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50 témžnristě určeno, Že mají rrrislři konat slyšenís kněžími táborskými na
svátek Jana Křtitele nejblížepříští.Také byly k tomu slyšeníjmenovány
osoby z obou stran, a to z osob světslrÝch i drrchol'ních, jakoŽ i stanoveno
místo k slyšenína hradě Konopišti.
1 u roce 1423: tj. v tirrbrru1423 - 6 Křížettec:mezi Mladou Vožicí a Načerad.
celn - 7 z horg Tdbor: míněno jiŽ město Tábor (tehdejšíHradiště hory Tábor) 77-12 Bohuslaua, řečeného
ze Šoamberko;pan Bohuslav byl původně odpůroem hrrsitů' ale za svého zajetl na Táboře se přidal k táborským a stal se hejtmanern jejictrr
domácího vojska _ 17 tt hradu KonopÍšÍé..
nedaleko Benešova a PořÍčÍ_ 5| na sodIek Jana l{řtitele: 2'(. čorvna

STAIiÉ LBToP

ISY

ČESKÉ

Staqimi letopisy českými se od dob Fr. Palackého nazývá soubor drobných
kronik, psaných od sklonku bojovného husitství jako pokračovánírůzných staršich
kronikářských prací a obsahujícíchzáznamy zhruba od počátku vlády Václava IV.
do doby nastoupení Habsburků na český trůn (1526). Dochovaly sev jednatřiceti
rukopisech představujicích řadu verzí. Psali je vesměs přivrženci husitství, ale protože šlo o lidi různéhostavu, věku a náboženskopolitických názorů (nejsou zastoupeni
jen straníci husitské levice, radikálního Tábora), představují celek po ideové stránce
v jednotlivostech značněrůznorodý. Častým přepisováním, rozšiřovánínr a dodatečným doplňováním, popil. vypouštěním zpráv nabyly charakteru kolektivního díla,
v němž je do značnémíry zastřen individuální přínos jednotlivých autorů.
trnikají-li však zatím povětšině historickokritickému rozboru (zejména pro
nedostatečnévydání textů) detailní otázky týkající se jednotlivých autorů, historické hodnoty jednotlivých zpráv a ideových odstínů,v jejichž duchu různéverze
vznikaly, vystirpují na dru]ré straně tím zřetelněji rysy společnécelému tomuto
různorodému cell<lt,přeclevšínrznaky, které jej charakterizují jako literárni památku.
Literární vlastnosti souboru jsou určeny způsobetrr,jak vznikal. PrvnÍ záznamy' navazující na staršíkroniky, dostávají výrazné obrysy v líčeníIrusitských
vá|ek z velmi umírněnéhohlediska Příbramovy pražskéstrany. Nejde o sys.bematické vyličeni průběhu válečnéhodění, ale o jednotlivé zápisy účastníkůa pamětníků. Toto první jádro Letopisů, jernuž se dostalo ucelenějšípodoby asi v polipanských letech, bylo velmi oblíbené,a proto je přejímaly všechny mladší přepisy;
přitom bylo však i doplňováno z jiný'ch pramenů, obměňováno z jiných politických
hledisek a z tradice. - Druhým jádrem Letopisů jsou záznamy z poděbradské doby;
vedle projevů příznivých vladařské politice krále Jiřího najdeme v nich i hlasy
kritické. _ Další relativně svébytná část Letopisů je věnována jagellonské době.
V souboru Starých letopisů českých, co do časua místa opisování (a tedy i co
do lokálního charakteru interpolací a přÍdavků) velmi rozmanitém, rýsují se dvě
hlavní skupiny, pražská a hradecká; z těchto dvou předních center rozrůstal se
celek, který byl původně patrně jednotnější, aŽ asi od doby vlády Jiřího z Poděbrad.
Hlavními znaky společnými celým Letopisům jsou bezprostřední vztah k látce
a nevyumělkovaná prostota podání, vypjaté vlastenecké zaujetí, kladný vztah
k Ftrusovi, ale zároveň kritický odstup od věroučných sporů, lrteré se jevily jako
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příčinaválek,.a odpor proti krutým průvodním zjevům revolučníchbojů.Vzhledem
k doplňování a interpolacím starších záznam:ůjak podle paměti (buď přikrašlující
starévzpomínky nebo naopak ochablé časovýrn odstupem), tak z listinného matená|u, z jiných kronik, vkládáním časových písníabp. docházelo často k zpětnému
oživování, k bezděčné literární aktualizaci starších záznalttt. Ta s sebou nes]a
ovšem na různých místech různý stupeň idealizování minulých časů.Takový
tvárný postup o'tvíral možnost beletrizace líčenýclr událostí (srov. Kroniku velmi
pěknou o Janu Zižkovi' zde na s.368).
ZvláštnÍho půvabu dodává Starýrn letopisům českýru jejich neoficiálnost.
Důvěrný charakter zápisků poskytuje cenné průhledy do života tehdejší doby.
Dojímavá prostota (napí..v záznamech o smrti Jana Rokycany a krále Jiřího) bývá
doprovázena silným citovým přízvukem, který se nezastaví ani před drsnou nadávkou papeži (''vytylý bejk..). Přitom se střídá bezděčná naivita detailních zpráv
očitýchsvědků s odborným válečnickýrn zájmem i s jinými hledisky podle osobního
zaujetí různých autorů. Přímý pohled autorů zpráv,nezatlžený tradičníučeností,
dopomohl Letopisům k tomu, že budí dojem bezprostředního vztahu ke skutečnostiivčástech později interpolovaných a různým způsobem pozměněných rukopisnou tradicí. V mozaice rozmanitých pohledů na dílčíudálosti a jednotlivých
soudů vzniká v celku Starých letopisů českých jedinečnésvědectví o celé době.
od Letopisů vede přímá cesta k měšťanskémukronikářství 16. století, repr.ezentovanému dosud nejznámějšími Pamětmi Mikuláše Dačickéhoz Heslova.
Prosty ,'literárnosti.. v obvyklém smyslu realizace určitých dobových estetických poŽadavků,vytvářejí Staré letopisy českéjalro celek základnu pro pochopení
toho, jak se projevily změny vnesené do našínárodní kultury husitstvím v životě
a myšlení drobných vzdělanců, zemanů a hlavně měštanstva (přívrŽenců husítské
praŽskéstrany). Právě měšťansképojetí husitského přínosu kultuře, jež se v Letopisech rýsuje nejzřetelněji, stalo se základem pro rozvoj rrašínárodní vzdělanosti
za kulturní hegemonie měšťansbvav následujícím století.
Pro svou zvláštní povahu vyžádaly si ukázky v našemVýboru (seřazenénikoli
podle charakteristických rukopisů různých verzí, ale chronologicky podle líčených
událostí, tj. pojaté jako ukázky z památky literární, nikoli pouze historické) bohatý
textověkritický a historický komentář, aby dával moŽnost poznat, jak texty
rostly a jakou skutečnost odrážely.
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oDPUSTKovÝ

V PP. AZF, 7'í72)

Třie stínárri pro odpustky
Tuto by bylo mnoho praviti, co se jest před tiem dálo, než jsú tito stínáni _ a bylo v pondělí - a před tiem v neděli zjimáni; ale musím ukrátiti,
neŽ toto chci jediné pověděti. Byl sem při tom, když - bylo ten pondělí
v hodinu jako třetí - mistr Jan Hus s jinými mistry a studenty přišei na
rathúz prose' aby jeho konšelépřed se pustili. A tak se stalo, že s několiko
mistry vstúpil před ně, jiných všech studentuov nechali před rathúzem,
jichž mohlo býti na dva tisíce. Tu mistr Hus mluvil s konšely prose jich,
aby těm ti.em nic nečinili pro ty odpustky, a pravě, žejest on toho puovod,
aby těm odpustkóm odpíráno bylo, a měli-li by co jim učiniti, aby jemu
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1 0 prvé učinili, že jest on toho první příčina.Tu konšeléřekli jemu, Že se jim
nemá nic státi, aby šel s svými domóv. A rozešli jsú se na svá obydlé. A tak
mistr Hus maje Za to, Že jim jiŽ nic neučinie, šel s dobrú myslí s svými
se všemi do Betléma a jiní na svá obydlé, doprovodivšejeho.
Pak lid vešken očekávášena rynku, co z toho bude učiněno, neb ráno
1 5 kázali biřicóm volati, aby r'šickni, chudi i bohatí, byli na rynku, to pak tu
chvíli káza|i volati, aby se všickni rozešli. Tehdy kÓnšelé rozkáza|i právu,
aby je vyvedúce stínali. A šli mnozí oděnci s rathúzu a byli všickni Němci
a konšelétaké byli Němci. A obkličivšeti oděnci ty jisté proti domu celného, i kázalije stírrati u veliké tieskni oděncuov. Ihned přišel mistr Jičín
2 0 s velikým zástupem mistruov a studentuov i vzal směle těla jich i nesl je
s velikú smělosti do Betléma; mnozí také plakali jich smrti jako nevinné.
A což biřici volali, ktož by se téhoždopustili, že se jim téŽ má státi, ihnecl
jim na tom miestě odpierali, že jsú hotovi pro to téŽ podstúpiti. A kterakž
koli někteří pro to byli zjímáni, však jim nic nesměli učiniti, vidúce veliký
2 5 rozbroj v lidu obecném pro ty tři stínané,než ponechavšejich přes noc
v šatlavě, nazajtřie káza|i jim ven z šatlavy řkúc: ,,Podtež před pány,
volajít vás!.. A kdyŽ z šatlavy vyšli, zar'řevše šatlavu a rathiz také' i káza|i
jim pryč jíti, a ktož nechtěli' biči je odhrozili, aby před rathúzem nestáli.
A jiného se mnoho dálo ty dni, neb čímviece volali, aby se rra rynku
3 0 nescházeli, tiem viece se scházeli a o ty věci, kteréŽ se dály, rozmlúvali.
Pak, kterak jest mistr Hus v Betlémě s těmi stínanými nakládal, váže sobě
každéhoz nich viece než tolikéžrubií zlata, to opustím, abych nebyl podezřen, bych co v tomto slrláclanístranil; ačsem kolivěk při těch všech věcech
byl, porúčímrozumějším.
Nadpis: třie tři (idé) - 3 než toto... iediné ale to přece jen - 3-4 ten ponďěIi o ho.
dinu jako třetí: 77, července během dopoledne (počítáno podle kněžských hodinek) 5 na rathuz: na Starorněstskou radnici; abg před se pustili aby poskytli slyšení 8 abg těm třem nic nečinili pro tg odpustkg: Martin Křidélko' Jan Hudec ze Slaného a Stašek Polák z Prahy byli zatčeni proto, Že veřejně odmlouvali kazatelům
u sv. Víta, v Týně a u sv. Jakuba, kteří doporučovali odpustky' vyhlášené papeŽern
(prodáváním odpustků se rrrěly získat finanční prostředky k válce
Janem XXIII.
proti neapolskému králi Ladislavovi, stoupenci sesazeného papeŽe Řehoře XII');
zatčeni mladíci nechtěIi odvolat, a proto byli konšely pro zastrašení pobouřeného lidu
odsouzeni k smrti (srov. ukázku z řIusovy Postily zďe v L. sv. na s. 165); puoood
původce; Hus totiž již od květrrového vyhlášení odpustků kázal proti nim v Betlém.
ské kapli a 17. června uspořádal o nich veřejnou disputaci v Karolinu - 10 prul dřívc'
napřed, především
\4 očekáud.ševyčkával, čekal - 15 k(tzali biřicóm uolati rozkázali biřicům (úředním vyvolavačům) vyvolávat _ 76 abg se ušickni rozešIi: konšelé se obávali vzbouře:
_ 77 oděnci ozbrojenci -78konšelé
ní přiveřejnépopravě;prrÍuuvykonavatelůmpráva
také b11li Němci: vládnoucí měšéanská vrstva na Starém Městě byla před lrusitský.
mi vátkami německá; proti d'omu celného: na nároží Starorněstského náměstí a Železné ulice (tlům U jednorožce); odsouzení mladíci měli být původně séati na novo-
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městskémpopravišti (nad dnešnímHlavním nádraŽím)' ale pro pobouření v lidu mu.
sela být poprava provedena ještě uvnitř Starého Města -19 u uelikéÍies/cniod'ěncuou
uprostřed těsnéhokordónu ozbrojenců; mistr Jičín: Jan z Jičína(mistrem od r. 1404)'
Husův stoupenecna universitě' později přešel k táborům _ 22 cožzatím co _ 23 od.
pierali odporovali; téžpodstúpiti podstoupiti totéž'_ 24 nesměIťneodvaŽovali se 26 před pdng: před konšely _28 odhrozilťodstrašili
32 tolikéžrubit zlata množstvízlata, které by se rovnalo jejich tělesnéváze (snad
míněny zlaté mince, srov. rupie, jednotka indické a perské měny); opuslím vynechám, pominu - 33 bgch co u tomto skló.daní stranil žejsem v tomto spisrr něčemtr
stranil, Že jsem nebyl objektivní

(o ŽlŽKovt
Verze A:

Léta 1'423 v úterý před svatým Jiřím stalo se jest pobitie u Hořic,
kdežto Žtzt<apana Čeňka s jeho lidem bojem jest přemohl a vozy i bran
bojovnújest jemu odjal.
Léta téhoŽ v úterý před svatým Petrem veliké krúpy byly sú' když
Švambergod hradu Panny s svými jel okolo Prahy.
Potom ve žně Ž;zua puštěn jest do Hradce Králové, u kteréhoŽtoměsta
pražanésú poraŽeni oa Žizuy bliz města.
Tu také u Týnce biiz u Hory l-upáč, hajptman táborský, s svými jest
přemožen od pražan a potom Žizl<a v Čáslavi jest obležen.
Verze B:
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Léta t423 bratr Žižka porazil
na sv. Jiří pana Čeňkaa jiné pány
u sv. Hotarta u Hořic. A potom
jedúk Kozejeduom i dobudúi spálí
jich na šedesáte.
Léta7423 panviktorín a Diviš
táhli do Moravy, i dobyli Přerova,
Kvasic a KroměŽÍře.
Léta téhož pan Diviš, vrátiv
1 0 se z Moravy, pojav s sebúpražany,
i táhl k Hradci a bratr Žlzuavytáhl
proti němu z města, i stal se boj tu
u Strachova dvoru. A šla archa
proti aršea toho kněze, kterýŽ nesl
1 5 archu božÍz strany praslré,Žizua
zabil palcátem a Diviš s svými ujel

Verze S:
Léta 7423 pan Čeněk z Veselé
s některými pány sebral se na
Žtzxu a měli bitvu spolu a tuŽLžka
porazil ty pány, zjímal i zbil mnoho
jich. A to se stalo u Hořic ten den
svatého Jiří.
TéhoŽ léta pan Viktorín z Poděbrad a z Pardubic a Diviš Boreš
Bořek z Kunětičské hory, kterýž
té chvÍlc veliké drŽenÍv Čechách
drŽel, jakožto Hradec Králové,
Chrudim, Mýto, Litomyšl, ti r'trhli
sú polem do Moravy a dobyli sú
drahně zámkóv a poloŽili se u KroměříŽe biskupova. A tu biskup
sebrav se s Němci bojor'al s Čechy.
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na Hlroru a jiní utekú pryč. A to se
clálo v středu před sv. Vavřincem.
A potom brat Žižka sženepana
Jetřicha z Hradce a hned hrad
bořili. A bratr Žizya jeda z nrěsta,
i přikázal, aby věnečky hladem
zmořili.
A pak tu neděli po Matce boží
Lupák z Jaromíře a s Hradčany
táhli do Čáslavě Žizkovi na pomoc.
I vytáhli proti nim z Kolína Haškovici i udeřili na ně u Týnce, i pře.
mohli je, jedny zbili a druhézjímali
3 0 a Lupáka Černínzabil v konopích.
Léta téhoŽ 23 v pátek po sv.
Bartoloměji pan Jan Městecký
a pan Puota vskočili do předměstÍ
u Hradce, i vypálili ulici Křižovničí a vskočivše k sv. Anně do
kostelao i zabijí kněze a svátosti
těla božieho rozs5lpía zt|ači.
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50

Čechovépole r'rbdržalia města dobyli. A v tom odjezdu Divišovu
Žizua uvázal se v Hradec KráIové
a hrad v něm zbořil a pana Jetřicha,
Divišova bratra, s čeledí sehnali
s Hradce s pomocí kněze AmbroŽe
a měštan.
Téhožléta parr Diviš a pražané
přitáhli k Hradci a Žižka vytáhl
proti nim z Hradce s obcí a byl jest
boj v ten den před svatým Vavřincem u Strachova dvoru. A tu bylo
zbito pražan velmi mnoho; a toho
kněze pražského, ješto nesl tělo
boži, zab1|Žitua palcátem. A dvě
stě jich zjímaných přivedli na
miesto. A ty kořisti skladli do jednoho domu, i pokradli z těch kořistí etc. jedni př'ed druhými,
a ostatek pak tolro lúpeže, coŽ
zuostalo po tom krádeři, vynesli na
obec i spálili.
TéhožlétaMatěj Lupák s Hrad.
čany v neděli po Veliké matce boží
táhli na pomoc Žizkoví z Čáslavi.
I vytáhli proti nim z Kolríla a z Zálabí a zabili Matěje Lupáka a Hradčany zbili a zjímali rra tři sta lidu.
To léto pan Puota a pan Jan
Nlěstečský vskočili v předměstí do
Hradce a vypáIili ulici KřiŽovničí;
a vskočivŠe
do kostela u svaié Anny
kněze Jana zabili a svátost těla
boŽieho zlámali i ztlačili. To stalo
se ten pátek před Narozcním panny
I\Iarie.

Verze /^:
lu úterý před saatým Jiřtm: 20. clubna (srov. též Chronicon Treboniense,
K. HÓfler, Geschichtschreiber der husit. Bewegung I, 1856' 53 a ot. odložilílt'
Žižkovo vítězství u Hořic 1423, Průvodce po bojištích, seš. 9, 1934/II); verze B
(pod. S) patrně chybně uvádí: na sv. Jiří (tj.23.dubna); slalose 7eslpoDÍÍťedošlo
k boji - 2 pana Čeňka:Čeňkaz Vartemberka, který se r. 1421 zřekl kalicha a přešet
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2-3 sebral se
u Kroměříže ob]e
(1418-1430)- 16
zvíitézili-22s1
chodočeskýchra,
cí vliv v Hraclci
li poskládali' slo
veřejné místo ve
veno 15. srPna)'
lneziverzíBaS

lle obdržali a města dotom odjezdu Divišovu
al se v Hradec Králové
m zbořil a pana Jetřicha,
lratra, s čeledí sehnali
pomocíkněze Ambrože
létapan Diviš a praŽané
Hradci a ŽiŽka vytáhl
H'radces obcÍa byl jest
:n před svatým Vavřin:hova dvoru. A tu bylo
n velmi mnoho; a toho
ského, ješto nesl tělo
Žižka pa|cátem. A dvě
jÍmaných přivedli na
y kořisti skladli do jed, i pokradli z těch kojedni př'ed druhými,
pak tolro lúpeŽe, coŽ
tom krádeři, vynesli na
i.
itaMatěj LupáksHrad.
li po Veliké matce boŽi
noc Žižkovi z Čáslavi.
l t i n i n rz K o 1 i n a a z Z á MatějeLupáka a Hradzjímali na tři sta lidu.
pan Puota a pan Jan
'skoči]iv předměstí do
lpáIili ulici Křižovničí;
lokostelau svaté Anny
zabili a svátost těla
nali i ztlačili. To stalo
před Narozením panny

Chronicon Treboniense,
|56, 53 a ot. odložilík,
rcš.9' 1934/II); verze B
1s/clo se iesl pobitie doš|o
42l zřek| kalicha a přešel

na stranu krále Zikmund'a; bran bojouttt1zbraně - 3 iesÍ od1al odňal' vza| _ 4 u úterý
před suatým Petrem: 22. června _ 5 Šuatnberg..
Bohuslav ze Švamberka, oďt.7422
táborský hejtman; Panna: kdysi hrad u vsi Řepčic (na Litoměřicku), dobytý r. 1423
Žižkou_ a Žutta puštěniest do Hradce Krdlové: po odjezdu hradeckého vládce Diviše
Bořka z Miletínka na Morat'u do boje proti spojencům Zikmundovým pozvali Hradečtí,naklonění táborství , Žížkaa otevřeli mu městskébrány; Žižka pak dal strhnout
hradecký královský hrad - 7 bliz města..u Strachova dvoru (srov. verzi B a S) 8 u Týnce bliz u Horg: tr Týnce nad Labem pobliŽ Kutné Hory; Lupdč, haiptman
tdborský: Matěj Lupák, zvaný LéžLupáček, hradecký hejtman, který se vypravil
vyprostit ŽiŽku tísněnéhopraŽany v Čáslavi; na cestě byl u l'ý-nce nad Labem pora.
žena zabit. Po této bitvě rrzavřeli pražanés Žižkoa příměř'í
Verze B:
2 na so. JÍří: 23. dubna (ale patrně chybně, srov. vysvětlivku lr verzi A) _ 3 u
sv. Hotarta: na kopci s kostelem sv. Gotharda u Hořic -4 kKozejeduom:tvrz veVel.
lpá|ikých Kozojedech u Vysokého Veselí (záp. od Hořic) _ 4-5 spóIi jich na šedescite:
li na šedesátobránců tvtze - 6 pan Viktortn a Diuiš.. Viktorín Boček z Poděbraď
(otec krále Jiřího) a Diviš Bořek z Miletínka; oba stáli tehdy v čelehusitské výpravy na Moravu - 12 stal se boj došlo k boji _ 13 u Strachouaduoiu: v těsné blízkosti
Hradce Králové; tam se poprvé nepřátelsky srazila dvě husitská vojska a poražené
panstvo podobojí vytr'ořilo brzy nato s katolickým panstvem spolek proti Žižkovi _
|3-t4 areha proti arše: tj. dvě husitská vojska proti sobě; schránky s posvěcenotr
hostií (tzv. archy) se v té době nosily přÍmo do bitev - 17 na Huoru.. na Kunětickou
Horu, která mu patřila - 18 u středu před sv. Yauřincem..4. srpna 1423 _ 19 sžene
vyŽene; pana Jetřicha.. Jetřich z Miletínka, bratr Diviše Bořka _ 20-2| hrad bořili:
míněnkrálovský hrad v Hraďci Králové, odkud Diviš Bořek vládl městu _ 22 aěneč/cy..tj.mnichy a kněze nosÍcítonzuru' jak bylo zvykem katolického kléru i kněŽstva
strany praŽské; zprávrr, že ŽiŽ|<ovikněží rovněŽ nosili tonzuru, má aŽ pozdní Kro.
nika velrni pěkná (srov. zdena s. 374) - 24 tu neděli po Matce boží:22.srpna 7423 _
25 s lIradčany s Královéhradecliýnri - 27 Haškouicí..lidé pana Haška ostrožského
z Valdštejna, Divišova spojence _ 30 Černtn:rytíř Jan Černírrz M|ázovic (u Hořic),
pozdějšíšiko.t'atelvozů panskéjednoty u Lipan _ 31-32 a pdtek po so. Bartoloměii:
27. srpna t423 - 32-33 pan Jan Městecký a pan Puota: Jan Městecký z opočna
a Půta z Častolovic,straníci krále Zilimuncla - 33 uskočilivtrhli - 34 ulici KřižouničÍ;při tehdejšínrsÍdle řádu německých rytířů na Pražském předrrrěstí- 35 k st'.
ánná.. kostel na praŽském Přeclměsti _ 37 rozsgpí a ztlačírozsyporr a ptršlapou
Verze S:
2-3 sebral se na Žižku sebral vojsko proti ŽIžkoYi_L4 drahně mnoho; položilise
u Kroměří.žeoblehli Kroměř'íž_ 15 biskup: Jan Bucek z Prahy, biskup olomoucký
(1418.1430)_t6 sebraose s Námcť společněs Němci sebrav vojsko _77 pole obdtžali
zvÍLézilí_ 22 s pomoct kněze Ambrože..hradecký kněz AmbroŽ, původně hlava vý.
chodočeskýchradikálů (bratrstva orebitů),po rozpadu bratrstva si udrŽel rozhoduji
ci vliv v Hraclci Králové jako ŽiŽkův stoupenec (srov. téŽ zde rra s.273) -33 skladli poskládali, sloŽili _ 36 toho litpežeté loupeŽe, té uloupené koi.isti - 38 na obec na
veřejnémísto ve městě - 40 po YeIiItématce božípo Nanebevzetí panny Marie (slaveno 15' srpna) _ 5! ten pdtek před Narozentm panng Marie: 3. záíí 7423; zd'erozpor
tnezi verzí B a S (v B: 27. srpna)
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Verze A:
Léta 1430 před Narozením boŽim Čechovémnozí sebravšese vojensky,
i jeli do Míšněmstít jelenóv a do jiných okolních zemÍ,kdežto města Plavna
rychle dobyli jsú i hradu v tom městě a mnoho lidí zbili sú a ohněm spálili.
A tiem zhroŽeni súc Němci s dobrých hradóv i měst dobře ohrazených
utiekali sú před Čechy. A tak ti Čechovév těch zemiech hradóv, měst i vsí
vypálili sú několik tisícóv. A z některých měst, jako z Nurenburga a Pam.
berka, daně sú Čechóm dávány, aby jich nehubili a jim tak velikých škod
neučinili. A tu Čechovéveliký lúpežvzeli sú, a jakoŽ obecně pravie, dobře
sedmdesát měst ohrazených vypálili jsú a hradóv a vsí počtu nevedě.
1 0 KteřÍm Čechóm ty všechny země německé nesměly sú se postaviti polem
proti Čechóm. A teprv v neděli masopustní Čechovévrátili se do Čech.
Nadpis: spaniki jtzda zdaři|á' úspěšnáiízda - 1 Léta 1430 před Narozentm boroku se tehdy počÍtalod vánoc); jádro
Žínr..
vlastněještěna konci r. 1429 (počát'ek
vojska spojenýchtáborů,sirotkůa pražanůvyjelo z Prahy 14. prosince 7429 2 mstítjelenóumstít se za jeleny (srov. text verze I{) _ 4 zhroženipoděšeni'vystrašeni-6 z Nurenburgaa Pamberkaz Norimberkaa Bamberka;podle narovnánÍ
prostřednictvímbraniborskéhokurmezi těmito městy a husity, uskutečněného
12.000zlatých rýn.
ÍtřtaFridricha v únoru 1430,měla tato městavyplatit Čechům
říká _ 9 počtunevedě(dial.m. neaědě)
ských - 8 iakožobecněpraviejak se všeobecně
početnevím,bezpočtu- 77 o neděIimasopustní:
26. února1430
Verze K:
Pak léta narozenie syna boŽieho 1430, ten týden před Božím naroze.
ním, mnozí Čechovéa Moravané sebravše se velmi silně, i jeli vojensky do
Míšně mstít jelenuov, kteréŽ sú Míšňanéněkdy za ktá|e Vácslava zbili
v uoboře před Prahú. A táhli také do jiných zemí skrze Mišeň, příleŽÍcích
okolo Míšně,kdežto najprvé města Plavna i hradu rychle dobyli sú, neb
Plavenský nezdrŽe| smlúvy pražanuom, kdyŽ ho z vězenie propustili. A tu
pohřiechu mnoho lidí zbito jest v městě a město i hrad ohněm vypálili sú.
A tím Němci jsúce zhroženi z dobrých hraduov a měst utiekali sú
a velmi dobře ohrazených, nesmějice dočekati Čechuov.A Čechovéjezdiec
1 0 po těch zemiech, v Franciech i jinde, vsí a městečekněkoliko tisíc vypálili
sú.Míšenskéknieže ihned, když jim Čechovédo země vtrhli, sbieral se velmi
silně u Grinhajmu. To uslyševšeČechové,upřiemo na něho táhli sšikovavše
se, chtíc se s ním polem bíti. A tak šikem táhli deset dní. KdyŽ pak přijeli
blízko k tomu městu Grinhajmu, i musili přes vodu přejeti, kteráŽ tečepod
1 5 město. Takž když vjeli do vody vozové třmi řády, voda se zdula pro vozy
vzhuoru i zvracije druhé vozy. A tu lidu nětco se ztopi a druhým vozuom
pomohú, za proYazy po jednom je ven vláčíce bez koní. Naposledy musie
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jedním řádem přes tu vodu jeti. A kdyŽ polovice vozuov přejede' křik
vzejde u vojště, Že již Němci táhnú na ně. A tak u velikém nebezpečenství
byli Čechovépro druhú polovici vozuov a lidí. Však co jich bylo přejelo,
sšikovavšese, i táhli před se proti Němcuom. Němci byli toliko několiko
set jiezdných vyslali, aby Čechy shlédli. A Čechovév jednom lese dočekavše jich, i udeří na rrě a ztepú jich drahně a zjímají a k svému vojsku
přivedú. Jiní Němci, uslyševšeto, utekli k svým a ihned nazajtřie Míšenský
25 svój lid rozpustí a sám jede do Durink mimo Lipsko. Tu jsú dávali dobré
slovo Janovi Zmrz|ikovi, Že jest statečně na ty Němce udeřil a jiných ponrrkl. Zatím noc přišla a Čechovédruhé svépolovice vozuov svých dočekali.
A tu celúnoc nespali všichni a bedlivi byli, opatrujíce se před Němci. A nazajtřie táhli k Lipsku blízko, i uzří, an Míšenskýbúdy káza|zapá|iti a vojsko
rozpustil.
Takž pak Čechovésvobodně jezdili po těch zemiech, rozdělivše se v pět
vojsk. A mnoho země Míšenskéspálivše, odtad táhli do Frank a odtad opět
k Paraitu. Z toho města dobrého utekli sú Němci a odtad se Čechovéobrátili k Pamberku. To uslyšavšeNormberští, že se k těm zemiem obracují,
35 pošli markrabí bramburského za klajtem k Čechuom i úmluvu učini na
mnoho tisících zlatých, aby netáhli dále a penieze vza|i v DomaŽIiciech na
den určený.A tak s tú úmluvú vrátí se zase o masopustě. A Němci potom
všecky zlaté přinesli do Domažlic. A tu HoIy Prokop a pan Kostka, pobravše ty z|até,rozdělili je mezi se etc.
40
Ta jiezda byla jest tak spanilá, Že nepomní nikdy žádný takéž od
Čechuov.Než by po cti stáli jako jich předci, protáhli by byli aŽ po Rýn.
Ale že sú po lakomství a po zboži stáli, i jeli zase, plné vozy zbožie naplnivše a mnoho zlatých vyholdovavše. Tak obecně všichni pravili, že
z ohrazených měst více než na třidceti utekli, tvrzí velmi mnoho dobvli
a z nich utiekali i z druhých lrraduov.
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_ 5 Plavno:městov Sasku (Plauen)okoloMíšněsousedících
s Míšní
4 příležicích

6 Plauenský: Jindřich z Plavna a na KynŽvartě; nezdrželsmlúog pražanuom nedo.
drŽel úmluvu s pražany, tj. nedodržel slib, že zůstane věrný straně podobojí a že
dodá praŽanůmstřelný prach; Jindřich z Plavna byl r. 14t 8 oder'zdán Václavem IV.
pražanůma byl vězněn až do králor'y smrti, kdy byl na základě uvedené úmluvy
propuštěn
kníeže:Bed8 zhroženipostrašeni_ 9 nesmějíceneodvaŽujíce se _ 7! mÍšenské
řich Míšeňskýzvaný Bojovný, který bojoval na straně Zikmundově proti Čechům72 u Grinhajmu..u Grimmy (v Sasku u Lipska na břehu řel<y Muldy); upřiemo přijich vyčkavše
mo _ 16 zuraciie převrací - 19 uzeidevznikne, nastane _ 22 dočekauše
jejich přÍchodu - 23 drahně, hodně, mnoho -25 do Durink do Durynska;dtiuali dobré
slouo chválili - 26 Janoui Zmrzlikoui: Jan Zmrz|ík ze Svojšína,významný stoupenec strany táborské _ 29 búdgboudy, stany
33 lc Paraitu k Bayreuthu _ 34 k Pamberku k Bamberku _ 35 markrabí bram.
burského:braniborského markraběte Fridricha Flohenzollernského; za klaitem opatřenéhoglejtem' listem zaručujícímbezpečnost
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40 spaní'Id zdařilá' úspěšná _ 4t bg po cti stdli kdyby usilovali o čest, lidyby
jim záleŽelo na cti; protdhli bg bllli byli by prošli - 42 sú po lakomstui a po zbožístólÍ bažili po hromadění věcí a po majctktr; zase zpět, nazpátek . 43 uyholdovauše vybravše jako hold, tj. výkupné _ 44-45 utekli... utiekali: tj. nepřát'elé, Němci
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To když sú vypověděli, Čechovémnozi, točíšpraŽané,kněz Prokop,
vódce táborský, sirotci a jiná mnohá města se pány korúhevnými, sjeli sú
se ku Plzni a čekali sťrcizozemcóv nepřátel, a potom u lesa tsavorského.
A když sú se báli vtrhnúti do země a prodlévali, Čechóm se špíženedostalo,
z nichŽto Čechóv kažclý zástup jel jest domóv po špíŽi.A jiní sú nevěděli,
by Němci za lesem leŽeli, chtiece do Čechvtrhnúti.
A zatiem oni nepřietelé v mnoŽství velikém mnohých zemí od Řírna,
Švábové, Mišněné, Řezněné a jiné mnohé pokolenie, i Bavorčíci, Sasíci,
Durynkové, a jako oni obecně pravie, jich vězňové, kteříž sú byli zjímáni
od Čechóv, že se jich bylo sebralo sto a třidceti tisícóv, a do země České
vtrhli, vsi a městečkapálili. Čechovésjevšese proti nim sútáhli vojensky.
A kdyŽ u vigiljí Matky božie na nebe vzetie ještě jednu míli od nich byli
Čechovék Domažlicóm jedúc, inhed z přepuštěnie božieho velikú velmi
|lázni jsúc poraženi Němci, prvé než je Čechovéuzřeli, s vozy svými do
Iesóv bavorských k hradu Rýzenburku, blízko do Domažlic, obrátili sú se,
s vozóv utiekajíc, múku a jinú špížina zerni mecíce, sudy s pitím osekávajíce a jiné mnohé věci s vozóv mecíce. A kdyŽ sú do lesóv přijeli, někteří
z nich postavili sú se, aby tak vozové jich a pušky mohly do Bavor přes
les utéci.
Ale Čechové přibliživše se v ně statečně vskočili, a tak sú je z jich
vozóv vytiskli a tu jiclr mnoho zbili a zjímali. A tak ode všech vozóv nepřietelé utekli sú,nechavše všech pušek. A tu Čechovés božípomocí veliké
vítězstvie obdrželi sú a obecně pravie, Že pušek tři sta a vozóv dva tisíce
odjeli sú jim, kromě těch vozóv, kteříž jinýma dvěma cestama utekli sú,
o kterýchŽ cestách Čechovéneveděli sú. A talc Němci v ten den velmi sú
zašli a zamútili se, takŽe kterú cestú měli by utiekati, ovšem nevěděli sú,
ale po zemiech, po lesiech, onde i onde vozové táhli sú. A sami Němci hlav
kryli, po křeví chovajíce se; a jiní sú se do Čechobrátili mniece, by domóv
utiekali. V kteřémžto také boji Čechovémnoho stanóv ušlechtilých a jiných mnohých věcí, korúhve, střiebro, z|ato, sukně, bulu,kterúŽ Bugenius
papežČtvrtý Juliánovi kardinálu dal byl, vzeli sú, aby kardinál vydal kříž
na vykořeněnie Čechóv, kteříŽ sú kacieři. A pro tu příčinu dřéve řečený lid
německý s mnolrými biskupy a rytieři do zerně Českébyl jest přijel, ale
buoh milostivý jich pýchu zahnal jest a zetřel. A proto buď požehnán na
věky věkóm. Amen.

TéhoŽ létz
s svú rotú zvolj
tyto měštany:
máře' Pak - v
5 svatého Mikuli
jeho pomocrrík
TéhoŽ léta
s puškami a D
města a několi]
10 přitáhli k Hrat
s druhé stranv
na stř'edu veče
sovo a samého
a Diviš zapálir
15 mistru Petrovj
Bedřicha a do
vybrali jsú Sez

Nadpis:O c
kněz Ambrožs

byl původně dut
padu bratrstva (
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ly kardirrál vydal kříž
iíčinudřéve řečený lid
ké byl jest přijel, ale
:oto buď požehnán na

7 To kďgžsú agpooěděIi..
poslové,kteří byli na chebskémjednání (v květnu
čeští
1431)s ltrálem Zikmundem a se zástupci koncilu basilejského,přinesli domů zprávu
o chystanépáté křížovévýpravě proti Čechům;točtštotiž, to jest; kněz Prokop:Pto.
kop Holý _ 2 se pdng korúheunými:titul příslušníkůpanského stavu, kterým král
povolil bojovat poď vlastní korouhví - 3 u lesa Bauorskéhou Českého|esa . 4 šptže
proviantu _ 5 ztistup vojenský oddÍl - 6 bg leželiželeŽi
8 pokolenie národnost, kmen _ 9 iich uězňoui pozdější zajatci z jejich řad _
12 u uigilii v předvečer(tj. 14. sr'pna) - 73 z přepuštěniez dopuštění_ t4 bdzni isúe
potaženijsouce zachváceni bázní, vystrašeni - 76 meciceházejíce, odhazujíce - 18
postaoili sú se postavili se na odpor; puš/cypolní děla
20 u ně,.. uskočilimezi ně vtrhli - 27 súugtisklÍvyhnali -24 odieli sú 7Írnodř r a l i , v z a l ij i m - 2 6 s ú z a š I i a z a m ú t i fst e z a b l o u d i l i a b y l i u v e d e n i v e z m a t e k ; o u š e m
neuěděIisú vůbec nevěděli _28 po křeuí chouajtcese schovávajíce se v křoví; mniece
domnívajícese - 30 Eugenius papežČturtý..Eugenius IV. byl papežem od r. 1431 a
zůstaljím až do r. 1447, přestožebyl r. 1439 basilejským koncilem sesazen _ 3t Ju.
Iidnouikardiruilu: kardinál Julián Cesarini, papežský legát v Německu, hlasatel páté
kříŽovévýpravy proti Čechům;abg agdal kříž aby vyhlásil křížovou výpravu 32 na vgkořenčniena vyhlazení - 34 jest zetřel potte|

(UDÁLoSTI

z PoDZÍMU

1436)

o ciesaři.
Téhož léta 1436 ten čtvrtek před svatým Václavem kněz AmbroŽ
s svú rotú zvolili sobě Zdislava Mnicha z Rúnice za hajtmana a vyhnali jsú
tyto měštany: Turského, Jakuba Bracháčka, Pechu, Bielka, Vaňka kramáře. Pak - vše v tu chvíli _ káza| kněz Ambrož bořiti kostely, kostel
svatého Mikuláše a svatého Petra. I váleli jsú proti ciesaři i proti všem
jeho pomocrríkóm.
Téhožléta ve čtvrtek na Vše svaté vyjeli a vyšli k Plačicem z města
s puškami a Diviš byl osadil Plačice svými. I nedobyvše l'rátili jsú se clo
města a několiko lidí zabili jsú. A pak v úterý po Všech svatých téhoŽ|éta
1 0 přitáhli k Hradci Kostka s Pardusern s jedné strany s Svými lidmi a Diviš
s druhéstrany; íIeŽa|v Plačicech a pan Hlaváč ležai v Vranově. A v úterý
na středu večer.vytáhli Hradčanéi porazili jsú vojsko Kostkovo a Parclusovo a SaméhoKostku zabi|i avozy spálili. A jiná vojska pryč se rozprchla
a Diviš zapá|iv Plačice i utekl na Horu. Také v ty časy spálili vodnú věži
rnistru
Petrovi. TéhoŽ léta v pátek, den svatého Mikuláše, jali jsú kněze
15
Bedřicha a do věže městské vsadili jsú jeho. Té]nožléta na Štc0r5'večer
vybrali jsú Sezemice a vypálili.
Nadpis: o ciesaři: tj. Zikmundovi - 1 ten čturtekpřed suatým 7rdclauent: 27, záři;
kněz Ambrož s suú rctu knčz AmbroŽ se svou stranou; }rradecký kněz AmbroŽ
byl původrrě duchovní hlavou výchotločeský.clr radikálů (bratrstva orebitů); po rozpadu bratrstva (po r. 7425) uclržel si rozlrodrrjící v]iv v l{rarlci Králové, }iterý zťrstal
1a Výbor

z ťeské literatury
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jeho přičiněnínrna straně sirotků; nesmířil se ani s poráŽkou u Lipan a udrželi potom
v Hradci radikální kurs, kdyŽ se i Tábor smířil se Zikmundem - 2 Zdislava Mnicha
z Rúnice: rytÍř Zdislav Mnich z Rúnice (Roudnice u Nechanic)' povolaný se svým
vojskem na obranu Hradce Králové, byl ustanoven od kněze AmbroŽe hejtmanem ve městě - 3 tgto měštang..tj. odpůrce kněze Ambrože, kteří se chtěli dohodnout se Zikmundem - 5 udleli isú válčili
7 oe čturtekna Všesoaté:7.listopadu; k Plačicem:k tvrzi Plačicím (jihozáp. od
Hradce), obsazenémuŽstvem Diviše Bořka z Miletínka, vítěze od Lipan, nenáviděného dřívějšíhopána Hradce Králové - 8 s puškamÍs děly; Diuťš..Diviš Bořek stál
tehdy v čelevojska vyslaného Zikmundem k pokoření Hradce Králové - 9 u úterý
po Všech suatých: 6. listopadu _ 70 Rostka s Pardusem: Vilém Kostka z Postupic
na Litomyšli a Jarr Pardus z Vratkova' držitel statků kláštera podlažickéhou Chrudimě _ 17 ležalměl leŽení;pan Hlaudč: Hynek Hlaváč z Dubé na Třebechovicích;
v Vranouě: patrně tvrz Vranov u Chocně nebo snad Výrov nad pozdějšímNovým
Městem nad Metují _ 72 HradčanéHradečtí _ 14 na Horu: na Kunětickou horu,
která Divišovi patřila; uodnúoěživěŽ, v níŽbyla studně, hrazenou studni _75v pdlek, den suatéhoMikultiše 6. prosince (den sv. Mikuláše však připadl toho roku na
čtvrtek) - 15-16 kněze Bedřicha: kněz Bedřich ze Strážnice, který se dvakrát poktr.
sil smířit Hradecké se Zikmundem, byl zatčen na podkladě kázáni kněze Anrbro.
Že (podle Palackého stalo se to však 30. listopadu 1436, sice v pátek, ale na
den svatého ondřeje) - 17 Sezemice:severových. od Pardubic

o Hradeckých
Item léta 1437na lt{ovélétovypravili jsú se Hradečtído lesa a Diviš
udeřil na ně a pobral jirn koní vozníkuov na tři sta. TéhoŽléta v středu
před Hromnicemi Hradečtívyjeli s velikú puškúk Libišanóm, i vrátili jsú
se do města nedobyvše.
t Item dále, pak; na Notlé léto na Nový rok; ugprauili jsu se Hradečtí do lesa: tj.
pro palivové a stavební dříví' kterého bylo nedostatek ve městě, zmítanérr' vnitřními rozbroji a neustátre ohroŽovaném vojskem Diviše Bořka z Miletínka _ 2 konÍ
voznikuou tažrrých koní - 2-3 u středu před Hromnicemi: 30. ledna 1437 _ 3 s uelikú
puškú s těŽkým dčlem; k Libišanóm.. k tr'rzi Libišanům (sev. od Parctubic)

o zLEzENÍ

vvŠBrrnADU A vSKoČENÍ NA NovÉ MĚSTo
A Do STARÉHo MĚSTA

Srozuměv tomu pan Jiří Porlěbradský z Kunštátu, kterak v Praze
nátisky trpí strana pod obojí Zpuosobúa je ven ženú,stínajía jinak hubí,
neb ti konšelé,kteréžbyl král Albrecht sadil, někteří z nich protivní biechu
a v kolejÍchjiŽ nebiešea po farách málo farářuov pod obojí zpuosobúbylo,
i sŽelelo se toho panu Jiříkovi a on, sebrav Iantfrýd hradecký s mnohými
pánya směstyz Hradecka, ivtrhlkPrazelétaboŽieho 1448. IležeuPrahy
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rštátu, kterak v Praze
rú,stínajía jinak hubí,
iíz nich protivní biechu
od obojízpuosobúbylo,
d hradecký s mnohými
:ho 1448. I ležeu Prahy

poslal do Prahy, aby ho skrze Prahu pustili, Že by jim nic nechtěl škoditi,
než chce pokojně táhnúti svú cestú na starého Míšenského.A oni nikoli
toho učiniti nechtěli, by jej propustili skrze město. A on po některém dni
1 0 na úsvitě, připravivše se, i vešli Botíčem mimo Vyšehrad tú dierú, kudy
voda tekla, i osadivše Vyšehrad, odtud na Nové Město a pak dále na Staré
až k rathúzu.
A tu v rathúzu s pány pomocnÍky svými sede a po domích nikdy drancovati nedá. A tak PraŽané, kteříž pod obojí zpuosobú přijímali, hned se
1 5 k němu ochotně přivinú. A on tu sobě všecky v poslušenství zavazoYa|,
A pana Mejnharta, hajtmana staroměstského'jechu, i dá jej do vězení na
Poděbrady. A pan Hanuš Kolovrat Z domu markrabství Moravského,
v němž, sa hajtmanem' dvorem býval, zadními vraty skrze Židy vyjel
a s dvořany svými ujel na Žebrák. Pak tu sú jemu mnozí připisovali, Že
utíkaje židy by zebral a klénotóv na čtyři vozy by nabral. Abyšte věděli,
žet sú jemu to křivě připisovali a naň neprávě pravilí! Nebylot jest jemu
do brání, an jedva sotně na jediném voze ujel, že nebyl jat. Protož,ktoŽ
by to na něho pravil, nevěřte tomut Kromě jediný dvořenín jeho byl jednomu z Židuov lúpežníkusoudek se čtvermi blanami, k celnici jdúc, vydřel
a druhému knihy vzal. Však obec pražská, zbúřivši se skrze okřik, židy
zebrala a zlúpila.
A Pešík z Kunvaldu' od StřÍbrné hvězdy, purgmistr staroměstský,
kterýž purgmistrem od krále Albrechta ta všecka léta byl, ten na DraŽice
nad Benátky k svým strýcóm jest utekl. A Papúšek mistr, farář od Matky
božizTýna,kt,erýž od legáta svrchu psaného byl rozhřešenípřijal, že i pod
olrojízpuosobúrozdával, a Němci i protivníci opět z kolejí preč jidechu.
A mnozí zutíkáchu měšťanéz Prahy, z Starého i z Nového Města.
Tehdy pan Jiří svúchvilizsadíkonšely po městech pražských a mistra
Rokycanu do Týna uvede a ťarářóm prvním kostely navracoval a prvním
35 měšťanóm domy jich. Přecha udělá v špitáli úředníkem, Antonína od
Vosluov usadí prvním purgmistrem staroměstským etc., pana Zdeňka
z Šternberka Konopištského udětá najvyšším purkrabí pražským a jiné
pány úřady podělí' jichžto já psáti opúštím.
Nadpis: uskočení
vtrhnutí_ 1 srozuměutomupoznavto _ 2 ndtiskg utiskování;

tlen ženú1'ypovídají z města _ 3 protiuní biechu byli odpůrci (přijímánÍ podobojí) 4nebieše nebylo _ 5lantfrýd: lantfrýdy byly oblastní spolky šlcchty a mčst v rámci
jednotlivýclr krajů, založené na zák]adě sněmovního usnesení z r. 7440, aby v jeďnotlivých oblastech vykonávaly
některé funkce (hiavně poi.átlkové a soudní) po dobu
nedostatku ústi'ednÍmoci za dětstvÍ Ladis]ava Pohrobka; jejich členové se vzájernné zavázali k zachovávání míru a udržovánÍ bezpečnosti v daných oblastech; pro případ napadeni zvenčí disponovaly lantfrýdy i vojenskými silami _ 6léta božieho 1448:
koncem srpna 1448; Iežeu Prahg když měl ležení u Prahy, tj. mezi Běchovicemi a
Počernicemi _ 7 poslal do Prahg: Jiří z Poděbrad poslal jako vyslance Jana Malovce
z Pacova, Zdeňka Kostku z Postupic a vyhrrarré pražské měšťan5'Anděla a Duršmí.
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da - 8 na staréhoMišenského:na markraběte rrríšenského
tsedřiclra 1/. (1420.1464)podle
mimo
Lo
Vgšehrad
Vyšehradu
73 sede zasedne (zde i dále jde o tvary historického prézentu, které mají
těsný vztah k aoristu) _ 15 se přiuinú připojí se, přikloní se -16 pana Mejnharta:
Menharta z Hradce; nebyl však hejtmanem starorněstským, nýbrŽ nejvyššímpurkra.
bím praŽským; iechu (aorist) zatkli - 17 Hanuš Rolourat: královský hejtman všech
tří pražských měst; z domu markrabstui Moraoského: stával na severnÍ straně
Staroměstského náměstí _ 78 duorem býoal siď|i|; skrze Židg skrz Židovské město _
20 židg bg zetiral že prý oloupil židy - 2Í nepráuě nepravdivě _22 do bránt d'oloupe.
nl; iedoa soÍnásotva stěŽí- 23 kromě pouze * 24 s blanami s kůŽerni, s koŽešinami;
bgl ugdřel vyrval, násilÍm odňal - 25 obec lid, obyvatelstvo; slcrze olcřilc následkem
pokřiku
28 ta ušeckaléta:ti. deset let; na Dražice nad Beruitkg do Dražic u Benátek nad
Jizerou _ 29 PapúšelcmísÍr..Jan Papoušek ze Soběslavě, který se přidal ke katolíkům za pobytu papeŽskéholegáta Jana Karvajala v Praze (srov. zde na s. 98 a
132) _ 31 iťdecftuodešli
33 suú choílízsadi když přišel vhodný čas,dosadí_34 |ardřóm pronim původnÍm farářům podobojí' vyhnaným z Prahy _ 35 'Pfecha:Přech z Budhovic, měšťan
vypuzený z Prahy za účast na spiknutí proti Menhartovi z Flradce r. 7440:
a špitdli v křiŽovnickém chorobinci a starobinci u Karlova mostu - 36 usadí dosadÍ,
ustanoví _38 jichžtoiti psáti opúštímo nichž nebudu psát

(SMRT

LADÍsLAVA

PoHRoBKA)

A pak stalo se tu neděIi po světí AlŽbětě' Že král Ladislav křtil dietě
panu Konopickému s panem Jiřikem správcí a s jinými kmotry.
A tu neděli, když bude k večeruom' tehdy král jide s Hradu do Prahy,
a hned jeho hlava zabolí. A nazajtřie v pondělí vyvrhle se jemu dvě hlÍze,
a on jich tajil pro hanbu dolejší.I káza| k sobě svým lékařuom. A jeden,
ohledav jemu ruku, řekl: ,,I{ráli, neškodíťnic... A druhý lékař, podržav
krále za ruku, i řekl: ,,Krá|i, z|e se máš... I dali jemu lékařstvie, aby se
upotil' a potom dali jemu jiné lékařstvie, aby usty vyvrátil, a potom dali
jemu třetí lékařstvie, aby jeho proskočilo,a najposlézepúštělijemu krev.
1 0 A tak leŽe ve mdlobách i pustil duši v tu středu, den sv. Klimenta, v hodinu
23. A prvé neŽli král Ladislav umřel' prosil pana Jiříka správce, aby sirotkám a vdovám pravdy pomáhal a nedal jich utisknúti a křivdy učiniti.
Pak nazajtřie ve čtvrtek ten celý den ležal král v domu na marách.
A šli sú lidé ten celý den ohledujíce krále mrtvého a byl veliký dav v li1 5 dech a pIáč.
Pak nazajtřie v pátelr, tlen sv. Kateřiny, hned po kázaní šli sú na
procesí'a najprv řemeslníci s sviecemi' a potom žáci a mniši, a potom rector
universitatis s mistry a s studenty svými, a po nich vedli deset koní, přikrytých suknem černým i s rynéři. A po nich mistr Rokycan šel v černém
2 0 ornátě, a potom šli rytieři lirálovi, všichni v černém rúše jak<l mniši,
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a každý z nich nesl svíci černúv rukú. A potom nesli krále Ladislava na
marách konšeléstaroměštÍ pod zlatohlavem, a páni češtía rakúštíšli
okolo mar. A ležal král pod zlatoh]avem na marách' odkrytý tváří, Že jeho
mohl každý opatřiti. A potom šel obecní lid mnohý, a tu byl tak veliký křik
25 a pláč od lidÍ, takový, jakož někdy veliký pláč byl' kdyŽ umřel Karel,
césařstarý. A jakož s velikú radostÍ a se ctí, s trubači a s hudebníky přijali
sújeho, kdyŽ do Prahy přijel' a s velikým veselím jednú branú, tak druhú
branú provodili jeho s velikým pláčem a s žalostí.A to se dálo v pátek, den
svatéKateřiny.
1 tu neděli po suěttAIžbětě:20. listopadu Í457_ 1-2 křtil dietě panu Konopické- 2 s pa'
ze Šternberka
mu byl kmotrempři křtu dítětepana Zdeňka Konopišéského
nemJiřikem sprducise zemskýmsprávcemJiřím z Poděbrad
k večeru;iÍde(aorist)šel- 4 zaboli (rn. zabole)začalabolet; nc3 k večeruom
zajtřie: 21. listopada; ugurhlese jemu duě hlize (duál) naskočilymu dva vředy,
boláky (příznak morovénákazy) - 5 a on iich tajÍIpro hanbu dolejšÍale on je zatajoval ze studu, že šlo o ohanbí; kd.zalk sobě soým lékařuompovolal k sobě své lékaře -7 zle se mdšje s tebou zle; Iékařstuielék - 9 abg jeho proskočilo:tj. projímací
prostředek - 10 u hodinu 23: po třetí hodině odpoledne (23. listopadu) _ 72 abg
praudg pomdhal aby dopomáhal k spravedlnosti
7 3 u e č t u r t e k : 2 4l i.s t o p a d u _ 7 4 o h l e d u j i c e k r d l ep o d Í v a t s e n a k r á l e ; d o u t l a č e nice
16 v pdtek: 25. listopadu _ 77 na procesína pohřební průvod; ždci: patrně míněni studenti školy při svatovítské kapitule, která připravovala adepty kněŽství
strany podjednou; rector uniuersťÍolis
rektor (praŽské)university _79 s rgnéři s jízdními zbrojnoši_22 pod zlatohlauempod hedvábnotr látkorr protkávanou z|atem _
24 opatřÍtispatřiti * 25 Rarel: I{arel I\r.

(voLBA

JIŘÍHo

z PoDĚBRAD)

A tu, když se sjeli na druhý sněm, rozmluvivše s velikú Snažností
a vážnosti, ohledavše stará práva českáa listy na to vydané od starodávna,
žekdyŽ by králuov rod sešelv Čechách,že mohú sobě krále českéhoz rodu
panskéhovoliti aneb jiného,ktoŽ by se k tomu hodil, udělati králem českým.
A tak se na tom sněmu stalo, Že páni češtíi s jinými obcemi dali sú
k tomu plnú vuoli a zvolen jest za krále českéhourozený pán, pan Jiřík
z Kunštátu, správce český,ten čtvrtek před Přenesenim sv. Václava v puostě,
jakožtovhodinu 77.,vPraze na rathouze v Starém Městě. A potom volení
šli sú všichni do kostela k Matce boží do Týna s králem voleným s velikú
1 0 r.adostí,radujíce se, že sú zproštěni z německé moci, kteřÍž sú myslili zle
učiniti lidu českému,a zvláště těm, kteřiž přídrŽi se čtenísvatého.
A tu s velikú radostí zpívali jsú kněŽí a žáci: Tě boha chválime.
L na druhýsndm..
na iednovémsněmubyla odloŽenakrálovská volba ažna druhé
zasedánísněmu,v postě;rozmluuioše
pojednavševelmi bedlivě s ue|ikitsnažností

277

2 ohledaušestará. prduu: příslušnédokumenty byly k tomu účelupřivezeny z Karl.
štejna _ 3 kdgžbg. . . sešelkdyby v5 mřel
5 s jinými obcemi: míněni zásttrpci ostatních stavů českýclri stavů korunních
zemi _ 6 plnú uuolťplné svolení _ 7 ten čturtek...:2. března 1458 asi v pťrljedenácté
dopoledne - 8 na rathouzena Staroměstskéradnici _ 10 sú zptoštěniz nětneckémoci
jsou zbaveni vlády králťr němeclié národnosti (jako byli poslední králové, Albrecht
a Ladislav Pohrobek; - 10-11 kteřížsú mgslili zle učiniti kteří mělivúmyslu škodit17 kteřížpřídrži se čtenísuatéhokteří se řídí evangetiem,tj. kteří jsou víry podobojÍ,
za|oženéna slovech evangelia
72 ždci studenti teologie, klerici; Tě boha chuáIímeslavnostnÍ děkovný chvalo.
zpěv (lat. Te Deum lartdanrus)

ČesxÝ

xnÁr,

BYL

U PoKoJI

Tak král Jiří zemi Českúspravoval v pokoji. A tak s pilností jest usilo.
val, aby to království prvé odsekanézase k vládaní Českékoruny př.ijednal.
A tak pana Zdeňka, purkrabí pražského,poslal do Lužnické země, kterýŽto,
to vejvodství zase k zemi přijednav a smlúvami zpuosobiv, vrátil se do
Čech s vojskem a s pány jinými.
A na léto král léta božího 1459 poslal tam do LuŽnické země pana
Čeňka z Klinštejna, prokurátora dvoru svého, aby vyptal a zvěděl dani
a úŽitky r'ejvodství toho. A tak jest to drŽel i s jinými zeměmi až do zprotivení a země zbúření válkami velikými a pohnutím všeho upokojení těchto
1 0 všech let, neb ty všecky země pokoje velikého požíváchu od poraženítáboróv až do té chvíIe, jakož se o tom bude praviti. Neb tento král Jiří, pány
českémaje v jednotě upokojené a sebe poslušné,pokojně kraloval, zemi
súdě, práva jim opustiv, tak aby zmatky zašléopravoval' ztlělar' konšely
zemské k ohledánÍ mezi křivým a pravým.
Tento pokoj trval až do léta boŽího 7464, kteúhožto léta bylo divné
15
a veliké spojení Saturna s Jovem, lrteréŽto počelo se v Provodní sobotu
a trvalo za čtyři léta, v kterýchŽ leteclr byl mor, hlacl a války veliké.
Nadpis: u pokoji v míru _ 2 krdloustuípruéodsekanéltrálovství zmerršcrré,
zbavenépředtím některých ťrzemí;
šloo korunníuzemi,která byla lrlavně za císaře Zikmunda odclělerra
různýmizástavami (především
DolníLužice, zastaverrákurÍiřtubraniborskému);
zasek uldtlaníČeské
korungpřijednal připojil zpět pod vládu
koruny _ 3 panaZd'eňka:Zdeňka Konopištského
České
ze Šternberka;
do Lužttické
zeměďo LuŽice _ 4 přiiednaupřipojiv (na základě jednánÍs kuÍiřtembraniborským);
smlúuami
zpuosobiuzajistiv to pornocísmlur'
7 Čeňkaz l{tinšteina,prokurcitoraduoru suiňo tehdejšípurkrabí královského
praŽskéhohradu _ 7-8 dani a úžitkgdaně a výnosy- 8.9 o.ádo zprotiuení
a zemězbťtřenÍ od.Ikamioelikými: tj. aŽ do vzpoury a odboje katolické panské Zelenohorsl<é
jednoty proti Jiřímu _ I0 požíutichuužíva|í;
od poraženíkiboróu: mÍněno dobytí Tá.
bora Jiřím z Poděbrad t. 1452 _ 73 ptdua jim opustio postoupiv jim právní moc;
abg zmatkg zašIéopraooualabJ. uváděI na pravou míru vzniklé zmatky; zdělao kon-
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šelg zemské:míněno ustanovení krajských popravců, tj. dědičných soudnich úřed.
níkůz řad šlechty v jednotlivých krajÍch - 14 k ohleďdní mezi kříuým aprauýmk
rozhodování mezi bezprávim a právem
75 diuné podivuhodné _ 76 spojení Saturna s Jouem: postaveni' konstelace
hvězd (Saturna a Jupitera)' jemuž astrologovépřičitali význam pro dějinné události; o Provodní sobotu:tj. sobota před tzv. nedělí Provodňí (první neděle po velikonocích);v r.7464 připadla na 7' dubna _ I7 za čt!]řilétapo čtyři roky
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(TAŽENÍ K TŘEBÍČI)

Tehdy ihned král Jiří táhl jest opět s vojskem do Polné, a tu aby vy.
pravil ku pomoci knězi Jindřichovi, coŽ by mohl najvíce lidí. I tu dělal
hajtmany pana Hrabani a nad vozy pana Jeníka; a takto k nim král JiřÍ
mluvil pamatuje je: ''PřijdeJi na vás co, bíte se, milí páni, tak jako na
dobrélidi sluší...A oni takto sou se k tomu strojili: spravili sobě čtyři řady
vozuov' i spravivše do nich jízdnéi pěší,i táhli sou k Třebíči. I přitáhli sou
pak k jednomu potoku, kdeŽ krále uherského lidé táhli sou na ně, chtíc je
polaziti. A oni Sou zastavili sobě vozy u toho potoka, čekajícejich. I nezdálo se jim tu dobře, i mluvili sou k tomu, aby přetáhli ten potok, brány
1 0 před sebou míti budú. I přeplavovali sou sobě vozy přes ten potok; a oni
sou na ně táhli, chtíce je poraziti. Tehda oni zavřeli sou se a vozich za
tiem potokem, clrtíc se tu brániti. I někteří páni s koní doluov mezi vozy
ssedali, a to proto, nadějíce se, že jim budou k vozuom šturmovati. A oni,
pojezdivše okolo nich, táhli sou k jedné březině. Tu pan Jeník mluvil jest
1 5 k hajtmanuom a ku pánuom prosíclaby jemu pomocníky dali, Že tomu sám
dosti učiniti nemuože, by jemu se ti kams děli' kteříŽ sou jemu před řady
jeli. I prosil jest pana Klusáčka, aby jemu ku pomoci dán byl. I tu jest pan
Jeník hnul vozy tepruov' a to proto' že sou sobě byli na tom kladení velmi
vozy zmát|i a stiesnili. Tehda oni lidé krále uherského, vidúce to' táhli sú
na ně. A oni zavřeli sou se u vozích, zpravivše sobě děla a hákovnice na
krajní vozy. A tak sou je od vojsky sobě odbili a odbivše táhli sou předce
k Třebíči.
I táhli sou k tomu vršku, z lrteréhoŽsou bili do páně Jindřichova vojska, spr'avivšesobě jedno dvěma řady vozy; a to proto těma dvěma řady
táhli k tomu vršku, že sou se nadáli, Že jim toho vršku brániti budou, a to
proto, aby sobě placu nestiesnili. A tak sou se na tom vršku položili' zase
čtyřmi řady jako prvé táhli, a tak sou se krále za nic nebáli.
A pak po některém dni tu sou kněze Viktorína doluov svedli. I když
sou po některém dni chtěli s toho vršku zase doluov táhnúti, takto sú táhli:
3 0 káza|i sou ohně dělati, pískati, bubnovati, a sami' což mohli najtajnějí'
s vozy se Zase obrátili a poloŽili se před kněze Jindřichovým vojskem. A to
sou udělali proto, aby jim na hýbaní vojska nějaké škody nebo hanby ne-
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udělali. Tu sou se spolu hnuli s kněze Jindřichovým vojskem zase k Polné
od Třebíče.
Jakož sou pak zase při.táhli k tomu potoku, kdež sou jim toho prvé
35
chtěli hájiti' kdež sou pak liclé krále uherského přitáhše za nimi, i do
vozuov jim zzadu vskočili' a oni sou je z vozuov zase vybili. Tehdy pan
Jeník, pojavši z svého vojska dva řady vozuo\'' i táhl jest na ně, chtě se
s nimi bíti; a oni sou se s ním bíti nesměli. A tak sou oni k PoIné k králi,
4 0 pánu svému' zase brannou rukou přitáh|i. A to všecko skrze vozy.
Protož, ktož má s tím pracovati, máť nač pomysliti, aby se najprvé
těmi vopatř'ili' ktož by toho pomáhali, aby ty jim mohl volně rozkazovati,
a Lak rozkazujic tomu dosti činiti; neb dopusti-lit na tě pán buoh klésku
aneb nějakú poráŽku, trrťnebudú viny dávati Kubovi, Šr'ehloviani Petrovi
4 5 - již tobě to všecko připsáno bude, buď zle neb dobřet
1 Tehd.g: koncem května 1468 - 2 knězi Jirulřichoui: Jindřichovi, krrížeti rninsterberskému, svému synovi; knÍŽe Jindřich byl předtím poslán na pomoc svému
bratru \riktorínovi (obleženénru v třebíčském klášteře vojskem krále Matyáše), ale
sám utrpěl v květnu poráŽktt od Uhrů; dělal hajtmang ustanovil jako hejtmany 3 pana llrabani: Jarr Hrabaně z Přerubenic; pana Jeniktt: Vilérrr Jeník z Mečkor'a
na Uhersku (u \iysokého Mýta) - 4 pamatuje napomínaje, upozorňuje _ 5 na dobré
lí,di na urozené, tra šlechtice; sou se strojiIÍ připravovali
se1 sprauťIi sobě opatř.ili si,
připravili sí _ 7 k jednomu potoku: patrně Stavečka, vlévající se u Třebíče do Jihlavky - 9 brdng: brány vozové hradby _ 13 sseda|i sesedali, seskákali; naděiíce se,že iint
budozt k Dozuom šturmouati očekávajíce, Že (nepřátelé) podniknou útok na jejich vozy _16 tomu dosti učiniti zvládnouti to, stačiti na to; bg se děIí kdyby se poclěli;
před řadg před vozovorr lrradbu _|7 pana Klustička: Jan Klusáček ze ZhoÍe - 18 Íepruouteprve;natomklaďenÍ přitomrozestavováni_18-19
sou sobě bgli... sÍťesnilÍ
natěsnali si - 20 hdkounice: ručrrice vybavené před hlavňovým ústím hákem na zaklesnutí, aby se zmírnil zpětrrý nátaz - 2"J.sou ie od uojskg sobě odbili od svého vojska je
odrazili; předce dopředu
23 k tomu uršlcu..patrně StráŽná hora nad Třebíčí (proti klášteru, v nčmŽ byl
obleŽen kníže Viktorín); sou Dťli stříleli; do pdně Jindřichova ooiska: leželo poblíž
Třebíče a očekávalo pomoc _24 iedno jen, pouze _26 abg sobě placu nesÍťesnilÍaby
si neomezovali prostor (potřebný k případnému rozvinutí, kdyby táhli s vozy ve 4
Ťadách vedle sebe) _ 26-27 zase čtgřmi řadg: teprve po zaujetí bojového postavení na
návrší obklopili se zase vozovou hradbou, zaručrrjícíbezpečnost
28 sou doluou suedlť dolů (tj. z třebíčského kláštera) odvedli _ 33 k PoIné: k
hlavnímu leŽeni krále Jiřího - 39 sou nesměli rreodvaŽovali se - 40 brannou rulcou se
zbtaní v rtlce; skrze vozg zásluhou vozů - 43 klésktt poklesek, nehodu

(o PAPEŽÍ)
Nuže, milý papeŽi, mohls na to pohleděti a zpomenúti' jakož se praviš
býti náměstkem Kristovým- jako by měl v pravdě býti, od Krista-li si to
naučenie vza|, aby křestanv mordoval svými falešnými sliby? Jináč jest
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Kristus sv. Petra učil a trestal pro utaté ucho Malchovo! A tak ne od
Krista jsi se toho naučil, než od Lucipera a ďábla, kterýž jest navedl Kaina,
aby bratra svého Ábele zabil, tak tebe, aby ponúkal Němcuov křiŽovni
kuov, aby Čechy mordovali. Pak by pomyslil na to, čím jest toho Kain
požil,zdali také není sám zabit. Ty pak, by byl sám přijel do Čech,i ty by
byl toho požil jako ta nebožátka křiŽovníčkovéa Němečkové; tuším, že
jest jich noha z Čech neušla. I ty by byl, mám za to, s těžkem trefil do
Říma. NeŽ mám za to, že si tiem kárán Iegátem Juliánem, kteréhožEugenius papež Čtvrtý téžs svú bulí do Čech poslal. Tomu buli u Ryžmberka
vza|i a jeho Němce pomocníky zbili a zjiemali a jeho kápi červenúcepami
rozmlátili; a by byl sám na rychlé koty nevzal, byli by jeho holé pleše ne1 5 litovali. I dobroť v Řírrrě sedě bylo nebohými Němečky zastrkovati.
_7-2 iakožse prauíšbýti ruiměst7 milý papeži:oslovenPavel II. (|464-1477)
kemKristouýmkďyŽo sobě říkáš,žejsi zástupcemKristovým _2 jako bg měl jak

bys měl - 3 abg mordooal abys clával zabíjet, abys soužil _ 4 pro uťatéucho Malchouo: podle evangelia uťal Petr Malchovi, služebníkoviŽidovskéhovelekněze, ucho při
zajimánl Ježíše(srov. zde na s. 482) - 5 l{aína: podle bible syn Adamův, který sc
dopustil bratrovraždy _ 6 křižouníkuoukřiž,áky _ 7 btl pomgslil kdybys byl pomyslil;
čímiest toho Kain požil k jakému prospěchrrto bylo Kainovi _ 8 ba bal přÍiel kdybys
byl přijel _ 7o s těžkemstěží'těžko _ 71 žesi tiem kdrdn legd.temJulicinem Že si l ereš
výstrahu z toho legáta .luliána; kardinál Julián Cesarini byl hlasatelenr páté ktižové
výpravy proti Čechůmr. 1431 - 11-12 Eugenius papežČturlý..b1'l papeŽt'm v letcch
7437-7447-12 tt Rgžtnberka:u Rýznberka na útěku z bitv5,. u Domažlic r. t437
(srov. zde na s.272) _74bg bgl sdm na rgchlékotg neuzalkdyby byl sám nakvap ne.
utekl (/col: va]enílpostup); holépleševyholené tonzur}' (odznak kněžství)- 75 ne.
bohými Němečkgzaslrkooati nebohéNěmce nastrkovat
BY BYL

KRÁL

JIŘÍ

NA PRvNÍ rNÍŽer
sE RozPoMÍNAI,

A A KRÁLE

ČESKÉ

Toť, milý králi Jiř'í, tvoji švagrové Němci, s nimiž si se spříznil, činiliť
sú př.átelskyt By byl na prvnie kniežata a krále české se rozpomínal, jak
sú <lni a kterak s Němci zacháze|i, k nim příčiny hledajíce, nosy a uši jim
Ieza|i, ven z země je do jich krajin vyháněli, aby jedno s nimi v přiezni
nebyli. Neb sú to dobře zna|i, že sú jim nikdá věrně nečinili, než kudy koli
mohúc, Čechy i podnes pod se podmaniti žádajic. By to byl, milý králi,
učinil, dcery své hy Němci nedával! Neb si byl opovrhl prvé zdravú radú
tlobrého a svatého kněze Martina Lupáče, nechtěI si s ním u Hory ani
mluviti' ješto ten kněz Martin velmi o to stál a pracoval, že on kraloval.
1 0 A prosil boha a řka: ,,Milý bože, zkaziž toho krále Jiří i jeho rodinu!.. A tak
se stalo, Že jiŽ niŽádný syn jeho nenie živ ani v Čechách krom Yiktorína.
Ten vochudl a nenie při rozuomu, jako by nebyl. Dokudž král Jiří poslúchal
racly věrných krrěžÍ,kněze Martina Lupáče, doturl mu šlo vzhuoru: z pána
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učiněn gubernátorem a z gubernátora králem; ale jakž jediné řekl Roky-

1 5 canovi: ,,Mistře, dostis rnistroval, nechť my jiŽ také mistrujem,.. ihned

mu se nedařilo. Co mu radil Rokycana, Lupáč, aby svých dcer nedával
protivníkuom kalichal Najprv dceru svú dal za Matyáše, krále uherského.
Ten čímse jest jemu dobrým odplatil, z např.ed pověděných věcí muožeš
porozuoměti. A ta jest od něho s víry svedena. Synu pak svému Jindř.ichovi
vzal za manŽelku dceru Bramburského' a ten se tomu masu Ženskému dal
s víry svésti. A Hynkovi, synu svému, vzalza manželku Míšenskéhodceru;
i ten pro ženu kozlec převrlrl a potom, po smrti krále Jiřího, kdyŽ mu již
štěstíslúžitinemohlo, řiekal takto:,,Jakž sem toho kalicha,salva reverencia
zvyjebeného,zapřel, žádnéhoštěstienemohu míti...
25
Takž ten král Jiří po těch svých dcerách málo vzav, ale mnoho zámkuov, měst, přÍslušejÍcích
k koruně České,kteréžjest slavné paměti ciesař
Karel a král český k této Českékoruně druhé hotovými summami skupoval
a jiné směňoval etc., jakoŽ v majestátr-l téhoŽ Karla ciesaře množstvie se
o tom vypisuje, těch množstvie král Jiří po své dceři Míšenskémuje vr'átil,
jakoŽ téžv majestátu téhožkrále Jiřího se vypisuje. A proto potom i král
uherský Matyáš i Němcí s ním války znamenité vedli, neb je na to papež
nastrojil. Hle, kterak buoh slyší své věrné, když k němu r'olají! Nesluší
jich tehdy zamucovati, mají silnéhomstitele!
t šuagroué
příbuzlríprosti.ednictr'írlr
rnanželky,sestryrr.dcery;zr].ezv|.zet'avé
3 k nim přtčiny hledaiicevyhledávajÍcezáminku proti rrim - 4 jed.nojeniupřiezní
_ 5 uěrněupřímně;kudg koli jakkoli, jakýmkoli způsov přátelství,v pí'íbuzenstvi
benr 6-7 bg to bgl...učiníIkéžbys to byl učinil- 8 ]\IartinaLupúče:utrakvistický
Iarář v tr{latovecha r' Chrudimi,volenýbiskup utrakvistický,radikálnější
neŽ byl
utrakvismus(srov.zde na s. 73); nechtěIsi s nim u Horg ani mluuití.:
oÍiciální
míněno
set,kánípatrně u Kutné F{or1.,o němŽnerrínic bliŽšíhoznámo - 9 ieštoten kněz Mar-

tin velmío to sttil a pracoual,žeon kralooal přes to, že se ten kněz Martin (tj. I.upáč)
ve]mi o to zasazoval a usiloval, abY orr (tj. Jiří) kraloval - 10 a prosil boha: tj. potom, kdyŽ .Iiř'í odrnítl s ním jednat _ 11 lcron Viktoríno..\riktorín zcmtÍelaŽ 30.
srpna 1500, jeho bratři již dř'íve(Jindřich v r' 1498, řIynek v r. 1492) - t2 uochudl
zeslábl, ubylo mu sí7;neníe při rozuomtt:Viktol'ín po otcově smrti vstoupil do sluŽeb
Mat5lášovýcha stále více se vyhýbal společrrosti_ 74 jakžiedlná jakmile jen - 15 dostis mistroual ďost dloulro jsi měl rozhoduiícívliv - 17 dceru suú:Kateřinu - 20 tlcetu
Bramburského..Voršilu, dcet'rrAlbrechta Braniborského - 2L MÍšenskéhodceru: Ka.
- 22kozlecpřeurňlrrdělalkotrmelec,
teřinu, dceru Viléma Saskélro,jirrak Nfíšeňského
změnil přesvědčerrí- 23 salua reoerehcias prominutírrr,s odpuštěním_ 24 zugiebeného
zpropadenélro,zatraceného
27.28 druhé... a iiné jinó... a některéjiné _28 etc. aId';o majestdttttéhož
Rarta
ciesaře: míněn patrně Karlův návrh zákoníka, tzv, Majestas Carolina (srov. náŠ
Výbor I' s.791n.) _29 po suédceři IýIíšenskému..míněnaZdeňka,manželkaAlbrechta Míšeňskéhoz rodu knižat saských _ 30 u maiesttitu téhožkrdle JÍřÍho: nejspíše
v smlouvč chebskéz t. 7459 (uzavřena mezi panovnickým rodem českýrn,saský-m a
braniborským) - 32 nastroiil navedl _33 tehrlg zamucouati tedv rrnorrtit, znepokoiovat
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(SMRT ROKYCANOVA)
Léta božieho 1477 ve čtvrtek na Svatého Petra na stolici posazení
umřel mistr Jan Rokycana, volený arcibiskup pražský, skrze kteréhoŽmilý
buoh veliké a spasitedlné věci puosobil. Byl syn kováře chudého v předměstí rokycanském. Báli se ho domácí, okolrrí,král. kráIová, neb se on bál
milého boha. Byl pravé kladivo proti nepřáteluom kalicha páně i proti
pikhartuom. Dajž mtr' pane bože, věčnú odplatu za jeho věrnú prácil
Pochován v kostele tajnském.Při jeho pochovávaní byla králová Johanna,
páni mnozí, neb byl čIověk modlitebný; ve dne i v noci modléval se lrohu
ihned z mladosti své. Před svú smrtí pohleděv na kněží, kteÍiž nad ním
1 0 stáli, řekl: ,,Pomněte mne, kněžÍ, přijdeť čas, že vašimi hubami v]áčiti
budou po zemi; ale budeteJi stálÍ v pravdách Kristových a příkladní,
potom bude kněz věrný tak vzáctný a mil lidu jako anjel boŽí...
7 ue čtorte]ena Suatého Petra na -stolici postlzení: 22. úrrora; ale toho roliu
připadl tento svátek na pátek (pottobné záměny působila nejspíše okolnost, že novÝ
den se počítal již po západu sluncc) _4 krtilovti královna _5 proti pikhartuom:miné_ 7 u kostele tajnni češtíbratří, proti nimž Rokycarla na konci života vystoupil
sklm: u Pann}- Marie před Týnem (byl to katedrálnÍ chrám církve podobojí); krdlood
Johanna: Jobana z RoŽmitálu, choé krále Jiříbo _ 8 modlttebný hodně se rnodlící,
zboŽný - 70 oldčitÍvláčeti, smýkati - L2 tlztictný a mil vzácný a milý

(SMRT

KRÁLE

JIŘÍuo)

TéhoŽ léta umřel najjasnějšíkrál Jiří český a markťabie rnoravský tu
noc na sobotu před nedělí Družebnúbrzo po mistru Rokycanovi, ve čtyřech
neděléch;onen slovem a tento mečembránili kalicha Kristova. A pochován
v pondělÍ na den Zvěst,ovánie panně Marii na I_IraděpraŽském. Stálý nea
lezen v pravdách Kristových, v přijímaní krr'e jeho předrahé, až do smrti.
Umřel v ty války veliké. Smiluj se' pane boŽe, nad jeho dušíl Střeva jhopochována sú s soudkem v Tajně, podlé hrobu mistra Rokycany.
7 téltož
llÍa:roku 1477_ 2 tu noc na sobotupřed neděIíDružebnú:
23. břczrra_
panněMarii: 25. btezna;na Hradě pražském:
4 u ponděIina den Zuěstoudnie
v královskélrrobceu sv. Víta _ 6 střeuavnitřnosti _ 7 s soudkem..rníněnapatrně schránl<a,v nížbyly uzavř.enyvnitřncsťi;podléhrobuvedle hrobu

o SMETÁNÍ

IioNŠELUoY

* o BotIŘCE

PRAŽsKÉ

Téhož léta 1483 konšelé staroměští, rrovoměští i malostranští, spojivše se tajně s některými pány protivnými kalicha Kristova, od nich po.

moci čakajíce,mínili všecky, kieříž přijímají krev pána Krista, duchovní
i světsk.é,shladiti a vyhnati ten čtvrtek téhožléta před svatýrn Vácslavem'
Ale milý buoh té lsti divně překazil. Neb rada azradajich tajná nemohla
býti. Neb Tomášek od Hvězdy zlaté, ten některémrrz souseduov mluvil:
,,Již se teď vaše tudiež ptlsvícenie blíží.Shledáte, žet vám cláme krvavých
mazancuov žrát7.,,Ale ten jsa chytrý, poradiv se, i neŽ ten čas přišel, ten
týden před tím odšel na onen svět jako Jidáš. I roznášelo se jest to tajně
1 0 mezi lidmi, neb jsú v ty časy soused s sousedem nesměl volně mluviti.
A chtěl-li jest kto s druhým na rynku mluviti, ohlédal se jako .i4k, zdali by
tu třetí byl, aby jich nevyzradil.
Pak nad to více konšelétÍžměli své šibaly a zrádce, ti po vinních a po
šenkovních domích chodíce počínalisami najprv lecos mluviti proti konše.
1 5 luom, a přimísil-li by se kto k tomu a pověděl co takového, ješto by nebylo
libo konše|uom,i zrazova|i je a oni je sázeli a druhé i mučili a tak své šibalstvo konali, jakožto Jíru hrstnÍkaz krámcuov od svatéhoHavla a Šajnohu.
Ten, ač jest byl l.{ěrnec,ale potom poznav pravdu, i věrně se jí přídrŽel'
takž pro ni i hrdlo ztrati|. Neb jsa před nimi obžalován, i tak ho na škřipci
v Starém Městě pražskémmučili a pálili, až jeho na škřipci umrtvili. Potom
nesli jej do domu jeho a přikryli jeho, jako by sám od sebe umřel, na marách.
A ženějeho bránili jsú plakati, hrozícejí a jiným' aby se v šatlavě neoctli.
Tak se to násilépředce konalo, až jižbl'iz od Loho času,žejsa nemocen
rra Hradě praŽském kněz Hanuš Kolovrat, kterýŽ chtěl býti arcibiskupem
pražským, i pracoval k smrti; tak se dlúho mučil, nemoha umřieti, věda
o tom, co se má Čechuom věrným v Praze díti, i pověděl jest a výstrahu
jim dal' jakož by se pak bylo to vskuLku tak nalezlo. Ale milý buoh té lsti
divně překazil. Neb kterúžjsú jámu jiným kopali, do té jámy samy dopustil
vstrkati. Neb ty výstrahy majíce, z božieho jednánie že jsú jim oznámeny,
i soused s sousedem, jemuž dobře věřil, to vypravoval v tajnosti, a ten
opět jinému, až se to všecko rozneslo. I věř.ícepánu bohu, že jich neráčí
opustiti, i nečekavšenoci, v nížsúměli sousedy jímati a katovati se s nimi,
i předešli je ten den prvé. Neb byli sú ti konšelévšecky před tím zapisovali,
aby kaŽdý, což na lroho zbroji přisluší mieti, byl s ní hotor', když koli
udeříntl bude k šturmu na rathúze.
Takž věrní Čechovétu sl-ředu přerl svatým Vácslavem, nečekajíce
štrirmovánÍ na rathúze, i šturmováno jest u Matky božípřed Tajnem. TakŽ
poiom ihned po jiných kosteléch šturmovali. Takž se mnoho súseduov
sbéřerychle' a to bylo v 14 hcd., i jdú k rathúzu siaroměstskémus zbrojÍ.
A mezi vrat,y rathúzskými stál purgmistr ocl Klobúkuov. I když sú
k rathúzu přišli' otázal jich, co by chtěli, jemuŽ odpověděli,Žeby kroz.
kázani konšelskémuto učinili. Jimž poděkovav z poslušenstvie hotového,
í káza| jim tu čekati. I chtěl před nimi rathúz zavříti. Ale oni ihned se na
něho obořili a on prchl a utekl nahoru a skryl se. TakŽ všedšena rathúz,
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i jali purgmistra s konšely a přikázali jim v světnici radné seděti tak, aby
Žádný nevycházel. I vyšel jest purgmisbr na mázttuz, a ihned .ieden sudlicí
jeho nohy probodl a on ihned učinil se zabitého a tajil v sobě duši. A oni
nechtějíce,aby tu mrcha ležela zabitá, i strojili se s ním k voknu, aby ho
vyvrhli s rathúzu. Ale on chytil se rukou žeIezatoho, na něrnž zpoléhají
vuokně, nechtěl se pustiti, ažmu ruku kladivemže|ezným odtltlukli od něho,
takž ten upadl až na zemi s rathouzu, v košili toliko na zemi ležel, zkrvavený jsa. A Publik konšel utíkal s ratlrúzu, toho ranili před rathúzem.
I prosil jest: ,,I.{ezabíjejtemne, že vám divné věci poviem... I vlekli ho do
šatlavy. Jiné pak konšely vsázeli do vazby. A v ty časy také zazvon7|i
k šturmu na rathúze. TuŽ tepruv, co živo, běžík rathúzu. A Němci někteří,
kteříž sú o té zradě věděli' rychle také k rathúzu na pomoc konšeluom
běŽeli. Ale byli sú již zmeškali. I někteří zjímáni jsú a jiní utekli a roz.
prchli se.
Túžtaké hodinu na Novém Městě obec s svými konšely šermovali, ale
mnohem ukrutnějí, neb vskočivše do rathúzu, písař'e, kteýž jest bránil,
aby nešli do radné světnice, toho najprv zabili sú. A konšeléněkteří prvé
utekli jsú před tÍm z rathúzu. A kteréŽ nalezli v světnici, ty všedšezsekali
a zsekavše smetali je vokny ven s rathúzu. Nedoruoště Martin, ten upadl
s pavlačev rathúze, Boreš nožieř, a ti od toho zemřeli. Páral pak, kožišník,
6 5 najprvnějšíkonšel, ten byl utekl a schoval se u souseda v luoŽi. A tu nalezen jest a veden jest k rathúzu, spínaje ruce a řiekaje z ottapy:,,Ó, milý
králil.. A než ho dovedli k rathúzu, majíce k němu velikú nechut, neb
velikú nespravedlnost lidem činil - penieze lidem chudým neb sirotkuom
vyzdvihoval a jich mocí požieval, jakož mu se zdálo - na rynku, rozstú.
7 0 pivše se od něho, i střieleli k němu a sekajícejeho řiekali: ,,Toť mých deset
kop,.. a jiní: ,,Tot mých pět kop... A on již byl bez duše dávno. A proto se
chudina nad ním po smrti mstila, litujíce své křivdy' jÍž jest jim činil.
I přivlékli ho před rathúz k jiným' kteréžjsú smetali. Na Malé Straně sťali
Piplmasko, muŽe starého, šedivéhoa bradatého _ ten málokdy býval bez
t c věnce _ a s ním druhého, Tomka krajčího.
Tehdy obec s boží pomocí opanovavše rathúzy, pečeti vzemše, volili
sobě jiné úředníky hajtmany. TéhoŽ dne vybili kláštery a je zebrali a mnichy vyhnali. Bosácký klášter u svatého Ambrože na Novém Městě u šrankuov proti královu dvoru, ten jsú veškeren obořili a potom bosáky a mnichy
8 0 ven z Prahy provodili, nebo toho byla příčina kázanie mnišská _ a najvíce
bosákuov _ proti přijímaní těla boŽieho a lrrve boŽí pod obojí zpuosobú,
mistra Valentina VIka, kanovníka hradského, jenž mnoho a příliš vyl proti
pravdě, a nějakého Martina Pušky, doktora z Chrudimě, poběhlce nešlechetného.Ten, jsa na Karlově v klášteře, ncměl dosti na tom, že tam kázal,
ale scházel doluov, do jiných klášteruov, jako k Sněžnématce boži, k svaté
Anně, svatému Duchu, haněje a kaceřuje. A tak ti mniší pravili liclem, že

mannově náměstí.
(dominikánky; na
dnešníDušní ulici)
ství - 89 na židg r

pod zatracením duše naší,ktoŽ přijímají pod obojí zpuosobú, Že budú za.
traceni.
TéhoŽ také dne na židy udeřili a všecko jim pobrali a rathúzy jsú
90 dobře osadili a v noci žoldnéři po městě chodili.
Nadpis: o smetdnío vyházení (z oken) _ 2 protiunýmikalichctKrťsÍoua
kteří
byli odpůrcipřijímánípodobojí_ 4 ten čtvrtek:
25. záÍi 1483- 5 télsti dioně překazil
ten lstivý skutek(tj. spiknutÍkonšelů
pražskýchměst proti utrakvistům)podivuhod.
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ným způsobem překazil - 6 od ÍIoězdg zlaté: dtmU z|até hvězdy v dnešnÍ Havelské
ttlici-7 uašetudiežposutcenie (ironicky): bylo to před praŽským posvÍcením svatováclavskýrn _ 8 poradiu se věda si rady _ 70 nesměI neodvažoval se -77-72 zdali
bg tu třett bgl zďali tu není (někdo) třetí
73 šibalg podvodníky' provokatéry - 13-14 po uínních a po šenkountch domích
jesázeli aoni(tj.konšelé) jevsazovali clo věze.
povinárnáchapivnicích_76aoni
nÍ; druhé (rrěl<teré)jiné _ 76-77 suéšibalstuo konali podvodně, lstivě si počínali 77 hrstníka krupaře _79 takž tak Že, že až _ 20 umrtuili unrurJili k smrti, usmrtili 22 abg se neoctli Že se octnou
23 předce dále' stále; až Íížbliz od toho času: bl|zko 25. záti, rra kdy bylo pro.
vedení spiknutí stanoveno _ 24 kněz Hanuš Rolourat: Hanuš z Kolovrat' tehdy probošt svatovÍtské kapituly a administrátor konzistoře podjednou; zemřel již 27, zátÍ
1483 - 27 jakož bg se pak bglo to tlskutku tak nalezlo jak by se to pak bylo skutečně stalo _32 katouati se s nťmťmučiti je _ 33 ten den prué o den dříve, den před tím 34 abg bgl s ttt hotoo aby byl s ní pohotově - 35 ]ťšturmu na poplach
36 tu středu před soatým Vó.cslaoem: 24. září 1483 - 37 šturmovdní zvonění na
poplach - 39 p 14 hod.: v 8 hodin ráno našeho času _ 40 purgmistr od Klobúkuoo:
staroměstský purkmistr Jan od Kloborrků (nazýval se podle domu U klobouků
v dnešní Havelské ulici) -41-42 k rozkd'zant konšelskému zpÍlkazu konšelů _42 z poslušenstuielrctouéhoza pohotovou poslušnost _ 45 a suětnici radné v síni, kde se konala
zasedání obecní rady - 46 na md.zhtiz do velké síně, která sloužila k shromážděnírn
celé obce _ 47 učinil se zabitého dělal, že je zabitý - 49-50 zpoléhaii uuolcná (duál)
spočívají okna, okenní lrřídla _ 52 Pttblik konšel: Prokop z Velevic, zvaný Publik
asi proto, Že býval dřívc veř'ejným pÍsařem (rrotářem)
59 obec litl, obyvatelstvo; šermouali potýkali se, bili * 60 us/cočťuše
vniknuvše _
61 prué dříve, př.edtím _65 u luoži v postcli _66 z o{rapg z omámeni, z pominutí 67 nechut rrevoli, hnčv - 68 penicze lidem chudým neb sirotkuom ÚazduÍhoval přisvojoval si peníze z chudinské a sirotčí pokladny, uloŽené na radnici - 69 mocí požieoal
svévolně užíval - 72 soékřiudg bezpráví rrad seborr _ 74 Piplmaslco.. tehdejší purkmistr, zvarrý téŽ Piprňásek;bradatého vousatého -75 bez uěnce stŤÍzl^ivý(věnec nebo
vích měly ve znaku domy, kcle se pilo víno nebo pivo)
77 zebrali vyloupili _78 bosúcký kldšler usuatého Ambrože:na místě dnešního vj-stavního domu U hybernů s př'ilehlou budovou na Náměstí republiky (původnč
klášter italských benediktýnů, opuštěný za husitských válek; r. 1461 jej dat Jiří
z Poděbrad minoritům, bosákům); u šrankuoo u závor (na hranici Starého a Nového
města) - 79 proti krdloou duoru.. sídlo českých králů od doby Václava IV. do Vlatlislava Jagellonského bylo na místě dnešrrího obecního domu na Náměstí repubiiky _
80 prouodili vyvedli, vyhnali _ 82 mistra Valentina VIka, kanountka hradského.. tehdejší kanovník u sv. Víta na Hradě pražskénr _ 83 Martina Puškg, doktora z Chrudi.
mď..augustiniánský řeholní kanovník v klášteře rra Karlově - 85 k Sněžné matce bo'ží..do karmelitánského kláštera při kostele Panny Marie Sněžné na dnešním Jung-
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mannově náměsti - 85.86 k suaté 'Lnně, suatémuDuchu: do Ženských klášterů sv. Arrny
(dominikánky; na dnešním Anenskérn náměstí) a svatého Ducha (benediktýnky; v
dnešní Dušní ulici), kde řeholnice pl.ijíma'ly podobojí - 86 kaceřuie obviňuje z kacíi'.
ství - 89 na židg na obyvatele Ž.clovského města _ 90 l.sú osadili obsadili (strážerni)
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KoLEGIÁTA

Tato kronika, obsahující záznamy z|et 1419-7447, má vztah k jedné větvi
Starých letopisů českých'ale vzhledem k tomu, že je psána latinsky, nelze ji do rámce letopisůpřiřazovat. Ukazuje však,Žezáznamy Letopisů reprezentují základní typ
kronikářství husitské doby a žeovlivnily i soudobou latinskou analistiku. - Název
dostala kronika podle zmínky o vyloupení kolejních knihoven za bouře po smrti
Jana Že]ivského, při němŽ se autorovi ztratil vzácný kostnický rukopis Husův
o přijímání podoboji. Zmínku však lze vyložit i jinak, protoŽe tehdy byly vybity
i jiné domy, zvlášt konšelské;podle toho lze hledat i autora kroniky jinak' než jak
byl hledán dosud, a to mezi laiky. Na laika ukazuje také hrubá latina s leckterými
bohemismy a zmínky o autorově účastina válce. Verše o bitvě u Habrů r. t442,
které byly do kroniky ZaŤazeny a které sotva pocházejí od jejího autora, svědčísnad o tom, že zna| tuto báseň zachovanou jen ve zlomku.

I
Léta páně |422 v úterý po Zjeven| páně přišel svrchu řečený král
Zikmund do Čech s velikým vojskem, Kutnou Horu vypálil i mnoho vsi
a městečekv kraji čáslavskéma pobil kněze i lidi' kteří zůstali v Kutné
Hoře. Tehdy téžděti byly loupeny od Uhrů a Ženy i panny od nich przněny
až k smrti. Proti němu pražané t Žizua s uémi, kdo se jich přidržovali,
vojsko svépřipraví a šiky své proti němu sestrojí. od Kolína král, jak bylo
řečeno,utekl, zapáliv město; pronásledujíjej a blízko Habrů na jedrréhoř'e
královské vojsko spořádá své šiky. Rozvinou korouhve. ozve se ohlušující
ryk polnic a Čechovése na ně zmužile vrhnou. Ulrři se dají na útěk. Ale co
1 0 tehdy mohla prospět moc klálovská, když bůh na ně seslal silnou hrůzu?
opouštějíkorouhve, koně ostruhami bodají a stejně utíkají,kclo jen utéci
může;a kteří neutečou'odevzdaji svá těla smrti; některéZastihne meč,jiní
se utopí v řece. Připravi se útok; město Německý Brod padá a hynou všichni, kdo v městě zůstali; jenom v městě zahynulo mečem,jak se praví,
l 5 nejménětisic a pět set lidi. A po tomto vitězství byli Češiobohaceni nevylíčitelnou kořistí nepřátel i prchajících. V městě téžbyl zajat jeden slovutný a velmi statečný rybíř, jenŽ byl hejtmanern, Polák řečený Záviše
Černý, a jako zajatec s jakýmsi rytířem řečeným Mrvice byl dovezen na
pražskou radnici k Červenohorskému.
Téhožroku v pondělí po Reminiscere byl na radnici na Starém IVIěstě
sťatjeclen kazate|, kněz Jan z Písků z Nového Města, ještě s devíti jinými.
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