteří s nimi o velebné svátosti též smejšleli. A když napomínáni byli, aby 
k jednotěcírkve, z svých bludův kajíce, se navrátili, se tomu napomínání smáli. 
Potom se stalo jedenmecítmý den měsíce srpna, že s množstvím lidu vedeni byli 
k upálení. Napomínáni jsouce, byli lidu prosili, by se za ně Pánu Bohu pomodli-
li, kněz Martin odpověděl: my nepotřebujeme žádných proseb ani modliteb, pros-
te za ty, jenž toho potřebují. A když mnoho hrozného a pohoršujícího ušima lid-
skýma Martin mluvil, v sudu zabedněn s svým tovaryšem jest upálen. Po spálení 
těch bludníkův jati byli v Praze někteří toho pikhartství se přidržující: Laška No-
voměstský a tři kněží táborští: Prokop Holý, Jíra z Klatov a Abraham. Tento ne-
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chtěl, aby světlo páleno bylo před velebnou svátostí. (M. Vavř.) Prokop Holý po-
tom byl hejtmanem táborským.
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Kněz Jan z Želiva nové konšely sázel

 Kněz Jan, jenž nedávno předtím byl jako ředitel vojsk pražských, nyní chtěl 
také městy Pražskými vládnouti. Tedy v pondělí po sv. Petru, totiž třidcátého červ-
na měsíce povolav k sobě některých sobě příznivých měšťanů do kláštera Panny 
Marie Sněžné, kdežto byl kazatelem a poradiv se s nimi, kázal v veliký zvon zvo-
niti. To slyšíce lidé k bouření náchylní, zběhli se z obou měst Pražských na hřbi-
tov kláštera, a vzavše naučení od téhož kněze, šli všickni s ním spolu na rathauz 
staroměstský a tu kázavše konšelům se posaditi, těžce jim domlouvali, a mnohé 
jim dávali viny, o kterýchž oni nic nevěděli, toliko hledajíce na ně příčiny, aby je 
z konšelství ssadili, a tu jim kněz Jan vzal pečeť městskou a město Nové k Sta-
rému připojili, pravíce, že to spojení má trvati toliko do dalšího opatření, a vyvo-
livše z sebe čtyři osoby, za hejtmany je postavili a těm ty obě obce k spravování 
poručili, až do vyvolení nových konšelův. Ale kněz Jan s některými jinými obá-
vaje se skrze ten oučinek nějaké různice, hend středu potom svolavše obce, vyvo-
lili z Starého města patnáct osob a z Nového tolikéž, tak jakž je kněz Jan vyhlašo-
val, a těm přikázali, aby na staroměstském rathauze sedíce obě obce soudili, a tu 
kněz Jan vzav na se ouřad podkomořský, a nasadiv konšelův, mluvil v domě rad-
ním k lidu takto: Pohleďtež vy lidé světští, k čemu jste přivedeni, žeste již učině-
ni za jednoho člověka. I chceteli, abychom my duchovní také srovnáni byli, a lidu 
nebouřili, musíte mistra Křišťana, faráře od sv. Michala z Starého města s jeho 
kněžími ven vyhnati, neb se on s námi v řádích a dobrých obyčejích srovnávati 
nechce, ale ještě vždy způsoby římských kněží zachovává a dítkám rozdávati ne-
chce, a zpívání českého v svém kostele nedopouští. Protož ať jest odtud vypově-
dím a vyveden hned bez odkladův. Lid obecný to slyše, všickni křičeli: Tak, tak. 
I řekl kněz Jan: Zdáli se vám, aby tu hned jiní kněží, kteříž činí posluhování ved-
lé našeho obyčeje uvedeni byli? Opět volali: Tak, tak. A hned mistru Jakoubko-
vi knězi Janovi přikázali, aby jiné kněží z dobrých příčin uváděli. Tomu zvolení 
konšelé a jiní starší odpírati nesměli pro strach, aby z oken smetáni nebyli. A hned 
potom faráře od sv. Petra na Poříčí, od sv. Mikuláše na Starém městě a od sv. Mi-
chala téhož města i z jiných far nejvíce proto, že v ornátích mše konali, vyhnali, 
a ty fary jinými kněžími, na větším díle táborskými, a nakažení pikhardského po-
dezřelými osadili. (M. Vavř. Hájek)
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Ženy pražské se zbouřily

 Mnohé nábožné panny, manželky a vdovy vidouce, co se tu v Praze na jich fa-
rách děje, a že tomu konšelé neodpírají, sešly se na rathauz a pánům žalobu svou 
přednesly, kterouž jedna panna z nich v ruce držíce četla slovo od slova takto: Milí 
páni a bratři! Prosíme Vaší Milosti pro milost Pána Jezu Krista a pro spasení a za-
chování v víře křesťanské vší obce města, abyste netiskli ani nedopustili tisknou-
ti od kostelův kněží věrných, ještoť drží pravdy boží stále a řádně od mnoha let, 
bludův a výtržek všetečných písmem svatým nedůvodných se varujíce a se i lid 
poddaný jeho zákonem, božím přikázáním a životem Páně Kristovým zpravují-
ce a zpraviti učíce a toho mnozí vědomi jsou i obce tohoto města a také jinde po 
České zemi, proti kterýmžto, jakž slyšíme, někteří povstali, stojíce o jich utisk-
nutí, a některé již utiskli. Jakož to na Novém městě, na Poříčí nějaký Prokop Tá-
borský bez povolení starších na to postavených zrotiv se s některými, roztrhl ve-
lice tu osadu velikou, ani běží pryč, stejskajíce sobě a žalujíce, že se ten tak tu ne-
řádně vtiskl. I v jiných osadách, jakožto u sv. Mikuláše a u sv. Michala, jimž osa-
da viny nedává, a bojí se, by jim nebyli vsazeni pyšní, v sobě doufající a všeteč-
ní kněží, jimiž jsou zavedeni mnozí po Čechách i po Moravě, Že obce Táborské 
byly na potřebné a mnoho dobrého pomocné, toho jsme od nich vděčni a nadě-
jem se také, že mnozí z nich Boha se bojí a jsou dobří, a však ne jedni z nich kně-
ží a jiní z obce pohlaví mužského i ženského klesli ve víře proti důstojné svátosti 
Božího těla a Boží krve, i proti některým kusům jiným, jakožto oni sami vyzná-
vají, a mnozí z nich se tomu protiví, a ty bludy rozhlásily se téměř po všem křes-
ťanství a nejvíc v této Praze. A byly jsme napomínány tento rok, abysme, se tako-
vých vystříhaly, a kteříž sem jdou buďto kněží nebo laikové, muži neb ženy, aby 
byli zkušováni a takoví nebyli trpíni, abychme všickni byli jednostejné víry Kris-
tovy pravé. A to ač jest prvé před námi zachováno, téhož od Vaší Milosti žádáme, 
abyste svou pilnost přičinili, neb to někomu věrnému poručili. A dále někteří kně-
ží z nich sem přišedše, vyznali,že toliko chléb požehnávali a víno, nevěříce, by tu 
bylo Boží tělo a Boží krev, v tom bludu také lidem dávali, a v modloslužbu zavo-
dili. A některé ženy praví, že od táborských kněží jsou zpraveny, aby samy sobě 
posvěcovaly, a to častokrát činily; některé již praví, že se toho chtí káti. A mělili-
by se tyto nehody díti zde u nás v těchto obcech, byloťby veliké rozdělení a všech 
obcí zkažení. A tu, kde jsme dříve ku pravdě přistoupily již bychme od pravdy 
i od víry pravé odpadly hanebně. Protož, kteří sem přicházejí, z nich buďto kně-
ží neb jiní, nevíme, jsouli pravé víry o Božím těle i o jiných kusích, čili nic. I bo-
jíme se, by někteří z těch nebyli bludní na víře, neb by někdo nestoupil na stolici 
a něco nevedl proti Bohu, proti víře i proti dobrým obyčejům těchto obcí pod ká-
záním slova Božího, jakož napřed jest povědíno. A vy to vidouce, ano vás to do-
chází, častým napomínáním, nedbáte toho zastavfiti ani komu poručiti. Pakliby 
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se kdo k tomu chtěl přičiniti, bráníte a sstavujete, jakobyste stranu drželi, a z to-
hoť jest veliké roztržení v obcech. A tak, kde jsme se nadály více jednoty za vás, 
tu, což můžeme znamenati více rozdělení nežli za dřevních pánův. Protož prosí-
me vás, polepšte toho a přičiňte se k tomu skutečně, ať všecka Praha ví, i jiní, že 
to kazíte, aby na vás domnění nebylo. A tomu knězi na Poříčí nedopouštějte více 
kvaltu činiti v kostele před Božím tělem ani kde jinde po Praze, ani komu takové-
mu jinému a dřevního kněze navraťte zase k kostelu, neb proti němu osada neví 
žádné viny, ani proti jiným dříve jmenovaným kostelům. Paklibyste toho nechtě-
li učiniti, tohoťby nám velmi žel bylo i každému dobrému, ještoť jest pravé víry, 
a musilibychom se k tomu přičiniti podlé Pána Boha a jeho pomocí s věrnou mod-
litbou, neb byste chtěli sjednati jednotu v tělesných věcech, ale ne v duchovních 
na víře. Také ješto zde byli kněží táborští nyní, tu ste jim u Matky Boží v Tejně 
dopustili směle se na stolice tisknouti a proti kněžím těchto obcí a proti celé obci 
mnoho lživě mluviti , na potupu netoliko kněžím zdejším ale obcem o přijití na 
milost Konrada ku pravdě Boží i jiné kusy, jenž se tíhnou k roztržení těchto obcí, 
a to se v kostele stalo veliké roztržení v lidu a reptání, nechtíce tu Božího těla. 
A tu někteří z vás konšelův byli přitom a nic jste k tomu neučinil a neřekli, jakož 
slyšíme, jinou chudou hostinu opustivše, těm kněžím šesti neb sedmi kázali jste 
dáti půl čtvrty kopy, jakož toho dořekl kněz Čapek sám na kázání. Také prosíme 
vás, když voláte obec nebo starších z obce na radní dům pro obecní dobré, abyste 
nevolali toliko těch, jenž strany drží podlé přijímání osob neb to vše do vás dobře 
mnozí znamenají a již z některých znamení nektěří se toho domnívají. Také jed-
náteli jednejte úředníky pravé víry, aby na ně nebylo domnění zlé o pikhartství 
a šibalství etc.
 Konšelé vyslyševše tu řeč až do konce, velmi se hněvali, a zůstavili je všec-
ky na rathauze a rozkázali, aby manželky ustoupily na stranu a jiné aby zůstaly na 
témže místě. A tak je rozdělili. Aby je spíše mohli zkrotiti. Ale ženy strach s sebe 
složivše, mužské srdce přijaly a nižádným způsobem na různo se rozděliti nechtě-
ly. Protož konšelé porozuměvše, žeby proti nim nemohli učiniti, listu, kterýž před 
nimi čten byl, požádali, aby před nimi položen byl. Aniž toho nad nimi nemohli 
míti pro kteroužto věc s rathauzu sešli, jako za dvě hodiny tam v světnici zavřeli, 
a po dvou hodinách svobodně jim odjíti dopustili. Ale starším obce to prohlášení 
ženské velmi se líbilo, kteřížto také v shromáždění obce potom učiněném, když 
opět ten list jedna panna čtla, neodmlouvali. (M. Vavřinec)
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Sněm duchovní v Praze

 Již vejš dotknuto, že Kunrad arcibiskup pražský sněm duchovní na den sv. Pro-
kopa do Prahy uložil, kterýž se také dotčeného dne v domě Karlova učení praž-
ského začal. Však že arciviskup tehdáž v Roudnici jsa, do Prahy přijeti nemohl, 
anebo snad nechtěl, nemocí se vymlouvaje, dvěma mistrům a jáhnům, totiž mis-
tru Prokopovi z Plzně a mistru Příbramovi svou moc jako svým náměstkům po-
ručil, aby oni, přijmouce to k sobě, ještě jiné takové osoby, jenž by se jim hodné 
viděly, způsobili, zřídili a sjednali ty věci, kteréžby k pokoji, k spasení a k jedno-
tě všeho kněžstva českého směřovaly. Protož ti mistři mistra Jakúbka ze Stříbra, 
bakaláře písma svatého a Jana kněze, kterýž toho času všecko město spravoval, 
sobě ku pomoci vyvolili. Ačkoli kněze Jana obec kněžská poběhlcem nazývala, 
protože z kláštera želivského byl vyskočil, nechtíce nad sebou míti zlé pověsti člo-
věka, a když nic neprospěli, ti čtyři shromážděné kněžstvo v koleji Karlově na čty-
ři strany rozdělili. Jedna strana byla Pražských, druhá Hradeckých, třetí Žateckých 
a čtvrtá Táborských a každé straně místo zvláštní okázali. To zřídivše podali ně-
kolik artykulů na ně, aby rozváživše jich, odpověď na ně dali. A k kterým artyku-
lům by více stran povolilo, při těch aby zůstali. Když se pak v neděli po sv. Pro-
kopě všecko kněžstvo shromáždilo, a mnozí také páni přítomni byli, jakož Jin-
dřich z Rožmberka, Viktorin Boček z Kunštátu, potomního krále Jiřího otec, ně-
kteří z obojího města konšelé i rytíři a panoše. Tu mistr Příbram vstoupiv na sto-
lici, kdež se lekcí o sv. Písmě čítaly, dole psané artykule vypravoval a prvé tázal 
se ještě na každý artykul, takáliby povolení dali. A když všecky jiné strany arty-
kule chválily, sama strana táborská odmlouvala, zvláště proti těm věcem, kdež se 
řádův kostelních dotýkalo. Byli tedy čteni artykulové následující: 1) Nábožným 
i věrným srdcem věříme i celou myslí vyznáváme a tvrdíme, že všeliká slova sva-
tého písma Nového i Starého zákona mají býti sprostně a nepohnutedlně podlé 
smyslu, jak to duch svatý za pravý a obecný uznává, ode všch věřících čtena a dr-
žána, a to vůbec vypravujeme a zvěstujeme. 2) Víru obecnou od apoštolův vyda-
nou a víru velikou na velikém sněmu Nicenském a od Athanasia tvrzenou i se vší 
vírou křesťanskou, kteráž byla v prvotní církvi vyznávána a držána, věrně zcela 
držíme, oznamujeme a v ní věříme. Všeliká také vyučení a svatá, rozumná, křes-
ťanská, apoštolská ustanovení prvotní Církve, kterouž za matku a mistryni víry 
křesťanské obecné ctíme a od ní odstupovati neslušné býti se domníváme, držíme 
a jich zachovávati usilujeme a přikazujeme tak, což jsou apoštolové učili a ona 
starožitnost zachovávala, i my také abychom měli a to zachovávali a ostříhali. 3) 
Aby poctivost a obecní řádové všeho kněžstva našeho ostříháni a zachováváni 
byli, a aby všecka všetečnost kněžstva v tomto království skrocena byla, za hod-
né se nám zdá, abychom čtyři muže hodné, uměním i životem zkušené, za hlav-
ní, za přední a vrchní kněžstva ředitele a správce v duchovních věcech s povole-
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ním ctihodného v Kristu a otce pana Konráda arcibiskupa pražského vyvolili, to-
tiž mistra Jakúbka, mistra Příbrama, mistra Prokopa z Plzně a Jana kazatele z No-
vého města Pražské, jichžto řízení a působení ve všech slušných a poctivých vě-
cech poslušni a poddáni upřímně býti slibujeme a zavazujeme se, dávajíce a půj-
čujíce jim plnou moc nad námi, aby všecky nespravedlivé trestali, způrné i trápi-
li a zpravovali, na fary uvodili, změnňovali, stavovali, kterakkoli jinak činili pod-
lé toho, jakžby řád žádal a spravelivost. 4) Všickni Kristovi kněží aby všecken zá-
kon zcela, pakliby s to nemohli býti někteří, aspoň Nový zákon aby měli a v něm 
s vší pilností čítali a učili se a na sobě zprávu příkladného života, čtení svatého 
apoštolského, i na jiných aby okazovali, a pomocni byli, slovo Boží neustále ká-
žíce a stále oznamujíce. 5) Aby žádný z kněží žádných novot neobyčejných proti 
čtení svatému neb proti starým přikázáním otcův svatých a proti rozličným usta-
novením nesměl začínati, učiti, kázati, dokavádžby té novoty k předpověděným 
zprávcům a ředitelům kněžstva nebo na sněm obecný kněžský nedonesl neb neo-
kázal a ji rozumně a křesťansky písmy svatými neb rozumnými důvody neprove-
dl, a zvláště o velebné svátosti a k těm věcem podobných skrze obec a kněžstvo 
pražské zapověděných, kteréž i my zapovídáme, aby jich žádný člověk držeti ani 
učiti se neosmělil. 6) Aby všickni v nejvelebnější svátost těla a krve Páně srdcem 
nejvěrnějším věřili a ústy prostě vyznávali tak pod způsobem chleba jako pod způ-
sobem vína celého Pána našeho Ježíše Krista pravého Boha a pravého člověka 
s svou vlastní krví i tělem s námi býti svou pravou bytností, a tak ode všech má 
držáno býti a věrně lidu zvěstováno i věřeno, a že táž velebná svátost těla a krve 
Pána Krista pod obojí způsobou chleba a vína kolikkrátkoli duch svatý vdechl – by 
buďto jednou toliko v tejden neb na každý den všem věrným křesťanům dospě-
lým neb nemluvňátkům se vší pilností a milostivostí s dostatečnou radou má býti 
vzdávána a jakožto dar všech milostí lidu chválena býti. 7) Aby při mši svaté 
všickni obětující kněží řád a obyčeje jak v první Církvi uvedený od svatých otců 
první církve potvrzený byly, přitom i oděv obecný, jemuž ornát říkají, pilně za-
chovali, ledaby něco nevyhnutedlného překáželo; však nemá nic zbytečného býti, 
nic příliš skvostného při tom býti. 8) Rozkazujeme, aby při posluhování všech sed-
mi svátostí svátost oltářní jakožto nejhlavnější a utvrzení všech ostatních nikdy 
opuštěna nebyla, ale při každé se rozdávala, poněvadž dle svědectví blahoslave-
ného Diviše: žádná svátost se řádně neposluhuje, kde se svátost oltářní nepřijímá. 
9) Aby žádný kněz nad ouroky, příjmy a statky městskými neb světským právem 
nepanoval, ale podlé evangelické a apoštolské chudoby živ jsa sprostým pokrmem 
a oděvem aby spokojen byl, naproti tomu nemá žádný světský pán almužny, stat-
ky duchovní a buď na čas buď na věčnost činěná obdarování sobě přivlastniti ane-
bo jich mocí vzíti. 10) Nařizujeme, aby se žádný duchovní neopovážil ani kostel-
ní ani světské věci zkupovati a z lakomosti zapovězené statkův rozmáhati, proto-
že to sněm Nicenský zakazuje a zapovídá. 11) Též ve jménu Pána Ježíše Krista 
a pod věčným zatracením přikazujeme zachovávati a ohlašovati, aby každý kněz 
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všecky veřejné a smrtedlné a božím zákonem zapovězené hříchy se vší snažností 
a beze vší své anebo cizí váhavosti hleděl na sobě a jiných kaziti, hubiti a vyko-
řeniti aniž nemá takovéto ohavnosti pro velikou ani na sobě ani na jiných shoví-
vati. 12) Aby žádný kněz za svátosti a za posluhování všech sedmi svátostí a ji-
ných duchovních věcí ani peněz ani darův nepřijímal, ani z ohledů pobožnosti za 
modlitby přijímati se neopovážil. 13) Aby žádný kněz s ženami obzvláště mladý-
mi nepřebýval, ba ani s nimi nezacházel, nerozmlouval, aniž do domů, lečby toho 
spasitedlná potřeba žádala, jich nenavštěvoval, ale jich se varoval. 14) Jestli se 
který kněz smilstva dopustí, má na ropk do žaláře vsazen skutku svého litovati, 
pakli častěji se ho dopustí má kněžství zbaven a z ouřadu svržen býti. 15) Postih-
nouli kněze několikráte opilého, jestliže krčmy navštěvovati a v kostky hráti bude, 
na měsíc do žaláře vsazen buď. 16) Také nařizujeme, aby se kněží oděvem a ple-
šem (habitu et tonsura) od jiných lidí rozeznávali, jednáním a pokračováním své 
povolání na jevo dávali, aby šatstvem a obuvem ne okrasy ale pobožnosti vyhle-
dávali. 17) Vyříkáme, aby kněz řečí oplzlých, marných, mrzkých, lajících aneb 
zlořečících nemluvil, ale dopustilliby se, aby z ouřadu ssazen byl. 18) Nařizuje-
me, aby žáci svárliví a bouřliví na kněžství svěceni nebyli a kdyby takoví nějaké-
ho posvěcení byli dosáhli, mají téhož zbaveni býti. 19) Aby žádný lidem kajícím 
a pokorným srdcem hříchy své vyznati a se zpovídati žádajícím nezbraňoval a žád-
nou všetečností jich od toho neodháněl. 20) Aby všickni kostelův správcové křti-
tedlnice určitým časem posvěcené a svaté oleje s křižmem ve všech svých chrá-
mích měli, o ně se starali a dle obyčejného spůsobu mazáním, otazováním a od-
povídáním a vymítáním zlých duchů děti křtili a křtěným hned, ač jsouli spůsob-
ní a pokrmů schopní svátost těla a krve Kristovy podávali. 21) Kdyby duchovní 
v jakékoli důstojnosti postaven vyřknutím biskupským a nebo jiných zvolených 
za jakoukoli vinu právem odsouzen byl, nemá ho žádný člověk světský hájiti a za-
stávati, než má spravedlivému vyřknutí duchovnímu poslušen býti. 22) Přikazu-
jeme, aby každý kněz, kterýž čas a příležitost má, povinen byl hodiny říkati, leda-
by rozjímáním a přemyšlováním u písmě svatém, aneb jinou užitečnější prací za-
neprázdněn byl. Kterýby ale po chvíli měl a čas, , kde by se modliti anebo študý-
rovati mohl, zmařil, proklet budiž. 23) Ohlašujeme též, pro uvarování některých 
nebezpečenství, aby řády kostelní, kteréž rozumně a z příčin důležitých v obcech 
Pražských jsou opuštěné, držány a jmíny byly za opuštěné lečby rozumná a uži-
tečná příčina mezi to vstoupila, aby takoví obyčejové a řády zase přijati byli. Tato 
tedy svatá a rozumná vyřčení a řízení ustanovujeme, anobrž staré sněmy a usta-
novení obnovujeme, prohlašujíce se ve všem, že u víře Pána našeho Ježíše Krista 
nechceme nikoli v ničemž újmy nějaké činiti, nýbrž budemeli v něčem jiném lépe 
přesvědčeni, hotovi jsme všecko zkrušeně napraviti. (M. Vavřinec) Z toho všeho 
se viděti a porozuměti může, jakého náboženství tehdy Čechové byli, a čím se od 
církve katolické dělili. Píše Veleslavína, že ten byl začátek administrátorův a kon-
sistoře pražské pod obojí přijímajících v království Českém, kteréhož potom císař 
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Zikmund maje za krále země přijat býti, majestátem svým potvrdil. (Calend. 
P. 371)
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Kterak Pražané kláštery kazili a hradu Mostského dobývali

 Pražané zprávu majíce, že Němci Míšeňští okolo Bíliny a Mostu jim překá-
žejí na jich zboží, hned při začátku července měsíce poslali své jízdné i pěší do 
těch krajin, aby s Žateckými a Lounskými spolu sberouce se, táhli na nepřáteli. 
Když k Doksanům přitrhli ten klášter panenský vybrali a ohněm zkazili, neboť 
panny již předtím se z něho vystěhovaly. V sobotu před sv. Marketou k městu Bí-
lině přitrhše, outokem ho dobyli. Ale Němci, jenž tu leželi, na hrad utekli. A na-
zejtří Pražané také toho hradu se zmocnivše, mnoho rytířův, kněží a panoší, po-
hříchu! tu spálili. (Continuator Benessii ab Horzovic) Odtud se k Teplicům obrá-
tili, a přitrhše k klášteru panenskému, abatyše jich dobrovolně přijala, a hojností 
potravy je opatřila. Ale Pražští ty panny z kláštera vyhnavše, jej osadili. Abatyše 
však s pannami z města se bravše, na cestách od chasy pražské z oděvů zloupeny 
byly. Potom táhli k klášteru Oseku, kterýž prázdný nalezli, neboť mniši do lesův 
byli utekli, jej spálili. Potom chtěli město Most oblehnouti. Ale že Míšeňští blízko 
byli a jim silně překáželi, poslali do Prahy o posilnění. Protož dvamecítmého čer-
vence vyjelo opět z Prahy množství jízdných i pěších k Bílině táhnouce, s nimiž 
také kněz mnich Želivský a kazatel Novoměstský, jehož Hájek Hanibalem nazý-
vá, vyjel, a spojivše se vespolek, k městu Mostu pospíchali, a hned horu hradovou 
opanovali. Potom zdvihše dva praky a dvě děla škody veliké hradu činili, řkou-
ce: ha, ha! Nebožátka! Jakož jsme učinili těm na Bílině, také i vám učiníme a dva 
syny hejtmana vašeho na taras přivážíce, k vám šturmem půjdeme. Z toho strach 
a hrůza padla na hradské, neboť zvěděli, kterak Pražané Bá¨íliny, hradu téměř ne-
dobytedlného, v krátkém času dobyli, protož za rokování přátelské žádali. A když 
purkrabě Mostský s syny svými od Pražan zjímanými, s některými s vojska se se-
šli, tu synové otce svého velmi snažně prosili, aby Pražanům hradu postoupil. Teh-
dy otec těch dětí slzavě odpověděl: milí synové! Tohoť učiniti nemohu, aniž mi 
sluší, neboť ten hrad jediné mně a žádnému jinému poručen není. A když úmluva 
se nestala, Pražští k hradu učinivše outok předhradí i vrata hradu spálili. Hradští 
jsouce tím zděšeni, slovy pokojnými volali, řkouce a prosíce, aby to probůh učini-
li a je s hrdly propustili, že jim chtí hradu sstoupiti. A když ten plačtivý hlas jako 
všem, a zvláště urozeným líbil se tak, že je chtěli propustiti, jediný kněz Jan, krve 
lidské žádostivý, odmlouval, řka: Cožby vám to prospěšno bylo, dopustiti jim sjí-
ti, a potom na jiném hradě jich znovu dobývati, zdaliž nevidíte, že Pán Bůh chce 
je dáti v ruce naše, to učiníce učiníme s nimi, jakž se nám viděti bude. A tak Pra-
žané nabádáním toho kněžíka smlouvy nechtíce učiniti, v obléhání hradu Most-
skéhodále pokračovali, při kterémžto, jak mistr Vavřinec píše, od vojska Pražské-
ho se mnozí zlí skutkové páchali. Jehož slova jsou tato: mlčím o násilí ženském, 
ale povím, co se při vězních dálo: neb jednoho Němce na taras přivázavše, někte-
ří s ním chtěli k šturmu jíti, však jiní toho nechtěli dopustiti. Jiného, kterýž se po-
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dával, všecko, cožby chtěli, učiniti, do ohně uvrhli, kterýžto sedmkrát z ohne vy-
skočiv, od nich umlácen byl do smrti. A jiných skutků nekřesťanských mnoho pá-
chali. Ta věc nebyla tajná mosteckých měšťanův, kteřížto také Čecha dosáhnouc, 
s trubači jej z města vyvedše, spálili. Dále píše: a že Pán Bůh, spravedlivý soud-
ce, nic zlého nenechá bez pomsty, ale každému podlé skutků jeho odplacuje, pro-
tož zrušena jest Pražanům naděje o dobytí hradu a naplněno přísloví, jenž dí: co 
jsem mohl, nechtěl jsem. A co jsem chtěl, nemohl jsem.
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Pražané od Míšeňských poraženi

 Stalo se pak, že na den sv. Sixta, totiž šestého srpna lid markrabův míšeňských 
s mnoha tisíci pěšími a jízdnými Němci a Čechy přitáhl. Tu byli Zikmund Hlaváč 
Děčínský a Mikuláš Chduý páni čeští, kteříž se také městu Mostskému a hradu 
na pomoc s svým lidem přiblížili, aby Pražany s pole sehnali. Pražané, vojsko ně-
mecké vidouce, a ještě vítězství neobdrževše, loupež mezi se dělili řkouce: onoho 
Němce můj kůň bude, a onoho Němce mé odění. A když Míšeňští čela svých zá-
stupů zřídili, a k hoře se přiblížili, Pražané též učinili, aby se nepřátelsky potkali. 
Strach a bázeň neslýchaná při obojích vojštích byla, a když se bitva počala, sta-
lo se, že jeden kněz táborský Barta řečený, s velebnou svátostí předcházeje zástu-
py, jakož Táboři měli obyčej, od Míšňanův se všemi bratřími jeho následujícími 
ukrutně kopími a meči zamordován byl, a jeden Němec monstranci s tělem Božím 
vzav, svátost vyvrhl, monstranci ztloukl a do toula vtlačil, což Pražané vidouce, 
náramně se toho zhrozili a za zlé znamení pokládali. Tu ti, kteříž čelo vedli, hřbe-
ty obrátili. To vidouce ostatní na outěk se dali, dvou prakův a dvou děl neb pušek 
(magnis piscidibus), mnoho vozův a jiných nástrojů válečných tu nechavše, jed-
ni do Žatce, jiní do Chomutova. do Loun, do Slaného, zpět se neohlídajíce, pospí-
chali. Kdyby byli Míšeňští nebyli přestrašeni a je honili, žádný neb řídký by byl 
Čech jich rukou ušel, avšak puškaři mnohé z vojska míšeňského, kteříž k nim na 
začátku bitvy na horu chtěli. zbili. A tak toho dne s obou stran na tisíc jich zhy-
nulo, ač kronikáři němečtí píší, že tu dva tisíce Čechův a pět set Míšňanův zabito 
bylo. A když ta hrozná pověst o velikém poražení do Prahy přišla, všecko město 
tím zarmouceno bylo. Ženy a sirotci hořce plakali, že muže a otce ztratili. Mno-
zí na kněze Jana naříkali, že mohše míti Most město, příčinou jeho takovou po-
rážku a škodu vzali, protož se na ten čas do Prahy vrátiti nesměl. Ale kazatelové 
pravili, že Pán Bůh spravedlivým soudem tuto ránu na Čechy dopustil, pravíce: 
Když na počátku spolu bojovali jsme pro obranu jeho svaté víry, všecky věci pod-
lé vůle jeho s pomocí jeho nám přicházely. Ale nyní, když bratří naši se dalo v ne-
šlechetný smysl, ne pro pravdu, ale pro loupež bojujíce, chudým statky nemilosti-
vě berouce, a ukrutněji než pohané bližní své mordujíce, rozhněval se Pán Bůh na 
nás, a dopustil ránu tuto na nás, protož opusťme zlé, vůli Boží se podejme líbez-
né a jemu se modleme ať ráčí svůj hněv od nás vzíti, a milosrdenství své ať nám 
ráčí navrátiti. Tak mluvili tehdáž kněží na kázání (Mistr Vavřinec) a dobře mluvi-
li, neboť v starých i nových kronikách mnoho příkladů nacházíme, že loupežnic-
ká a rozpustilá vojska, ač udatná, předce potřena bývala, jakž se i za časů našich, 
i nedávno u Šwarzfeldu přihodilo.
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O činech Žižkových v kraji Prácheňském a kterak oslepl

 Žižka s svými Tábory při obležení města Mostského nebyl, neboť se toho 
času v krajině Prácheňské potuloval a zemi hubil. Nejprv dobyl opět města Vod-
ňan, a tu mnoho lidí zbil a město spálil, tak že pusto leželo drahně let. Potom ob-
leh Bor Panský za Horaždějovici, a tu ležel až se i dali a když mu tvrze postoupi-
li, hned ji vypálil, nevěda, že jim pomoc táhne, i postavil se na horu k nějakému 
kostelíku, kdežto se hned zřídil. A tu na něho přitáhl pán z Rožmberka s množ-
stvím velikým lidu a s ním pan Krajíř s mnohými Němci, a s druhé strany Plaven-
ský a jiní páni, a tu se vůkol všude oseli. Ale on se mužsky bránil a mnoho nepřá-
tel zbil a zranil, tak že s hanbou ujeli a on s svými bratřími na bojišti ostal. Potom 
táhl dále, kam se mu líbilo. I položil se u hradu Rábí řečeného, jehož roku minu-
lého velmi lehce byl dobyl, a jej s desíti kněžími vypálil. Ale nyní mu tak snad-
ně nešlo, neboť ho jiní byli opravili a upevnili. A on chtě hradu mocí dobýti, štur-
moval k němu, a tu jemu druhé oko od zástřelu raněno bylo, tak že do cela osle-
pl. Pustiv od outoku, jel do Prahy, aby ho lékařové zhojili, kteříž jemu žádné na-
děje k zhojení nedávali. A tak byl od té doby slepec nevidomý, však nic méně po-
tom peřdce války vedl a mnohá vítězství obdržel. Aniž přitom hojení sobě poko-
je nedal, nebo, když se Pražané po té porážce Mostské opět k tažení chystali, aby 
rozptýlené po městech vojsko shromáždili a Míšňače ven z země vyhnali, Žižka 
jel s nimi, aby aspoň Němcům hrůzu dal, a tak přijeli až do Loun. O tom Míšeňští 
uslyševše, že by se Pražané sebrali a s Žižkou na ně táhli, z Čech se do své vlasti 
navrátiti pospíšili. (Mistr Vavřinec)
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Páni čeští chtěli království uspokojiti
 Že země Česká skrze vojnu s Míšeňskými, též i během Žižkovým přenáramně 
hynula, o tom nelze pochybovati. Také se při tom času stalo, že Plzeňští přitáhše 
do Rokycan, města se zmocnili zbivše a zjímavše mnohé, město zapálili a s veli-
kým loupežen se domův navrátili. To vše uváživše někteří páni i rytířstvo, umí-
nili tu záhubu království Českého zastaviti. Protož uradivše se, rok sobě tu nedě-
li po slavnosti Na nebevzetí Panny Marie v České Brodě uložili, tu chtíce, spo-
lu s Pražany o některé potřebné věci zemské rokovati. I učinili psaní Pražanům, 
aby posly z sebe některé na ten sněm plnou mocí vypravili. Pražané dali odpo-
věď těm pánům, že to chtí rádi učiniti. V tom se pak kněz Jan opět do měst Praž-
ských vloudil a nikoli nechtěl tomu svoliti, pravě, že ti páni jsou zrádci a nevěrní. 
Z toho byla velmi veliká roztržka v Praze, neb někteří chtěli tomu, co se těm pá-
nům prve psalo, aby se to tak stalo. A někteří z obce křičeli: nechceme se s těmi 
pány nevěrnými srovnati. Po dlouhých o to rozepřech skrze kněze jana vypovědí-
no, aby z konšelův dva vysláni byli, a dva z obecních, ne do Brodu, ale do Kolína, 
ne s plnou mocí, ale toliko na vyslyšení, a páni aby na Horách Kutnách byli, a tu 
za míli jednu jsouce od druhých po poslech vůli svou jedni druhým oznamovali. 
Ale páni vidouce, že poslové Pražští s plnou mocí nepřijeli, vyslali z sebe do Pra-
hy pana Oldřicha Vaváka z Hradce a pana Jana Sádlu z Janovic, kteřížto Pražan 
zvláštně napomínali, aby svým poslům k jednání s pány a rytířstvem plnou moc 
dali. A tu pan Oldřich a pan Sádlo kněze Jana přísnými slovy trestali a jemu do-
mlouvali, že kněžím nesluší v světské věci se plésti, jakž jest proti tomu sám ně-
kdy kázával. Jan tu domluvu velmi těžce nesl, Ti páni pak po dlouhém rozmlou-
vání do Hory se navrátili, vzavše sebou mistra Jana Příbrama a mistra Prokopa 
z Plzně, posly Pražské. A když více než dvě neděle spolu na každý den se scháze-
li, na tom zůstali, 1) aby páni své poselství k velikému vývodovi Vitholdovi po-
slali, že jeho za pána a krále přijímají, prosíce, aby nemeškal království Českému 
se přiblížiti. Ti poslové byli Vilém Kostka z Postupic, Hlad z Dubé z pánův, Vác-
lav Pivo a Václav Pavlíkův z Pražan. Ale když se ti poslové domův navracova-
li a do Ratiboře přijeli, tu je Mikuláš kníže Opavské zjímal, a vydal je císaři Zik-
mundovi, kterýž je, rozkázav nejprve v Brně postínati jejich čeleď, dal do věze-
ní na Šprymberg a odtud na Trenčín, v němž byli bezmála rok, až do dobytí Bro-
du Německého, když za jiné vězně byli směněni. (Welesl. Cal. p. 345) 2) na tom 
se snesli, aby osmnáctého dne měsíce srpna páni, rytíři, panoši i Pražané s jiný-
mi městy, se vší mocí do Brodu Českého se sjeli a odtud to vojsko tam, kde by se 
pánům Pražanům zdálo, obrátili. 3) Aby pana Oldřicha Vaváka mincmistrem uči-
nili, aby on peníze sbíraje, kteréž by do Hor přicházely, pro obecné dobré choval. 
To když se dokonalo, dne čtvrtého srpna se všickni rozjeli, pana Oldřicha na Ho-
rách zůstavivše, kterýžto hlízou jsa raněn, dříve tří neděl tam umřel. (M. Vavři-
nec, Hájek)
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Kterak Němci města Žatce dobývali a nedobyli

 Němci Míšeňští, vítězstvím u Mostu nadutí, chtěli ještě dále pokračovati. Ob-
rátili se k Chomutovu a Kadani. Ale hejtmané těch měst znamenavše, žeby jim 
odolati nemohli, zdi městské na několika místech zbořivše a některé domy zapá-
livše, do Žatce s lidem svým se přestěhovali a tak ta města Míšňanům postoupili. 
Jiný pan zástup těch Němcův Bílinu město obehnali vůkol a dobývali. Zikmund 
Děčínský pán českých, přítel Němcův míšeňských, hrad Kalich, jenž Žižka nad 
Litoměřici byl založil, obklíčil, chtě se ho zmocniti. Pražané o tom slyševše, dne 
třináctého srpna z Prahy vytáhli, sedlákův hojně ssebou nabravše, aby vojsko ně-
mecké mohli s pole sehnati. Ale Míšeňští o tom zvěděvše, od Bíliny odtrhli, a lidé 
Zikmunda Děčínského, nedočkavše se Pražan, od hradu Kalicha utekli. V tom pak 
přišly do vojska českého noviny, že nesčíslné vojsko německé z Říše do Čech vtrh-
lo a přímo k Žatci že táhne. A jakž Vindek (in vito Sigismundi imp.), kronikář ně-
mecký tvrdí, bylo přes sto tisíc lidu říšského, dobře oděného a branného, ač naši 
píší, že jich na dvě stě tisícův bylo. Jejichžto vůdcové byli duchovní volenci, to-
tižto Mohutský, Trevírský a Kolínský arcibiskupové, též i vývoda bavorský Lud-
vík syn vývody Klema, a jiní mnozí páni říšští. Pražané shlukše se u Slaného, vy-
pravili posly své k pánům, s kterýmiž byli za jedno smluveni, aby s mocí jakouž-
by mohli největší k Slanému přitáhli. K Žižkovi také posly vypravili, jeho prosíce 
o pomoc žádali, aby se mohli proti Němcům postaviti. Páni nemeškali táhnouti, 
a Žižka, jenž toho času na Orlíku byl, takto jim odpověděl: Prosím vás pro Pána 
Boha, abyste v bázni boží, jakožto synové nejmilejší, trvali a nestýskali sobě, když 
od něho trestáni býváte, ale rozpomínajíce se na rozmnožitele víry naší proti ta-
kovým zlostěm, které se od těch Němcův dějí, statečně se postavili, vezmouc sta-
ré Čechy, ježto zatknouce klanici za škorně, netoliko o Boží při, ale i o svou bili 
jsou se. A my pak milí bratří hledíce k takovému božímu a k obecnému dobré-
mu věčí snažnost máme naložiti, aby kdož můž, kej v rukou vzíti a kamenem lú-
čiti, vzhůru byl. A protož milí bratří, věděti vám dáváme, že lid sbíráme se všech 
stran proti takovým nepřátelům Božím a zhoubcím České země. Protož i vy kaž-
te kněžím, ať na kázání lid vzbuzují k boji proti takovému nepřáteli, a sami trhem 
volejte, ať všickni, kteří mohou pro starost a mladost, vzhůru jsou na každou ho-
dinu a myť k vám, bohdá, brzy přijedeme, jedno mějte chléb, pivo, obrok koňům 
připravený a všickni braň vojenskou, neb již jest čas netoliko proti domácím, ale 
i proti cizozemcům bojovati. Pomněte na váš první boj, ješto ste malí proti veli-
kým, nemnozí proti mnohým, nedění proti oděným statečně bojovali, však ještě 
ruka Boží není ukrácena, proto doufajíce v Bohu buďtež hotovi. Pán Bůh rač vás 
posilniti. Jan Žižka z Kalicha, správce lidu Táborského. Dán na Orlíku ten pátek 
po narození Matky Boží. (Neuere Abhandl. der k. k. Gesellschaft der Wissens-
chaften, s. 344) a ač již slepý byl, hned se také s svými Tábory k Slanému vypra-
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vil. Zatím pak Němci, velmi rychle pospíchajíce, Žatec se všech stran obehnali 
a hned v pátek před sv. Marou, totiž devatenáctého , šturm k městu dobře šestkrát 
pustili, ale Čechové, jichž asi šest tisíc v městě bylo, se statečně bránili a šestkrát 
Němce od zdí odmrštili. Však Žatečtí nebyli beze strachu, obávajíce se, aby se 
nevyjedli a hladem jsouce přinuceni, aby se vzdáti Němcům nemusili. Říšští zna-
menavše, že města mocí nedobudou, chtěli ho ohněm zkaziti, protož lapali ho-
luby a vlaštovice a vázali k nim sirky chtíce domy zapáliti. Ale nic jim to nepro-
spělo. Žatečtí uradivše se učinili outok na Němce, a tu jich u šibenice mnoho zbi-
li, a jiné zjímavše do města je přivedli. Ale nepřátelé den ode dne městečka, vsi 
a zámky v kraji Žateckém pálili, obojého pohlaví lidi, muže i ženy, staré i mladé 
nemilosrdně mordovali. A když tak celou krajinu vyplenili, počalo se jim potra-
vy nedostávati, a zprávu majíce, že se Pražané od Slaného hnuli, a že s Žižkou na 
ně pospíchají, stany své a všecko ležení dne druhého října zapálivše, na útěk se 
dali, i táhli přes hory do Němec chvátajíce. Žatečtí to znamenavše, táhli po nich 
na paty jim šlapajíce a je s několika tisíci honíce mnoho jich zbili a jiné do města 
živé přivedli. Když se Pražané do Prahy navrátili, tu bylo zpívání a zvonění hluč-
né po celém městě a Bohu díku činění, že takové množství nepřátel bez krve pro-
lití z Čech vypudili a vyhnali. (M. Vavřinec, Hájek, Veleslav.)
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O vtržení Uhrův do Moravy

 Když Říšané do Čech a k Žatci táhli, poslali své poselství k císařiZikmundovi, 
králi Uherskému, napomínajíce ho z přísahy, kterouž v Konstancí ičinil, aby s voj-
skem mezi ně přijel, hrozíce jemu, že volenci chtí jiného císaře opatřiti, jestliže 
nepřijede, Zikmund připověděl tak učiniti. A smluviv se s Albrechtem, vývodou 
Rakouským, dal mu jedinou svou dceru Alžbětu za manželku na den sv. Františ-
ka, s tou však výminkou, aby s ním se vší svou mocí na Čechy táhl. Dřív pak než 
se vojsko Rakouské zřídilo, vypravil Pipu Vlacha s množstvím Uhrův do Moravy. 
Ti vpád zůřivý učinivše, zboží pánův, kteříž se Pražan přidrželi, náramně hubili. 
I stalo se, že vsi a městečka pálili, pannám násilí činili, i dětem neodpustili, a kte-
réž jsou jali, ty pálili a zabíjeli. To páni moravští vidouce, bázní a strachem pora-
ženi byli, a nemohouce se k obraně sebrati, ani jeden druhému pomoci, před krá-
lem to sobě zjednali, aby při statcích, hrdlech a zdraví mohli zůstati. Téhož také 
času a měsíce knížata slezská s množstvím lidu do Čech vtrhli a v krajině chru-
dimské, tak jako Uhři v Moravě, hospodařili. Však uslyševše, kterak se Němcům 
při Žatci vedlo, a že domův táhli, také se do svých krajin obrátili. (M. Vavřinec)
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Kterak kněz Jan v Praze rozkazoval

 Kněz Jan, o kterémž již častěji mluveno, vida, že v Čechách nepřátel cizích 
není, počal v městech Pražských lid opět bouřiti a moc svou rozšiřovati. Protož 
v neděli po sv. Havle kázal v veliký zvon u Matky Boží Sněžné zvoniti, a tak obec 
obojího města k sv. Štěpánu na rybníčku svolal. A stoje na vysokém místě lid na-
pomínal, aby sobě jednoho hodného a věrného muže za hejtmana zvolili, a jeho 
všickni, opustivše pány jako nevěrné, poslušni byli. A když mnoho zlého a páních 
království Českého mluvil, povstali někteří z jeho roty a Jana Hvězdu z Vícemi-
lic, jemuž obecně Bzdinka říkali, velmi vychvalovali a žádali, aby on za hejtma-
na volen byl. A což na nich bylo volili jej, a hned všickni vysokými hlasy vola-
li: tak, tak. A kněz Jan tu hned jej před nimi za hejtmana vyhlásil. I dal jemu pl-
nou moc a ode vší obce poručil, aby neposlušné vězením a hlav stínáním skroco-
val a z města vypovídal. Také aby moc měl konšeli a úředníky kolikrát by se jemu 
zdálo, změniti, ustanoviti i složiti. A tu hned ještě dva z Starého a dva z Nového 
měst Pražských jsou voleni, aby jako hejtmané nižší vyššímu byli pomocni zvláš-
tě, kdyžby na pole vytáhli, aby žádný bez povolení těch hejtmanův z vojska se ne-
navracoval, ani z boje ačby se bojovati přihodilo pod ztracením hrdla i statkův aby 
neucházel žádným obyčejem. A to tak dokonavše a Pánu Bohu chválu vzdavše, 
domů se navrátili. Toto však volení a moci hejtmanům poručení starším obce vel-
mi se nelíbilo. Protož v Betlémě se sebravše, na rathauz vešli a prosili konšelův, 
aby týž hejtman moci sobě poručené bez vědomí konšelův a obce neužíval, a tu 
mluvili, že není slušné, aby ti hejtmané měli bez vůle konšelův v týchž slavných 
obce co činiti. K tomu všemu konšelé přivolili. Však nic méně po malém čase ti 
hejtmané pět konšelův, mužův hodných z rady vysadili, a jiných pět tam bez vě-
domí obce vsadili, A to se vše nabádáním a kázáním toho mnicha Jana dálo. (M. 
Vavřinec, Hájek)
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Kterak Jan Sádlo, pan český, sťat byl

 Již vejš dotčeno, kterak Jan Sádlo s panem Vavákem od pánův českých do Pra-
hy poslán jsa, mnicha Jana trestal, aby se v světské věci nepletl. Mnich Jan maje 
to vždy v paměti od té doby na pana Sádla velmi nevražil. I roznesla se o něm po 
Praze rozličná rozprávka a byl u některých Pražanův v nemalém podezření skrze 
to, že jsa od nich obeslán, s svým lidem jim na pomoc nepřijel. To když on uslyšel, 
hned k nim psaní učinil, od nich žádaje bezpečnosti, že chce k nim přijeti a z toho 
domnění se očistiti. Konšelé jemu odepsali, aby přijel bezpečně, že oni těm slo-
vům o něm mluveným místa nedávají. On tomu uvěřiv, v pondělí po sv. Havlem 
pojav ssebou své dva bratry Petra a Pukarta, jenž se též psali jako on, Sádlové z Ja-
novic, jel do Prahy, a tu hned od konšelův povolán na rathaus a bez všelikteraké-
ho slyšení dán do vězení, a hned toho dne, druhou hodinu na noc, bez správy křes-
ťanské, kteréž snažně žádal, sťat jest. Tělo pak jeho nazejtří z rathauzu bez zvo-
nění neseno a na hřbitově kostela sv. Mikuláše pochováno bylo. O témž Sádlovi 
Mistr Vavřinec píše takto: „Tentoť jest ten Jan, kterýžto krále Václava byl milost-
ník a první rada, jenž mnohé mistry, kněží i měšťany od hněvu královského bez-
pečny činil a to byl oumysl nenávistný některých v městě mocnějších proti němu. 
A tak větší strana Pražan smrti jeho tak rychlé želejíce plakali a mnozí kazatelové 
z toho zjevně a tajně konšeli trestali“. (M. Vavřinec, Hájek) Že se to pak vše po-
štíváním mnicha Jana, kazatele u Matky Boží Sněžné dálo, o tom žádný toho času 
veřejně mluviti se neopovážil.
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Kterak Žižka Rakušany zahnal a bludaře pobil

 Albercht, vývoda Rakouský, zeť císaře Zikmunda, chtě tchánu svému proti 
Čechům pomáhati, vyslal něco lidu válečného k Lomnici pod správou nějakého 
Krajíře, pána rakouského, aby se toho města zmocnil a Tábory, kteříž odtud vpády 
do Rakous činívali, z něho vyhnal. A tak ten hrad s měšťany Budějovskými obe-
hnal, Když o tom Žižka slyšel, hnev vzav sobě pomocníky z kraje Čáslavského, 
ačkoli na obě oči slepý, (quamvis utraque oculo caecus. Laur. Brzes.) k Lomni-
ci hradu pospíchal. To uslyšev Krajíř, jeho nedočkav, s pole utáhl a do Rakous se 
s svými obrátil. Žižka pak hrad ten dobře osadiv a špíží opatřiv, táhl k hradu Po-
děhusy řečenému a dobyv ho, celý spálil a rozbořil, jehožto zříceniny v lese blíž 
Netolic se podnes spatřují. Odtud se obrátil k Soběslavi, kteréž dobyv, zdi města 
s věží a kostelem obořil, neboť ta místa pánům Rožmberským, nepřátelům jeho, 
náležela.
 Žižka tu zvěděv, že Pikharti, nedávno z Tábora vyhnaní tam na nějakém os-
trově mezi Veselím a Hradcem Jindřichovým bydlejí. Ti lidé od nějakého sedlá-
ka, kterýž se Mojžíšem nazýval, svedeni jsouce, v bludy dříve neslýchané upadli 
a podlé přirození hovadského živi byli. Když potrav neměli, do ví okolních běhali, 
brali a lid mordovali. Žižka tedy nenadále na ně připadl, kteréž, ač se muži i ženy 
velmi bránili a jednoho panoše Žižkovi zabili, dne devátého prosince porazil a čty-
řidcet jich obojího pohlaví zjímal, z nichžto žádný roucha neměl, Ty naháče kázal 
Žižka všecky zbíti a spáliti, jednoho toliko muže zůstaviv, jenžby skutky jejich vy-
pravoval. Vyznání muže toho kázal Žižka napsati, a poslal je Pražanům. Položím 
něco tuto, aby se vědělo v jaké hovadství a bludy lid obecný padá, když se učení 
církevního spouští a na svůj rozum mdlý spoléhá. I praví Žižka: Nejprvé, že jsou 
ti lidé svedeni Martinem Loquis o přijímání těla a krve Pána Ježíše, chléb obecní 
nazývají tělem Božím i každou krví. Kněh žádných nemají, aniž jich dbají, nebo 
zákon Boží v srdcích svých psaný mají, tak oni praví. Modlitbu když říkají, teh-
dá takto pějí: Otče náš, jenž jsi v nás, osvěť nás, buď vůle tvá, chléb náš dej nám 
všem etc. Víry neříkají, neb víru naší za blud mají. Svátkův žádných nedbají, než 
den jako den mají, a sedmý den sedmým věkem vykládají. Nebe nad sebou stře-
chou nazývají, a že Boha v nebi a čertů v pekle není, jedno v lidech zlých a Bůh 
v dobrých, to praví. Církev svatou již opravenou svědčili a zde se věčně živu býti 
věřili. Pána Ježíše Krista bratrem svým jmenovali, ale i proto, že umřel, nedově-
řili. Zákon svůj takto vedli: všickni, muži i ženy, svléknouce se, okolo ohně nazí 
tancovali a každý s leckterous a každá s leckterým hřešiti běželi, potom se v řece 
koupali a všickni v jedné boudě líhali. Když z ostrova výpady činili, žádnému ne-
odpouštěli, než vše napořád, muže, ženy i dítky mordovali, vsi, městečka i lidi pá-
lili, a to vše v noci páchali, přivodíc ono písmo, když dí: o půl noci křik se stal. 
Svým věrným pravili, že když na ně potáhnou nepřátelé, že všickni oslnou, a jim 
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nic nebudou moci uškoditi. Zimy ani horka se nebáli, než nazí po světě běhati se 
nadáli, jako Adam s Evou v ráji. A to jsou všechno v hrdlo lhali, protož hanebou 
smrtí ten outerý po sv. Lukáši zhynuli. Dotud Žižka. (M. Vavřinec) Háje kroni-
kář snad podlé jiného rukopisu, o nich toto napsal: Skrze hanebné kázání Martina 
kněze řečeného Loquis, mnozí z Táborů ještě v horší bludy upadli a počali je nej-
prvé rozsévati nedaleko Hradce ve svi, kteráž slove Strážnice. A ti scházejíce se, 
divné hříchy i sodomské páchali, a potom jeden ostrov mezi Hradcem a Veselím 
opanovali, a nazí, muži i ženy, chodili, a měli mezi sebou za správce nějakého ko-
váře Rohana z Veselí, a toho bohem nazývali, pravíce, že tak všickni lidé na svě-
tě, jako Adam a Eva, nazí chodili a choditi mají, protož jim lidé říkali Adamníci. 
Jednoho pak času, připravivše se v šaty a odění táhli tajně k Prčici, a tam nočním 
časem vskočivše, všecky mladé i staré zmordovali, a městečko vybravše, vypá-
lili. To uslyšev bratr Žižka, s synem někdy Vavákovým, táhl na ně k tomu ostro-
vu, a oni ho uslyševše, rychle se v svou zbroji připravili, statečně se bránili a hra-
deckých tu mnoho zbili. Žižkovi bojovníci s strany druhé, statečně proti nim bo-
jujíce, přemohli je s velikou těžkostí, a Boha jich, toho Rohana kováře velmi těž-
ce zabili, neb byli nad míru mnoho do něho šípův nastříleli, a on vždy stál bránil 
se, až jej přílišnou mocí porazili a cepami tak dlouho, až umřel, mlátili. (Hájek 
fol. 397) Eneas o těch Adamnících mluvě, toto praví: Slýchal jsem já pak od pana 
Oldřicha z Rožmberka, když jsem byl v Čechách, že i on měl v vězení svém ne-
kolik mužův a žen té sekty, a ženy že jsou to zjevně a neukrytě mluvily, kterakby 
nebyli svobodní ti lidé, kteřížby oděvu a zvláště nohavic užívali, a ty také v žalá-
ři u něho dlily, kteréž potom po roce, když spolu s muži upáliti rozkázal, že jsou 
s smíchem, radujíce se a zpívajíce na smrt šli a plamen ohně trpělivě snesli. (Ane-
as Sylv. c. 41)
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O tažení Žižkovým k Krasýkovu a Žatci

 Plzeňští králi Zikmundovi, jakožto pánu svému, vždy věrní jsouce, městům 
odpadlým mnohé škody činívali. Takť se stalo, že osmmecítmého července téhož 
roku, když ještě Pražští drželi pole v kraji Žateckém, Plzeňští, Čechové i Němci, 
k Rokycanům přitáhli, města šturmem dobyli, mnoho lidí zbili a zjímali, a zapá-
livše město s velikým loupežem domův se navrátili. Šestmecítma pak října tvrz 
Šětnovice, kterouž byl Žižka osadiol, vybojovali a víc než šedesát lidí obojího po-
hlaví tu zmordovali. Potom se k hradu Krasykov řečenému, kterýž Žižka byl osa-
dil, obrátili a jej obehnavše, silně ho dobývali. Žižka o tom pzrávu maje, rychle 
s lidem svým ku pomoci tomu hradu táhl. A zloupiv vsi a městečka okolo hradu 
ležící, špíže na hrad dodal. Potom se bral na Plzeňské, aby je s pole sehnal, a oni 
již hřbety obraceli, když jim pan Plavenský s množstvím svého lidu ku pomoci 
přispěl. Žižka nemoha jim odolati a na tom dosti maje, že hrad špíží opatřil, táhl 
k Žatci. Plzeňští s Plavenským spojeni Žižku honili a s ním na cestě často harce 
mívali a když Žižka s svými u Žlutic na horu Vladař řečenou přitáhl, tu se s svý-
mi vozy opatrně obklíčil a zavřel a maje děla (pixidibus adaptatis) pohotově. ne-
přátelům statečně odpíral a jim se bránil, ačkoli tu nečasem, zimou i hladem trá-
pen byl velmi. Obehnal se také příkopy, jichžto něco ještě podnes se vidí, takže 
nepřátelé k němu žádného přístupu neměli. A když tu tři dni leželi, pro hlad lidí 
i koní, nemohouce déle vytrpěti, spustivše se s hůry rukou mocnou se skrze ne-
přátelské vojsko probivše, k žatci pospíchali. Žatečtí proti Žižkovi vyjevše přátel-
sky ho vítali a do svého města uvedli. (M. Vavřinec)
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Přitažení vojska pražského k Hoře Kutné

 Blízko hodův Všech svatých přišla zpráva do Prahy, že se král Zikmund na Če-
chy strojí a vojska shromažďuje. Protož Pražané sebravše se táhli do pole a když 
k městu horníkův s přiblížili, hejtmané pražští k prosbám obyvatelův rozkázali, 
aby se pěší s vozy svými k Čáslavi uchýlili. Ale někteří u brány svádu učinivše vo-
lali a jiným dali návěští, aby přišli a o to stáli, aby měšťané vojskui učinili opatře-
ní. A do města proti vůli všech svých hejtmanův všedše před obědy do domův ži-
dovských se obořili a vše, co nalezli, násilím pobrali. Téhož také dne na kostely 
se obrátili, v nichžto obrazy, varhany a oltáře na kusy roztřískavše svátosti z ol-
tářův vyvrhli, z čehož se Horští velmi horšili, plakali a velikou lítost měli. Ti ne-
zbední bojovníci až do čtrnáctého listopadu tu pobyvše, k Malešovu vytáhli a obe-
hnavše ten hrad smlouvu učinili a na den sv. Alžběty veň se uvázali. Potom do 
Čáslavi přitáhše, tam nepřátel čekali. Pražané, kteříž také za těmi k Hoře táhnou-
ti umínili, chtěli se potravou na tu cestu opatřiti. A zvěděvše, žeby pod Karlštej-
nem zásoba špíže ležela, vytáhli na den sv. Martina na noc, aby ji pobrali. Císař-
ští, kteříž na Karlštejně leželi, vystřeženi jsouce, což bylo lepšího, na hrad unes-
li a Pražanům mužsky odpírali. Pražané špíže tu nenalezše, chalupy a boudy pod 
hradem spálili. Také kostel vybrali a tělo Boží z nádoby stříbrné vysypavše, ná-
dobu schovali a do Prahy přinesli, z čehož se někteří těšili, jiní pak velmi horšili. 
Vidí se z toho všeho, že vojsko pražské velmi bylo nezbedné a pikhartstvím na-
kažené. (M. Vavřinec)
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O různici kněží pražských

 Mistr Křišťan farář u sv. Michala města Pražského vždy o staré řády pražské 
stál a jich hájil, protož s knězem Janem kazatelem časté hádky míval, tak že lid 
pražský děliv, někteří se Křišťana a jiní Jana přidrželi, a každá strana svého učitele 
hájila, což v obci mnohé různice působilo. Konšelé to uváživše, povolali obou těch 
kněží před sebe, a tu je purkmistr smluvil, aby se vespolek milovali, jeden druhé-
ho obhajoval, aby se v učení srovnávali a sobě pomocni byli. Ta však smlouva nic 
nepomohla, nebo nazejtří, totiž v neděli po sv. Martinu učedlníci kněze Jana po ká-
zání obědním se vespolek napomínali, aby do domu a kostela sv. Michala vskoči-
li a na mistra Křišťana a kněží jeho se obořili. O tom kněz jan slyše, jim toho ne-
odmlouval, ale povolil. A hned několik set sebraných dům kněžský a kostel chtě-
li vylámati a mistra Křišťana utopiti. že jim však jiní toho bránili, mnohá potup-
ná a hanlivá slova propověděvše odešli, však tom způsobili, že nějaký kněz Vilém 
kazatelem u sv. Michala proti vůli mistra Křišťana ustanoven byl, kterýžto svými 
kázáními více bořil nežli stavěl, což i jiní činili. A tak pro kněží pražských odpor-
ná kázání obec pražská velmi škodně byla rozdělená. Protož zdálo se starším měs-
ta, aby mistři a kněží spolu rozjímali o ty věci, kteréžby byly příčinou těch různic 
a svárů v obci, tedy se k rozkázání konšelskému opět v koleji Karlově na den sv. 
peti bratrův shromáždili a tu mnoho artykulův sepsali a čtli, aby je všickni držíce 
se srovnali. Třetího pak dne někteří z těch kněží na rathaus s těmi artykuly vyslá-
ni byli, aby je tam obci čtli, a když k tomu přišli, že ti čtyři kněží, kteříž na sněmu 
duchovním dne sv. Prokopa drženým za ředitele ustanoveni byli, při svých ouřa-
dech i potomně zůstati mají, tu se následovníci kněze Jana zdvihli a hlasitě vola-
li, že nechtí k těm čtyřem kněžským ředitelům svoliti, ale aby sám kněz Jan všec-
ko kněžstvo spravoval, a byloliby potřeby, aby k sobě mistrův, kteréžby chtěl, po-
volal. K tomu kněz Jan povstav rukou mlčení učiniv pravil, žeby nebyl schopen 
takové množství pokrytého kněžstva spravovati, avšak pod pošmournou poko-
rou pravil, že mistr Jakoubek a Jan Kardinál, ať jsou ředitelé, a já chci býti po je-
jich boku, a břímě ačkoliv těžké chci s nimi nésti a trpěti. Potom čten byl artykul 
o očistci a tu se učedlníci Janovi velmi rouhali, řkouce: již opět očistcem vyjeli, 
aby nové sváry ztropili. Konečně zapověděli aby žádnému mrtvému nebylo zvo-
něno, ani kterého zpívání žákovského při provázení mrtvého aby nebylo, ale kaž-
dý pochovej svého mrtvého bez řádu kostelních. A když ty věci dokonali, do voj-
ska Pražského, kteréž tehdá v Čáslavi bylo položeno, poslali a všecky věci, kteréž 
se na rathause dály, vzkázali; také aby kněz Jan ředitelem všeho kněžstva byl voj-
ska povolení a vůle žádali. A když se mezi nimi různice stala, naposledy k Jano-
vi kazateli svolili, aby on byl ředitelem všeho kněžstva, tak ovšem, aby tři mistři, 
totiž Jakoubek ze Stříbra, Jan Kardinál a Petr Engliš byli jemu přidáni ku pomoci. 
Že však ti mistři v mnohých věcech Janu mnichu odporni byli, stalo se, že mnozí 
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z obce ke všem mistrům pražským velkou nenávist vzali, takže ve dne v noci mi-
strům se protiviti nepřestávali. I žádali a prosili, aby mistři jako svůdcové a pro-
tivníci pravých kněží byli zmordováni, neb ztopeni, neb z města jako psi vyhnáni 
a vyštváni, a nikdy do toho města aby se nenavracovali. Ale nestalo se tak, neboť 
mistři také mnoho přátel a učedlníků v obci Pražské měli (M. Vavřinec), však ky-
selost mezi kněžími pražskými vždy trvala k veliké újmě náboženství a tak se stá-
vá, když se kněží biskupa aneb konsistoře spouštějí a žádnému poslušni býti ne-
chtějí. (M. Vavřinec)
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O druhém tažení krále Zikmunda do Čech

 Zikmund, císař a král, zprávu maje, že Čechové mezi sebou roztrženi jsou, 
umínil na ně udeřiti. Shromáždiv množství Uhrův, Tatarův a Rakušan, dal se na 
cestu a přijev do Moravy, tu vojsko jeho loupežením, pálením a mordem veliké 
škody činilo, zvláště na statcích pánův, kteříž se Čechův přidrželi. V brně jsa, všec-
ky pány, rytíře a panoše k sobě svolal pod bezpečenstvím. a takl se množství těch 
pánů moravských v Brně sešlo. Král mezi tím město se všech stran lidem oděným 
osadiv, pánům a rytířům oumysl svůj oznámil, řka, že jest je proto svolal, aby se 
odpřisáhnouce pokání hodné od legáta, kterýž tu tehdáž byl, přijali. Páni se za ně-
kolik dní rozmejšlovali, co by činiti měli, a vidouce, že král hněvem od nich žádá 
svého propovědění, odpovědí, a že Uhři v odění k rozkázání královu hotovi jsou, 
strachem poražení připověděli tak učiniti. Způsob přísahy byl v tato slova: Já pří-
sahám na Boží umučení, že těch čtyř kusův, kteréž jsem s jinými svými pomocní-
ky bludně držel, totiž o božím těle a krvi pod oběma způsobami přijímání, každé-
ho kněze kázání, zjevných hříchův rušení a zboží kněžím odjímání, a také koste-
lův boření, kněží a zákonných lidí zahlazení, ani žádného bludu jiného, od Círk-
ve svaté a Římského kostela odsouzeného a zvláště, kteréž jsou drželi a kázali 
neb psali mistra Jan Viklef a mistr Jan Hus a jich následovníci nechci více drže-
ti, ani vésti, ani následovati slovem, skutkem ani radou. Item přísahám, že držeti 
chci víru křesťanskou ve všech kusích tak jakožto drží a držeti bude církev svatá 
a Římský kostel a poslušen býti papeže a biskupa svého a kněží od nich daných 
a ustanovených v tom což se víry dotýče a v jiných věcech, což k jich přikázá-
ní sluší. Item přísahám, že všecky kacíře a bludné lidi v víře křesťanské a zvláš-
tě, kteříž držeti budou bludy svrchu psané duchovní nebo světské na svém zboží 
neb kdežkoli je najdu neb zvím se všemi jich pomocníky neb jim přejícími pod-
le své moci chci tupiti a hubiti a k tomu i životem pomocen býti neb jich brániti. 
Tak mi Bůh pomáhej a sv. jeho umučení a sv. čtení. Potom jim všem legát papež-
ský udělil rozhřešení kacířství a všech hříchův. Král pak na stolici soudné sedě, 
pana Haška z Ostroha a pana Václava z Strážnice proto, že se v Brně nepostavili, 
všeho jich zboží a dědictví odsoudil a to v dsky zemské a panské vepsati kázal.
 Král Zikmund to vše v Brně vykonav, hnul se k Jihlavi městu s šedesáti tisí-
ci lidu jízdného a pěšího, a dobyv tu, pány české ke dni sv. Alžběty k sobě obe-
slal, jim bezpečenství slibuje. A přijeli k němu tito páni: Čeněk z Vartmberka, Jin-
dřich z Rožmberka, Vilém Zajíc z Hazmburku, Jan Městecký, Půta z Častolovic 
a mnozí jiní páni a rytíři, neboť se od měst Pražských odtrhli proto, že obce Praž-
ské Janem kazatelem proti nim zbouřené byly a pány české stínaly. Slíbili tedy cí-
saři Zikmundovi, že jeho za krále přijíti, jemu v tom radni a pomocni býti a jeho 
se přidržeti, však aby přestal od pálení, kažení a hubení království a obyvatelův 
země České, což on učiniti slíbil. A hnul se s takovou mocí skrz Humpolec a Le-

©
 J

iří
 R

ak
 

& 
AC

EC
S,

 2
00

7



228 F r a n t i š e k  M a r t i n  P e l c l

deč k Hoře a lid jeho ukrutný přáteli i nepřáteli nekřesťansky hubili, vsi, městeč-
ka a hrady ohněm pálili, ženám a pannám násilí činili až do usmrcení a král toho 
všeho ač přísně zapověděl nemohl překaziti. S jiné také strany Tataři skrze Mora-
vu táhnouce, na Poličku město české připadli a tam sto třidcet lidí obojího pohla-
ví ukrutně zamordovali. Vojska Pražské, kteréž toho času v Čáslavi a u Hory le-
želo, znamenalo, že pro malost lidu svého nemohlo by odolati tak veliké moci cí-
sařově, nměsta osadivše, skrze Hradec Králové ku Praze táhlo, kdežto se na den 
sv. Kateřiny navrátilo. (M. Vavřinec)

©
 J

iří
 R

ak
 

& 
AC

EC
S,

 2
00

7



 N o v á  k ro n y k a  č e s k á ,  I V  229

Kterak Pražané s Žižkou na vojsko císařovo táhli

 Konšelé pražští poradivše se, co by v tak velikém nebezpečesntví činiti měli, 
ihned vyslali posly a listy k Žižkovi a bratřím táborským i ke všem jiným městům 
a sedlákům, aby ku potkání se s králem do Prahy přijeti nemeškali, jestliže milu-
jí svou víru, čest a vlast. Když tak poslové do rozličných krajin země České bě-
želi, první den měsíce prosince Žižka, ačkoli slepý na obě oči, s svými bratřími 
a sestrami, s vozy, jezdci a pěšími do měst Pražských přitáhl. Kněží táborští voj-
ska předcházeli, velebnou svátost podle svého obyčeje nesouce. Žižka velmi po-
ctivě, jako kníže země od Pražan přijat byl, neboť kněžstvo pražské naproti němu 
s velebnou svátostí vyšlo, a v městě na rathause a v kostelích v veliké zvony hluč-
ně zvonili. Žižka tu v Praze pobyv osm dní, s svými Tábory k Hoře Kutné táhl, je-
hož druhého dne Pražané s svým lidem následovali. Horští, zvěděvše Žižkův pří-
jezd, vyjeli proti němu jezdecky, a zevnitř táborské salvně vítali, ale vnitř a v srd-
ci reptali proti nim, a ne nadarmo, nebo věděli, že jest táborský lid neskrocený, 
k vzetí hotová a k zabití silný i ukrutný a že kněží jejich žádného řádu v slouže-
ní mší svatých nezachovávají. A přihodilo se, že na zejtří kněží táborští do koste-
la sv. Jana vešli a obyčejem svým mše sloužili, k nimžto se mnoho lidu Horského 
sešlo dívati se žádajíce. A tu viděli jednoho ze všech kněží an beze vší přípravy 
kostelní, žádného obyčejného řádu kněžského nezachovávaje, mší slouží, kterak 
toliko hlavu k zemi sklonil a zadek zdvihna na maličký čas, coby mohl otčenáš 
odříkati, a povstav hned slova posvěcování nad chlebem říkal a v kališích kterak-
koli zlámaných, železných neb čistcových i dřevěných víno posvěcoval, vysokým 
hlasem volaje: Pán náš Ježíš Kristus když jest večeřel vzal chléb, žehnal etc. a tak 
oběť, kterouž v ruce držel na kusy lámav, nejprv sám přijal, potom kněží přistou-
píce, každý sám sobě bral, a posléz bratřím a sestrám narůzno klečícím rozdávali, 
a to beze vší poctivosti činili. To vidouce Horští, tak muži jak ženy, velmi se nad 
tím horšili, a na ezmi plivajíce, a reptáním s kostela šli, a mezi sebou přemlouva-
jíce, pravili: nyní věříme, což jsme do této chvíle slýchali, že Táborští jsou praví 
a nejhorší kacíři, a od té doby králi Zikmundovi náchylni byli a tím horlivěji jeho 
příjezdu žádali.
 Když pak zpráva do Hory přišla, že se císařští od Ledče hnuli a k Hoře se při-
bližují, to Žižka s Tábory a Pražany na pole vytáhli, a obklíčivše nad Horou tvrz, 
Tábor řečenou, od krále vystavenou, okolo ní se položili přijetí kráílova tu čeka-
jíce. A když král přijeti prodléval, někteří pánové a rytíři čeští a moravští Čáslav 
dobře osadivše, také do Hory přijeli. Na den pak sv. Tomáše ráno po mšech kně-
ží na kázáních oznamovali, že páni urození s Žižkou a Pražany rozkázali, aby 
všickni, kteříž tu v městě ještě leželi, byli hotovi povstati na pole proti králi, aby 
se krále, jenž se s vojskem přibližuje, nebáli, a pozvoněvše k šturmu, všickni bra-
nou Kouřimskou vytáhli. A když sotva dvoje hony do Hory odtáhli, král s svým 
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vojskem v mnohých zástupích počal se k vojsku pražskému přibližovati. V nej-
větším houfu emzi množství jízdných bylo mnoho set volův zavříno a obklíčeno, 
aby Pražané vidouce tak veliké množství byli spíš přestrašni a k utíkání popuzeni. 
Ale Pražané to pozorovavše nic se nestrachovali, a vzavše pole, vozy se se všech 
stran otočili, mezi něž cepníky a jiné ozbrojené zřídili a mnoho děl k střílení při-
pravili. A když kněží učinili maličké napomenutí, všickni na zem padli a horlivě 
se modlili. Z modliteb povstavše, mnoho nových rytířův nadělali, aby tím stateč-
něji a směleji bojovali. Královští outok učinivše chtěli se mezi vozy probíti, ale 
kolikrátkoli se o to pokusili, vždy s velikou škodou odehnáni byli, a tak se obě 
strany až noc přišla, udatně potýkaly. Mezi tím se však stalo, že Horští, na Tábo-
ry nevražíce, veliký zástup královských do města pustili a co tu ještě Pražských 
bylo, všecky zmordovali. To zvěděv Žižka, musil se jinak položiti, neboť králov-
ští Horu majíce, odtud špíže dostávali, a Pražští nedostatek jídla a pití majíce, hlad 
a zimu trpěli. Protož Žižka hnuv se, na vojsko královské silně střílel, a je z leže-
ní vytiskl. (et excussis pixidibus Regem cum totali excercitu a positionis loco re-
pellunt. M. Laurentius Brzezyna, qui hic finit) A hned ráno položil se pod místem 
Kank nazvaném. Ale královští jej tu se všech stran obklíčili, nadajíce se, že se jim 
musí vzdáti. Ale když přišla noc Žižka, otočiv se vozy, vytepal se z nich brannou 
rukou, a táhl na Kolín, a to bylo před Vánoci. (Kronika skrze Jakuba Brazydyna 
z Hory Kutny sebraná)
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Kterak Žižka nový lid zbíral a pro vojsko zřízení založil

 Žižka tu v těch bojích mnoho lidu ztrativ, poradil se s Pražany, a Kolín město 
dobře osadiv, táhl dále, aby se zsílil. A zbera lid okolo Jičína a po všech těch kra-
jích, vojsko své opět zpravil a rozmnožil, neboť jemu někteří páni čeští a rytíři, 
též i města Hradec nad Labem, Čáslav, Jaroměř dvůr a jiná množství lidu posíla-
li.
 N.B. Jetzt kommt die Žižkische Kriegsordnung im Bogen bodenn sie gehört 
liefer. Sie ist schon censurirt, und stehet in den Abhandlungen.
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Kterak Žižka vojsko císařské porazil a z Čech vyhnal

 To vše zřídiv Žižka a maje lidu množství, vytáhl zase proti králi Zikmundo-
vi, a sebral se u Kolína a král ležel u Hory. A vytáhl do pole lid Žižkův z Kolína 
v outerý na Boží křtění, totiž šestého ledna a položil se v Nebovidech. A najdou tu 
v Nebovidech děvku v stodole ano ji Uhři, pášíce s ní smilstvo, násilí učinili až do 
smrti. I zželelo se toho Čechům velmi, a takto mluvili: Námť náleží toho pomstí-
ti neb hrdla svá za to dáti. Král Zikmund voda to veliké množství vojska české-
ho, a že se mu potravin nedostává proto, že Uhři okolo Hory tvrze, dvory a vsi se 
vším spálili, kázal také Horu zapáliti, aby se na ní Táboři neosadili, a zjímav star-
ší Horníky, kázal je přivázati provazy k vozům. a Horu zhubov, táhl pryč a Žižka 
táhl za ním. Ve čtvrtek po Božím křtění Žižka postihl krále u Habrů a tu se posta-
vili proti sobě. A když Žižka postiskl se na Uhry, oni hned prchli k Německému 
Brodu, a tu se opět postavili a šikovali. Král sám se tu nezastavil, ale táhl před se. 
Kteříž tu zůstali, ti byli zbiti a zjímáni a jízdní, kteříž utíkali mimo města přes Sá-
zavu řeku se brali. Ale led se s nimi prolomil, a tu jich mnoho v řece ztonulo. A ne-
chali tu před městem vozův devět kop plných, natlačených a vrchovatých s roz-
ličným zbožím, i klenotův jakožto mísy stříbrné, peníze a roucha rozličná, a bylo 
tu kněh rozličných, křesťanských a židovských, žeby jich na tři fasuňky nepobral, 
kteréž Uhři, zloupivše v Čechách kostely, chtěli do své země vésti. Žižka rozkázal 
svým hejtmanům, aby ty kořisti věrbně a právě mezi bojovníky rozdělili. Čecho-
vé tu přeleževše noc, hned ráno po mšech k městu šturmovali ten celý den v pá-
tek, Brodští se statečně bránili, se zdí kameny házejíce, a když byl večer, Praža-
né od šturmu odstoupili. V sobotu ráno rokovali o pokoj, jiní pak zatím do města 
lezli, a tak vpadnouce v město lidu na několik tisíc zmordovali, metavše je z ra-
thauzu, jenžto na meče, oštěpy a sudlice dolů padali. Mnichy, které tu zastihli, na 
hranicích dříví a písaře arcibiskupova Hovoru v sude spálili. Potom město zapá-
livše, tak ho zkazili, že nějaký čas pusté stálo. Vlci a psy jedli těla na rynku, po-
tom což nedojedli, pochovali sedláci na hřbitově. A od Hory táhnouc na cestách 
k Německému Brodu dva tisíce Uhrův zabili, kromě těch kteří se na ledě provalili 
a ztopili, jichžto na šest set nalezli. Tu Pražané zjímali pana Záviše Černého, rytí-
ře, pana Hynka Červenohorského, Borovského, rytí ře Polského, a Mirovice rytí-
ře, s kterýmižto vyměnili své vězně, totiž pana Hlasam pana Kostku a jiné, kteréž 
král v Trenčíně choval. Pak v pondělí ráno po mšech, neboť kněží táborští kaž-
dý den mše konali, Žižka kázal těch sedm korouhví, kteréž Uhrům pobrali, roze-
stříti, a posadiv se pod nimi, zmužilejší bojovníky na rytíře pasoval. (Continuator 
Benesii ab Horzovic, Hájek, Brazydyn) Potom do Moravy i do Uher táhl. Praža-
né se domův navrátili, však na té cestě velmi ukrutně sobě počínali: klášter Želiv 
zbořili, mnichy spálili a jiné zmordovali. A v Vilémově též učinili i klášteru Sedl-
ci neodpustili. (idem)
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Kterak kněz Jan kazatel sťat byl

 Pražané vidouce, že kněz Jan, mnich premonstrátský, kazatel Novoměstský, 
mnoho na se bere, do světských věcí se všetečně míchá, obec bouří, konšely kdy 
chce z rady vysazuje a jiné sází, pečeť jim dává i od nich bere kdy chce, králov-
ské důstojenství sobě osobuje. I sšedše se konšelé na rathauz s některými starší-
mi z obce, volili nad sebe hejtmana Haška z Veliše, a tu on s nimi všecko rozvá-
živše, na tom zůstali, aby toho buřiče odklidili. Kterak se to vykonalo vypsal svě-
dek očitý, což tuto slovo od slova položím a píše takto: Pro ukrácení a stavení 
mnohých řečí, jenž byly o smrti kněze Jana, kazatele obce Pražské, já, jenž jsem 
při tom byl na rathauze Starého města Pražského a jenž jsem viděl a slyšel, kterak 
jsou se k němu měli jeho nepřátelé, a kterak on jim zase odpovídal nevěda o jich 
lstivém o jeho krve vylití skonání, tímto napsáním vyznávám všem, kterak se jest 
dálo a jinak nic. V druhou neděli postní (osmého března) po obědním kázání při-
šli dva konšelé jeden novoměstský a druhý staroměstský hledajíce kněze Jana, že 
jeho páni o pilné věci potřebují, a nenalezše jeho doma šli pryč. Potom několik po-
slův proň přišlo a vždy doma nebyl nalezen, pak jako po dvou hodinách opět posel 
přišel, tu ho nalezl doma, i řekl k němu: Kněže Jene, pániť vzkázali, abys dnes na 
rathauz nechodil, nebo již páni dolův sešli, než v zítře po samém kázání rač přijí-
ti. Tehdy jda na zejtří po kázání, opjav mně ssebou i šel, a na cestě, než jsme do-
šli k rathauzu, potkali jsme dva konšely, ani proň jdou, aby pospíšil, že páni jeho 
čekají.A když jsme přišli, já chtěl před světnicí zůstati, a jeden z těch dvou kon-
šelův řekl: Kněže Jene pojmi toho ssebou. A když jsme vešli do světnice, všickni 
proti němu povstali a velmi ochotně přivítali, A když sedl s nimi v lavicích, tehdy 
Petr Věžecký řekl: Kněže Jene radiž nám o výjezdu na pole, kam bude lépe jeti, 
do Moravy - li s bratřími Táborskými, jenž toho na nás velmi žádají, čili k Krasí-
kovu. Kněz Jan řekl: zdá se mi, abyste obeslali bratří Táborské, ať se sberou s obcí 
Klatovskou, Sušickou, Domažlickou, Píseckou, a my obtečeme Hrádek, a tuť 
k nám věrní odevšad potáhnou. A odtud pošlem jízdné a lidu něco pěšího, ať s tá-
borskou obcí a s jinými Krasíkov retují. A Věžecký Petrs purkmistrem, oba smě-
jíce se řekli: rovně jsi se s námi kněže Jene oumyslem srovnal. Tehdy purkmis-
tr řekl poslu: nu, chutně jdi pro pana hejtmana , pana Haška, ať ihned ráčí přijíti, 
neb jest toho pilně potřebí, a jiné posly rozeslal pro purkmistra a konšely Nové-
ho města Pražského, a poslu, kterýž šel pro pana Haška, řekl: pověz pánu, žeť již 
kněz Jan přišel, ať pospíší. A po malé chvíli přijde hejtman, a Věžecký Petr řekl: 
Pane hejtmane, toť se kněz Jan rovně s námi oumyslem srovnal o pole. A po malé 
chvíli řekl purkmistr staroměstský, ježli přišli ti všickni, pro kteréž jsme listy ro-
zeslali. Posel řekl že již a on jich kázal zavolati. A když přišli řekl jim purkmis-
tr: A kde jest Jeroným Šrol a Jíra Rukavičník? Tu počna se hněvati kázal poslovi 
pro ně jíti, a kázal jim ven vystoupiti, až by i ti dva přišli, a když vystoupili, řekl: 
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Milý kněže Jene, tebeť jsou poslušni, přičiň se k tomui, abychom je smířili, než 
na pole vyjedem. Tejdy kněz Jan vyňav deštičky počal mluviti, řka: chceteli obec 
srovnati, toto máte zachovati: neberte domův, vinic a jiných věcí, což k komu ve-
liká obec dala a služebníkův vzkušených, Pánu Bohu i obci věrných tak haneb-
ně nelučte od sebe, a zvláště Bzdinky a jiných, neb jich tak nikdy nesmíříte, než 
k větším kyselostem vzbudíte. A vzhlédl na Haška a řekl jemu: Pane Hašku, kdy-
bys ty co dobrého této obci učinil a ji věrně něčím posloužil, a oniby tě potom ne-
poctivě jako nevěrného odstrčili, byloťby to líbo? a on řekl: ne jistě nebylo, a kněz 
Jan řekl: nečiňtež jiným. Tehdy purkmistr staroměstský poče mluviti, řka: nech-
me toho, kněže Jene, staneť se podlé rady tvé, a když to pověděl, kázal pozvoniti, 
a posel vkročí do světnice a purkmistr řekl jemu: milý, jižli jsou tu všickni s líst-
ky? a on řekl: ještě není Jeronýma Šrole a Jíry Rukavičníka, i kázal posli, aby ve-
šli, kteříž přišli, a když přišli, pan Hašek šel ven – a velmi po malé chvíli rychtář 
s biřicem vskočiv do světnice, křiče: stůjte, zjímáni jste, i počal biřické pachol-
ky palcátem bíti, aby hned svláčeli a vázali. A přistoupivše dva zcedli kněze Jana, 
a on kynuv rukou řekl: ponechtež mne, již vám dobře rozumím. A když jej pustili, 
šel ke dveřům, jimiž vstupují do světnice, v kteréžto obec bývá, i kleče u lavice, 
sepnuv ruce tu dobrou chvíli poklečel, a vstav šel mezi ně do lavic a počal s nimi 
něco šeptati, a purkmistr řekl: jižť kněže Jene jinák býti nelze, a on řekl: probůh, 
rozmyslte se o to, nicby o mou smrt nebylo, ale sámť neumru, víte ještě, co z toho 
přijde, jáť bych byl dávno nedbal, coťby tu duši ze mne vypudilo, i řekl: prosím 
vás, odpusťte mi k knězi jíti, i přijdouc ke mně za stůl ke dverům, Pánu Bohu se 
vinen dal přede mnou z hříchův, a to mi řekl: můj bratře, jižť já odtud nikoli ne-
vyjdu, než mám za to, žeť tobě nic neučiní. Milý bratře, pomůželiť Pán Bůh, pro-
siž tam kněží ať s obcí až do té krve vylití věrně pracují a zraditi jí nedají, a dav 
mi ruku, řekl: můj milý bratře, Bůh tě žehnej a prosím tebe tím snažněji popros 
Pána Boha za mne. A odšev ode mne spínav ruce a sklopiv hlavu počal po světnici 
choditi, a biřicové jiné v ty časy vázali. Petřík Rezek vzřev, an kněz Jan tak chodí, 
ano ho ani drží ani svláčí, domnívaje se, žeby mu nechtěli nic učiniti, řekl: milý 
kněže Jene, přimluv se, ať z toho něco horšího nevyjde. A kněz Jan řekl: toť já se 
přimlouvám milý bratře, buď nám hříchův žel a zemrouce půjdeme spolu k Pánu 
Bohu, a kynuv rukou řekl: mníš ty, bychť já odtud vyšel, nevyjde již kněz Jan od-
sud, a počal opět choditi po světnici, jakoby něco myslel, a jiní bratří, kteříž jsou 
s ním stínáni, každý přišed ke mně Pánu Bohu se vinen dal z hříchův – a když je 
připravili k své vůli, i řekli: podiž s nimi kněže Jene, a on ihned neřekl slova i šel 
před nimi napřed z světnice, sepnuv ruce řekl: otče nebeský, děkujiť, žes mi dal 
od svých trpěti. Pak dále praví, kdož jsou tu byli, že se pokorně měl a beze vše-
ho strachu pod meč hlavy naklonil. A kat nám pravil, že klekl sepnuv ruce, a kat 
jemu řekl: milý kněže Jene, dáš ruce, ať svíži, neb bych nemohl tak nic učiniti, 
a tak svázav jemu ruce opak, i sťal mu hlavu i jeho bratřím aneb tovaryšům dva-
nácti. A to se stalo v pondělí den sv. Strachoty a Crhy. Dotud ten očitý svědek. (Ex 
chronico Joannis Durich de Sommersberg)
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O zbouření obcí Pražských skrze stínání kněze Jana

 Ten svědek očitý píše dále v tato slova: Potom po malé chvíli, zvěděvše to 
Novoměstští, zvonili k šturmu u Matky Boží Sněžné, a obec zběhše se, nemajíc 
k správě znamenitějšího, než Vítka od Červených zvonů, i běželi do Stafrého měs-
ta k rathauzu, a ti chvíli konšelé utekli z rathauzu někudy vzadu, a tu přiběhše na-
lezli Haška hejtmana, an jezdí krotě lid a pravě, že knězi Janu nic není, a obecní 
mnozí zvolali, řkouce: neníliť mu nic, kaž nám jeho ukázati, a vidouce, jak plete 
i zkřikli naň druzí: ha, ha, zrádný nevěrný pane i s jinými zlosyny, zamordovali 
ste nám kazatele našeho milého. A on s svými obrátiv koně, jel pryč, a oni po něm. 
A zatím zastavil žoldnéřův s samostříly několik se v Železné ulici, a když se obec 
proti němu zbouřila, hned se rozprchli a utíkali jeden druhého porážejíce. A obec 
přiběhše, jedni vrata rathauzská sekali, plechy odlupujíce, a druzí okny a střecha-
mi tam se dobývali, a dobyvše se tam, i zjímali ty některé a jinými rathauz osa-
dili. Pak brzy nějaký z obce nalezl hlavu kněze Janovu, i vyběhl s ní z rathauzu 
a vběhl s ní na hromadu hnojovou a počal ji lidu ukazovati. A uzřevše lidé hlavu 
kněze Janovu, dali se v takový křik, pláč, hřmot a žalost, ježto já nevím, by kte-
rý člověk uměl to právě vypraviti. Potom také dosáhl jí nějaký pacholík, i běžel 
s ní pryč přes ulice s divnou chtivostí. A potkav jeho kněz Jan farář z Březnice, 
chtěl mu ji vzíti a on s velikým pláčem a křikem nechtěl ji z ruky pustiti, až mu ji 
vydřel, a vzav ji chodil po ulicech. Tu opět ten pláč a lámání rukou od žen a dětí, 
také řvaní i od mužského pohlaví dálo se, že mnozí velikým hořem omdlévali 
a braň z rukou pouštěli, nevědouce co jsou. I pochodiv s tou hlavou po ulicech, 
vida náramné od lidu starého i mladých dítek kvílení, nikdy k nim nemohl prá-
vě promluviti, také sám velikým hořem podjat jsa, jedva k Matce Boží Sněžné se 
navrátil. Zatím lidé vzavše tělo kněze Janovo, vložili na máry a opět s nesmírnou 
žalostí, pláčem a řvaním vešli do kláštera, v kterémž on kázal, a tak pro ukrocení 
a pro rozjímání domův museli to tělo v kaple zamknouti. Pak nazejtří oblekše ho 
v albu a uloživše v rakev vynesli před Boží tělo k velikému oltáři zpívajíce. A po-
tom kněz Jakub pomocník kněze Jana v kázání vstoupiv na stolici, mluvil k lidu, 
op kteréžto řeči, po kteréžto řeči vzali tělo a pod stolici, na kteréž kázával, je po-
chovali. A bylo při témž pochování tak veliké zarmoucení v lidu, že některé jako 
polomrtvé z kostela vláčeli, někteří se zbláznili a jiní unaveni jsouce, v ložích le-
žeti zůstali. (ex eodem)
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Kterak Pražané smrti Janovy mstili

 Pražané kazatele svého pochovavše, ještě po ulicích běhali, a všecken lid, aby 
té smrti pomstil, napomínali, pravíce: krev hříšná za krev svatou ať jest vylita. A tu 
se nejprv na konšele obořili, je zjímali, domy zloupili a všecky statky jich pobra-
li; potom lidé vztekli velikou kolej, a všecky jiné koleje vybili, železné dveře vy-
lamovali, a libráře výborné rozsapali a knihy rozebrali, roztrhali a spálili. A zjí-
mavše mistry na rathauz je vsadili. Také do židovské ulice vskočili a mnohé židy 
obrali a zbili. Jiní shromáždivše se nové konšele sobě zdělali, mezi nimiž v starém 
městě byl Jeronym Štrol nejznamenitější a na Novém městě Charvatský bratrem 
svým. Pak v středu stínali znamenité a velmi staré měšťany, totiž na Starém měs-
tě Prokopa Jidáška a Jakuba /…/ , Jana Rytíře, Johanka od strakatého vola, Anto-
nína knihaře konšely, a potom rychtáře sama třetího, a na Novém Městě Brykcý-
ho zvonaře a Jaroše od stříbrné hvězdy. Pak byla svolána všecka obec Staroměst-
ská, a tu se radili, co mají těm mistrům učiniti, kteréž v vězení na rathauze měli 
a dlouho se o to smluviti nemohli, neboť někteří o to stáli, aby také stínáni byli, 
protože knězi Janovi překážku činívali, až konečně na tom zůstali, že je do Hrad-
ce zavezou, aby se tam hříchův káli, kterýchž se dopustili. A tak byli vyhnáni mi-
stři tito: Jakoubek, kazatel betlémský, Příbram, Engliš, Prokop Plzeňský, Křišťan, 
Martin Pražský a Kardynál. Jan Rokycana, jakož i hejtman Hašek napřed z Prahy 
utekli. (Drazedyn, Hájek) O přenešťastný národ, kterýž krále své z země vypuzu-
je a obecný lid ku panování zbuzuje.
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Kterak Žižka do Uher táhl a s tíží se odtud vybil

Žižka po dobytí Brodu Německého táhl s svými Tábory na Moravu. Obrátivše se 
k Poličce, všickni z Meyta, z Litomyšle a z Svitav utekli, neboť ti ukrutnícu všecky 
pálili a lid mordovali. Na Mohelnicy dne trhového připadli a několik set lidí zbili. 
Letovských soukeníkův tak mnoho zmordovali, že se jimi pod hradem voda zasta-
vila, a třikrát k hradu šturmovali, až se na něm dali. A tak mnohé škody železem 
a ohněm, kudyž táhli, způsobivše, u hranic se položili. Tu nějaký čas pobyvše, na 
Žižku domlouvali, aby někam dále tažení učinil. Vypsání toho tažení, kteréž něja-
ký svědek přítomný způsobil, položím tuto slovo od slova, jenž takto vypravují: 
A on Žižka zpraviv čtyři řady vozův a děl, což mohl nejvíce, i táhl přes hory do 
Uher, i tu jemu Uhři tažení nebránili (1422) a když jedmu nepřekáželi, chtíc zda 
by se ubezpečil a z řadu nikterak povystoupil, zdaby jej tak poraziti mohli, neb se 
naň velmi silně jezdecky sebrali a sebravše se naň táhli, i množství děl měli. A on 
porozuměv tomu, že dobře není, obrátiv sobě zase vozy k Moravské zemi a takto 
je zpravil: Nejprve sobě lidi v vozích zpravil jízdní i pěší a táhl s zavřenými vozy 
a takto sobě krajní vozy zpravil proti každým vozům se dvěma pavézama a za ty 
pavézy po dvou neb po třech střelcích, a to z té příčiny udělal: jestliže by mu na ta-
žení chtěli do vozův vskočiti, aby toho ti bránili, neb ten den těžkému tažení před 
nimi přišlo, neb když se nejednů pozastavil, velmi mu do vojska bili, i nemohl 
jim víc odolati, ale táhl jest až do noci, a to z té příčiny, aby ho nemohli tak v noci 
shlédnouti, kde se položí, a do vojska mu bíti a v svém vojsku nedal žádných oh-
ňův dělati. A oni pojezdíce okolo něho, nemajíc kde koňův uvázati, museli do vsi 
jeti, a to podál, aby před ním také bezpečni byli. A tu on poležev, co se mu zdálo, 
táhl pozejtří k jednomu jezeru, kteréž bylo mezi jedním vrchem, a takto se u něho 
položil: jednou stranou k jezeru a druhou za vršek, a to z té příčiny, chtěliliby do 
vojska stříleti, aby jej přestřelovali, a sám takto udělal: pojav pícní vozy, vytočil 
je na ten vršek, a udělal z nich na přední brány baštu, i v zadní druhou a vkopavše 
je vypravil do nich děla, a tak ten den bezpečně tu ležel, i tu noc. Opět potom třetí 
den od toho jezera táhl k jedné vodě kteráž teče k Starhradu i položil se u té vody, 
a tu se velmi bál poražení, aby přepustě mu unes lid přes tu vodu, celou noc vko-
pával krajní vozy od jednoho břehu až k druhému, a s druhé strany vody přepra-
vil sobě pícní vozy, i též je vkopával, tak aby na ně jízdní nemohli, a všecky bře-
hy skopal tak, aby mohl všemi čtyřmi řady táhnouti přes tu vodu. Když ono vpus-
tivše jej do té vody s vozy, pokusili se mu k zadním vozům, když on je od těch zá-
kopův odbil, neboť pěšky i jezdecky k němu šturmovali a on jich tu mnoho zra-
nil a pobil. I děkoval Pánu bohu že mu ráčil pomoci přes tu vodu se přepraviti. 
I hned táhl odtud mezi jedny lesy, kdež jsou bahna i luhové, i položil se takto mezi 
zákampi, aby k němu z děl bíti nemohli a tu přes noc zůstal, čtvrtý den táhl k je-
zerům jedním neboli k stavům, kdež jsou za Tarnovou a tu sobě zpravoval vozy 
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vybíraje z placních řadův a to jako, kdež mu v krajních řadích mnoho koní a vo-
zův pobili i polámali. A on položiv se u těch stavův zpravil sobě ty všecky věci. 
Pátý den táhl k jedné stráni. Tu naň opět přitáhli jezdecky i s děly a on táhl podle 
té stráně. Že měl jednu stranu obrannou, tak jemu snáze bylo jedné strany bráni-
ti nežli obou, a oni viděli, že jemu nemohou nic uhoniti a táhli pryč od něho, a on 
se položil na jednom vrchu, kdež byla taková psota a bída, že za jeden košťál ze-
lený byliby drahně peněz dali, neb jen z vozův nedali jízdnými velmi silně jsou-
ce, však naň se dáti pěšky nesměli, než kdyžkolivěk je k tomu připravili že jízd-
ní dolův ssedali a pěšky k němu šturmovali aneb se s ním bili, že je vždycky po-
razil a od něho velmi biti byli, neb jináč se strojí jezdecky k bitvě a jináč pěšky, 
a tj. Uhrům věc neobyčejná pěšky bojovati. Šesté tažení Žižkovo když se hnul od 
té stráně i dostalo se jemu táhnouti k horám, a přišlo mu ten den táhnouti na jeden 
řád vozův, Uhři to vidouce táhli naň velmi silně, nadajíce se, že již jeho zpráva ani 
jeho /…/ nic jemu neprospějí, že ven z vozův musí, a on takto proti tomu strojil: 
bráně se toho , položil se u samých lesův pod jedním vrškem a to proto budouli 
proti němu z děl bíti, aby jej přestřelovali a sám s svými děly utekl se k tomu vrš-
ku a potom kázal koně z vozův vypřahati a na ně s sekyrami, lopatami a rejči vse-
dali, aby cesty pohledovali, jestližeby jemu kde zaroubali, a to z té příčiny, aby 
po stranách na ně na vozy jiní udeřiti nemohli, cesty velmi dobře kázal opravova-
ti, a kdež měl z lesův ven vytáhnouti, as za půl druhých honův, kázal s jedné stra-
ny cesty staré novou cestu udělati a s druhé strany druhou, a to proto, aby před-
táhnouli jej nepřítelé, aby tou starou cestou děla a pěší sobě obrátil,a to z té příči-
ny, jestli žeby mu chtěli toho pole brániti, když z lesův měl vyjeti, aby je tudy vy-
střeli a vybil, jakž se jest pak stalo tak i takto sou strany lesův vozy sobě zpravili: 
Sdělal sobě Žižka z těch čtyř řadův, v kterých táhl, dva, a pojav sobě pícovní vozy 
i protrhl sobě vozy a udělal z nich řady čtyřmi jako zeď aneb jakožto baštu od jed-
noho konce lesu až k druhému, a kázal je houžvemi svírati a v hromadu, aby mu 
jich roztrhnouti aneb převracovati tak snadně nemohli, a to udělal proto, jestliže-
by chtěli jemu do vozův skočiti, aneb děla s zadu pobrati, aby oni tu se bránili za 
těmi vozy jako za zdí, jakož se pak tak stalo, i takto jest pouště do lesův nejprvé 
děla, což se mu zdálö a pustil něco pěších a potom padesát vozův po pravé ruce, 
a když těch padesát vozův vyšlo opět dal mezi ně něco pěších, což se mu zdálo, 
i pustil opět druhých padesát vozův s levé strany, a opět mezi ně dal něco pěších, 
a tak vždycky dával pokudž mu těch vozů stačilo po padesáti a mezi ně pěší dá-
val pokudž ta potřeba kázala, a to z té příčiny, jestližeby mu chtěli na lesích vo-
zataje zbíti aneb vozy také vybrati, aby ti pěší, kteří jdou mezi vozy , toho bráni-
li. Tehdy poslední vozy když pustil na zad, tu se Uhři obořili na ně chtíce mu děla 
pobrati, tehdy oni z toho vršku odtáhli za ty pícovní vozy, kdež sobě z nich řady 
zdělali a se v nich zavřeli, a pěší se z nich bránili tak až oni s děly do lesa vyšli 
i pěší potom za nimi táhli, a tak se Uhrův nic nebáli neboť i cesty zaroubali, aby 
za nimi jezdecky táhnouti nemohli. Tu vidouce Uhři, že jemu žádné škody udělati 
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nemohli, někteří táhli předeň , chtíc mu z lesův brániti, a někteří táhli domův, pra-
více tak, že Žižka není člověk, než že jest čert, kterýž mu ty rozumy dává. Potom 
se z lesa vypravoval, kdež byla nějaká pole mezi stráněmi, a když přitáhl k těm 
cestám, kdež sobě nové zdělal, nejprv těm padesáti vozům kázal hnouti tou novou 
cestou po pravé ruce, a když na pole vytáhli podlé samé stráně, a to z té příčiny, 
že od pole měli pěší vozy, za sebou stráně a tak tudy se jízdný nebáli. A z druhého 
řadu po levé straně též kázal hnouti podlé druhé stráně a tou starou cestou vypus-
til děla ven z lesa. A když opanoval sobě to pole, tak pomalu vždy vozy ven vy-
tahoval, neb sobě byl též také vozy zpravil všecky v jeden řád, že je províjel jako 
věnec, a to proto udělal, aby oba řady sobě projednou zdělal, aby je sobě z toho 
pole vytiskl mocnou rukou, neb tak jemu těch vozův vždy přibývalo ven až jimi 
všemi vytáhl. Dotud ten spisovatel. Uhři tedy nemohouce Žižkovi více škoditi jeli 
pryč a on táhl Moravou do Čech, až se na Vilémov dostal.
 Že však na tom tažení Žižka veliké těžkosti měl i ztrátu na lidu, vozích a ko-
ních neobyčejnou vzal, může se z listu porozuměti, kterýž z napomenutím nábož-
ným Čechům psal, protož jej slovo od slova položím, a mluvil takto: S pomocí 
Boží Jan Žižka, sv. kalicha slouha nestatečný, v naději Boží. Milost ducha svaté-
ho (1422) rač přebývati s vámi i všemi, a rač osvítíti srdce i rozum naše, i všech 
věrných, kteříž se zasadili o pravdy Pána našeho všemohoucího, všem a ke všem 
žádných osob nevymiňujíce v Skalicy a v Náchodě, i všem jiným v České zemi 
přebývajícím příchylným k pravdám Páno boha všemohoucího, služby s požádá-
ním všeho dobrého, nejmilejší bratří! Napomínámť vás skrze dobrodiní Pána na-
šeho všemohoucího, kterýž jest nám mnoho pomáhal i vysvobozoval nepřátel ve-
likých, jakož jest ráčil učiniti u Brodu Německého moc svou nad nepřáteli svý-
mi že sám za nás ráčil bojovati a my toho vděčně nepřijali jsme na tom místě, ale 
v lakomství, v loupeže, v pýchu a v nevěru dali jsme se, a tudy jsme Pána Boha 
rozhněvali, a od toho času málo jsme co dobrého učinili.a Pán Bůh mstí spraved-
livě nad námi pro naše hříchy, i napomínámť ještě všecky pro boží umučení a pro 
vysvobození jeho svatých pravd prospěchu věrných v církvi svaté, a zlým a ne-
věrným kacířům k zkažení s pomocí boží abychom se sešli a sjeli nyní mezi hody 
v středu o veliké noci do Brodu totiž Německého, kdež jsme hřešili, abychom na 
témž místě pokání učinili, svých hříchův želejíce, Pánu bohu poděkovali z toho 
daru velikého a nesmírného, jenž nám dáti ráčil nestatečným náš nejdobrotivější 
otec, kterémuž jest chvála na věky věkův amen. Dále, abychom se ustanovili tu-
díž na tom místě /…./ Pánu bohu a jeho svatým zákonem i se všemi věrnými chu-
dých i bohatých a zůstali za jeden člověk proti všem pokrytcům domácím i cizo-
zemcům, a vždy pomocí Trojice Svaté jednoho Pána vysvoboditele všech v něho 
uffajících. Dán na Vilémově léta narození Božího tisícího čtyřstého dvadcatého 
druhého na veliký čtvrtek. (8. dubna …. chronica Jac. Strazydynie) Z toho psaní 
se vidí, že to mordování v Brodě Německém proti vůli Žižkově se stalo a že mu 
bylo toho žel, druhé, že to místo nebylo z kořene vypáleno a zbořeno, proto že 
žádá svých bratří, aby se do něho sjeli.
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Kterak Zykmund Korybut do Prahy přijel

 Již vejš o tom řečeno, kterak Čechové krále míti chtěli, který by jich proti Cí-
saři Zykmundovi hájil. Protož posílali do Polska nejprv k králi Vladislavovi, kte-
rýž ale jich žádostí opovrhl, potom k Vitoldovi velikém vejvodě litevskému. Ted 
chtě žádosti pánův a měst Českých dosti učiniti však nemoha z důležitých pří-
čin sám do Čech jeti, poslal jim Zykmunda Korybuta, vnuka svého, aby na mís-
tě jeho Českou zemi upokojil a jí vládl; i vypravil ho s pěti tisíci jízdných způso-
bem polským oděných. Korybut přijev na Moravu do Uničova, tu přijímal veleb-
nou svátost pod obojí spůsobou, neboť slíbil poslům Českým, že tak chce učini-
ti a s Čechy se v víře srovnati. A jsa tu na Moravě, psal Žižkovi velmi přísně, aby 
země nehubil a neplenil, nazývaje ho vražedlníkem a paličem, kterýžto jemu což 
mohl nejukrutněji odepsal, tak že se tomu Korybut divil, ale jsa zpraven, že jest 
Žižka vítězný v bojích a šťastný, v válkách nepřemožený, snesl to trpělivě.Potom 
jel dále ku Praze a žádný jemu na té cestě nepřekážel. Přijel pak do Prahy v nedě-
li před Božím vstoupením, totiž sedmnáctý den máje měsíce, a tu se obec Novo-
městská k němu zběhla, a ujavše pod ním koně za uzdu, uvedli jej slavně Starého 
města na rathauz. Tu konšelé klíče a pečeť položili a tak jej za Pána svého přija-
li. Nazejtří přišed opět na rathauz a všecka obec s ním, nové konšely zdělal, kte-
říž jemu věrnost a poslušenství slíbili. Potom kníže Korybut posadiv se s konše-
ly, nové zřízení ustanovil, a kázal ho celé obci takto prohlásiti: Slyšte, mámeť mi-
lostivé léto: Jeho Milost kníže Zikmund, s celou obcí, s pány a rytíři naříditi rá-
čil, aby všecky různice a záští, skrze stětí kněze Jana přestaly, též aby všickni mi-
stři, páni, rytíři a měšťané tou příčinou z Prahy vyhnaní se bezpečně vrátili. 2) 
Všeliké rocení a bouření se lidu pod stracením hrdla se zapovídá. 3. Pan Arcibis-
kup shromáždě se s kněžstvem příští neděli jednotu v víře způsobí. 4. Jeho milost 
všem pánům, rytířům a měšťanům jak Čechům tak Polákům zapovídá hru v kost-
ky, a jiné hry, též i klení. Kdožby meč na druhého pozdvihl má o ruku a kdožby 
ranil o hrdlo přijíti. 5. Kdožby kurvu přechovával má takž jako ona na hrdle tres-
tán býti. 6.) Celá obec tomu chce, aby jeho miílost kníže na hradě Pražském by-
tem byl. Etc.
 Téhož také dne kníže Korybut vypravil posly své k znamenitějším pánům Čes-
kým, napomínaje jich, aby ho též, jakož Pražané a mnozí páni učinili, za zpráv-
cy země a místodržícího vejvody Litevského Alexandra Vitolda, přijali a třidcáté-
ho prvního máje k sněmu obecnému do Prahy přijeli. (List takový na pana Oldři-
cha Rožmberského ještě jednou se v tajnici Třeboňské nachází.) Ale páni Čeští, 
zvláště ti jenž u Jihlavy s Císařem Zikmundem byli smířili, a tu jej za Pána své-
ho přijali, odpověděli, že toho žádným způsobem učiniti nemohou, a to pro tyto 
příčiny: Nejprvé, že mají Pána svého a Krále, Císaře Zikmunda, jenž jest pravý 
k tomu království nápadník po bratru vlastním králi Václavovi. Druhé, že jest dě-
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dič pořádný po otci svém, někdy Karlovi Císaři a zde v této zemi urozený. Tře-
tí, že jest touž korunou Českou, jakož otec jeho i bratr korunován, neb by nebylo 
slušné nám, majíce krále živého a našeho království korunou korunovaného, aby-
chom měli jiného, jemu na odpor a bez jeho provinnění korunovati. Čtvrtá příči-
na: ač bylo k němu první poselství s volí některých pánův, ale druhé a třetí posel-
ství že učinili měšťané sami od sebe a pány při tom jednání opovrhli. Pátá příčina; 
poněvadž na nyní na tento čas o tom knížeti slyší, že není ve jménu Trojice svaté 
pokřtěný, než že jest Rusenin, protož jeho za Pána míti nemohou a nechtí. (Hájek 
l. 398)
 Korybut také toho času Žižkovi list poslal, však ale jináč psaný, než byl psal 
z Uničova a mám za to, že jemu ne málo pochleboval. Protož Žižka k němu ochot-
ně přistoupiv, také jiných, aby též učinili, napomínal, jakožť z listu Pražanům po-
slaného poznati jest, kterýž se nachází v knihách pamětních Starého Města Praž-
ského, slovo od slova takto: Račtež slyšeti Páni a bratří, že my s bratřími Tábor-
skými, Domažlice, Klatovy, Sušice, Písek i jiní Páni, panoši a jiné obce Prachatic-
ké a Horažďovické, kteréžto dobrovolně k nám hledí, ke mně, k Chvalovi a k Bu-
chovcovi a nám sebe svěřili, kněze (knížete) Milost jsme přijali za pomocníka a za 
správce nejvyššího této země, i chceme Jeho Milost rádi poslouchati a ve všech 
řádných věcech pomocni a radni býti věrně bohdá. I vás také prosíme všech, abys-
te jeho Milosti poslušni byli, jakožste slíbili před (1422) Pánem Bohem. Dále také 
prosímeť vás, abyste sobě všichni vespolek po dnešní den věrně všecky nechu-
ti, kyselosti, kteréžto jste mezi sebou, jakž jste živi, od roka, nebo nyní měli, ko-
nečně odpustili, tak abyste mohli spravedlivě Páteř pěti řkouce: odpusť nám naše 
viny, jakož i my odpouštíme. A jestliže toho neučiníte, a budete chtíti které bou-
ře a které lži a sváry, rotíce se, mezi obcemi vésti po dnešní den. Tehdy my s boží 
pomocí, s kněze (knížete) milosti, s pány, konšely i jinými pány, rytíři, a se všemi 
věrnými obcemi chceme se k tomu přičiniti a mstíti; Buď kdož buď, i žádné oso-
by nevyjímajíc. Slibujeteli nám toho pomocni býti, a kdyžby měl s kým co činiti, 
buďto o zboží, neb o jiné věci, abyste bez rocení a bez zbírání byli před konšely 
řádně každý se svou pří, a starší své abyste v čest měli a milovali se za jeden člo-
věk. Tak Pán Bůh bude s námi a jeho svatá milost, a prospěch nám dá ke všemu 
dobrému. (ex archivo antiquo …..)©
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Karlštejn hrad obležen

 Zikmund Korybut vida, že ho Pražané i také Žižka za Pána svého přijali, do-
mníval se, že se mu bez prodlení celá Česká země poddá, a tak že králem Českým 
bude, a někteří pochlebníci jej korunovati chtěli. Ale koruna toho času na hradě 
Karlštejně s jinými klenoty chována byla, kterýžto přepevný zámek lidem císař-
ským byl osazen. Pražané na svou moc a sílu i na pomoc Žižkovu spoléhajíce, 
umínili té koruny dobývati. Zdislav /…/ z Buřenic, Purkrabí téhož hradu, zprá-
vu o tom oumyslu Pražanův maje, hned hrad dobře /…ú a osadil, ale korunu taj-
ně poslal na Velhartice a tak Pražané domnívajíce se vždy, žeby tam koruna byla, 
sebravše všecku svou moc, , táhli k Karlštejnu. A přitáhše tam osmmecítmí den 
máje měsíce, takto se položili: na Kněžské hoře, jenž jest na půlnoci, položilo se 
jich šest tisíc, kteříž měli veliké dělo, jenž sloulo Jaroměřice a druhé jenž sloulo 
Rychlice, a čtrnáct tarasnic a přitom prak Staroměstský. Na druhé hoře jenž jest 
nad Habrovým dolem, od východu slunce, také se jich položilo šest tisíc, a ti měli 
veliké dělo, jemuž říkali Pražka, a dvanáct srubnic a prak druhý Staroměstský. Na 
třetí hoře, kteráž slove Plešivec od strany polední, proti veliké světnici, položilo 
se šest tisíc a ti měli dělo Hovorka řečeno, a přitom dvadcet srubnic a prak Novo-
městský vnově udělaný. Na čtvrté hoře od západu slunce, kteráž se jmenuje Ja-
novka proti studnici,položilo se jich šest tisíc, a ti měli dělo, kteréž sloulo Trubač-
ka a osm srubnic a dva praky, jeden Novoměstský a druhý Slanský. První a dru-
hý den dělali zákopy, tarasy skálu lámajíce. Třetí den silně a ukrutně stříleti po-
čali až se v těch horách silně rozléhalo. Ti však, kteříž byli na zámku, statečně se 
bránili, a několikrát z zámku tajně vybíhajíce, více jich zabili a zase na zámek se 
odebrali. Bylo tam totiž tři sta rytířův, kteréž tam Císař Zikmund k ochraně zane-
chal. Střelbou také nemalou škodu z zámku činili dobývajícím. Pražané pak ob-
leženým všemi obyčeji škodili, zvláště na krovích cihelných a břidličných, neboť 
Pražané házeli sloupy kamenné a výborně tesané, kteříž již stáli v kostele Panny 
Marie Sněžné, zase rozbírali a to kamení ustavičně k Karlštejnu vozili, proto, že 
bylť kámen Petřínský, jenž se dal snadně obrážeti a do skříní klásti, a tím jako ku-
lemi z prakův házeli. A obležení dali byli udělati na všecky podlahy lis proutěn-
ných a na se otýpek dubových, a mezi to koží koňských suchých, a tak oni z pra-
kův nemohli žádné podlahy proraziti, ani z děl žádné zdi kulemi kamenými pro-
raziti, ač velni hustě stříleli, neb každý den z Pražky vystřelili šestkrát, z Jaromě-
řice šestkrát, z Rychlice dvanáctkrát, z Hovorky též, a z jiných častokrát, až se jim 
rozpukali. Také mínili obležené vysmraditi, protož mrchy rozličné smrduté a lejna 
z záchodův Pražských vozíce do hradu házeli. Ale oni na zámku měli mnoho váp-
na nehašeného, a tím na ty smrady sypali, však pro veliký smrad některým zuby 
vypadali a jiným se viklali, a protož se předce nevzdali a velmi zmužile všeliké 
protivenství snášejíce a hrdinsky se bráníce, tím to obležení až do zimy protáhli. 
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Pražané to u sebe uváživše, že již čtyřmecýtma neděl toho hradu dobývají, že do 
něho již devět tisíc třidcet pět kulí kamenných, jeden tisíc osm set a dvamecýtma 
soudkův s lejny a jiným smradem uvrhli, a nic neškodili; že se jim děla rozpukali 
a praky polámali; v tom také zpráva do ležení přišla, že Táboři do měst Pražských 
vskočili. Z těch tedy příčin Pražané na den sv. Martina od dobývání hradu Karl-
štejna pustili a učinivše příměří na celý rok od něho odtáhli. /Hájek, Welesl, Pel-
cl I.I., p. 17, Bartošek, Aneas, C VII)
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O některých příhodách, kteréž se při tom obležení staly

 Když jednoho dne Pražané velmi ukrutně k hradu stříleli, stalo se že obležení 
vyskočivše jednoho měšťana Pražského polapili, kteréhož oni ven z věže veliké 
na provaz vyvěsili, tu když nejvíce stříleli, davše jemu v ruku dlouhý prut, a na 
konci liščí ocas, aby tím koule, jako mouchy oháňkou odháněl, ku posměchu do-
bývajícím to činíce, a také snad, aby se nad ním slitujíce, netak hustě stříleli, a tak 
když celý den visel, více lítostí obležených než Pražanův, dolů složen. Potom do-
bývající na sv. Václava učinivše příměří a pozvavše některých obležených, spo-
lu slavně hodovali, a při tom hodování oni obležení, ač již nemalou ouzkost od 
potravy měli, velikou hojnost pokrmův, jako chleba, masa, ptákův, zvěřiny nové 
a ryb živých, že mají, Pražanům vypravovali, a více než za tři léta, že se tu brániti 
mohou, pravili. Obležení poděkování z toho kvasu učinivše na zámek se navrátili. 
Po odejití jejich veliké u vojska různice byli skrze to, že obležení hojnost potrav 
měli. Někteří pravili: nic není jiného, než že oni tajný průchod mají nějakými skr-
ze hory štolami, tudy jim ty věci podávají; dobývej jich kdo chce. A po mnohém 
o tom rokování na tom zůstali, aby tu ještě až do sv. Martina trvali. Obležených 
taková věc tajná nebyla, protož se z toho nemálo radovali. Na den pak slavnosti 
všech svatých, stání mezi sebou učinili, tak aby k zámku, ani oni z zámku nestří-
leli, neb obležení pravili, že mají míti na ten den v zámku svadbu a tu že budou 
míti veliké hodování. To když se stalo, kázali k tancům housti, pískati a bubnova-
ti, ač žádný netancoval. Mnozí v vojště to slyšíce, nemálo sobě stýskali, pravíce, 
oni se tam veselí, pijí, jedí a hodují a my zde zimu trpíme a svá řemesla opouští-
me, protož jich dále dobývati nechceme, neb nic nedobudeme, rozumíme tomu že 
oni tam v zámku žádného hladu nemají. Ale obležení již co jisti neměli, než jedi-
ného kozla, kterýž tu po zámku chodil, i toho kázali zabíti a čtyry čtvrti rozrušiti, 
a vzavše čtvrť zadní, dobře ji okrvavili, a vytahše srstí srních pod sedlem z pod-
kladu, tím jí posypali a hejtmanovi nejvyššímu do vojska poslali. Posel, kterýž ji 
nesl, takto mluvil: Pane hejtmane nejvyšší vojska tohoto, pan hejtman všech rytí-
řův na zámku obležených, z toho příměří vám velmi děkuje proto, žeste se věrně 
jako ctní rytíři tak podle svého přiřčení zachovali, a oni na zámku že tu slavnou 
svadbu tak pokojně a to hodování vykonati. A ženich také vám děkuje, a teď vám 
posílá čtvrt srny včera zabité, abyste jeho svadby a toho hodování také oučastni 
byli. Hejtman se poděkoval, nemálo se tomu divě, kde novou zvěřinu vzali. Jiní to 
slyšíce pravili: daremné jest toto naše dobývání. Jistá věc jest, že oni z toho zám-
ku mají tajné průchody, že my jich nikdá nedobudem proto, neb tudy mohou míti 
špíže bez nedostatku, a hned tu déle ležeti nechtěli. KnížeKorybut vida, ano se již 
všickni s děly i praky pryč strojí, řekl k Wiesyldovi, strejci svému: což budeme či-
niti? A on odpověděl: když jiní se pryč strojí, strojme se také, byl bych rád na ten 
Karlštejn vešel a jej ohlédal, a poněvadž nemohu, půjdu ještě a zdaleka naň po-
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hlédnu. I šel blíže k zámku, i v tom jeden z toho srubu jenž byl nad studnicí, ná-
hodou tam z srubničky střelil, a toho knížete Wiesylka v hlavu uhodil, kterýž tu 
hned padl a umřel. Odtud vzat a do Prahy vezen jsa v klášteře sv. Tomáše pocho-
ván a kamenem mramorovým přikryt byl. (Hájek l. 399)
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O tom, co Žižka a Táboři času obležení Karlštejnského činili

 Žižka, jakožto muž opatrný a chytrý nebyl při obležení Karlštejna, neboť dob-
ře o tom věděl, že ten hrad téměř nedobytedlný jest, protož ten celý čas v kraji-
ně Horažďovické, Písecké a Táborské s svými Tábory se potuloval, jakoby zemi 
Českou před Rakušany hájil, někdy také sám do Rakous vpády činil. A stalo se, 
že Žižka jednoho času až do Dunaje přitrhl, a porozuměv, že sedláci dobytky své 
všecky na nějaký ostrov v Dunaji přepravili, rozkázal vzíti některá telata a svině, 
jichž nedbalí sedláci ve všech po sobě zanechali, a velel je na břehu Dunaje tak 
dlouho škádliti a bíti, až dobytek pasoucí se na ostrově, slyše kvičení a bečení je-
jich, z žádosti sobě podobného, hovada, zase na tu stranu k němu připloul. Tím 
tedy způsobem Táboři velikých kořistí nabyvše, a mnoho dobytkův zajavše, domů 
se navrátili. (Aenas l. 44) Ale jiní hejtmané Táborští totiž Jan Bzdinka a Bohuslav 
z Švamberka sebravše se tajně ku Praze táhli, a pokusili se o Staré město, a to tím-
to způsobem. Když již v Krči, půl míle od Prahy byli, vyjeli proti nim Staroměstští 
s Poláky a s Panem Vilémem Kostkou, a tázali se jich, co by chtěli v Praze. A oni 
pravili, že jsou obesláni, a nechtěli se zastaviti než táhli předce s vozy. A když při-
jeli, položili se na Novém Městě. Tu jim Staroměstští poslali potravu i obuvy. Na-
zejtří přišli na rathauz Staroměstský, aby jim byla obec veliká svolána; a konše-
lé řekli: Co vám potřebí jest obce? Povězte nám a my to na ni zneseme. Oni od-
pověděli: nesvoláteli jí, ale myť ji svoláme, a s tím šli z rathauzu na Nové město. 
A vzavše tělo Boží a krev i šli do Starého města, a prošli vešken rynk, ale nižád-
ný se k nim nepřimísil, až prošli skrze Dlouhou střídu, a šli po příkopu až k Mat-
ce Boží Sněžné, a nabravše tu tarasův, šli opět do Nového Města. Mezi tím také 
se Staroměstští pod svou korouhev sebrali a táhli proti nim. Táborští již byli ně-
kolik domův osadili, ale Novoměstští je z nich vytiskli, a vyhnali je z svého měs-
ta na Koňský trh. Potom museli Táboři z města vyjíti s velikou hanbou a škodou 
a od té doby Táboři počali s Pražany nepřátelsky zacházeti. To uslyšev kníže Ko-
rybut, jenž toho času u Karlštejna s vojskem ležel, a boje se, aby se Táboři nemsti-
li a nový vpád do Prahy neučinili, odrhl od zámku dotčeného, jakž vejš povědíno, 
a do Prahy se navrátil. Po vyhnání Táborských konšelé v jeden svátek kázali vší 
obci se sjíti, a když byli pohromadě tu jim skrze biřice ohlášeno, aby se žádný ne-
opovážil proti knížeti Zikmundovi, jenž jim od velikého Vývody Litevského za 
správce země dán, a poslán byl, reptati aneb jemu zlořečiti, pod vyhnáním z měst 
Pražských. Lidé to slyšíce vzkřikli hlasy velikými. A vtom někteří běževše k šat-
lavy vytloukli ji, a vězně Táborské a jiné vypustili. Kníže uslyšev tu bouři kázal 
svým Polákům rychle hotovu býti na koních. A vyjev na rynk, dal zjímati ty, jenž 
šatlavu vybili, a kázal jich pět stíti a tak se obec zase upokojila. Ale lid Pražský 
nemálo sobě vážil Korybuta a Polákův jeho, a on tomu porozuměv, hned na jary 
jel zase do Polska svým přátelům připověděv, že se v krátkém čase a s věčí silou 
lidu zase do Čech navrátí.
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Vejstraha Žižkovi daná

 Pražané a někteří Páni Čeští Žižku v podezření, že se ten vpád Táborský do 
měst Pražských jeho přičiněním stal, neboť Bzdinka i Švamberk byli jeho hejtma-
né, také se naň hněvali, že jim nepomáhal Karlštejna dobývati . On to slyšev ne-
dbal na to nic. Ale zprávu maje, že ho chtějí oukladně zamordovati, tu se přená-
ramně rozhněval. Neboť jemu jeho přátelé takovou výstrahu poslali: „Pán Bůh 
všemohoucí rač býti s tebou, se všemi bratřími věrnými i s námi hříšnými svou 
svatou milostí a pomocí. Jene Žižko a bratří naši nejmilejší, věz, že jsme jedno-
ho z Opočenské strany, vězně dosti znamenitého, kterýž jestiť nás zajisté zpra-
vil, že již jeden jest s tebou v vojště, kterýž tě má zamordovati, a za to má třid-
cet kop grošů a již deset kop hotových vzal. Pak toho jistého mordeře zná Pavel 
s černou hlavou kučeravou tohoto listu ukazatel a protoť jsme my jeho k tobě vy-
pravili, kterýž tě má všeho a úplně zpraviti, kdežto jednají a kterak to má jednáno 
býti, a kdo to má učiniti, toho tobě okázati, kterémužto Pavlovi prosíme, aby jemu 
věřil, což s tebou od nás o té věci mluviti bude. Pán všemohoucí rač tě zachova-
ti k své chvále a k prospěchu věrným obcem. Dán v Hradci nad Labem v pondě-
lí v třetí hodině v noci před svatou Kateřinou rukou tvého kněze Ambrože. Janek 
Hvězda Purkmistr, konšelé a tvůj kněz Ambrož. Žižka to vše slyše, rozhořčil se 
hněvem a byl potom ukrutnější než před tím. 
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Žižka porazil pány České u Hořic

1423
 Žižka přitom času jezdě po České zemi velikou škodu loupežem a ohněm či-
nil, takže sobě s ním všickni dobří lidé stejskali a jeho takové nepořádné skutky 
velmi sobě ztěžovali, nemajíce žádného, komuby naň žalovali, neboť kníže Ko-
rybut, správce země, také toho času do Polska byl odjel, boje se Žižky, kterýž již 
času postního do pole vytáhl, chtě od Litoměřic k Hradci Králové táhnouti a tam 
se s svými přáteli spojiti a maje zprávu, že se pan Čeněk z Vartenberka a jiní páni 
naň zbírají, rozkázal svým Táborům, aby pospíšili a také v noci táhli.Lidé jeho 
to sobě ztěžovali, pravíce jedni k druhým: kterak máme v noci potmě táhnouti? 
Žižka jsa sám slepý, mní, že jsme my také slepí, že nám jest noc jako den. Žižka 
to slyše odpověděl: moji milí bratří! Hned já vám pohodlí učiním, ač já sám toho 
nepotřebuji, povězte mi, kde jsme tuto nyní? A oni řekli: mezi Podmokly a Či-
novsí, a on některým kázav napřed jíti, velel Městec Králové zapáliti, tím ohněm 
aby posvítil, tak aby jeho vojsko lépe mohlo před sebou cestu viděti. /Hájek ad 
…./ Čeněk a páni zvěděvše, že Žižka tudy táhne, pospíšili naň, a Žižka táhl před 
nimi k Hořicům, a nemaje víc než dva řady vozův, položil se tu s nimi vedle kos-
tela sv. Gotharda, a to z té příčiny, že jest vršek, aby se s svými děly mohl na ten 
vršek utéci a k tomu rozumu, že naň jezdecky táhli, aby ssedati z koňův museli, 
aniž k čemu tu koně uvázati neměli a tak se stalo, neboť jízdní s koní ssedavše, 
k vrchu hnali, a jsou zbraní, kabáty, nohavicemi a škorněmi obtíženi, byli ustálí, 
když na vrch přitrhli a k vozům šturmovali. A Žižka jich čekal s děly a lidmi neu-
stálými. A nejprv, než vozův dobyli, nabil se jich. A když je od vozův odbil, pustil 
na ně lidi čerstvé, a to mu pomohlo, že pana Čeňka s jinými pány vojensky pobil 
a porazil i s jich lidmi, a vozy a všecku braň bojovnou jim pobral a tu byli mnozí 
rytíři stateční hanebně od Táborův zmordování a zjímáni. Sám pan Čeněk s má-
lem lidu svého s pole utekl. /…../ To se stalo v outerý po sv. Jiří, tj. dvadcátého 
sedmého dne dubna měsíce, jiní píší v outerý před sv.Jiří, toby bylo dvadcátého 
dubna. Po tom vítězství Žižka táhl k Kozojedům a té tvrze rychle dobyv, kázal tu 
všecky zmordovati a tvrz zbořiti, jejížto zříceniny se ještě podnes spatřují.©
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Žižka pobil Pražany u Hradce

Toho času Diviš Bořek Hradcem Králové vládl, a nechav tu bratra svého Jetři-
cha, a vzav něco lidu svého, táhl do Moravy. Hradečtí dali o tom věděti Žižkovi, 
a on nemeškaje přitáhl k Hradci, a jsa puštěn do města, pana Jetřicha vyhnal. Tu 
se hned obec Hradecká k hradu, kterýž městu začasté škodíval, hrnula, a jej bořiti 
počala. Táboři jim v tom pálení pomáhali, až ten hrad do kořene zkazili a vyvrá-
tili. Diviš uslyšev, co se v Hradci děje, pospíšil do Čech. Pražané, majíce k Žiž-
kovi nechuť, a nechtíce dopustiti, aby se v Hradci usadil, vypravili veliký počet 
lidu svého, a sšedše se s Divišem blíž Opatovic, táhli rychle a položili se u Hrad-
ce. Žižka s Tábory a s Hradeckými, vypravivše se z města tiše,v předměstí se zří-
dili. Pražané to ěvdouce také se k bitvě připravili. A když tu tak pohotově stáli, 
sešla se (1423) bitva u Strachova dvora a tu jsou Pražané od Žižky na hlavu po-
raženi. Diviš Bořek s malým počtem ujel na Kunětickou horu, a jiní se rozprch-
li. V té bitvě byl jat kněz Havel Sršata, kterýž nosil tělo Boží v monstranci mezi 
Pražany. Toho kázal Žižka před sebe přivésti, a vzav jej levou rukou, palcát maje 
v pravé ruce, uhodil jej v hlavu tak silně, že jej tu jednou ranou zabil, a řka: mu-
sel jsem toho Pražského kněze posvětiti. Ta bitva se stala v středu před sv. Vavřin-
cem, totiž čtvrtého srpna. (Hájek) Žižka po tom vítězství bral se do Čáslavi a tu se 
dobře ohradil. Pražané, jenž se zase sebrali, táhli naň, aby ho tu dobývali. A po-
čavše dobývati, dostali návěští, že Matěj Lupak hejtman Táborský s dobrovolný-
mi Žižkovi táhne na pomoc. Pustivše tedy od dobývání navrátili se do Hory Kut-
ny. Odtud táhli s Kolínskými proti Lupákovi až k Tejnci nad Labem, a potkavše 
se s ním, porazili ho. Tu pan Černín zabil Lupáka. (Chron. Hradec.) Pražané, osa-
divše horu domů se vrátili.
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Žižka v Moravě

 Žižka mezi tím zvěděl, že Císař Zikmund dobývá města Kroměříže v Moravě. 
Nemaje žádných nepřátel před sebou, i táhl do Moravy na pomoc Kroměřížským, 
kteříž tak jako Čechové pod obojí způsobou přijímali. Když Žižka s svými Tábo-
ry táhl mimo Jihlavu, tu Jihlavští vytáhli proti Táborům nepřátelsky.Žižka obořiv 
se na ně, tepal jed až do příkopů a potom táhl svou cestou dále. Uslyšev, že Kro-
měřížští z nedostatku potrav hlad trpí, vypravil svého hejtmana Prokopa k Kro-
měříži, kterýž pojav s sebou nemalou sílu Táborských, probil se skrze Císařské 
vojsko, a potom i jiné pomoci do města obleženého dodal, a tudy Císaře Zikmun-
da, aby [od] města odtáhl, přinutil. A toť jest ten Prokop, kterýž potom pro veliké 
a hrdinské skutky své příjmí Velikého obdržel, o němž Aeneas takto napsal: Byl 
v Praze člověk stavu rytířského, příjmím Voda, dosti bohatý a možný a mezi kra-
jany svými slovutný a vzáctný Ten nemaje svých žádných dětí vzal sestry své syna 
za svého vlastního jménem Prokopa, kteréhož když odrostl, do Frankreichu, do 
Hispánie, do Vlach a naposledy do Jeruzaléma s sebou pojal, a navrátiv se domů 
na kněžství světiti dal. Ale Prokop, když nově učení Husovo v Čechách povstalo, 
Jana Žižky se přidržel, a že byl silný a své ruky můž, snažný a pracem se nevyhý-
bající, velmi ho sobě Žižka vážil, a první zástupy vojska svého mu poručil. (Ae-
neas l. 44)
Při tom pak času přišly noviny do vojska Žižkova, že Hradec Králové plamenem 
hoří. Neboť se stalo, že, v pátek po sv. Bartoloměji Jan Městecký a Půta Častolov-
ský, páni Čeští, vskočili v předměstí před Hradcem a vypálili Křižovnickou uli-
ci, a k svaté Anně do kostela vběhše, zabili kněze Jana, kterýž byl víry Táborské 
a mši sloužil bez ornátu. To vše a mnoho jiného slyševše Hradečtí, jenž v Žižko-
vě vojště byli, velmi naříkali domů táhnouti žádajíce. Žižka to zvěděv, táhl zpát-
ky. Však na tom tažení nemálo vsí, tvrzí a městeček vybil a lidi zmordoval. Tvrz 
Kvasyc řečenou, nocí dobyl a chtěje jiným strach učiniti, kázal lidi, kteří mu od-
pírali i s pánem jich spáliti a tak se zuřivě do Čech navracoval. (Hájek)©
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Sněm v Praze

1423
 Toho času země Česká velmi hynula mocného ředitele prázdna jsoucí. Lid 
obecný na větším díle zdivočelý Císaře Zikmunda za krále nechtěl, Kníže Korybut 
nezbedností lidí zděšený, do vlasti své odjel, a tak každý činil, co chtěl. Kdo byl 
zabit, ten tam, komu spáleno, poustku míti musel, a komu statek pobrán, šel bráti 
tomu, kdož co měl, nebo se k Táborským přitovaryšil. Žižka maje zástup loupež-
níkův, paličův a morderův v vojště svém, všecko napořád plenil. Někteří rozum-
nější a statečnější Čechové, chtíce vlast svou té obecní záhuby zbaviti, položili 
sobě sněm do Prahy, aby se tu o to poradili. I položím tudy slavnější nálezy a věci 
toho sněmu slovo od slova, aby se vidělo, kteří ti vlastenci byli, a kterak o svůj ná-
rod pečovali. Vydaliť zřízení toto: Ve jméno Boží, amen. My Konrád z Boží mi-
losi Arcibiskup kostela Pražského a Papežské stolice legát, Jan starší z Michalo-
vic, Čeněk z Vartenberka jinák z Veselé, Aleš z Dubé, Jindřich Berka z Dubé, Jin-
dřich Berka z DubéSmil z Štenberka, Jan Puška z Kunštátu, Jan z Opočna, Hašek 
z Walšteina [!], Půta z Častalovic, Mikuláš z Hazmburka, Hynek Krušina z Švam-
berka, Hynek z Kolšteina jinák z Walšteina, Frydrych z Kolovrat, Hynek Krušina 
z Lichtemburka, Jan mladší z Michalovic, Heřman z Lanšteina, jinák z Borotína, 
Hanuš z Koldic, Zdeněk Medek z Valdeka, Václav, Maequart, Petr a Beneš bratří 
z Zvířetic, Vok z Walšteina řečený Voksa, Plichta z Žerotína etc., Purkmistři, kon-
šelé a obce měst Pražských, Diviš z Miletínka, Vilém z Postupic, Bohuněk z Hořo-
vic, Jan z Smiřic, Zdeněk z Drštky, Hlas z Kamenice etc . a jiní Pání, Rytíři, Pano-
še, města i obce země České na obecném sněmu města Pražského ve jméno Boží 
sen¨braní, vyznáváme tímto listem všem, kdož jej uzří nebo čtúce uslyší, že zna-
menavše mnohé rozličné a veliké nesnáze, bouře, záhuby, pálení, násilí, bezprá-
ví i jiné rozličné neřády království Českému škodlivé i ohyzdné a v něm vzniklé, 
pro nesvornost vůle, rozumu a žádosti ku pravdám Božským v zemi naší zdávna 
ohlášeným, žádajíce vší naší pilností z přirozenou naší povinnosti ty neřády v řád 
uvésti a tudy obecné dobré téhož království napraviti a upevniti, učinivše a svo-
lavše sněm obecný země České všichni vespolek a za jeden člověk v městě hlav-
ním Pražském svrchu psaném, tak že po mnohých sněmích častokrát námi dříve 
držených v konečný mír a v upokojení svorně a jednotu vší svorností, jížby tato 
země bohdá nevinně zhyzděná a bezprávně nařčená od takových neřádných po-
věstí, ohyzd a nařčení nejpoctivěji mohla očištena a vyvedena býti, chtíce uhodi-
ti a dalších záhub a škodlivostí se nedopouštěti, v takovúto s[m]louvu a v jedno-
tu vnikli jsme a vstoupili, a mocí tohoto listu vnikujíce a vstupujíce, nejprv smlův 
sněmu v Kolíně námi společně před tímto sněmem Pražským učiněného potvrzu-
jíce etc. Item že jsme společně vyvolili sobě a vyvolujeme mocí této naší úmluvy 
urozené Pány strany jedné: Pana staršího z Michalovic, Čeňka z Vartemberka, Ol-
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dřicha z Rožmberka, Alše z Štermberka, Hynka řečeného Hlaváč z Lipého, Fry-
drycha z Kolovrat; a strany druhé Haška z Walšteina, Heřmana z Borotína, Hyn-
ka z Košteina, Hynka Krušina z Lichtemburka, Diviše Bořka z Miletínka a Jana 
z Smiřic za mocné správce a hejtmané země této vší České, jim plnou moc a prá-
vo dávajíce, tu zemi i nás všech spravovati, zříditi a všecky věci jednati, cožby 
bylo k upokojení a v řád uvedení této zemi potřebného a užitečného, kterýchžto 
správcí a hejtmanův máme i slibujeme poslušni býti a k nim věrně zření míti, což 
by se upokojení této země a dobrého obecného dotýkalo, a zvláště v tomto, když-
bychom s obou stranou od nich společně anebo odedvou neboli od více z nich ku 
pomoci a ki obraně země naší, kdožbykolivěk ji hubili, neřády vésti a v ní bou-
řiti chtěl, byli obesláni, našimi náklady věrně a statečně sami osobně, sevší svou 
mocí pomáhati máme a na ty zhoubce vzhůru býti, kamžby nám od správcí svrchu 
psaných bylo přikázáno etc. Item takéznamenitě jest svoleno a uloženo, jestliže 
by kdo nechtěl k této umluvě naší proti zhúbcům země této přistoupiti a neřádův 
pomoci stavěti, ten nebo ti má a nebo mají k tomu připuzeni býti, a jej nebo je za 
naše nepřáteli míti a podlé rozkázánjí správcí svrchupsaných k tomu je připraviti. 
Také jestliže která zboží na těch, kteřížby s námi v těchto umluvách býti nechtě-
li a na zhoubce zemské pomáhati odpírali, nebo na kterých jiných našich nepřáte-
lích dobyta byla, ta na obecné dobré mají obrácena býti podlé rozkázání správcí 
svrchupsaných. Item také jest znamenitě vymíníno, jestližeby páni, rytíři, pano-
ši, města a obec Markrabství Moravského s obou stranou mezi sebou list umluv-
ný v táž slova učiníce k nám přistoupiti chtěli, tehdy my jim a oni nám s obou 
stranou radu a pomocni býti etc. Paklibychom na čem přestoupili anebo nedrželi, 
anebo kdo z nás přestoupil a nedržel, jehož Pane Bože nedej, a toho vedlé nále-
zu správcí svrchu psaných opraviti nechtěl a to nám očitě hodným a řádným svě-
dectvím bylo doloženo, a světle dokázáno, tehdy každý z těch přestupujících čest, 
víru a právo řádu svého jest ztratil a propadl, a zboží takových a každého jich jim 
odjati mají býti a na obecné dobré připadnouti, a k tomu z země České věčně myjí 
vypověděni býti beze všeho prodlévání. A tyto všecky umluvy svrchu psané mezi 
námi učiněné mají mezi námi též trvati do svatého Martina v rok jakožto i přímě-
ří a nic déle. Anno Dni MCCCCXXIII in die omnium sanctorum (Ex …. Archivi 
antiq. Prag.)
 Že ta smlouva mezi Pány a Pražany učiněná na Žižku směřovala, o tom nelze 
pochybovati. Kterýžto maje o tom zprávu, a z Moravy do Čech přišed, nejináč než 
jako lítá saň sobě počínal. Hned na den sv. křtění totiž šestého ledna porazil pány 
České u Skalice za Jaroměří, neboť tam naň zálohu učinili pan Opočenský a pan 
Červenohorský s jinými. A když naň nenadále vyskočili, Žižka vykřikl: Braňte se, 
a tu je porazil a k outěku přinutil. Prvního března se položil u Hostinného a po-
čal (1424) k němu silně dorážeti a šturmem hnáti, ale měšťané se jemu statečně 
bránili a mnoho lidu Táborského zhubili. Žižka vida, že nesvítězí, pryč se obrátil 
a táhl přímo k Mlazovicům, a tu dobýval Břeňka Černína tak až ho dobyl, a hned 
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jej kázal zabíti a na kusy rozsekati, a odtud jeda vypálil Smidary. Trnavy nad Ji-
zerou dobyv klášter dominikánský i mnichy spálil. A obrátiv se potom k Jilem-
nicům, kdežto jeptišky a k Vrchlabí, kdežto probošta ohněm zkazil. Odtud se ob-
rátil k Litoměřicům. ¨V Libochovicích zajav Mikuláše z Hazmburka a jiné pány, 
též i čtyři kněží, všecky /…./ ohněm spálil. Na ten spůsob protáhl kraj Lounský, 
Rako[v]nický a Plzeňský až k Klatovům, a na té cestě mnoho kostelův, do nichž 
chudí lidé své věci snesli, kázal vybrati a kostely vypáliti, Klatovští poklidivše 
svých kostelův, táhli s Žižkou k Plzni. Ale tu jemu pan Hanuš z Kolovrat, sebrav 
něco lidu s Plzeňskými odpíral, a Žižku až k Žatči zahnal. A Žižka s svým lidem 
v tom kraji pobyv, mnoho klášterův vybral a popelem položil. Potom táhl k Lou-
nům a tak spolu s ním Klatovští, Žatečtí, Lounští a Slánští táhnouce mimo Budy-
ně k Roudnicí, na všecky strany vsi, tvrze i městečka pálením a mordem hubili. 
(Hájek, Balbín in Miscell.)
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Žižka porazil Pražany u Malešova

 Mezi tím pak časem, totiž osmmecítmého máje, kníže Korybut opět přijel do 
Prahy, maje s s sebou něco lidu Polského. Pražané jej velmi vděčně přijali, nadě-
jíce se, že jim pomocen bude proti Žižkovi, kterýž toho času u Roudnice ležel. 
A on zvěděv, že se Pražané zbírají, hnul se odtud a položil se u Kostelce nad La-
bem blíž kostela sv. Martina. Pražané sedbravše všecku svou moc, a připojivše 
k sobě pana Čeňka z Vartmberka a některé jiné pány, vytáhli proti Žižkovi, a tu 
ho Kostelci osmého července obehnali a sevšech stran tak obklíčili, jakoby ho 
chtěli s celým vojskem jeho zajmouti. Ale tu mu přijel pomoci pan Boček z Po-
děbrad s druhé strany Labe, a ten jej, s jeho lidem odtud vyvedl. I táhli proti sobě 
ob vodu, chtíce boj vésti. Pak na zejtří v nějakých Tadlnicích byl pan Boček jat 
a nesen nejprv na Nymburk a odtud na Mělník do vězení. Žižka pak jel k Malešo-
vu blíž od Hory, a Pražané vždy táhli po něm, chtíce jej poraziti a honili ho, kři-
číce, že již běží, a on utíkal před nimi s chvátáním, až by místo sobě k užitku na-
lezl. I utekl s svými vozy na jeden vrch u Malešova, a tu se v nich zavřev Pražan 
čekal, a k boji se takto strojil: Vzal sobě vozy kolo na kolo a zpravil sobě zástu-
py. Nejprv jízdné, potom také pěší. A kázal něco vozův pícovních pojiti a na ně 
kamení naložiti, i schoval je mezi jízdnými, do prostředka, aby jich nepřátelé ne-
sezřeli. Pražané, ani se nesebravše, naň k vrchu hnali, a když se přiblížili, jakoby 
se potkati měli, tu Žižka kázal na ně ty vozy těžké s vrchu pustiti, a tak jich šiky 
a řady všecky těmi vozy, jenž sami dolův běželi, rozrazil. Potom kázal z děl bíti 
a svým se s nimi potýkati, a že se více zříditi nemohli, byli poraženi. A tak když 
ty připravil k běhu, ti pojali s sebou, kteří za nimi táhli takž všickni běželi a utíka-
li. A tak tudy Žižka novou lstí boj obdržel. Tu množství veliké měšťan z Prahy, na 
čtrnáct set bylo pomordováno, tu také drahně sešlo lidu rytířského, jakož pan Petr 
Turkovec, kterýž korouhev Pražskou držel, pan Ondřej z Dubé, Žižkův zeť, pan 
Hlas a jiných mnoho. Také jim tu Žižka pobral všecky vozy a děla, a že se Praža-
né toho dne žitem opásali, aby se v bitvě znali, vešlo to v přísloví: oprášili se Pra-
žané u Malešova žitem. Žižka po tom znamenitém vítězství jel do Hory Kutny, 
a což po císaři Zikmundovi zůstalo, to do ostatka vypálil, tak že potom v městě 
na čtvrt léta nikdo nebydlel, a to proto, že Horníci Pražanům proti němu pomáha-
li. (Continuator Brzezynae – Hájek).
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Kterak se Žižka s Pražany smířil

 Pražané po té hrozné porážce domův se navrátivše, veliký strach po celém 
městě způsobili; tu bylo naříkání a pláč nesmírný od vdov a sirotkův jichžto man-
želové a otcové zabiti byli. A když nedlouho potom noviny přišly, že Žižka s voj-
skem na Prahu táhne, ještě více se všickni strachovali. Neboť Žižka spolehv na 
své štěstí nepřátelským obmyslem a ku Praze se obrátil a položiv se nejprve v Lib-
ni, potom své stany na Špitálském poli rozbiv, města mocí dobývati umínil. Byli 
pak mnozí jak v Praze, tak i v vojsku Žižkově, jimž se ty a takové různice nic ne-
líbily, ač někteří Žižkovi, jiní Pražanům vinu toho připisovali. V vojsku také mezi 
hejtmany Žižkovými ta bouřka povstala. Soudili zajisté za nehodné a za neslušné 
obležením ztěžovati a dobývati města, kteréž jest hlavou všeho království a nedě-
lí se od nich v náboženství, pravíce, že tím způsobem klesne rychle všecka Čes-
ká moc, když nepřátelé poznají, že jsou sami mezi sebou roztržití a nesvorní. Do-
sti nám prej ruky a příčin k válkám dáti může a dává Císař Římský, jak tedy bláz-
novská rada jest a nesmyslné předsevzetí s samými s sebou a s svými válčiti? Sro-
zuměl tomu Žižka jaké o tom řeči v vojsku jdou, a protož svolav všecko množ-
ství vojska svého na jedno místo, a vstoupiv na jeden sud, kterýž tu náhodou byl, 
takto k nim promluvil: Nehněvejte se na mne moji milí bratři, a nezlobte se pro-
ti tomu, kterýž vám mnoho dobrého spůsobil. Pamatůjte na ta vítězství, kteráž ste 
se mnou a mým původem obdrželi. Nikdáť jsem já vás na ta místa neuvedl od-
kudžybste se s vítězstvím vesele nenavrátili. Vy slavní, vy bohatí učiněni jste, já 
pak pro vás zrak svůj jsem ztratil, a již v temnostech žíti musím. Z tolika bojův 
šťastně zavedených a obdržených žádného užitku kromě moudrého jména neoče-
kávám a nemám. Vámť jsem bojoval, a vám vítězil; aniž té práce lituji, aniž sle-
potu těžce nesu, kromě toho, že vám k dobrému tak jako prve, sloužiti nemohu. 
Nedomnívejte se, bych já pro sebe s Pražany bojoval, oniť však na mne a na vás 
krve žízní a žádají. Máloť by jim bylo, kdyby mne již věkem sešlého a na obě oči 
slepého zahubili, vašich rukouť oni se bojí a vaší udatné zmužilosti v nebezpečen-
stvích. A protož jistě aneb oni aneb vy zahynouti musíte, kteřížto když mně ouk-
lady strojí, spolu při tom o vaše bezhrdlí usilují. Slušíť se vám více báti domá-
cích nepřátel, nežli cizích. Městské války a různice nejprve skrotiti musíme. Pra-
hy dobudeme a bouřlivých nepokojných měšťanův pobijeme nejprve nežby Císa-
ře o roztržitosti naší poselství došlo. Potom s menším počtem jednomyslných bez-
pečněji Císaře očekávati budeme , nežli aby s námi v vojští našem nejistí Praža-
né proti němu bojovati měli. Ale abyste se na mne více nehoršili, na vůli vám dá-
vám, abyste radili, jakž se vám vidí: Zdáli se vám pokoj a mír s Pražany učiniti, 
neodporuji tomu, toliko ať v tom jednání není žádného podvodu ani oukladů. Pak-
li s nimi boj vésti chcete, máte mně předně k ruce. Na kteroukoli stranu se naklo-
níte máte Žižku oumyslům vašim hotového pomocníka.Těmi slovy proměnil ob-
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mysl hejtmanův svých tak, že všickni válku proti Pražanům zvolali, hned veřejně 
odění a zbroj na se brali, ku zdem městským harcovali, nepřáteli ven k bitvě po-
bízeli, před branami města se potrkali a bili a vyskakující měšťany zase zpátkem 
do města tiskli a hnali. Zatím Žižka s pilností chystal všecky ty věci, kterýchž po-
třebé bylo k dobývání města. (Aeneas Sylv. C. 44)
 Když se ty věci před Prahou dály, radili se Pražané s Korybutem, co by v těch 
ouzkostech činiti měli a on radil ku pokoji. Byl toho času v Praze kněz Jan Ro-
kycana, rodem z Rokycan, muž ač ještě mladý ale výborný a krásné výmluvnos-
ti. Pražané poradivše se, vyparvili téhož Rokycanu do ležení Žižkova, aby s ním 
o pokoj jednal. Žižka vyslyšev řeč Rokycanovu, ku všemu, čehož on žádal, po-
volil. Píše Eneas, (c. 46) že téhož také času Císař Zikmund vida, kterak se Žižko-
vi všecko po vůli jeho vede, a rozuměje, že jest sám jediný ten, k němuž všecko 
království České zření své má, umínil se s ním smířiti a k své straně ho nakloni-
ti slibuje mu poručiti správu všecku království, nejvyšší hejtmanství vojska své-
ho a mnoho zlata, jestližeby mu dopomohl aby králem Českým byl, a města ku 
poslušnosti jeho přivedl. Ale Žižka chtě raději s Pražany proti Císaři než s Císa-
řem proti Pražanům bojovati, učinil pokoj s Pražany a Korybutem jich ředitelem. 
A však na paměť toho smíření snesena jest veliká hromada kamení u sv. Ambro-
že na Novém městě Pražském tak, kdoby toho víru nezdržel, aby tím kamením do 
smrti ukamenován byl. A Žižka přijev do Prahy tu ode všeho lidu velmi skvostně 
přijat byl. To se stalo čtrnáctého září. A hned po tom smíření Pražané a Táborští 
spojivše se táhli vespolek do Moravy. Žižka seznámiv se s knížetem Korybutem 
říkal jemu: pane synu a kníže Žižkovi: pane otče. (Cont, Břesynae) 
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O smrti Žižkově

 A přitrhše k Přibyslavi počali hrad dobývati. V Praze se Žižka roznemohl 
na morní bolest a tu učiniv prvě kšaft svým milý věrným, totiž panu Viktorino-
vi z Poděbrad , Janovi Bzdinkovi a ten čtvrtek před sv. Havlem život svůj doko-
nal hejtman Český nepřemožený od hlízy přemožen. Žeby byl Žižka kázal z kůže 
své buben udělati, o tom tehdejší kronikáři nic nepíší. Místo, na kterémž v stanu 
svém umřel, podnes pusté leží; před několika léty sedlák tu pousku zvorati počal, 
že mu však vůl jeden nohu zlámav, přestal vorati a již ji žádný nevoře. Tělo pak 
Žižkovo vezli do Hradce Králové kněz Prokůpek a kněz Ambrož a tu je v koste-
le u sv. Ducha před oltářem velikým pochovali. Ale nedlouho potom ho vyzdvih-
li a v Čáslavi v kostele farním vedle jednoho velkého oltáře s nápisem hrobním: 
A. MCCCCXXIV die Jovis ante festum Galli vita sanctus Joannes Žižka a cali-
ce, rector rerum publicarum taborantiumin nomina et pro nominae Dei hoc temp-
lo conditus est. Gregor anunculus bbr., položili, kdežto se za jeho duši mše slou-
žili. (Bílejovský) Tu ležel až do léta 1623, kteréhož hrob rozrušen a kosti jeho od-
klizeny byly. Napsal o Žižkovi Eneas že byl potvora ohyzdná, ukrutná, hrozná, 
nevhodná, kteréžto když ruka lidská zahladiti nemohla prst Boží jí setřel. (c. 46) 
Pravda jest že byl začasté přeukrutný ač toho potřeba nekázala žádná. Co se však 
jeho způsobu válečného týče, sluší mu mezi nejznamenitější bojovníky postave-
nu býti, zvláště proto, že svým vlastním vtipem to vymyslil a vynalezl, kterak se 
celé vojsko svými vozy zavříti a jako z tolika tvrzí boj svésti může, jakž on toho 
často dokázal a tak dvanáctkráte zvítězil. Tomu způsobu bojování vyučil své slav-
né Tábory a byl tento: Měliť množství vozův jimiž se jako valem nějakým a zdí 
ohražovali kdekoli stáli nebo leželi. Když pak k bitvě přišlo, dva řady z těch vo-
zův udělali a uprostřed nich pěší lid zavřeli, jízdní ven před vozy nedaleko stavěli. 
A majíce se s nepřáteli potom potkati tehdy vozkové, kteříž ty vozy vezli k samé-
mu návrší od hejtmana rychle objeli díl vojska nepřátelského kterýž chtěli a vozy 
sou zase v hromadu trhli. Takž nepřátelé zastižení a zavření mezi vozy, jimžto jiní 
žádnou pomoc dáti nemohli musili aneb mečem od pěších aneb střelbou a koňmi 
od těch, ješto na vozích byli, mužův i žen zamordováni býti. Jízdní před vozy bo-
jovali, na kteréžto, jestliže nepřátelé silně dotírali, tehdy postoupajíce mezi vozy 
k svým se utekli, a odtud jako z nějakého města zdí ohraženého se bránili, a tím 
způsobem mnohé bitvy získali a vítězství obdrželi. (Aneas c. 47)
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Co se po smrti Žižkově dálo

 Z smrti Žižkovy celé vojsko náramně zarmouceno bylo. Táboři kvíleli, někte-
ří i plakali a naříkali, že bojovníka nepřemoženého ztratili. A shlukše se ukrutně 
Přibyslavi dobývali, a dobyvše na šedesát jich tam jali a všechcky ohněm spáli-
li. (Hájek) Potom bylo veliké roztržení mezi těmi bojovníky. I rozdělili se na tré 
vyvolivše sobě hejtmany: Pražané při svém knížeti Korybutovi zůstali; Táboři 
Jana Hvězdu z Vícemilic, kterémuž Bzdinka přezdívali na místo Žižkovo přija-
li, ostatní pravíce, že Žižku, otce svého ztrativše osiřeli, a tak se sirotky nazýva-
li, však správu nad sebou nějakému Vlkovi poručili. Poradivše se vespolek, táh-
li do Moravě, totiž Korybut s Pražany a Bzdinka s Táborskými. Dobyvše několi-
ka zámkův, hradův a města Ivančic, a to osadivše vrátili se zase do Čech. Praža-
né šli do Prahy ale Táboři a Sirotci, k nimž se také Orebští z Hradecka přitovary-
šili, po zemi se potulovali a zle sobě počínali, hrady dobývajíce. Tak se zmocni-
li Hořiněvsi a Holešova, kdežto knězem Sovou vrhli z praku. Chlumce dobyvše 
tu pan Hynek Poděbradský upálil Poučka. V postě Táboři s Bzdinkou táhli k Li-
tomyšli, kteréž město Diviš Bořek držel od Pražan. Oni však na to nic se neohlí-
davše hned počali k němu šturmovati. Bořek se zprvu statečně bránil, ale vida, že 
se neobrání, postoupil jim smlouvou města s ujel na Kolín, což Pražané velmi těž-
ce nesli. Táboři o tom slyševše a shlukše se u Sobotky, táhli na ně a chtěli v noci 
Prahu slézti, ale Pražaně zvěděvše to, odehnali je ode zdí a něco jich pobili a tak 
se opět proti sobě zkyselili. Vůdcové Táborských toho času byli: Roháč, Bzdin-
ka a Bohuslav Švamberský. Odtud se obrátili k Slanému a na Veliký čtvrtek neb 
pátého dubna počali toho města silně dobývati, však jim služebníci pana Hynka 
Kolštejnského z Valdštejna statečně odpírali a jim se bránili, až potom lstivě skr-
ze zradu některých měšťan dobyto bylo. Tu mnoho lidu v městě zmordovali. Zvo-
nici, na kterouž se mnozí utekli, i s těmi lidmi spálili. Rychtáře, konšely a mnohé 
měšťany, vhnavše je do masných krámův, ohněm zahladili. a pobravše statky jich 
město z kořene spálili. Ty věci se tak staly v outerý provodní, jenž bylo sedmnác-
tého dubna. Však při těch Tábořích vždy byli lidé ze všech jiných měst, kteřížto 
nabravše, což unésti mohli, domův se navracovali a jiné posílali. (Bartošek, Con-
tinuaor). O nešťastná země, kteréž se ničemná a nešlechetná lůza zmocní.©
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Kterak se Pražané s Tábory opět smířili a do Rakous táhli

 Táboři, Sirotci a Orebští umínili přes zimu v Praze ležeti, protož na podzim 
přitáhše blíž Prahy a položili se u Vršovic chtíce město oblehnouti a dobývati, toho 
původ byl pan Bohuslav z Švamberka. Ale Pražané s Korybutem a jinými pány 
tu přebývajícími poradivše se, počali s těmi loupežníky o příměří a pokoj roko-
vati, a poštěstilo se jim, že se po dlouhém rokování na den sv. Lukáše, t.j. 18. říj-
na s nimi smířili. Zápisy toho smíření pro důležitost jich, a že jiní kronikáři o tom 
nic nepíší, dílem tuto položím. S strany Pražan jest list slovo od slova takto: My 
Hanuš z Kolovrat seděním na Trašově, v držení hradův Žebráka a Točníka, Fry-
drych z Kolovrat seděním na Libštejně, Jan Činovec z Švamberka seděním na 
Třebli, Bohůnek z Šumburka seděním na Štědrém Hrádku, Zdislav Tlupa z Buře-
nic, purkrabě na Karlštejně, Petr Kapr z Smiřic, purkrabě na Týřově, Jan z Lest-
kova seděním na Valdeku, Zdeněk z Rožmitálu seděním na Zbiroze, Matěj Brus 
z Tovačova etc., etc., jistci i rukojmě i s všemi svými služebníky, s hrady, s tvrze-
mi i posádkami jichžto my v držení jsme, vyznáváme tímto listem, všem kdož jej 
uzří nebo čtouce uslyší, že jsme svobodně a dobrovolně v pravé a křesťanské pří-
měří vnikli a vstoupili a mocí tohoto listu vnikujeme a vstupujeme s osvíceným 
knížetem a pánem, panem Zikmundem knížetem litevským, a s nejdůstojnějším 
knězem Konrádem z Boží milosti arcibiskupem pražským, a s moudrými a opa-
trnými purkmistry, konšely a obcemi měst Pražských, i se všemi obcemi Tábor-
skými, Orebskými a městy, s pány, rytíři, panošemi k zákonu Božímu a k nim pří-
chylnými, i všemi kdožby pro ně učiniti chtěli nebo nechali beze vší lsti, kteréž-
to příměří slibujejme dobrou naší věrou beze vší zlé lsti za se, za naše všecky slu-
žebníky držeti a zastávati od sv. Havla nyní minulého až do sv. Havla v rok příští 
a ten den celý až do západu slunečního pode ctí a pod věrou a pod ztracení šesti 
tisíců kop dobrých stříbrných rázu pražského. A jestliže by se nám v tom přímě-
ří státi nedalo, tehdy máme jim osm nedělí napřed po slovutném panoši a dobře 
usedlém v zemi této věděti dáti do Prahy na rathouz. Pakliby kdo z nás nebo z na-
šich v tom příměří vytrhl a komu proti příměří s druhé strany svrchu psané kazil 
nebo uškodil, takového my máme a slibujeme k tomu přinutiti a navésti ve dvou 
nedělí od napomenutí, aby se tomu komužby bylo uškozeno, skutečně odestálo 
a jestliže by se neodestálo, tehdly vedle rozkázání urozených pánův Smila z Šter-
nberka a Heřmana z Borotína k seznání základův propadení vydaných má se ode-
státi a odčiniti. Pakliby ten nebo ti odčiniti nechtěli, tehdy na toho i na ty společ-
ně všickni straně druhé pomáhati máme,a by se jim o to věrně s spravedlivě sta-
lo. Etc.
 List strany druhé v týž také rozum napsán byl, jehož toliko počátek položím, 
aby se vidělo, jací byli toho času hejtmané těch bojovníkův. Počíná se takto: „My 
Jan Roháč z Dubé, Aleš z Žebráka, Jan Hvězda z Vícemilic (totiž Bzdinka) a Ku-
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neš z Bělovic, se pány, rytíři, zemany, panošemi, městy a obcemi Táborskými, 
Orebskými a všelijakými osobami k zákonu Božímu a nám příchylnými, vyzná-
váme tímto listem obecně všem, kdož jej uzří nebo čtouce uslyší, že jsme o ta zá-
ští, kteráž jsou mezi námi a naší vší stranou s jedné a moudrými opatrnými purk-
mistry a konšeli i vší obcí Starého, Nového a Menšího měst Pražských i jinými 
pány etc. z strany druhé po míru sjednaném na Špitálském poli učiněném vsta-
lá a vzniklá ubrmany mocné zejména pana Bohuslava z Švamberka, Mikše Ko-
zihlava, Viléma z Postupic, Zbyňka z Buchova, Jana z Smiřic etc. vyvolili a mocí 
tohoto listu vyvolujeme etc. Také mezi sebou tyto kusy umluvili a se k nim zavá-
zali: Nejprvé, aby kněží pražští, táborští a orebští plnou svobodu měli, kamžkoli 
přijdou slovo Boží kázati. Druhé, aby se hříchové smrtedlní zjevní nikdež neod-
pouštěli. Třetí, kdykoliv lid strany jedné na statcích strany druhé potáhne, mohou 
sobě od jídla a pití i koňům obrok bráti vedlé nouze a potřebnosti, ale bez všelik-
terakých loupežův a kořistí, bez zajímání dobytka, pálení a vězňův jímání. Čtvrté, 
ti, jenž by to příměří rušili, mají podlé seznání pánův Smila z Šternberka a Heř-
mana z Borotína testáni a pokutováni býti a tomu všickni vespolek sobě mají po-
máhati. (Continuator Laur. Brzezynae)
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Čechové táhli do Rakous /škrtnuto, ale nenahrazeno jiným textem/

 Po tom příměří všickni umluvivše se, na tom zůstali, aby do Moravy a do Ra-
kous tažení vojenské učinili. Pražané tedy po správou Zikmunda Korybuta kní-
žete zřídivše se a s Táborskými, s Sirotky a Orebskými se spojivše a přímo skrz 
Moravu do Rakous se pohnuli. Přitrhše k Leym městu velmi pevnému, počali ho 
dobývati. Hned při prvním útoku Bohuslav z Švamberka, hejtman táborský, za-
střelen jest a zabit. Táboři to uzřevše, velmi se roznítili a doráželi na zdi zuřivě, 
až se jich zmocnili. Tu mnoho lidí zamordovali, město vybrali a zapálili. Odtud 
nesčíslnou kořist odnesli, neboť okolní boháči vše své zlato, stříbro a jiné klenoty 
do toho města snesli, že by nedobytedlné bylo, za to majíce. Tu Čechové jali pána 
toho města, kterýž byl hrabě z Hardeka, a že býval na Čechy laskav, protož jeho 
rodině, totiž ženě a dětem jeho, nic neublížili, toliko je co vězně do Čech přivez-
li. Píší o tom hraběti, že byl člověk krásný a šedivý s velikou bradou. Potom dán 
byl panu Hynkovi Kolštejnskému z Valdštejna, aby ho sobě šacoval. On však po 
dvou letou /!/ na hradě pražském umřel. (Scriptores Ann. Boh. t. II. p. 469/ Jeho 
potom žena, synové a dcery do Rakous svobodně propuštěni a do Rakous vezeni 
jsou. 
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Kterak Čechové zvítězili nad Němci u města Oustí

 Kterak Čechové vojsko německého šestnáctého června měsíce 1426 blíž Oustí 
nad Labem porazili, o tom píše kronikář, jenž toho času živ byl (Continuator Laur. 
Brzes.) v tato slova: Léta Božího tisícího čtyřstého dvadcátého šestého v neděli 
nazejtří po sv. Vítu stalo se jest pobití veliké u města Oustí nad Labem, a to u vsi 
před Oustím řečené Předlice, že markrabina Míšeňská Němci osadila Oustí, kte-
ří veliké škody a záhuby z toho města činili pálením v království Českém, pan Ja-
koubek Bílinský hned po Veliké noci, s jinými dobrými lidmi oblehl Oustí. Mar-
krabina to slyšíce, sehnala lid z Saské země, z Durynk, z Sas a z Lužické země, 
i z těch ze všech zemí od Rýna, a ti táhli přes hory, chtíce Čechy odehnati. A kyž 
porozuměl pan Jakub Bílinský, že se Nměci tak silně sbírají, aby jej od Oustí ode-
hnali. poslal ku pánům, rytířstvu, k městům i k Táborům, aby jeho v tom neopus-
tili, aby k němu přitáhli, aby se Čechům hanba a škoda nestala. I přitáhli k Ous-
tí kníže Zikmund Litevský, pan Boček z Kunštátu, pan Smiřický a jiní páni, Pra-
žané a města a k tomu Táboři a Sirotci, kteříž po Žižkovi byli zůstali. A tak pra-
vil pan Jakub, že měli Čechové více lidu svého nežli dvadcet a pět tisíc., a když 
Němci táhli přes les třemi silnicemi, že měli lidu na sedmdesáte tisíc. Když ti 
v neděli ráno jeli k Oustí, ihned Čechové psali k nim listy milostivé takto: Kdy-
žby vám Bůh pomohl, abyste nás jímali a jestli nám Pán Bůh pomůže, tohož se 
od nás zase nadějete. Ale Němci velikou snažností a spurností doufajíce v množ-
ství svých zástupův, hrdě Čechům vzkázali: že všecky napořád budeme mordova-
ti. I hnuli se Čechové od Oustí proti nim a počali se Pánu Bohu modliti s velikou 
pokorou a náboženstvím, aby jim pomoci ráčil a svatý Václav. Sjeli se s nepřáteli 
před polednem, a nechtěli se Čechové v svatou neděli bíti, ale Němci majíce za to, 
žeby Čechové měli oumysl prchnouti a utéci pryč pro množství jich veliké, hned 
se bez meškání na ně řítili s houfy, a hned k vozům přilnuli a mocí převrátili již 
jeden řád. Tehdá teprv Čechové pokřikli a stříleli na ně z vozův z houfnic a z ta-
rasnic až v nich veliké cesty dělali, a v tom zkřikli, že Němci běží, teprv vysko-
čivše z vozův, i bili napořád Němce a tak boj obdrželi a žádného neživili ani jíma-
ti dali a zbito lidu německého na padesát kop, a Čechův zbito na devatenáct kop, 
však znamenitého Čecha nezabili žádného, než Jana Bradatého měštěnína z Pra-
hy, a o takovém boji není v Čechách pamětníkův. U vsi Chebovic řečené čtyřme-
cítma hrabat a rytířův pod korouhví německou klečelo, dávajíce se, aby je živili 
a své meče v zemi strkavše, prosíce, aby je zjímali, ale všickni jsou zmordováni, 
kteří jsou utekli do vsi Předlic a Chebovic, s těmi vsi zapálili, ostoupivše vsi, že 
žádný nemohl ujíti. Než pan Jakub Bílinský, chtě jednomu pánu z těch Němcův 
život zachovati, vzal ho na koně za se, ale nemohl jeho unésti, neboť ho táborští 
za panem Jakubem zabili, protože Němci přisáhli, aby žádného Čecha neživili. Tu 
Čechové vzali vozův německých třidcet sedm kop, pušek tři kopy a stanův šedesát 
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šest. Kydž to poražení zvěděla markrabina míšeňská, vlasy z sebe rvala a bila se-
bou o zem. Po tom vítězství ten den Čechové táhli zase k městu Oustí, a dobyvše 
ho, lidi v něm všecky zmordovali a město zapálili, kteréžto zůstalo zbořené a pus-
té plné tři léta. Jiný starý kronikář (Continuator Benessii ab Horzovic) o té bitvě 
také toto napsal: Tu jsou Němci poraženi a zbiti – jiní se sebrali a utekli a horkem 
se jich mnoho zadechlo. Tak je bili od toho bojiště Uského až právě na hory Mí-
šeňské, že hustě leželi zbití jako ve žni snopové na poli, a ten potok, kterýž skrze 
Ústí teče, veškeren hustě krvavý byl. Vojska německého hejtmané byli nějaký pan 
Oks, pan z Vejdova a pan z Švarcburku. Čechové měli za vůdce Zikmunda Kory-
buta, kterýž se v té bitvě velmi udatně měl, pana Bočka z Poděbrad a Hynka Kol-
štejnského z Valdštejna a Prokopa Holého. (Bartošek) Kteříž z páův českých také 
při té bitvě byli se znamenají: Václav Červenohorský, Václav mladší z Kravař, 
Jaroslav z Smiřic, Václav z Ličova, Hynek Krušina z Lichtemburka a jiní mnozí. 
(Veleslav.Calend. p. 329), že však Čeněk z Vartemberka a Hanuš z Kolovrat, jakž 
Veleslavína z nějaké písničky vypravuje, při té bitvě byli, jest omyl, neboť ti páni 
se vždy císaře Zikmunda přidrželi. 
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O Hynkovi Bočkovi z Poděbrad a Přibíkovi z Klenového

 Po tom slavném vítězství u Oustí Táboři chtěli táhnouti do Míšeňské země ale 
pan Hynek Boček z Poděbrad tomu odpíral, protož se stala roztržka mezi vojsky. 
Pražané se s kořistmi vesele vrátili do Prahy, ale Sirotci s Tábory majíce nechuť 
k Hynkovi Bočkovi, položili se u Poděbrad a hned nazejtří počali k zámku velmi 
hustě stříleti. Třetího dne hejtmané od strany půlnoční pustili lid k šturmu, ale že 
on Boček měl na zámku mnoho statečných rytířův, s těmi se těm Táborům velmi 
snažně bránil a jich na osm set pobil, neboť měl na zámku mnoho houfnic výbor-
ných a několik dobrých puškařův, ktěříž do vojska dostřelovali a Táborům velikou 
škodu činili. Táboři pravíce, že na tom místě žádného štěstí nemají, hnuli se ča-
sem nočním a položili se na východ slunce blízko Labe okolo kostela farního a tu 
své stany roztáhli, ale však k šturmu se vjet pokusiti nesměli. V neděli pak před 
slavností sv. Václava, sešli se Táboři do kostela a když kněz kázal a bratří seděli 
na kázání, puškař z věže z velikého kusu střelil a uhodiv dveřmi do kostela zabil 
jich tam jedenáct, jiní pak všickni z kostela běželi. Táboři a Sirotci uváživše, že 
tu darmo pracují, ač plného čtvrt léta tu leželi, že nic nedobyli, odtáhnouti museli, 
a když se počali hýbati, z zámku na ně vysokými hlasy křičeli, aby počkali a neu-
tíkali, ale Táboři zadky své na ně obnažovali a puškaři napravivše houfnice něko-
lik jich zastřelili a za několikery hony tou střelbou je provázeli. Táboři něco lidu 
svého v Nymburce položivše, táhli dále a pan Boček nechtě jich tu v sousedství 
míti, umínil se města toho zmocniti a je odehnati. I přijel s svým lidem k Nym-
burku chtě mocí do města vskočiti, a učiniv hřmot a pokřik pospíchaje sám druhý 
vskočil na koni do brány. Tu Táboři zavřevše šraňky jiným jízdným za ním tam 
vběhnouti nedopustili. a obořivše se naň, tu ho zabili. Jiní pak jeho následovníci 
všickni, co se pánu jich přihodilo vidouce, pryč utekli. (Continuator Laur. Brzez., 
et Benesse ab Horz, Hagek) Ale Přibíkovi z Klenového se v městě Stříbře lépe po-
štěstilo. neboť on na den sv. Václava sám desátý vskočil do toho města a opano-
val ho sobě, maje s měšťany dávno srozumění. A kyž potom od Plzeňských a ji-
ných měst Stříbrským o to bylo důtklivě domlouváno, že se desíti mužům nesmě-
li opříti a že se jim tak lehce vzdali, Stříbrští se z toho směšně vymluvali pravíce: 
že ten Přibík Klenovský jest skutečný rytíř a když vskočil do města, že měl tak 
veliký a hrozný meč, jímž od jedné brány městské až k druhé dosáhl. (ibidem)
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Kterak kníže Korybut a mistři z Prahy vyhnáni jsou

 Čechové vidouce, že jim kníže Korybut tak radou jakož i skutkem prospěšný 
jest, že v Praze dobrý pokoj chová a s nimi z kalicha pije, velmi mu laskavi byli, 
a on to znamenav, myslil na to, kterak by se korunou českou ozdobiti a v králov-
ství uvázati mohl. Aby tím snáze cíle svého došel, posílal tajně k papežovi do 
Říma, též k králi Polskému a vejvodovi Litevskému, strejcům svým, dělaje jim 
naději, že Čechy k církvi římské opět přivede, jestližeby králem byl, prose jich, 
aby mu v tom nepřekáželi. (Reynald ad a. 1424) Znamenitější také mistry praž-
ské a faráře k své straně přivinul. Ale ta věc ač byla velmi tajně jednána, předce 
na jevo přišla, a tu bylo veliké bouření v Praze. Neboť Jan z Rokycan, téhož času 
kazatel u Matky Boží před Tejnem vystoupiv na kazatedlnici lidem všecko vyjevil 
a velmi hanebně proti Korybutovi mluvil. Tu hned po kázání někteří rytíři, zvláště 
Svojše Zahradský a Hanuš z Rozvody sebravše lid šli na dvůr knížecí a jali knížete 
Korybuta, správce země České a vstrčivše mu pak na hrdlo kuklu vedli jej v noci 
na hrad Pražský a tam ho do vězení vsadili a jeho Poláky propustili. To bouření 
se stalo na veliký čtvrtek, totiž sedmnáctého dubna a Pražané sobě za hejtmany 
měst Pražských zvolili Svojše a Rozvodu. Píše o tom ještě tehdejší kronikář takto: 
Toť jemu Pražané za jeho službu a pomoc proti jich nepřátelům zaplatili; nenechal 
toho Pán Bůh bez pomsty, neb Rozvoda potom brzo od svého pacholka zastřelen 
byl a Svpjše se před smrtí zbláznil. V tu také bouři někteří mistři pražští do věze-
ní dáni byli, totiž mistr Křišťan farář od sv. Michala, M. Prokop z Plzně, tehdáž 
rektor učení pražského, M. Petr z Mladějovic, tehdáž děkan téhož učení s jinými 
mistry a kněžími a v pátek po veliké noci vyhnáni jsou z Prahy. Píše tehdejší kro-
nikář, že se to vše stalo skrze návod Petra Engliše, jenž byl mistr z Englandu, ci-
zozemec, a přičiněním Rokycanovým, kteříž ty mistry měli v podezření, žeby se 
chtěli s Korybutem papeži poddati, pročež s nimi před tím měli veliké hádky. Pra-
ví dále dotčený kronikář: Přišel jsem k mistru Křišťanovi do vězení, těše jej, ale 
on s dobrou myslí odpověděl nám, abychom i s ním mile trpěli, že se to v krátké 
chvíli jinak změniti má. (Continuator Laur. Brzez.)©
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Kterak Čechové dobývali měst a tvrzí v cizích zemích

 Mezi tím časem Táboři a Sirotci učinili vpád do Rakous, chtíce se města Svět-
lá řečeného zmocniti. Ale Rakušané obořivše se na ně, porazili je, tak že jim mno-
ho vozův pobrali. A když se o kořist hádali a dělili, tu na ně Táboři opět uhodili, 
svých vozův dobyli a mnoho lidí zamordovali. Několik klášterův a městeček vy-
kravše /!/ a spálivše s velikou kořistí se zase do Čech vrátili. Ale mále se tu po-
zastavivše, táhli do Lužic, osmnáct tisíc silní. Pokusili se o Žitavu, a nemohše jí 
dobýti, předměstí spálili, a k Lubnu se obrátili. Měšťané se velmi udatně bráni-
li, tak že mnoho Čechův zbili. Táboři rozlítivše se, co vzteklí na město doráželi, 
až se ho zmocnili. Což v něm bylo lidí bez rozdílu a milosti zamordovali. Fará-
ře javše, čtyřmi koňmi na čtyři kusy roztrhnouti dali, protože měšťany k bránění 
pobízel. Potom celé město vybravše, popelem položili. To se stalo šestnáctý den 
máje měsíce. odtud se hnuvše padli do Slezska. Tu vzali město Goldberg a vypá-
lili a několika neděl potom leževše celou krajinu železem a ohněm poplenili. Na-
vrátivše se do Čech takové množství dobytka s sebou přihnali, že patnáct krav za 
dvě kopy grošův, asi za dva zlatý nynějšího rázu jednu krávu, prodávali. Přitáhše 
k Červené Hoře, kteréhož hradu tehdáž Hradečtí dobývali, i pomohli jim tak, že 
ho dobyli. Lid propustivše hned ho rozbořili, jehož zříceniny ještě podnes viděti. 
Odtud se obrátili k Žlebům. Obehnavše město silně ho dvě neděle dobývali. Do-
byvše město z velikých děl na zámek stříleli, až se ho smlouvou zmocnili, z kte-
réhož lidu svobodně odtáhnouti dopustili. ale hrad vypálivše, zbořili. Jich hejtma-
né na tom tažení byli Volek Koudelník a kněz Bedřich. (Bartošek, Hájek, Velesla-
vína)
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O vtažení cizozemcův do Čech

 Martin papež znamenaje, že Čechové v bojích přemáhají a síla jejich den ode 
dne se rozmáhá, vypravil do Říše a do zemí německých legáta svého, jenž byl bis-
kup Winčesterský a kardinál jménem Jindřich, aby on proti Čechům okolních ná-
rodův německých popudil, jemužto i císař v té věci nápomocen byl. Sebrána jsou 
tehdy veliká tři vojska. V prvním z nich táhli knížata Saská a města, kteráž Po-
mořská slovou; v druhém byli Frankové a ty jakožto hejtman vedl markrabě Bran-
denburský. V třetím táhli Bavoři, města švábská a Rýnští, majíce za nejvyššího 
hejtmana Ottu arcibiskupa Tri(y)erského, s nimiž také byli biskupové Mohutský, 
Bamberský, Wyrcburský a jiní mnozí, též markrabové míšeňští, vejvody bavorští 
a hrabě Švarcburský. S těmi se také někteří Čechové spolčili, totiž Krušina Švam-
berský, Vilhelm Švihovský a jiní rytíři z Plazeňska a od Tachova. Píše kronikář, 
jenž toho času živ byl, že bylo těch Němcův osmdesát tisíc jízdných a přes sto ti-
síc pěších, ti všickni táhli třemi cestami do Čech. Když Sasové k Žluticům přitáhli, 
Jakoubek hejtman Sirotkův odtáhl, nemoha té moci odolati a město bylo dáno Al-
šovi z Šternberka. Potom se všickni dohromady srazivše, položili se u města Stří-
bra ve středu před sv. Jakubem, totiž dvadcátého třetího července. To město držel 
Přibík Klenovský, rytíř nad jiné statečnější, protož vidělo se za dobré hejtmanům 
vojsk německých, aby toho města prvé dobyli, nežby se dále do země pustili. Ma-
jíce mnoho velikých děl, hustě z nich do města stříleli, ale Přibík se s svými vel-
mi statečně bránil a jim všemožně odpíral. O tom zvěděvše Pražané, Táboři a Si-
rotci sebravše se a nemajíce více než patnáct set jízdných a šestnáct tisíc pěších, 
s třemi sty vozy a několika děly proti Němcům pospěšně táhli, jichžto nejvyšší 
hejtman byl kněz Prokop Holý. Němci slyševše, že Čechové na ně pospíchají a že 
již k Rokycanům přirazili ihned ještě nepřítele neuzřivše na utíkání se dali. I volal 
na ně Kamrovec /?/ rytíř český, jenž s nimi byl: nevím, před kýmybch utíkal, ne-
boť žádných nepřátel nevidím. Ale ono doběhše Tachova, děl a jiných nástrojův 
válečných i kořisti a loupežův tu nechali. Ještě tehdáž kardinál u vojska nebyl, ale 
potkav se s utíkajícími u Tachova, podivil se tolika slavných hejtmanův a knížat, 
tolika silných mužův mrzutému a strašlivému utíkání. Velikými prosbami jich žá-
dal a napomínal, aby se zastavili a proti nepříteli daleko nestatečnějšímu a mdlej-
šímu zase navrátili. Ale vida, že v té věci nadarmo pracuje, vzav praporce říšské 
roztrhl je na kusy a o zemi nimi hodil. (vella differexit at in terram ante ipsos Teu-
tonicos projecit. Bart.) Sám také zpátkem se obrátil a spolu s nimi utekl. Sotva 
Němci do lesa vběhli, až Čechové dostihše zadních houfův silně na ně tříti počali. 
Tu teprv mnohem více a strašlivěji, kudy kdo mohl, utíkali, aniž prvé Němci utí-
kali, nežli je Čechové honiti přestali, kteřížto zbravše nepřátelských ležení a sta-
ny, množství děl a střelby, zbroje i bohatých kořistí dosáhli. (Baros. Aenas Sylv. 
l. 48) Potom, totiž dvadcátého osmého července, se Čechové obrátili k Tachovu 
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a to město silně dobývali ohněm a lámání zdí městských. Osmý den zmocnivše 
se města rytíře Kamrovce s padesáti Němci a Čechy tu pobili. Někteří pak páni 
čeští jako Vilém Švihovský a Jindřich Černín, kteříž tu s Němci byli, na hrad se 
utekli s lidmi svými, však se jim dne třetího pod smlouvou vzdali. Tu opět Táboři 
mnoho děl vzali mezi kterýmiž také bylo veliké dělo, chmělík řečené, kteréž ně-
kdy císař Václav míval. Táboři ho na Tábor odvezl a tam dlouhý čas chovali. Od 
Tachova se brali k hradu Roupov řečenému, ale pán téhož hradu učiniv smlouvu 
s Tábory, spolčil se s nimi. Potom přitáhše k Plzni a nemohše města dobýti, uči-
nili příměří s Plzeňskými až do sv. Jiří léta příštího. (Bartošek) Slezané na škody, 
kteréž od Čechův ohnedy /!/ vzali pamatujíce, chtěli se pomstíti. Shromáždivše 
se, přitáhli k Náchodu a město dobývali. Ale Hradečtí tomu městi na pomoc při-
táhli. Slezané hned odstoupili, jakoby utíkali a Hradečtí za nimi chvátali; Sleza-
né z záloh, kteréž Čechům přistrojili, vyskočivše, i zpředu outok na ně učinivše, 
mnoho jich pobili, takže se jich málo do Náchoda uteklo. Slezané opět k Nácho-
du přirazili, že však města dobýti nemohli, předměstí spálivše, domův se navráti-
li. (Contin. Laur. Brzez.) To se ddáli při začátku září měsíce.
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Páni čeští se chtěli zmocniti města Prahy

 Někteří páni čeští velmi to těžce nesli, co se knížeti Korybutovi, správci země 
České, od Pražan stalo, i umíniliho z vězení pražského, v kterémž držán byl, vy-
svoboditi a snad i potom za krále českého zvoliti. A chtíce lid pražský k tomu jich 
předsevzetí připraviti, způsobili, že Prokop farář Novopražský nějaké písně složil 
a mezi lid uváděl. Položím je tuto:

Již sluší mysliti, 
Kdo má naším králem býti,
Můžete tomu věděti, 
Z prvních příhod to věděti,
an se lid bez krále bouří,
Rychlé zemdlení cudiny,
Velice zpustnou dědiny.
K tomu budou války časté
A přispěje šestero zlech.
Ruče (rychle) volte sobě krále,
Král to vše zlé uvale,
Stav lepší v zemi uvede
A všecko dobré přivede.
K tomu biskup i preláti
budou moci zase vstáti
I v jednotu uvedeno 
kněžstvo bude, jenž zdvojeno.
(To by se nyní mohlo v francouzské zemi zpívati.)

 Páni, kteříž o to stáli, aby kníže Korybut vysvobodil /!/, byli tito: Hynek Kol-
štejnský z Valdštejna, Jan Smiřický, Václav z Račiněvsi, Hynek Vamberský z Ro-
hatec, Parcyfal z Vinařic, Jan z Opočna, Půta z Častolovic, Jan Městecký a jiní. 
Ti páni shromáždivše se u města Kolína, o to radu vzali, aby do Prahy vskočivše, 
města se zmocnili a tak knížeti k svobodě pomohli, a to tím spíše dovésti míni-
li, že již v Praze s některými měšťany, zvláště s Burešem, Nového města rychtá-
řem, srozumění měli. Ale při té radě byl pan Vilém Kostka, a měl s nimi také do 
Prahy vskočiti, kterýž to však Pražanům skrze posla zradil, protož se jim ni nepo-
štěstilo. Páni o tom nic nevědouce, táhli ku Praze a vskočivše do města na Staro-
městském rynku měšťany ve zbrani nalezli. Kronikář, jenž toho času v Praze byl, 
o té příhodě takto napsal: Téhož léta 1427 v sobotu před narozením Matky Boží 
(6. sept.) pan Hynek Kolštejnský s Smiřickým a čeledí páně Janovou z Městce 
a s páně z Častolovic jakožto s šesti sty jízdnými vskočili do města pod heslem: 
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vysvobození knížete, jakožto hodinou třináctou, návodem některých měšťanův 
pražských a zvláště rychtáře Novoměstského, kterýž je vedl do Prahy, chtíce Pra-
hu opanovati. V kterémžto skočení pan Hynek u domu u Slonův nalezen jest, ješto 
se byl schoval v ovse, i svržen jest z domů okenní dolův u jedněch vrat, a zabit 
jest od Makovce lotra, kteréhož pan Hynek byl vyprosil od šibenice u Novoměst-
ských a po malé chvíli viděl jsem, ano jim pranýř podrželi nahým. /!/ Ale Smi-
řický byl jat a vsazen na hnůj, kteréhož mistr Rokycan s jinými kněžími vydal do 
vězení, neb se jest byl ukryl mezi nimi po přízni a po známosti. Ale potom Smi-
řický ušel z vězení skrze pomoc jedné děvky. A mnohých jiných zjímáno a zbito, 
a braň a odění jim všecko pobráno a jiní chtíce utéci přes řeku Vltavu a tudy nad 
mostem k Malé Straně, i ztopili se, a tak jsou nebožátka zhynuli a bídně zmordo-
váni, a potom v středu sťali Václava z Chynic (?), kterýž byl v té jízdě s panem 
Hynkem a městských Prokopa Svratkové syna, kterýž jich pomocníkem byl. (Con-
tinuator Laur. Brzez.) Pražané nedlouho potom Zikmunda Korybuta vezli na Ka-
rlštein a tu některý čas pobyv z vězení v noci před sv. Ondřejem vynikl a do Pol-
ska se obrátil. (idem.)
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O jízdách Prokopa Holého

 Prokop Holý hejtman táborský pojav s sebou Pražany a Sirotky, táhl s nimi 
k Kolínu, aby se ho zmocnil, neboť se to město od Pražan bylo odtrhlo a spány, 
kteříž byli do Prahy vskočili, spolčilo. Byl toho města hejtmanem Diviš Bořek, 
kterýž se tu statečně bránil a mnoho Táborův zbil. Prokop maje veliké dělo Chmel-
ník řečené a více jiných děl, velmi ukrutně dobýval, až i raněn byl. Že však to ob-
ležení dlouho, třináct totiž něděl trvalo, počali se někteří dvojiti, a tak Diviš učiniv 
smlouvu s Prokopem, město mu poddal. Táboři osadivše Kolín svým lidem, ob-
rátili se do Moravy a odtud vtrhli do Uher, tu Brod Uherský a mnoho jiných měst 
dobyli a vybrali. Předměstí Prešpurské spálivše, k Vídni chtěli. Ale že přes Du-
naj nemohli, z té strany řeky zemi Uherskou ohněm kazivše, s kořistmi se domův 
vrátili. (Bartošek) Majíce na paměti, kterak Slezané u Náchoda Čechy zbili, chtě-
li toho pomstíti. Vtrhli tedy do Slez a položivše se u Nysy, silně toho města dobý-
vali. Půta z Častolovic v tom městě leže udatně Čechům odpíral a učiniv výpad 
svedl bitvu před městem. Ale Táboři porazivše ho, hnali Němce až do předměs-
tí. Ale nemohše se města zmocniti, předměstí zapálivše, několik tisíc lidí obojího 
pohlaví tu zmordovali. Potom na té jízdě vzali Břeh, Sobotku, Ostryhom a jiných 
drahně měst a tvrzí a vypálili je. Také se o Vratislav pokusili a celé předměstí spá-
lili. A tak veliký plen učinivše a vozy loupežem naplnivše, do Čech se navraco-
vali. Však dřív než se do Čech dostali, Němci Slezané sebravše se u Kladska, Če-
chy tu obklíčili. To zvěděvše Hradečtí, táhli jim spěšně na pomoc. Ale dříve než 
se s nimi spolčili, Táboři tu porazili Němce a knížete Mynsterbergského, vůdce 
jich, zabili. Potom navrátivše se do Čech, mnoho tisíc hovězího dobytka ssebou 
přihnali. Ta jízda trvala tři měsíce, totiž až do konce máje. Potom ta vojska rozdě-
livše se, Pražané s Sirotky táhli do Bavor. Prokop Holý s Táborskými se k Bechy-
ni obrátil, aby jí dobyl. Sirotci tedy přepravivše se přes hory město Mnichov tu za 
lesem ležící, vzali. Pernova (?( se také zmocnili a mnoho městeček a vsí vypálili; 
jednoho velikého rybníka hráz prokopali a tak tu celou krajinu ztopili. Potom se 
s mnohým loupežem do Čech vrátili. Zatím pak Prokop Holý k Bechyni přiraziv, 
osmého července počal zámku a města dobývati hřmotně, neboť tu svezena byla 
všecka děla a křížem sazena, a tak to město velmi ohněm soužili. Jan z Lažan jsa 
tu hejtmanem, velmi se statečně bránil celých patnáct neděl, až se i potom pat-
náctého října pod smlouvou vzdáti musel. Sirotci, kteříž se z Bavor vrátili téhož 
také času před velmi tvrdým hradem Lichenburk řečeným leželi, i opletli jej plo-
ty, příkopy a baštami a tak jej bez děl dobývali. Byl tu na tom hradě nějaký rytíř 
Liška řečený, kterýž Sirotkům mužně odolával, takže tu dlouhý čas leželi a jeho 
se zmocniti nemohli, ač jim i Prokop Holý někdy pomáhal. Naposledy Liška ne-
maje potravy, vzdal se smlouvou hejtmanu sirotčímu, kterýžto dopustil, že Liška 
s lidem svým svobodně odtáhnouti mohl. To bylo ten tejden po sv. Martině. (Bar-
tošek, Cont. cit.)
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Kterak se Čechové chtěli s císařem Zikmundem smířiti

 Někteří páni čeští opět na to myslili a toho snažni byli kterakby v zemi pokoj 
způsobiti mohli. Nejkratší cesta k tomu předsevzetí bylať ovšem, aby se Čechové 
s císařem Zikmundem smířili a jej za krále a pána svého přijali. A tenť byl a tako-
vý oumysl pánův českých. Slušíť jména těch vlastencův tuto položiti a byli tito: 
Menhard z Jindřichova Hradce, oldřich z Rožmberka, Jan a Vilém z Skály, Jan 
z Opočna, Půta z Častolovic, Hanuš z Kolovrat, Zdislav Tlupa z Buřenic purkra-
bě na Karlštejně, Jindřich Černín příjmím Žito purkrabě na Přimdě a jiní, ti byli 
s strany jedné. S druhé strany byl kněz Prokop Holý hejtman Táborských a Pra-
žan. Ti se všickni v Prešpurce ku králi Zikmundovi sjeli, kdežto také kníže Ra-
kouský a knížata Slezská byli. I počali den dvadcátého devátého března rokovati 
a tak celý tejden každého dne scházejíce se, rozmlouvali. Prokop Holý a Pražané 
se ve všem králi Zikmundovi poddali, toliko o přijímání z kalicha neústupně stá-
li. Konečně na tom zůstáno, aby Čechové určení příštího sboru basilejského při-
jali a se podle něho řídili. Tak se zase rozjeli. Nedlouho potom totiž třímecítmé-
ho máje bylo veliké sebrání lidu českého v Praze, pánův, zeman a rytířstva, pano-
ší, Sirotkův, Táborův a měst a rozmlouvali v veliké koleji o pokoj, kterakby moh-
li s králem Zikmundem sjíti v smlouvu, a jeho jako pána a dědice do země přijí-
ti. Po mnohých rozepřech a odpořích, na tom páni i rytířstvo, Pražané Staroměst-
ští a jiní všickni zůstali, aby k králi Zikmundovi bylo posláno. K tomu jsou svo-
lili všickni kromě Velka Koudelníka hejtmana sirotčího. Ten a Novoměstští ne-
chtěli k tomu svoliti a odpírali, a proto Novomětští opět vzali velikou zlobivost 
proti Staroměstským i zdělali plaňky veliké proti sobě na příkopích. Ale Prokop 
Holý s některými pány českými a moravskými opět jel do Prešpurka k králi Zik-
mundovi (Presbyterque Procopius cum quibusdem dominis de Boemia et Mora-
via ad regem Sigismundum ad tractandum de concordia, tano secundario in Pres-
burg de Praga equitavit. Bartošek) o pokoj. Ale nic nevyřídiv zase do Čech se na-
vrátil. O tom slyše Velek Koudelník sebral své Sirotky, přitáhl do Prahy, položil se 
na rynku Novoměstském, chtě Staroměstské ke své straně přivésti. A Staroměstští 
obávajíce se nějaké zlé příhody, brány své zavřeli a dobře osadili, i stříleli na se 
děly i samostříly ohnivými šípy jedni k druhým, a mezi těmi jich několik zabito, 
a vždy ponůcky držány bývaly, nevěříce sobě, i byl strach obou měst zkažení. Ale 
tu neděli před sv. Václavem hned obě města volili sobě ubrmany aneb smlouvce, 
ti aby mezi nimi narovnání učinili a byli tito: Jan Rakovnický hejtman města Ko-
ouřimského, Jíra z Račice, Toulovec hejtman vojska sirotčího a Vilém Z Postu-
pic. Tu ti ubrmané smířili je u sv. Ambrože proti bráně staroměstské na příkopě 
před lidem obou měst. A tu purkmistři a konšelé obou měst dali sobě ruce na pa-
měť míru pravého a ten sobě s obou stran čtyřmi tisíci kopami groší zaručili. Ti 
pak smlouvci mezi jinými věcmi také vyřkli a poručení vydali v tato slova: Také 
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touž mocí ubrmanskou vám pánům Nového města Pražského i obci přikazujeme, 
abyste pánům a obci Starého města Pražského bran Horské a Poříčské hned od 
této naší výpovědi postoupili. Více vám pánům a obcím obou měst Pražských Sta-
rého a Nového přikazujeme a vypovídáme, abyste všech svých bran a forten ma-
lých i velikých i všech šraňkův a řetězův ve dne ani v noci nezavírali ani zamy-
kovali, ale zotvírajíce jichk jezdění, k vození a k chození svobodných nechali a to 
vše pod pokutou nahoře psanou. Potom hned hejtmané Táborští, Pražští a Sirotčí 
skrze knéží na kázáních vojnu vyhlásiti poručili, přikazujíce, aby kdož může me-
čem vládnouti táhl do Lužic, do Míšně a jiných zemí německých na braní, pálení 
a mordování, a sebralo se vojsko na čtyřidcet tisíc pěších silné, majíce čtyři tisíce 
jízdných a tři tisíce vozův, (Bartošek, Cont. Brz, Hájek) o kterémžto znamenitém 
vojenském tažení díl pátý kroniky této bude vypravovati. 
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