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Slánské rozhovory 2010

Slánské rozhovory 
Česká husitská reformace
PhDr. Vladimír Přibyl, ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF UK Praha) a právě přednášející prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek (HTF UK Praha)

Setkání po deseti letech
Slánské rozhovory 2010 navázaly na kolokvium M. Jan
Hus a M. Štěpán z Pálče, které ve Slaném proběhlo před deseti
lety – 25. 5. 2000.1 Konferenci zahájili v bývalé piaristické kolejní kapli Zasnoubení Panny Marie děkan Husitské teologické
fakulty UK prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek a starosta města
Slaného RNDr. Ivo Rubík.

Pohled na českou reformaci včera a dnes
Odbornou část konference uvedl Jan Blahoslav
Lášek vstupním referátem Pohled na českou reformaci
včera a dnes. Vzhledem k tomu, že toto zamyšlení, které
bylo zároveň stručnou bilancí husovského bádání na poli
historie a teologie, nemělo charakter příspěvku do tohoto
sborníku, ale pro konferenci mělo význam podstatný,
shrňme alespoň hlavní body jeho vystoupení.2
Na začátku J. B. Lášek připomněl známý fakt, že
česká reformace od počátku 19. století rozdělovala naši
společnost, a to národnostně i nábožensky. Stala se tak
jejím neuralgickým bodem. Zmínil, jaké to mělo příčiny
a jaké byly a jsou možnosti překonání této polarizace.
Při hledání východiska se nejprve zastavil u současných znalostí duchovního odkazu Husových předchůdců (Konráda Waldhausera,3 Jana Milíče z Kroměříže,
1

Srv. M. Jan Hus a M. Štěpán z Pálče, Sborník z kolokvia uspořádaného referátem kultury Okresního úřadu Kladno 25. května 2000
v klášteře bosých karmelitánů ve Slaném, Kladno 2000.
2
Naším záměrem bylo zachytit i tímto způsobem jedinečnou atmosféru slánské konference. Čtenář zběhlejší v této problematice zná
řadu prací, ve kterých je uvedeno obrovské množství literatury a historických pramenů. Při přepisu jsme vycházeli ze zvukového záznamu,
z textu je proto patrné, že se jednalo o mluvené slovo.
3
LOSKOT, F., Konrád Waldhauser, řeholní kanovník sv. Augustina,
předchůdce M. J. Husa, 1909.

Matěje z Janova), jež nejsou uspokojivé. Podotkl, že ještě
méně je známo dílo Vojtěcha Raňků z Ježova, ale že právě
on je pro poznání tohoto období důležitý. Poněkud lepší
je situace v případě Jana Milíče,4 nicméně ani jeho podstatné stati nebyly zatím vydány. Vyšlo jen několik jeho
synodních řečí, chybí však důležitá sbírka jeho kázání
Gratiae Dei.
Poté si J. B. Lášek položil otázku, která byla
nastolena po roce 1960, a to do jaké míry bylo obrodné
hnutí v církvi ve 14. století u nás, tzn. česká devoce
(devotio moderna), ovlivněno z Holandska, či zda
dokonce nevzniklo na české půdě. To je podle něj velmi
důležitý moment, který může vypovídat o jeho originalitě. V této souvislosti konstatoval, že nejnovější bádání,
zastoupené profesorkou Zdeňkou Hledíkovou, vede
k závěru, že úpadek tehdejší české církve nebyl až tak
velký, aby muselo dojít k takovému zlomu. Zdá se, že
se jedná o složitý proces, který se dá interpretovat jako
období, jež předcházelo Lutherově reformaci. Upozornil na významné dílo Heleny Krmíčkové z roku 1997
o počátcích kalicha v Čechách,5 v němž také poukazuje,
že u Matěje z Janova se jednalo, řečeno ve zkratce o toto:
„kalich nikoliv“, ale „hluboká zbožnost ano“.
J. B. Lášek pak naznačil další úkol, který čeká
na badatele, a tím je sepsání kritických životopisů osobností té doby, a to na základě současného stavu našich
vědomostí. Poté se vrátil k Vojtěchu Raňků z Ježova,
známému kazateli nad rakví Karla IV., původci teze, že
Kristus je hlava církve, ktera církev spravuje. V české
teologii je patrně Vojtěch Raňků z Ježova prvním, jenž
4
KAŇÁK, M., Milíč z Kroměříže, Praha 1975; KYBAL, V., Milíčův sen,
in: Gollův sborník, 1906.
5
KRMÍČKOVÁ, H., Studie a texty k počátkům kalicha v Čechách,
Brno, 1997.
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takto tuto tezi formuloval. Spor, který o tuto otázku vedli
Rudolf Holinka, Jaroslav Kadlec a František Michálek
Bartoš, zůstal nerozhodnut, neboť právě ty spisy, které
by umožňovaly rekonstrukci Raňkovy teologie, jsou
ztraceny. Je proto otázkou, zda uvažovaný holandský vliv
nepřichází přece jen opožděně, tedy v době, kdy na pražské univerzitě 70. let již duchovní obroda probíhala.
Druhým velkým tématem české reformace je, jak
podtrhl J. B. Lášek, logicky postava Mistra Jana Husa
sama. V této souvislosti zmínil, jak Palackého pojetí
českých dějin velmi podstatnou měrou ovlivnilo další
české bádání, a to jak po stránce pozitivní, tak i negativní.
Z Palackého koncepce vychází celá plejáda historiků,
kteří ji přijímali a dále rozvíjeli. Konfesně se tak děje
na obou stranách. František Palacký, při vší své velikosti
a zdůraznění významu myšlenky ideje národa, opomenul jednu věc, která je příznačná pro celé 19. století, a to
určitou nechuť k bohosloveckým zápasům. V dnešní
době se ale ukazuje, že právě tyto boje jsou pro poznání
a interpretaci české reformace klíčové. A pokud je nepochopíme a nesejdeme se na určité platformě s těmi, kteří
je interpretují konfesně jinak, není pokrok v této otázce
patrně možný.
Z katolické strany vystoupil proti Palackého
pojetí (nebo proti pojetí, které dává stranou teologický
vývoj) Jan Evangelista Sedlák.6 Ve své monografii Mistr
Jan Hus (1915) vyslovil tezi: Teologie je pro pochopení Husa
důležitá.
Vedle Palackého ovlivnil pojetí české husitské
reformace nesporně Tomáš Garrigue Masaryk, jehož
náhled se nakonec ukázal v dialogu o české reformaci
jako slepá ulička. Masaryk totiž českou reformaci interpretuje jako projev ideálu humanitního a odhlíží od hlediska teologického.
Konfesně ukotvený stav bádání kolem roku 1950,
tedy v době, kdy se v této zemi hodně setmělo, charakterizoval J. B. Lášek takto: Vedle sebe tu byly protestantský
model chápání Husa (Palacký, Masaryk) a zcela odmítavý
katolický pohled, který Husa kvalifikoval jako kacíře. A toto
pojetí logicky národ stále rozdělovalo.
Přelomem v husovském bádání byla práce, kterou napsal belgický benediktin Paul de Vooght. Ta vyšla
v roce 1960, a to ve dvou dílech – první L‘hérésie de Jean
Huss7 a druhý Hussiana.8 Vooght se pokouší sledovat
Husa jako katolického křesťana, což je obtížné, protože
jsou skutečně momenty, kdy Hus překračuje ortodoxii.
Otázkou zůstává, jak klást vedle sebe „ortodoxii tehdejší“
a „ortodoxii dnešní“. Paul de Vooght, který žil v Praze
a který uměl výborně česky, tímto počinem vyprovokoval nejen marxisty a evangelíky, ale také katolíky. Reakcí
na jeho knihu byla Machovcova publikace Bude katolická
církev rehabilitovat Mistra Jana Husa?9 Zde se jednalo
6

SEDLÁK, J., Mistr Jan Hus, 1915.
DE VOOGHT, P., L‘hérésie de Jean Huss, Louvain, 1960.
8
DE VOOGHT, P., Hussiana, Louvain, 1960.
9
MACHOVEC, M., Bude katolická církev rehabilitovat Jana Husa?,
Praha, 1963.

7

o marxistickou reflexi. Pak reakce v Bartošově rozboru
dvanácté kapitoly Vooghtova díla L‘hérésie de Jean Huss
Na obranu M. Jana proti jeho obránci, jež vyšla ve sborníku
Husitské teologické fakulty v roce 1965.10 V té době navíc
nastal v katolické církvi pohyb, přichází II. vatikánský
koncil. Uvědomili si to čeští katolíci v emigraci i ti, kteří
žili ve své vlasti. Hus tady promlouval a nad jeho dílem
byl navázán dialog.
Ten se však mohl plně obnovit až po roce 1989.
V roce 1993 se konala významná husovská konference
v Bayreuthu.11 Kladla si za cíl, aby se odborníci a představitelé církví setkali a udělali jednak „inventuru“ toho, co
je již v badatelské rovině hotovo, a jednak naznačili cestu
jak dál, neboť si všichni uvědomovali, že konfrontační
pohled není již nadále únosný. Zmíněné modely chápání
české reformace umožňovaly jít na určitou hranici, za kterou nebylo možné vykročit, a to s ohledem na konfesijní
bariéry.
V praktické rovině se ukázalo, že bude třeba
připravit „ekumenicky přijatelný“ životopis M. J. Husa
a konečně vydat celé jeho dílo. To se však zatím nepodařilo. Nový životopis Husův dosud napsán nebyl a kritické vydávání jeho děl (Magistri Iohannis Hus – Opera
Omnia) skončilo u deseti svazků.
V té době však došlo k prolomení bariér, neboť
katolická církev ústy papeže Jana Pavla II. vydala prohlášení, které ukázalo další cestu. Již v 80. letech se katolická
církev vyrovnávala s otázkou Martina Luthera, o němž
v roce 1983 prohlásila, že patří mezi reformátory církve.
V roce 1999 pak papež prohlásil, že stejně jako Luther
i Hus se řadí mezi reformátory. Tím byla na straně katolické dána zelená pro další bádání; cesty se setkaly, našel
se bod, od kterého se může odvíjet další spolupráce.
Sice zbývá napsat ekumenický životopis a dokončit vydání Husových spisů, ale současně je nutné promýšlet, do jaké míry to byla, či nebyla nosná teologie. Nyní
sine ira et studio nastalo to, k čemu došlo ve světě už
během 20. století a co tady vlivem známých skutečností
nebylo možné – teologie byla legitimně v bádání o české
reformaci vzata jako věda.
V závěru se J. B. Lášek dotkl bádání v oblasti
reformace v 15. a 16. století. Vyšla řada pramenů, je
po ruce několik koncepcí. Upozornil na nedoceněnou
knihu Dějiny husitské revoluce od Howarda Kaminskeho
(1967).12 Faktografie tohoto období byla zpřesněna v Bartošových dílech, syntézu husitství napsal Petr Čornej,13
velkou práci o husitství v současné době vydal František
Šmahel.14 Nyní by však bylo na místě, aby se i do těchto
prací promítl teologický a ekumenický prvek, tedy otázka,
10

BARTOŠ, F. M., Na obranu M. Jana proti jeho obránci, in: Hus stále
živý, Praha, 1965, s. 104–116.
11
Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi, ed. LÁŠEK, B. J.,
Sborník z mezinárodního sympozia konaného 22.–26. září 1993
v Bayreuthu, SRN, Praha, 1995.
12
KAMINSKY, H., A History of the Hussite Revolution, 1967.
13
Např. ČORNEJ, P., Světla a stíny husitství. Praha, 2011.
14
Šmahel, P., Husitská revoluce I–IV, Praha, 1993, 1995–1996².
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jaký byl legitimní „Kristus český“. A pak bude možné
dostat se dál, překonat dualistický model, tzn. na jedné
straně česká reformace a na druhé katolická tradice. To
vše by nás mělo vést k tomu, abychom si položili otázku – jaký je smysl křesťanství, jaké je poselství tradic, jaký
je Kristus český a co z toho lze vyvodit.
Na závěr J. B. Lášek shrnul téma takto: Česká
reformace včera – bylo vykonáno mnoho, ale také se
došlo mnohdy do slepých uliček, které, jak se zjistilo,
neměly propojení. Česká reformace dnes dává šanci, že
uličky se propojí a že česká reformace bude trvale pro
všechny, to znamená i pro katolickou církev, fenoménem,
který patří do Krista českého, stejně tak jako nám všem
patří tradice cyrilometodějská, václavská, ale chcete-li
i nepomucenská.15

podílí na přípravě vydání vzpomínek exilového historika
Vlastimila Kybala, jehož první díl se již připravuje k tisku.
Historický blok uvedlo vystoupení PhDr. Jany Kobrlové
(Praha) – Čechy v době husitské.
Na tento rámcový referát navázal konkrétní
příběh města Loun – Louny mezi Husem a Zikmundem,
který poutavě přednesl Mgr. Jan Mareš, Ph.D. (Státní
okresní archiv Louny). Slánskou husitskou historií se
dlouhodobě zabývá PhDr. Karel Křesadlo (Jihlava), který
se však pro nemoc nemohl setkání zúčastnit. V zaslaném referátu Město Slaný za husitství, jehož část byla
auditoriu tlumočena, zmínil neslavnou historii dobývání města na jaře v roce 1425. Tehdy 5. dubna oblehla
táborsko-sirotčí vojska vedená Janem Roháčem z Dubé
Slaný. Město bylo silně zpustošeno a v masných krámech na náměstí byla podle tradičního podání upálena
celá městská rada i s rychtářem. Historický blok uzavřel
PhDr. Pavel Kůrka, Ph.D. (Historický ústav AV ČR), který promluvil v referátu – Utrakvismus 16. století – měšťanská konfese? – o proměně náboženského vyznání
měšťanů, o ústupu utrakvismu a příklonu měšťanů
k luteránství.
Odpolední blok zahájil prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. (Archeologický ústav AV ČR), který v příspěvku Husitství – vliv na hradní architekturu – uváděl příklady, jak způsob husitského boje ovlivnil
stavby městského opevnění (monumentální opevnění
města Tábor), a zabýval se hrady husitských hejtmanů
v Českém středohoří. Zcela zásadní byl příspěvek
PhDr. Milady Studničkové (Ústav dějin umění Akademie
věd ČR) – Martinická bible.
Odbornou část konference završila dvě vystoupení v prostorách expozice o Rudolfu Urbánkovi.
PhDr. Miloš Sládek (PNP Praha) komentoval výstavu
Souvislý svazek rukou a duší aneb Květina vzpomínek na slánského rodáka a českého historika Rudolfa
Urbánka, kterou připravil z jeho pozůstalosti z fondu
Památníku národního písemnictví. Urbánkovský blok
uzavřel PhDr. Jaroslav Boubín (Historický ústav AV ČR),
který v medailonku – Rudolf Urbánek, drobná glosa
k portrétu historika také zdůraznil, nakolik se město
Slaný a jeho poděbradská minulost odrazily v jeho díle.

Z dalšího průběhu setkání

Výstavy na konferenci

V teologické rovině se nesl referát ThDr. Jaroslava
Hrdličky (HTF UK Praha) Husovo pochopení církve
v díle Vlastimila Kybala. Jaroslav Hrdlička se podstatně

Odborné setkání doprovázely tři výstavy – Martinická bible a její cesta z 15. do 21. století (ve spolupráci
s knihovnou Akademie věd ČR – na chodbě slánské
knihovny) a Kniha knih ze sbírek slánského muzea – tisky bible Kutnohorské (1489),16 Melantrichovy (1549)
a Melantrichovy–Veleslavínovy (1613), které doplnila
bible Svatováclavská (1715), výstavka originálních tisků
proběhla v kolejní kapli Zasnoubení Panny Marie.

prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek (HTF UK Praha)

15

Příslibem dalšího pokroku může být obnovené zasedání ekumenické husovské komise, která se opět sešla na jaře 2011. Pod záštitou
České biskupské konference, Ekumenické rady církví a ve spolupráci
s představiteli akademické obce se připravuje na blížící se šestisté
jubileum smrti českého reformátora Mistra Jana Husa a navazuje
na předchozí plodnou práci komise, která se od počátku 90. let v ekumenickém a nadkonfesním duchu zabývala Husovou rolí mezi reformátory církve v dobovém kontextu. Těžiště zájmu nynější činnosti
komise spočívá zejména v reflexi husovské tradice v 19. a 20. století
a pohledů, které přineslo tehdejší vnímání jeho druhého života.

16
Srv. KAŠPAR, J., Pozoruhodný exemplář Kutnohorské bible (1489,
vydání se znakem) ze sbírek Vlastivědného muzea ve Slaném, Slánský obzor 18 (118), 2010, s. 13–19.
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Kutnohorská bible (1489) – První Královská 10 / Návštěva královny ze Sáby (ze sbírkek Vlastivědného muzea ve Slaném)

Třetí nejrozsáhlejší výstava se jmenovala Souvislý svazek
rukou a duší aneb Květina vzpomínek slánského rodáka
a českého historika Rudolfa Urbánka (9. září–16. října)
a připravilo ji slánské muzeum ve spolupráci s odborem
kultury Městského úřadu a Památníkem národního
písemnictví.17

Ekumenické setkání
Na konferenci navázalo ekumenické setkání,
kterému předsedal doc. ThDr. David Tonzar, Th.D.,
biskup Pražské diecéze Církve československé husitské.
Ten ve svém vystoupení představil současný stav církve,
která je jednou z cest ke Kristu. Křesťanské církve v České
republice charakterizoval jako mozaiku, nikoliv jako

17

Autorem výstavy byl PhDr. Miloš Sládek z Památníku národního
písemnictví, který se odkazem historika Rudolfa Urbánka zabýval
již na Slánských rozhovorech v roce 2006; srv. SLÁDEK, M., Svatba
pana profesora a co jí předcházelo aneb Rudolf Urbánek, Slaný
a Louny, Slánské rozhovory 2006, Slaný, 2007, s. 31–35.

jednotlivé kameny. Mgr. Stanislav Jurek (CČSH, Slaný)
v příspěvku Husitství stále živé ve slánském sboru CČSH
přiblížil dnešní život slánského společenství, Mgr. Jana
Daněčková (farářka evangelické církve metodistické,
Slaný) promluvila o slánských metodistech a Mgr. Pavel
Táborský (farář ŘKC, Slaný) zavzpomínal na svou cestu
k ekumenismu po Druhém vatikánském koncilu, kdy
působil v Praze, Kralovicích a nyní ve Slaném. Vystoupení duchovních obohatil zpěv Husitského pěveckého
sboru (Kladno, Slaný) pod vedením doc. PhDr. Zuzany
Jurkové, Ph.D. Setkání zakončila společná modlitba
Otčenáše.
Vladimír Přibyl
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Čechy v době husitské – základní přehled
Jana Kobrlová
V neděli 30. července 1419 vypukla v Praze husitská
revoluce. Jako každý historický jev i husitská revoluce měla své
příčiny, průběh a následky. Podíváme-li se do kronikářských
zápisů, historické literatury a chronologických příruček, dostaneme následující přehled událostí.
 Na konci vlády Karla IV. (1378) se začínají
rýsovat budoucí problémy. Evropu i české země zasáhla hospodářská krize. Zhoršené ekonomické poměry
provázely epidemie, které drasticky snížily počet obyvatel. S tím pak souvisel pokles zisků šlechty, která se
snažila o jejich náhradu i nezákonným způsobem. Zemi
také velmi sužovali lapkové a loupeživí rytíři. Mladý král
Václav, kterému bylo v době Karlovy smrti 17 let, neměl
dost sil, aby situaci dokázal řešit. Celý křesťanský svět se
ostatně dostal do svízelné situace a autorita církve byla
silně otřesena. Výsledkem světských i církevních sporů
je totiž tzv. avignonské zajetí církve (1309–1377), kdy
papež byl závislý na francouzském království, a papežské
schizma – tj. souběžná vláda dvou papežů (1378–1409)
a později dokonce tří papežů (1409–1417). Východisko
z této neutěšené situace se snažili nalézt znepokojení
učenci. V Čechách to byli především Jan Milíč z Kroměříže († 1374) a Matěj z Janova († 1394). Stále více se akcentuje myšlenka návratu k původní apoštolské církvi. Tíživá
situace se vnímá jako trest za rezignaci na život podle
Božího zákona.
 Palčivé otázky se samozřejmě pilně diskutovaly
i na pražské univerzitě. Zde se vytvořila skupina učenců,
jejíž hlavou se stal mistr Jan Hus. Husova charismatická
veřejná kázání v Betlémské kapli, inspirovaná učením
Johna Viklefa († 1384), brzy vzbudila velkou pozornost. Hus a jeho spolupracovníci, zvláště Jakoubek ze
Stříbra († 1429) a Jeroným Pražský (upálen 1416), viděli
stejně jako Viklef jediné řešení: návrat k původní církvi
apoštolské. Není-li církev toto řešení ochotna akceptovat dobrovolně, je povinností panovníka a šlechty, aby
zbavili církev pozemkového majetku a donutili ji k plnění
jejích povinností. Tato myšlenka se setkala se souhlasem
krále Václava a části šlechty. Odmítli ji církevní hodnostáři a pražští Němci. 18. ledna 1409 vydal král Václav IV.
Dekret kutnohorský, který měnil poměry hlasů na univerzitě; český národ tak získal 3 hlasy a cizí národy hlas jeden.
(Původní poměr byl obrácený.) Husova skupina tak de
facto ovládla univerzitu; většina cizích studentů a učitelů
na protest opustila Prahu.
 Situace v Čechách začala překračovat hranice
království. Proti Husovi probíhal proces u papežské kurie
a na zahraničních univerzitách bývalí pražští studenti
a učitelé označovali Čechy za semeniště kacířství. V čer-

venci 1412 se Hus postavil proti prodeji odpustků (při
protiodpustkových bouřích byli popraveni tři mládenci),
a tím proti sobě popudil panovníka. Církevní moc řešila
situaci vyhlášením interdiktu nad Prahou. Hus proto
odchází z Prahy na venkov. Na podzim 1414 pak, pod
tlakem krále Václava, přesvědčen o správnosti svých názorů, se mistr Jan Hus vypravil na církevní shromáždění –
koncil do Kostnice.
 V říjnu 1414 zavedl v Praze M. Jakoubek ze
Stříbra přijímání pod obojí (chleba a vína pro laiky stejně
jako pro kněze). Kalich se tak stal symbolem husitského
hnutí.
Cílem kostnického koncilu byla reforma církve
a odstranění papežského schizmatu. Po svém příchodu
do Kostnice byl Hus uvězněn. Slyšení před koncilem
se mu dostalo, ale výsledkem bylo předání Husa jako
nenapravitelného kacíře světské spravedlnosti; Mistr Jan
Hus byl proto upálen 6. července 1415 za hranicemi města.
Proti tomu pochopitelně protestovala v září 1415 česká
husitská šlechta, která ze sjezdu v Praze poslala do Kostnice proslulý stížný list se 450 podpisy. Na tomto sjezdu byl
také ustanoven branný svaz. V říjnu 1415 podobný branný
svaz utvořila také katolická šlechta. 30. května 1416 byl
v Kostnici upálen Husův věrný druh Mistr Jeroným
Pražský.
 30. července 1419 radikální husité vedení knězem Janem Želivským zaútočili na novoměstskou radnici
v Praze, z oken svrhli nenáviděné konšely a jejich pomocníky a na místě je ubili.
 16. srpna 1419 umírá český král Václav IV.
Lucemburský. Jeho smrt pochopili husité jako znamení
blížícího se konce pozemského světa: zaútočili na kláštery
a kostely v domnění, že tak urychlí nástup Božího království. Z nebezpečných míst prchali katoličtí kněží, řeholníci i měšťané. Husitské městské obce a šlechta se zmocňují
církevního majetku.
 Husité i katolíci sdíleli neotřesitelné mínění,
že Bůh je na jejich straně, že jen oni znají ten správný
výklad Božího zákona. Tak se zrodila svatá válka, ve které,
alespoň zpočátku, neexistoval prostor pro smír a vzájemnou snášenlivost. Husité byli přesvědčeni, že o správnosti
svého programu přesvědčí všechny křesťany, katolíci
byli zase rozhodnuti donutit husity k poslušnosti všemi
dostupnými prostředky.
 30. září 1419 se na vrchu Na Křížkách konalo
velké pokojné shromáždění lidu. Mnoho účastníků se
pak odebralo do Prahy, kde se mělo sejít další velké shromáždění. 6. října 1419 se Staré Město Pražské připojilo
k dohodě české šlechty obojího vyznání o zachování klidu v zemi do očekávaného příchodu legitimního dědice
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českého trůnu, Václavova bratra, římského a uherského
krále Zikmunda Lucemburského. Mimopražští husité
musili opustit Prahu. Pražský hrad, Malá Strana a Strahov
byly obsazeny vojskem královských a panských žoldnéřů.
 25. října 1419 novoměstští radikální husité obsadili Vyšehrad. Na pomoc jim začaly přicházet ozbrojené
husitské skupiny z jižních a východních Čech. V listopadu 1419 novoměstští husité spolu se svými venkovskými
spojenci dobyli Malou Stranu. Pak uzavřely obě strany
příměří, které mělo trvat do jara 1420. Část husitů se pod
vedením Jana Žižky z Trocnova vydala do Plzně, další
husité se rozcházeli do jiných českých měst.
 V prosinci 1419 proběhlo jednání mezi zástupci
českých stavů a Zikmundem Lucemburským o podmínkách jeho nástupu na český trůn. Jednání ztroskotala:
Zikmund totiž odmítl povolit přijímání pod obojí.
Na počátku roku (leden-únor 1420) se bývalí obyvatelé
jihočeského města Sezimova Ústí a jejich přátelé rozhodli vybudovat vzornou husitskou Boží obec. Svůj nový
domov nazvali, podle známé biblické hory, Tábor. Tábor
se brzy změnil v nedobytnou pevnost.
 V březnu 1420 papež vyhlásil proti husitům
na říšském sněmu ve slezské Vratislavi 1. křížovou výpravu, po dohodě s králem Zikmundem Lucemburským.
Pražští husité se rozhodli vojensky vzdorovat. Jejich
záměr podpořili i husité z Tábora a ze severozápadních
a východních Čech a přišli Praze na pomoc.
 25. března 1420 došlo u Sudoměře k první
významnější bitvě husitské epochy – Jan Žižka v čele husitského houfu v ní zvítězil nad mnohonásobnou přesilou
české katolické šlechty a vybojoval si tak cestu na Tábor,
kde se stal jedním ze čtyř hejtmanů.
 V květnu a červnu 1420 se v křižáky ohrožené
Praze na výzvu Pražanů soustřeďují síly celé země. Radikalizace postupuje. Je zřízeno jednotné velení. Poslední
pokusy o smír s králem Zikmundem Lucemburským se
hroutí.
 Asi v červenci 1420 byl zformulován společný
husitský program – čtyři artikuly pražské, který požadoval svobodné hlásání slova Božího, přijímání svátosti
oltářní pod obojí způsobou (chleba i vína), odejmutí
světské moci kněžím a obecné (tj. týkající se všech stavů)
trestání smrtelných hříchů.
 14. července 1420 pak husité pod Žižkovým
vedením porazili Zikmundova křižácká vojska v bitvě
na Vítkově hoře. Počet křižáků přitom několikanásobně překračoval počet husitských bojovníků. Zikmund
hodlal Prahu vyhladovět. Uhájená provizorní pevnůstka
na Vítkově mu to znemožnila. Přístupy k Praze od výcho

du byly pro husity zabezpečeny. Tím skončily Zikmundovy pokusy dobýt město.
 Poté, co se dal 28. 7. 1420 korunovat českým
králem, Zikmund křižáky rozpustil. Husitská většina ho
však neuznala, nabídla českou královskou korunu polskému králi a vydala manifesty s vysvětlením husitského
učení určené do ciziny.
 10. prosince 1420 se v Praze sešli táborští kněží
s univerzitními mistry k diskusi o táborském programu.
V tomto „hádání v Zmrzlíkově domě“ pražští mistři
táborský program pro jeho radikálnost odmítli. V té době
se začaly projevovat názorové rozdíly i v Táboře samém.
 To nakonec vedlo k tomu, že v únoru až říjnu
1421 Jan Žižka vypudil z Tábora krajní radikály a sektáře
a jejich přední představitele a potlačil též jejich vzpouru
ve svém vojsku. Uprchlé radikály a sektáře (tzv. pikarty)
posléze rozdrtil a zlikvidoval.
 V únoru 1421 vznikl městský husitský svaz
pražský. Krátce na to se utvořily městské svazy táborský
a orebský. V zemi rozdělené ve víře a bez centrální vlády
si posléze skutečné mocenské postavení získaly vojensko-náboženské svazy, tzv. landfrýdy. Na husitské straně to
byli pražané, východočeští orebité a táboři. Nejsilnější
blok na katolické straně představoval plzeňský landfrýd.
 V květnu 1421 byla vyhlášena druhá křížová
výprava proti husitům. Měla zasadit českým kacířům
zničující úder.
 3.–7. června 1421 se v Čáslavi konal zemský
sněm za účasti husitské i katolické šlechty z Čech a Moravy a zástupců měst, která byla od této doby považována
za samostatný městský stav. Sněm vyhlásil pražské artikuly za zemský zákon, zbavil Zikmunda Lucemburského
trůnu a zvolil dvacetičlennou zemskou vládu, složenou
z měšťanů a z představitelů šlechty nižší i vyšší. Boje s křižáky však dávaly skutečnou moc do rukou vojenských
hejtmanů.
 V říjnu 1421 křižácká vojska utrpěla blamáž
v bitvě u Žatce, takže raději Čechy opustila. Stalo se tak
i proto, že Zikmund Lucemburský s Uhry křižáky podpořit nemohl, protože výpravu zahájil se zpožděním.
 17. listopadu 1421 na zemském sněmu v Brně
kapitulovala moravská husitská šlechta před Zikmundem Lucemburským a přijala ho za krále. V březnu 1422
předal Zikmund Moravu do správy svému zeti Albrechtu
Habsburskému.
 V lednu (6. až 10.) 1422 v bitvách u Kutné
Hory, u Habrů a u Německého (dnes Havlíčkova) Brodu
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připravil Jan Žižka křižáckým vojskům zdrcující porážku.
Tím skončila druhá kruciáta.
 9. března 1422 byli Jan Želivský a jeho přední
stoupenci vylákáni na Staroměstskou radnici v Praze
a téhož dne byli popraveni. Tím zesláblo radikální křídlo
v Praze.
 V květnu 1422 přišel do Prahy litevský princ
Zikmund Korybutovič. Jako zmocněnec knížete Vitolda,
jemuž kališnická šlechta a měšťanstvo nabídli českou
korunu, setrval v Praze do prosince 1422.
 V dubnu 1423 Jan Žižka odešel z Tábora,
založil ve východních Čechách tzv. Menší Tábor a stanul v čele orebského městského svazu. S Táborem však
spolupracoval dál.
 7. června 1424 v bitvě u Malešova nedaleko
Kutné Hory porazil Žižka spojená vojska pánů a pražanů. Pražský městský svaz se rozpadl a většinu jeho
měst ovládl Jan Žižka. 14. září 1424 na Špitálském poli
v Praze bylo uzavřeno příměří mezi pražany a Janem
Žižkou. Pražané se podřídili Žižkovu velení a zúčastnili
se výpravy za osvobození Moravy z rukou Zikmunda
Lucemburského. 11. října 1424 při výpravě na Moravu Jan
Žižka u Přibyslavi zemřel. Jeho vojska se pak nazývala
sirotčí.
 V lednu 1426 byla proti husitům zahájena třetí
křížová výprava. Skončila 16. června 1426, když husitská
vojska, vedená poprvé Prokopem Holým, zvítězila v bitvě u Ústí nad Labem.
Později, v lednu 1427, byla proti Čechám vyhlášena čtvrtá křížová výprava. Ta skončila 4. srpna 1427, kdy
křižácké vojsko sestavené v německých oblastech Říše
porazili husité v bitvě u Tachova.
 V letech 1428–1433 husité podnikli četné
výpravy, kronikářem nazvané „spanilé jízdy“, do okolních zemí. Znamenaly odvetu za křižácké výpravy i zdroj
obživy pro polní vojska. Sloužily i k propagaci a obraně
husitských idejí, podobně jako manifesty, šířené v národních jazycích po celé Evropě.
 4.–9. dubna 1429 v Bratislavě probíhala jednání mezi Zikmundem Lucemburským a husity, vedenými Prokopem Holým. Husité žádali veřejné slyšení,
na němž by vyložili svůj program. Jednání skončila
nezdarem.
 V březnu 1431 byla vyhlášena pátá křížová výprava. Skončila u Domažlic 14. srpna 1431. Křižáci uprchli
už poté, co zaslechli husitský zpěv a spatřili v dálce nepřátelské vojsko.

 15. října 1431 církevní koncil pozval husity
k jednání do Basileje. 18. května 1432 na jednání husitů
s delegací basilejského koncilu v Chebu bylo dosaženo
dohody o způsobu řešení sporu mezi koncilem a husity
v tzv. Soudci chebském. Husité si vydobyli právo svobodně hájit své učení. (Měřítkem správnosti názorů obou
stran měl být pouze text Bible a autorit, které jsou s ní
v souladu.)
 V lednu až dubnu 1433 jednalo husitské poselstvo v čele s Prokopem Holým na basilejském koncilu
o čtyřech artikulech pražských. K dohodě nedošlo a jednání pak pokračovalo v Praze.
 V létě 1433, v době obléhání katolické bašty,
města Plzně, došlo v husitském vojsku k nepokojům, při
nichž byl napaden i Prokop Holý. Ten pak polní vojsko
opustil a odebral se do Prahy.
 11. listopadu–22. prosince 1433 byla na svatomartinském sněmu husitů v Praze zvolena nová vláda,
v níž měla převahu šlechta. Sněm vyzval polní vojska, aby
zanechala dalších bojů.
 6. května 1434 se staroměstští ve spojení se
šlechtou zmocnili Nového Města Pražského, spojence
táboritů a sirotků. Prokop Holý se zachránil útěkem a postavil se znovu do čela polních vojsk.
 30. května 1434, u Lipan nedaleko Českého
Brodu, došlo k bitvě mezi panskou jednotou a polními
vojsky. Bitva skončila katastrofální porážkou polních
vojsk. Zahynul zde též Prokop Holý. Cesta k dohodám
mezi husity, koncilem a Zikmundem Lucemburským,
od května 1433 římským císařem, byla volná. Na straně
vítězů se bitvy zúčastnil i čtrnáctiletý budoucí český král
Jiří z Poděbrad.
 21. října 1435 zvolilo kališnické kněžstvo pražským arcibiskupem Jana Rokycanu, kterého však papež
nikdy neuznal.
 5. června–14. srpna 1436 proběhlo v Jihlavě
shromáždění českých stavů, na kterém byl Zikmund
Lucemburský přijat za českého krále, když vyslovil
souhlas s majetkovými přesuny na úkor církve a s basilejskými kompaktáty, která zde byla slavnostně vyhlášena. Kompaktáta byla kompromisem mezi stanoviskem
basilejského koncilu a čtyřmi artikuly pražskými. Povolovalo se jimi přijímání pod obojí. Staronový král za své
uznání zaplatil řadou ústupků, které potvrdily revoluční
změny a znamenaly rozhodující krok k vytvoření státu
stavovského typu. Církev ztratila cca 90 % svého majetku.
Ten získala husitská města a kališnická šlechta i katoličtí
šlechtici, když za revoluce přijímali církevní majetek
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usiloval o svaz evropských panovníků s cílem zabránit
turecké expanzi a zajistit v Evropě mír. Ve snaze posílit
mezinárodní politické a právní postavení českého státu se
vzdal dynastických nároků ve prospěch polského krále.
 V roce 1483 došlo k pokusu o povraždění předních pražských kališníků, který nevyšel. Naopak, pražští
kališníci se vzbouřili a vynutili si legalizaci svého postavení. Dohodu o „obecný pokoj všeho království“ mezi
katolickou a kališnickou stranou potvrdil náboženský mír
uzavřený na sněmu v Kutné Hoře 1485. Kompaktáta se
stala zemským zákonem a smír sjednaný na 31 let byl pak
roku 1512 prohlášen za věčný.

PhDr. Jana Kobrlová (CČSH, Praha) uvedla Historický blok příspěvkem Čechy v době husitské – základní přehled.

do své ochrany. Městům císař prominul daně za válečné
roky a souhlasil s požadavkem, aby se vypovězené osoby
mohly vrátit pouze se souhlasem městských orgánů.
Samozřejmostí byla amnestie za činy spáchané v průběhu
revoluce proti panovnickému majestátu. Královskou radu
měl volit zemský sněm a ten též schvaloval panovníkovy
případné návrhy.

 V roce 1526, po vládě polských Jagellonců
(1471–1526), se českými králi stávají Habsburkové (15261918). Náboženská svoboda a svoboda svědomí (pro
každého, včetně poddaných), nejvýznamnější výsledek
husitské revoluce, přetrvává v Čechách až do třicetileté
války (1618-1648). Končí bitvou na Bílé hoře (1620)
a vydáním Obnoveného zřízení zemského (1627–1628),
jež povoluje jediné křesťanské vyznání římskokatolické
(do vydání Tolerančního patentu 1781)

PhDr. Jana Kobrlová (* 1957), vystudovala Masarykovu univerzitu
v Brně a Karlovu univerzitu v Praze. Od roku 2004 je pastorační asistentkou a projektovým manažerem při pražské diecézi CČSH. Působila
v oblasti vzdělávání (E-Learning v oboru církevních dějin na Husově
institutu teologických studií), spoluautorkou projektu expozice v rodném domě M. Jana Husa v Husinci a dalších výstav.

 Před polednem 23. srpna 1436 vjel Zikmund
Lucemburský slavnostně do Prahy. Jeho první cesta vedla
do chrámu Panny Marie před Týnem, kde jej přivítal volený pražský arcibiskup Jan Rokycana. Husitská revoluce
skončila.
 9. září 1437 v Praze popravili Jana Roháče
z Dubé se spolubojovníky. Jeho hrad Sión u Kutné Hory
byl posledním místem ozbrojeného odporu proti Zikmundovi Lucemburskému.
 9. prosince 1437 ve Znojmě, na cestě do Uher,
umírá Zikmund Lucemburský. V roce 1437 byl českým
králem zvolen Albrecht II. Habsburský, po jeho smrti nastává bezvládí, zemi spravují politické svazy – landfrýdy.
 V roce 1452 byl zvolen zemským správcem
kališnický pán Jiří z Kunštátu a z Poděbrad. Vládl za nezletilého Ladislava Pohrobka, syna Albrechta II. Habsburského. Po Ladislavově smrti je Jiří v roce 1458 zvolen
českým králem.
 Husitský král Jiří z Poděbrad, král míru, král
budovatel, král obojího lidu (pod jednou i pod obojí)
vládl do roku 1471. Ztělesnil ideu náboženské tolerance;
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Husovo pojetí církve v díle Vlastimila Kybala
Jaroslav Hrdlička
I přes řadu zvratů v životě Vlastimila Kybala lze
z odstupu let soudit, že ve smyslu Palackého badatelského programu právě husitství tvoří v historikově díle
velmi silný motiv, k němuž se váže badatelská práce nad
životem a dílem Husových předchůdců i událostí předbělohorských dějin. Kybal se v dílech o Matěji z Janova
i o Husovi pokouší odstranit dluh Tomkovy a Kalouskovy
generace naším národním dějinám.1
Roku 1910 vyšel od literárního historika Jaroslava Vlčka podnět k vypsání cen ČAVU na nejlepší práci
o Husovi k jubilejnímu roku 1915. Cena měla připadnout
nejlepšímu rukopisu odevzdanému do konce roku 1914.
Cesta ke Kybalovu rozhodnutí podílet se (spolu
s prof. Václavem Novotným) na vzniku rozsáhlého díla
o M. Janu Husovi se začala odvíjet o rok později, během
složitých počátků jeho universitní přednáškové činnosti.
Ty ve svých pamětech popsal takto: „Dne 16. října 1911
vstoupil jsem poprvé za katedru na Pražské universitě,
jako soukromý docent všeobecných dějin věku středního a nového. Od zavržení mé habilitace od Golla a jeho
kliky r. 1907 trvalo to čtyři roky, než jsem se za katedru
jediné tehdy české university dostal a řízením tvrdého
Osudu se stalo, že po sedm dalších let zůstal jen soukromým tj. bezplatným docentem na téže universitě. (…)
Hmotná otázka mého „skvělého“ postavení universitního
se mne hluboce dotýkala. Pražská docentura nejen že mě
nechávala „lapat po vzduchu“, nýbrž nedávala mi vůbec
valné naděje na zajištěnou existenci, poněvadž historický sbor na filosofické fakultě byl tehdy plně obsazen
mladými silami a já jsem nemohl čekat na suplenturu,
nebo honorovaný učební příkaz, což bylo také otázkou
vysoké diplomacie mezi Gollovci většinou mně nepříznivými. (…) Tak jediným zdrojem příjmů v Praze byl mi
hubený plat sekretáře lidových přednášek universitních
(250 korun měsíčně) a honoráře za mé knihy, články
a občasné extensní přednášky (po 30 korunách). (…)
Peněžní tíseň, jež mne sevřela po návratu z Itálie do Prahy
koncem 1911, a držela v objetí po řadu dalších let, byla
doplněna a zmnožena morální krizí, pocházející z mého
působení za katedrou. Již zahajovací přednáška, již jsem
proslovil k deseti studujícím v Klementinu (v téže velké
posluchárně, kde jsem před léty hájil Masaryka proti luze
za Hilsneriády), mne znechutila, neboť blikající lampy
během přednášky zhasly a žádný z posluchačů po přednášce nepřinesl indexu k podpisu, což znamenalo, že
hoši přišli ze zvědavosti a nikoli jako řádní posluchači.
Přes to jsem neopomenul věnovat vzpomínku na Golla
jako na mého předchůdce za katedrou a přednášel jsem
klidně o významu středověku, jímž jsem svoje kolegium
o italských dějinách zahájil. Sanguinický přítel Rudolf
1
Kybal, V., O vydavatelském ústavu (referát o organizaci čs. archívnictví z 4. května 1919), NA (Praha), fond J. Šusta, karton 6, s. 1.

Historik Vlastimil Kybal, (* 1880, † 1958), fotografie z archivu Památníku národního písemnictví v Praze.

Urbánek byl nepříjemně rozrušen a prohlásil mi, že můj
začátek byl sice věcně pěkný a že posud neslyšel podobného oslovení, jako byla moje vzpomínka na Golla, ale že
za daných okolností přešla mu všecka chuť na habilitaci
a že přednášky tak skrovně navštěvované nestojí za námahu s nimi spojenou.“2
Historik v pamětech popsal i složitou cestu, během níž dospěl k rozhodnutí se na rozsáhlém díle o Husovi s Novotným podílet: „Po zahájení mých přednášek
na Pražské universitě a technice Václav Novotný uvedl
mne jako spolupracovníka ve svých Českých dějinách,
bez mého souhlasu, což mne naplnilo vážnou starostí,
přes to že přítel můj dával mi pětiletou lhůtu k napsání
prvního svazku českých dějin nové doby, počínaje Bílou
horou. Chtěl jsem postupovat zcela metodicky, a proto
jsem první rok chtěl se věnovat studiu o nazírání historiků
na Bílou horu a na počátky novověkých dějin českých vůbec (průpravou k tomu byly moje přednášky na technice,
výše zmíněné). Další dvě léta jsem mínil studovat prameny novověkých dějin českých, začínaje Komenským
a teprve potom jsem chtěl přistoupit ke studiu a spisování
vlastních událostí. (…) Bílá hora mne neuspokojovala
nejen pro tragičnost událostí s ní souvisejících, nýbrž
i proto, že jsem studiem zahraničních pramenů došel
k zápornému názoru o ospravedlnění české rebelie z r.
1618 vůbec. Na druhé straně hořel jsem touhou prospět
dějinami našemu národu a působit naň svým dílem (…).3
2
3

Kybal, V., Paměti 2, s. 98.
Tamtéž, s. 112.
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Žel, V. Kybal do souboru Laichterových Českých
dějin své svazky nepřidal. Od tohoto úmyslu jej nakonec
odvedl vlivný francouzský historik Ernest Denis, s nímž
byl od svého pařížského studijního pobytu v roce 1906
v pravidelném kontaktu. Denisův podíl na Kybalovu
obratu k Husovi historik v pamětech popsal takto:
„Denis mi psal koncem roku 1911, že léta, která mu ještě
ze života zbývají, chce věnovat Husovi a já jako muž
nábožensky založený a historik předhusitství tázal jsem
se, zda neprospěji národu svému spíše Husem, než Bílou
horou. Tehdy ještě jsem chtěl přezpytovat a vyzpytovat
bělohorský problém, ale předem jsem věděl, že mne
naplní více děsem, zármutkem a únavou, než mne potěší
a občerství. (…) A tak se stalo, že již v polovici roku 1913
jsem se rozhodl napsat Husa, jejž Laichter slíbil vydat
k jubilejnímu roku Husovy smrti roku 1915.“4
Na rozměrné třísvazkové práci o Učení M. Jana
Husa Kybal začal pracovat v létě roku 1913 v rodném
Černochově. I tuto skutečnost vtělil do textu svých
pamětí: „Do studia o Husovi jsem se pustil v srpnu 1913
v Černochově, kde jsem měl klid a pohodlí, potřebné
k této obrovské práci nejprve heuristické a potom skladatelské. Počal jsem excerpováním traktátu O Svatokupectví, Výkladu Desatera, Postilly a jiných spisů. Psával jsem
od osmé hodiny ranní do sedmé hodiny večerní, ale přes
tuto únavnou a sebezapíravou práci cítil jsem se zdráv, ba
byl jsem zrůžovělý dechem domova a planul brzo láskou
a nadšením k tématu, všímaje se každé myšlenky i každého slova Husova, jež jsem rozepisoval na lístky různých
formátů. Věděl jsem, že tato práce zabere kus mého života, ale zároveň jsem cítil, že z ní může vyrůst velké dílo
ke cti Husově i k poučení a posílení husovského národa.“5
Husovskému textu Novotného a Kybala bylo
v ČAVU na jaře 1918 přiznáno vítězství. Dva Novotného
svazky věnované především reformátorovu životu byly
vydány nakladatelstvím Jana Laichtera v letech 1919
a 1921, tři svazky Kybalova Učení v letech 1923–31. Obě
části díla tvořily samostatný celek.6 Zde je třeba konstatovat, že Kybalovo Učení M. Jana Husa je zralým textem,
zaujímajícím v celku jeho díla zvláštní místo. V Husovi
historik nalezl zpřítomněn zápas o reformu církve v pravdě Boží, podložený Písmem i největšími myslitelskými
autoritami antiky a středověku.7
V úvodu k prvnímu svazku Učení jeho autor
konstatuje, že Husův čin byl vždy podepřen reformně
zaměřenou myšlenkou. Vědomí vztahu reformátorova
ducha a činu je Kybalovi klíčem, jímž odmyká svým
čtenářům bránu porozumění Husovu dílu. Tuto svou
úvodní myšlenku její autor ukotvuje tázáním se po pramenech Husova učení, jež užil. Ty nachází především
v reformátorových dílech a ve svědectví přátel i nepřátel.
4

Tamtéž, s. 113.
5
Tamtéž, s. 113.
6
Beran, J., Z dějin vědeckého bádání o M. Janu Husovi v letech
1890–1918, ČSAV, Praha 1965, s. 52 nn.
7
Vlastimil Kybal – F. X. Šaldovi, dopis z 3. ledna 1913, LA – PNP 13/
61/ 84 - 30/ F/ 2. List vypovídá i o historikovu pojetí české reformace.



Lze „z nich sestavit takřka úplný a celistvý obraz Husova
názoru životního a světového.“8 V úvodu zazní i Kybalův
požadavek hlubšího poznání psychologické a ideové
formace Husových názorů.9
Historik zde též konstatuje zralost doby pro
vznik nové práce věnované Husovu životu a učení.
Dřívější texty spjaté s tímto tématem, ať již Loserthovy,
Sedlákovy aj. považuje většinou za „tendenční, buď
konfesionálně, nebo národnostně a co horšího, práce
neúplné a dnes neuspokojivé.“10
Úvod pokračuje popisem možností uspořádání
celého rozsáhlého díla. Kybalovým cílem byl spis, který
by svým uspořádáním odrážel samu vnitřní strukturu
Husova učení. Tento požadavek je nesen snahou po
hlubším porozumění reformátorovu dílu.
Autor Učení na základě studia řady děl systematických teologů konstatuje, že Husova věrouka může být
rozdělena do dvou základních okruhů: „1) V dogmatiku
fundamentální, která jako úvod do teologie jedná nejprve
o náboženství vůbec a křesťanském zvláště, potom o církvi Kristově a posléze pramenech teologických, najmě
o tradici a Písmu sv.; 2) V teologii speciální, která vykládá
jednotlivá dogmata, čili vlastní učení dogmatické.“11
Toto základní dělení Kybal v rozvržení svého
díla o Husovi skutečně podržel. Jeho prvý svazek zahrnul výše uvedená témata fundamentální teologie. Oba
následující věnoval tématům teologie speciální. Hus
Kybalovi, pod vlivem klasického vzoru teologie speciální uvedeného v Sentencích Petra Lombardského, dělí
její celek do čtyř částí. „V první jedná se o Bohu (resp.
Trojici) a jeho atributech, v druhé o tvorech, jejich vzniku
a pádu následkem hříchu, v třetí o inkarnaci Slova Božího
v Kristu, o milosti a ctnostech, jimiž hřích lze napraviti,
ve čtvrté o svátostech a věcech posledních.“12
Historik si zároveň uvědomil i meze Lombardova působení na Husovo myšlení. Cena reformátorova
výkladu Sentencí, jako pramene jeho učení je „přece jen
relativní, týkajíc se více technické a metodické stránky
Husova výrazu, nežli vlastního jádra myšlenkového, ač
i toto jest v nich uloženo a vyloženo.“13
Samo uspořádání Kybalova Učení je následující:
V prvé části „bude promluveno o náboženství, víře a Písmu; v druhé části o církvi (jejich předpokladech, pojmu,
ustavení i zřízení); v třetí části o svátostech.“14
Podrobněji lze nastínit uspořádání tří svazků Učení takto:
• 1. díl:
I. O náboženství, víře a Písmu
II. O církvi a papeži
8
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a) Předpoklady a základy pojmu církve
b) Pojem církve
c) Ustavení církve
• 2. díl:
I. Církevní ústava
a) O papeži a papežství
b) O kněžství a kněžích
• 3. díl:
a) O Bohu
Bůh jeden a trojí
O stvoření, tvorech a člověku. O hříchu
b) O Kristu
c) O svátostech
d) O posledních věcech člověka
Pozornost si bezesporu zaslouží historikem
uvedený soupis literatury doprovázející úvod k 1. dílu
Učení. Zde jsou vyjmenovány hlavní teologické spisy
užité během vzniku textu. Občasným hodnocením, že
Kybal neznal dobře dobovou systematickou teologii
s jejími eklesiologickými traktáty, protiřečí systematicko-teologické spisy, jichž užil. Především se jednalo o čtyři
díly dogmatiky Matthiase Josepha Scheebena, jež mu
byly dostupny ve francouzském překladu.
V dílech užitých z dějin dogmatu dominuje Adolf
Harnack a jeho Dogmengeschichte. Zajímavým dokladem
historikova studijního úsilí jsou i práce z církevních dějin.
Nechybí vlivné Kirchengeschichte Karla Müllera, díla Ernsta Troeltsche i katolického modernisty Georga Tyrella.
V orientaci v problematice scholastické filozofie
a teologie mu pomohl Maurice de Wulf svým přehledným, ale i hlubokým dílem Histoire de la philosophie
médiévale i vynikající text Martina Grabmanna Geschichte der scholastischen Methode. Kybal užíval i Masarykem
mu mnohokrát doporučený Ueberwegův Grundriss der
Geschichte der Philosophie. Soupis literatury vypovídá
mnohé o autorovi samém. V systematicko - teologické
a církevně právní sféře uvádí především díla římsko-katolické produkce. Z církevních dějin a dějin dogmatu
studoval hlavně texty protestantských liberálních teologů
a katolických modernistů. Z dějin scholastické teologie
jej zaujaly především spisy nejlepších římsko-katolických
badatelů. Uvedený soupis dává možnost porozumět
základním knižním zdrojům, z nichž vycházelo Kybalovo
pochopení Husova myšlení.15
V hlubším poznání cílů Kybalova Učení může
pomoci (vedle již uvedeného úvodu k prvému dílu)
i uvedení k dílu třetímu. I zde zazní názor o vysokém
mravním idealismu charakteristickém pro Husovu mysl

i zbožnost. Základním zaměřením k hlubšímu poznání
Kybalova pochopení Husa se může stát zde zachycená
reformátorova myšlenka o Bohu jako nejvyšším dobru. Ta
se stala celoživotním vodítkem historika samého.
Z úvodů k 1. a 3. dílu Učení poznáváme i hlubší
historikovu motivaci směřující k sepsání tohoto rozměrného spisu. I ona vyvěrá z celého předcházejícího
Kybalova díla o kořenech české reformace i Husovi
samém. Reformátor je historikovi osobností, jež nejvýrazněji a nejhlouběji vyjádřila duchovně, politicky a kulturně
se osvobozující sílu českého národa. Hus je mu (tak jako
později vzdělanému benediktinu Paul De Vooghtovi)
především reformátorem církve, ale i sebevědomým
politikem, univerzitním hodnostářem, vědcem a duchovním pastýřem, který silou své osobnosti vtělí českému
reformně církevnímu a společenskému hnutí rysy, jež
ono ponese v dalších dvou staletích.
Reformátorův sebevědomý úmysl vzestupu slávy
českého království i velikosti jeho univerzity je Kybalovi
(až do vzniku nového státu Čechů a Slováků r. 1918)
i směrovkou k tomuto (národním obrozením postupně
aktualisovanému) cíli. V tomto smyslu se pak historikovy
tři svazky Učení M. Jana Husa staly důležitou součástí
ideové výbavy Československé republiky let 1923–1938.
Diplomatické i exilové působení Vlastimila Kybala za hranicemi vlasti tuto snahu šířit poznání husitství
ještě prohlubuje. Dialog s národní diasporou a posléze
i zakotvení v ní učinilo z Kybala historika oscilujícího
mezi vlastí a exilem. Jeho dílo o Husovi (nesené poznáním časových zápasů o reformu schizmatem z roku 1378
rozlomené církve) tak získává naléhavý tón vážného ekumenického poselství, jež naše doba skutečně potřebuje.

ThDr. Jaroslav Hrdlika (* 1959), absolvoval Husovu československou bohosloveckou fakultu (dnes Husitská teologická fakulta UK).
Od poloviny osmdesátých let se badatelsky věnoval osobě historika
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a diplomata prof. Vlastimila Kybala. Roku 1996 se pak podílel i na založení Společnosti Vlastimila Kybala. Zabývá se rovněž dílem F. M. Bartoše, studuje husitologii Gollovy školy a dějiny katolického modernismu
a Církve československé husitské.
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Město Slaný za husitství
Karel Křesadlo
Předpoklady
Město Slaný mělo za sebou jen málo přes jedno
století. Město a jeho obyvatelé dokázali získat atributy
skutečného městského zřízení se všemi právy a povinnostmi. Slaný se zařadilo mezi města střední velikosti
za dvojitými hradbami a s důležitým posláním jednak
zásobovat svůj městský okruh výrobky, jednak pomáhat
řešit spolu s jinými městy nenasytný pražský trh kvůli
jeho rostoucím nárokům, a to hlavně potravinami.
V 90. letech 14. století se změnila osoba slánského
rychtáře, kdy se jím stal mezi lety 1392–1396 Jakoubek
Benešovský. Rychtu získal od jiného staroměstského měšťana, aby kromě rychty měl i masné a chlebné krámy. Jak
se měnili dřívější majitelé, není příliš známo, faktem je, že
se jednalo o staroměstského patricije. Jakoubek Benešovský či Benešauer byl původem Němec, brzy však počeštěný. Sídlil na rozdíl od jiných členů rodu na venkovských
statcích v Brázdimi, severně od Prahy u Kostelce nad
Labem, a vstoupil do měšťanského svazku Starého Města
Pražského až v roce 1371, později se psal z Brázdimi. Převzal od svého otce některé statky na Slánsku, jako Ostrov
a Jedomělice, a podací právo ke kostelu v Hobšovicích.
Vedle toho vlastnil ještě řadu podacích práv v kostelech
Starého Města. Tento člověk nebyl jen vedoucím představitelem správy města, ale především podnikatelem a díky
tomu získával své podstatné příjmy. Benešovský zemřel
nejspíše roku 1413.
Nástupcem Jakoubka se stal rychtář Dobeš, aniž
bychom mohli zjistit, jakým způsobem k postavení či majetku přišel. Známe ho spolu s konšeli z roku 1419 z listiny o prodeji platů na domech dvou slánských měšťanů
ke kostelu sv. Jiří v Praze. Tato listina je pozoruhodná tím,
že byla poprvé napsána česky, dosud vládla latina. Kdy se
začalo používat češtiny je pochopitelně těžko říci, pravděpodobně se změnou osoby městského písaře. Není
však pochyb, že někdy v prvním nebo druhém decenniu
14. století došlo k tomuto aktu. Znamenalo to prosazení
češtiny jako hlavního jazyka ve všech případech. Ono to
není zase tak něco divného, neboť jak jsme viděli již dříve,
obyvatelstvo bylo asi od začátku existence města česky
mluvící. Do začátku husitské revoluce české etnikum
získalo převahu v polovině královských měst v Čechách,
včetně Slaného.
Druhou významnou změnou byla skutečnost, že
v roce 1419 byl poprvé uveden na prvním místě purkmistr
před rychtářem. To znamenalo, že se změnilo postavení
rychtáře, nebyl už nejdůležitější postavou městské správy,
neurčoval její vedení, nýbrž rychtář se musel dělit o moc
s městskou radou a brát je velice vážně. Proto je pravděpodobné, že k tomuto zásadnímu zvratu asi došlo během
rychtářování onoho Dobeše. U Benešovského to zřejmě
ještě nepřicházelo v úvahu, proto až rychtář Dobeš musel

ustoupit radě. Rychtář už nebyl všemocný, zůstalo mu
nejspíše hlavní slovo v oblasti justice, radě zase při řešení
konkrétních potřeb správy města. Nevíme pochopitelně,
jak to konkrétně probíhalo a zda se tento trend posilování váhy rady zvyšoval.
Na jaře roku 1380 vypukla velká epidemie pravého moru. Onemocnění se šířilo zejména v jarních měsících a na počátku podzimu. Úbytek obyvatelstva našich
zemí nebyl tak drastický jak jinde, ztráty se pohybovaly
asi kolem 10 %. Nejdříve a nejvíce byly postiženy oblasti
v okolí frekventovaných silnic, proto také smrt kosila
nemocné u silnice ve směru pro nás nejzajímavějším,
ve směru Praha–Slaný–Louny–Žatec. Epidemie tvrdě dopadla na úrodné kraje středočeské oblasti i jinde. Nakolik
se podařilo do husitské revoluce zacelit ztráty obyvatel
ve Slaném, nevíme. Největší vzrůst zde patrně nastal
v zimě na přelomu let 1419–1420 s přílivem venkovského
lidu, který chtěl být spasen, pak vzhledem k situaci počet
obyvatel ve Slaném už jen klesal.1
Z oblasti hospodářské nemáme žádné údaje, neboť díky zničení předhusitského archivu Slaného nemůžeme v této oblasti ani hypoteticky uvažovat.
Mimořádným zjevem v předhusitském Slaném
musel být probošt Theodorik Minardův. Dokázal řešit
svoje hospodářské, ale i duchovní záležitosti neobyčejně
velkoryse, aniž by se ohlížel na zásady kanonické i světské. Není proto divu, že se velmi snažil hmotně zabezpečit svůj úřad a neméně svou vlastní osobu. Proto se také
i pro nepříliš duchovní chování dostával často do sporů.
Neváhal se ani protivit mateřskému klášteru v Ostrově,
s nímž ho nacházíme v dlouholeté rozepři táhnoucí
se od roku 1378 nejméně po dobu pěti let. On a jeho
pomocníci jsou jasným důkazem, že úplné zesvětštění
kléru a hluboký pokles jeho morálky začíná již v těchto
dobách, a slánští měšťané to mohli pozorovat na vlastní
oči. Po příkladu probošta se vyznačovali nezřízeným chováním i další klerici, a tak kolem proboštství a školy bylo
dusno a svým způsobem nebezpečno. Všichni dohromady usilovali o veselý život, takže jim vikář pod přísnými tresty musel nakazovat, aby se netoulali po nocích
a zdržovali se na proboštství. Jejich řádění pak došlo tak
daleko, že slánští konšelé považovali za nutné stěžovat si
konzistoři. Na konci roku 1378 vizitoval slánský děkanát
včetně města arcijáhen Pavel z Janovic. A výsledek, nadále
velké nepřístojnosti. Jak současně žalovali slánští konšelé
i kněží a obyvatelé z okolí města, probošt si vydržoval
na svém venkovském statku konkubínu, zřejmě šlo o ves
Tukleky. Slánští konšelé vedli dlouhodobý spor, zda tento statek patří špitálu či městu. Jak je vidět, tento statek
probošt měl za svůj. Jeho konkubína s ním měla děti, on
se choval světsky, vyvolával často hádky s měšťany. Ani
ostatní klerici nezůstávali pozadu. Soustavně navštěvovali
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krčmy a veřejné domy, v noci se toulali po městě a vymýšleli si lotroviny, třeba poškozovali vozy vesničanů, kteří
přijeli na trh a jinak ničili majetek měšťanů a obyvatel
a nakonec se seprali. Přes všechny tyto excesy zřejmě
nedokázal arcijáhen, ani jiní vyšší duchovní činitelé tyto
věci vyřešit, a tak stav duchovenstva nepochybně nebyl
na výši doby. Nevíme samozřejmě, jak to pokračovalo,
o dalších problémech není nic známo, ale vidět na vlastní
oči takové móresy určitě nepřispívalo k dobré pověsti
kleriků. Dá se předpokládat, že během doby už patřily
ke koloritu města, byť třeba ztišeně, a tak se mohlo vytvářet povědomí o tom, že stav církve se povážlivě hroutí.
Také slánští pedagogové se zúčastňovali rádi výtržností, třeba už roku 1379 zde působil proslulý Martin
Kosta se svými rozpustilými kousky. Samozřejmě známe
jen malý výsek života Slaného a určitě tu byli převážně
bohabojní slánští měšťané, přesto musíme vnímat tyto
i jiné věci a uvažovat o tom, kdo a co se mohlo tolerovat
a kdy už to přerůstalo v určitý rozvrat a nutnost řešit vše
radikálním řezem.
Další probošt byl Oldřich z Tupadel, který se
projevoval od roku 1399 jako velice aktivní činitel, neboť
kromě spravování kostela a školy spolu s dalšími podílníky v Libni u Jílového podnikal hornické práce s cílem
nalézt zlato. Koupil však také roční úrok na vsích v Přívoze a Újezdci a vinici v Jemníkách u Slaného. Mohl
ji tak věnovat na jitřní mši Panně Marii, která měla být
zpívána ve slánském kostele. Tuto mši měli zpívat dva
kněží a tři řeholníci, jak povolil arcibiskup Zbyněk, když
rozšířil počet kleriků ve slánském kostele o dva řeholní
a dva světské kněze. Jak je vidět, snažil se jak v oblasti
hospodářské, tak i náboženské. Není ovšem vyloučeno,
že probošt Oldřich si chtěl udobřit církevní vrchnost
tímto slušným obnosem. Nevíme samozřejmě, zda to
bylo všechno v pořádku, asi ano, neboť tuto transakci
schválil i král Václav IV. Navíc byla tato akce přece jen
nad Oldřichovy finanční možnosti, a tak si musel vypůjčit
60 kop od ostrovského kláštera. Zůstala tedy jen maličká
pochybnost, ale nic jistého. Zkrátka Oldřich musel být
také zajímavým člověkem, zemřel v roce 1413. Pak rychle
přišli za sebou dva další probošti, nejdříve Mikuláš, hned
za tři další roky zase jiný, Bohuslav, ten se zřejmě dočkal
ve Slaném husitství.2
Střety a boje
Celková situace se ve druhém desetiletí 15. století
stále více radikalizovala, byť stále nevíme jak a kdy. Víme
tedy jen to, že slánský probošt a klerici byli donuceni
odejít z města patrně již na podzim roku 1419. Do duchovní správy byli uvedeni kněží podobojí, byla to nepochybně již dlouho očekávaná změna, místo dřívějších
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zkažených kleriků přišlo nadšení a nový zápal. Tento krok
uspokojil jak radikální vrstvy města, tak i bohatší měšťany, neboť jej provázela sekularizace majetku proboštství
ve prospěch města.
Toto opatření mělo za následek, že chiliastičtí
kněží předpovídající konec světa uváděli mezi pěti biblickými vyvolenými městy i Slaný. Totiž ona města měla
přežít všeobecnou zkázu a být spasena pro svou spravedlnost a dodržování zákona božího, což Slánští dokázali
zavedením duchovní správy podobojí. Proto také nastal
velký příliv venkovského lidu do města, neboť tyto masy
také toužily být spaseny. Nepochybně to vedlo k velkým obavám otců města, vždyť v takovém rozpoložení
se mohlo snadno stát, že by někdo charismatický vydal
povel a město mohlo být zničeno.
V první fázi od listopadu 1419 do poloviny února
1420 měly vrch adventistické vize blížícího se dne posledního soudu. Na začátku roku 1420 náznaky chiliastické
říše bezhříšné dokonalosti a svobody vytryskly až po nenaplněné očekávání Kristova příchodu. Ty vnesly do nábožensky přepjaté ideologie novou dávku iracionálních
představ a staly se ideovou chiliastickou věroukou.
Šesti vyvoleným městům přiznali sami husité
prvořadé poslání útočišť, když se čas přiblížil. V čele byla
především Plzeň, město slunce, a Písek, této pocty se
nakonec dostalo i Žatci, Lounům, Slanému, Klatovům,
později též Domažlicím a Sušici. Husitství mělo na počátku revoluce značnou oporu ve třetině královských měst
v Čechách, a tak vzplanuly řeholní instituce v Plzni, Žatci,
Lounech a Hradci, ve Slaném bylo patrně spáleno jen
proboštství benediktinských mnichů z Ostrova. Závažnou úlohu tehdy hrály postoje městských rad. Pouze pět
biblických vyvolených měst mělo být uchráněno od zkázy, všechny ostatní, včetně Prahy, měli věřící opustit, vše
zničit a spálit. Autoři chiliastických výzev vybízeli k nelítostnému pobití všech odpůrců božího zákona. Ale sami
radikální kazatelé váhali, zda a které město zaslouží tuto
výjimečnou poctu. Nepochybovalo se o Plzni a Písku,
v úvahu přicházely i Žatec, Louny, Slaný a Klatovy.
Není známo, jak to ve Slaném konkrétně probíhalo, snad se dařilo udržet klid, aby nebylo třeba se
obávat nebezpečné nátlakové skupiny.3
Proto jistě s velkou úlevou uvítali Slánští vznik
ozbrojených oddílů, tvořených nejspíše těmi nejradikálnějšími, proti hrozícímu vpádu Zikmundových křižáků.
Potom se shromáždil ozbrojený lid ze Slánska, Lounska
a Žatecka v květnu 1420 u Postoloprt, kde zúčtovali se
starým řádem vypálením tamějšího kláštera. Šmahel
uvádí, že spálení kláštera v Postoloprtech se konalo jen
za účasti Žateckých a Lounských a teprve ve Slaném se
k nim připojili místní husité. Pražané vyslali pomocný
sbor pod vedením Hynka z Kolštejna do Slaného, bez
3
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ohledu na nebezpečné stahování křižáckých houfů.
Posílená výprava pobořila u Středokluk tvrz Makotřasy,
která patřila uprchlému katolickému patricijovi Petru
Meziříčskému. V zapálené tvrzi uhořeli dva kněží, a tak
sem zřejmě pronikl chiliatistický zápal. V pátek 24. května
1420 byla poslední spojenecká výprava radostně uvítána
v Praze.
Zatímco Zikmund z obavy před Pražany bezhlavě s uherskou gardou opustil ležení u Litožnic nedaleko
Běchovic, téhož dne – 23. května – jeho hejtman Vilém
Zajíc z Hazmburka obsadil horu nad městem Slaný,
odkud naháněl strach do myslí kolísavých měšťanů. Také
v tomto případě se nepříznivě projevil odchod rozhodných husitů na pomoc Praze. Vilém nechal ve městě rozšířit smyšlenku o pádu Prahy. Měšťané chvíli rozmýšleli,
aby pak otevřeli brány křižákům. Nejen z tohoto důvodu zavítal ze Staré Boleslavi do Slaného král Zikmund
27. května s legátem Fernandem a pražským arcibiskupem Konrádem z Vechty. Když se vysocí preláti osobně
podíleli na vyhlazování kacířské víry, navázal Zikmund
styky s konšeli z Loun, kteří pak bez vědomí obce pustili
do města uherskou jízdu. O tom, jak dopadl kališnický
kněz ve Slaném, máme dvě verze. Starší uvádí, že všichni
měšťané byli kontrolováni, zda zůstali věrni katolické
víře, a téměř všichni to odpřísáhli. Zůstal jenom jeden
kněz a ještě jeden měšťan, kteří nehodlali zapřít svou víru,
a tak tu byli upáleni. Druhá verze uvádí, že měšťané sami
vyhnali z města kališnického kněze, snad ještě před příchodem křižáků. Šmahel se přiklání k druhé verzi, mně
osobně se zdá být první verze logičtější. Všichni měšťané
se rychle odvrátili, takový způsob dobře známe z mnohem pozdějších dob, navíc můžeme si být jisti, že tyto
zvraty byly natolik prudké, že měšťané se ještě do nových
poměrů příliš nevžili, a proto změnu víry nemohli mít
příliš zažitou. Bylo by možná zajímavé, zda nebohý slánský farář nebyl také slánský obyvatel. Kronikáři Vavřinci
z Březové sice bylo líto, že Slaný odpadlo od víry, ale
ještě více ho hnětlo, že se právě v tomto městě zase brzy
zahnízdily tance, hry, kostky a jiné veřejné hříchy, což
bylo těsně předtím nemožné kvůli purizmu husitů.
Na pověsti o násilnostech 6. června doplatili
dva břevnovští mniši, jeden kněz a jeden Němec zajatý
na Hradčanech, které táboři upálili odvetou za zvěrstva
ve Slaném, Lounech i Litoměřicích, kde bylo na Zikmundův rozkaz 30. května utopeno 17 již uvězněných husitů.
Zajíc se zanedlouho pokusil uplatnit úspěšnou
lest ze Slaného také v Hradci Králové, kde se ale Hradečtí
oklamat nedali a město udrželi.4
I po bitvě na Vítkově zůstalo Slaný v moci
Zikmunda. Na podzim téhož roku ustupoval se svým
vojskem od Žatce, přes Louny a Slaný na Velvary a Litoměřice. Ve dvou posledních městech, Velvarech a Litoměřicích, na konci roku zapisoval vladykům a zemanům

z kraje různé statky za budoucí vojenské služby, které mu
měly poskytnout v létě příštího roku, a to právě ve Slaném, kde by se mělo sejít větší vojsko.
Avšak situace se brzy změnila. V březnu 1421,
když se vracela vojska Pražanů od dobytého Chomutova,
Slánští napodobili příkladu Lounských a jen po malém
zaváhání jim dobrovolně otevřeli brány. Bylo to zase
logické, západní část středních Čech byla, jak je vidět bez
křižáků. Neměli bychom však být příliš tvrdí, v těchto
měsících a letech docházelo k přeskupování sil často,
aniž bychom mluvili o snadném přecházení z jedné
strany na druhou. Slánští pak byli načas pevným článkem
pražského městského svazu. Patrně dosavadní politická
a hospodářská síla bohatších vrstev zůstala zachována,
jak za Zikmunda, tak i za Pražanů. Velký vliv na vývoj
ve Slaném mělo chování husitů v dobytém Chomutově.
Na květnou neděli pobili husité téměř veškeré obyvatelstvo a rozvášněné táborské ženy nebraly ohledy ani
na chomutovské měšťanky. Po hrůzostrašných zprávách
o řádění husitů v Podkrušnohoří se představitelé Loun
a Slaného vzdali svých úřadů, které pod patronací Pražanů předali husitsky smýšlejícím sousedům. Ve svatém
týdnu (22. března 1421) přivítala rozradostněná Praha své
i táborské bojovníky. Tehdy se mohli vrátit také bojovníci
z Prahy do slánského zázemí, bylo ale možné, že působit ve vojsku bylo zajímavější a možnost šířit slovo boží
na další města a místa záslužnější.
Svatoprokopskou synodu všech kněží obeslaly
všechny husitské strany. Duchovenstvo bylo rozděleno
na čtyři sekce, kde byli Žatečtí představiteli jedné sekce,
k nimž patřili také kazatelé z Loun a Slaného. Husité nechali Žatec při jeho obléhání křižáky svému osudu, poněvadž Pražané vlastně nevěděli, kam dříve skočit. Nakonec
13. září 1421 vyslala pražská obec žoldnéře a zmobilizované sedláky. Vojsko se tehdy usadilo ve Slaném a nevytáhlo odtud paty a čekalo na příchod panských spojenců
a táborů. Nakonec se ukázalo, že vyčkávání hotovosti
ve Slaném měla přece jen jistý důvod a význam. Žižka se
totiž tehdy musel obrátit jinam a pak zamířit na jih a bojovníci sídlící ve Slaném se pak museli vrátit.5
Za čtyři roky ale přišlo tvrdé probuzení, v Čechách probíhala domácí válka mezi jednotlivými husitskými bratrstvy. Výprava táborů a sirotků si zprvu
nekladla náročné cíle, přepady pokračovaly v rychlém
sledu, dobyty byly drobné zemanské tvrze kolem Prahy.
Ovšem dobytí dvou měst pražského svazu bylo rukavicí
vhozenou do tváře Zikmunda Korybuta, a tak se společným cílem opět stalo dobytí Prahy. Jana Hvězdu od tohoto rozhodnutí neodradily ani dva předchozí zmařené
pokusy. Již 31. května 1425 se sbory Jana Hvězdy, Jana
Roháče, Bohuslava ze Švamberka a asi také Jana Hertvíka
z Rušinova objevily před hradbami Nového Města Pražského. Noční útoky silnou pražskou posádku nezaskočily,

4

5

ŠMAHEL, (pozn. 1), 3. sv., s. 42, 43, 46; Křesadlo, (pozn. 1),… K dějinám, s. 64; týž, (pozn. 1), … Slaný, s. 47–48; KUCHYŇKA, (pozn. 1),
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Táborité a sirotci u Slaného v roce 1425 – Alois Moravec převedl tuto tragickou epizodu slánských dějin do monumentální malby (220 x 340 cm), která
dodnes zdobí schodiště Vlastivědného muzea ve Slaném. Podle muzejních záznamů daroval dřevěné desky, na které Moravec maloval, Josef Čížek; Klub
turistů v Slaném tehdy na dílo přispěl částkou 6 000 korun. Malíř jako historický podklad při práci využil proslulou Willenbergovu kresbu, díváme se tak
společně s obléhateli – táborsko-sirotčím vojskem – ze Slánské hory na město, ale tak jak vypadalo skoro o dvě stě let později. Muž na koni s palcátem
reprezentuje Jana Roháče z Dubé, kterého malíř stylizoval do podoby Jana Žižky, jakéhosi výtvarného archetypu podoby i dalších husitských hejtmanů.
Vidíme skupinu táboritů a sirotků, zaznamenáme pavézu ozdobenou kalichem, sledujeme střelbu z děla na městské hradby; některé domy jsou již v plamenech; na straně Slánských obránci na hradbách a srocování městské hotovosti na rynku. Máme před sebou dramatický děj, pro nějž věrohodnost
prostředí nebyla podstatná. Otázkou však je, jak vnímali tento okamžik objednatelé díla, nakolik měla tato malba i jiný aspekt než ilustrovat zavrženíhodné a tragické bratrovražedné střetnutí. Předpokládáme, že dílo, které vzniklo v roce 1941, mělo v době německé okupace přece jen vzbudit hrdost
na dávnou slavnou minulost husitského města. Slánský monumentální obraz zaujímá v díle Aloise Moravce místo asi ojedinělé. V roce 1937 vystavoval
Alois Moravec ve Slaném, z té doby pochází i několik prácí ve sbírkách slánského muzea. Tehdy také s ním byly navázány kontakty, které pak využilo
město při objednání této historické malby, díla příležitostného a svým způsobem jedinečného. (Vladimír Přibyl)

a tak štáb spojeneckého vojska usoudil, že větší naději
na úspěch může mít proti Slanému. K obležení Slaného,
jež započalo ve čtvrtek 5. dubna, se připojili též bojovníci
ze Žatce a Loun, tehdy již táborských. Do Slaného ještě
dorazila posila z Prahy pod velením Hynka z Kolštejna. Po dvanácti dnech těžkých bojů útočníci s pomocí
slánských radikálů vnikli do města a v pouličních bojích
potřeli ozbrojence hejtmana Kolštejna. Z pražských služebníků padli Jan Srsa Jednooký, Petr Kamenec a Zdeněk
Haramule, několik obránců zahynulo v zapálené kostelní
zvonici. Konšelé spolu s rychtářem a dalšími lidmi měli
být upáleni v masných krámech. Věrohodnou se jeví
smrt faráře Křišťana a jeho střídníka Václava ze Zvíkovce,
neboť celé tažení se vyznačovalo nelítostnými represemi,
jakoby z doby Žižkovy. Požáry jistě způsobily značné
škody, celé město však do základů vypáleno nebylo, neboť správy nad ním se již tehdy asi ujal táborský hejtman
Oldřich Foréř, byť je doložen až o něco později. Od Slaného postupovalo táborsko-sirotčí vojsko k Roudnici,
posádky Konráda z Vechty kladly houževnatý odpor,
a tak zůstalo jen u spálení města. Při pálení byl zničen

také slánský archiv. Patrně z tradice byly v dlažbě náměstí,
před radnicí, usazeny tři kamenné křížky. Kdy sem tyto
křížky byly umístěny, nevíme, a zda masné krámy byly
v těchto místech, je otázkou.6
Tak se stalo, že tehdy táboři ovládli značnou část
středních Čech, takže mapa táborských míst se podstatně
rozšířila. Město Slaný bylo uvedeno do táborského svazu
na téměř deset let. Městská správa musela být samozřejmě nějakým způsobem rekonstruována, jak ale nevíme.
Dá se předpokládat, že vítězství ve Slaném bylo provázeno rozsáhlejšími politickými a hospodářskými změnami
města. Vojenským představitelem města se stal hejtman,
který zřejmě měl k ruce posádku, známe už hejtmana Foréře v roce 1427 a Zikmunda z Vranova v letech 1428–1434.
Hejtman byl tehdy jednoznačným pánem, on řídil všechny důležité záležitosti města. Nevíme ovšem přesně, jak
dalece to bylo ve Slaném. Duchovními správci města se
stali určitě táboři, takže mohli zasahovat i do jiných sfér.
6
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První známky husitské válečné aktivity v roce
1426 lze sledovat na Lounsku, kde se v únoru soustřeďovaly posádky ze Slaného a odjinud, jejich cílem byl Most,
ale posily míšeňských markrabat zřejmě husity od útoku
odradily. Slánští, kteří se asi v průběhu předchozího
roku konsolidovali, pak mohli vystupovat jako velká síla
s hotovostmi ze Žatce a Loun pod velením zkušeného
válečníka Jakoubka z Vřesovic. Tehdy iniciativa vycházela
asi od bílinského hejtmana, přičemž výprava na pomoc
obleženému Ústí neměla povahu předem vyhlášeného
křižáckého tažení. S přípravami se muselo začít nejpozději v dubnu, k vojenské spolupráci nejvíce směřoval Jakoubek a spojenci v severozápadních městech. Nakonec
v jedné z největších bitev husitského věku u Ústí utrpěli
interventi z Míšně, Saska, Duryňska a Lužice drtivou
porážku.
Podle Zachariáše Theobalda se prý 24. března
1427 objevili táborští před Prahou. Pražané jim prý odmítli vstup do Prahy a prostřednictvím narychlo vypravených
úmluvců ze Žatce, Loun a Slaného byla údajně na spadnutí smírčí dohoda, kterou lstivým jednáním zmařil Jan
Roháč. Ve skutečnosti by se mohlo uvažovat o době
o měsíc později, kdy byl zajat Korybut.
Velitel organizačního štábu připravované kruciáty
Bedřich Braniborský shromažďoval informace o politické a vojenské situaci v Čechách, které zpracovávali jeho
agenti v první polovině června 1427. Někteří předáci kališnické strany už tehdy zrazovali, dva z nich – Jan Smiřický
a snad Hynek z Kolštejna – slibovali braniborskému
kurfiřtovi odevzdat pět pevností včetně Roudnice a Mělníka, nabízeli informace a poučení z husitského způsobu
boje a za patřičnou úplatu přechod 1 000 dobrých jezdců
na stranu křižáků. Achillovou patou vnitřně rozpolcené
Prahy by podle relace bylo Slaný. Kdyby se město podařilo dobýt, Praha by neměla pak dlouho vzdorovat.
Za křižácké výpravy k Tachovu koordinace
společného postupu tří proudů mohla zajistit autorita
vrchního velitele. Mužem na správném místě byl Bedřich
Braniborský, jediný měl přehled o situaci v husitských
Čechách. Průnikem do středu země a nejspíše též obležením Slaného sledoval mocensky a politicky náročnější
cíle. Zvýšené riziko výpravy asi odrazovalo trevírského
arcibiskupa Otu a jeho štáb, proto kvůli případnému
ústupu dával přednost operacím poblíž západní hranice.
Dobytí některých husitských pevností, jmenovitě Stříbra,
se mu zdálo dostatečnou satisfakcí.
První úmluvy husitských vůdců před kruciátou
u Tachova se uskutečnily na neznámém místě mezi Prahou a Slaným již koncem roku 1427. Jakoubek z Vřesovic
naléhal na urychlenou pomoc Žatci, Lounům a Slanému, jelikož však stejné nebezpečí hrozilo i ze západu,
za shromaždiště byla zvolena Praha, což se nevztahovalo
na vojska pod Jakoubkovým velením, která musela chránit vlastní základny.
První velká výprava husitských vojsk za hranice Čech i Moravy postupovala roku 1428 jižní cestou


na Třebíč, Břeclav a na Slovensko. Zde vidíme, kromě
jiného, že pobočníkem velitele celé výpravy byl slánský
hejtman Zikmund z Vranova, asi s nimi působili též
slánští bojovníci. Výprava se tu pohybovala od ledna 1428,
takže je pravděpodobné, že Zikmund z Vranova působil
již na podzim 1427 ve Slaném a jeho předchůdce Foréř
skončil během roku 1427.
Husitské bojovníky ze slánské posádky najdeme i v souvislosti s dobýváním hradu Libštejna. Sirotci
a táboři vyjeli 11. července 1430 a k nim se připojil Jan
Zmrzlík. Tento kolovratský služebník a majitel tvrze si
zachránil kůži slibem, že sirotkům pomůže dobýt hrad
Libštejn, když se k němu blížil z druhé strany s hotovostmi Žatce, Loun a Slaného Jakoubek z Vřesovic. Hejtmanem na Libštejně v západních Čechách byl Jan Šmikovský
ze Žďáru, který si vynutil takový respekt, že mu sirotci
nabídli funkci hejtmana. Poté hejtmanil v dobytých
Topolčanech až do jara 1434, aby později vládl ve Slaném
v čele rakouské strany.
Slánské oddíly se účastnily táborských výprav.
Vliv Tábora snad byl nikoliv bezprostřední, styčné
body byly spíše ideologického charakteru, asi zásluhou
zdejších duchovních táborského směru. Nevíme také,
zda tyto méně bezprostřední vazby existovaly už hned
po dobytí Slaného, nebo až později. Je zřejmé, že těsnější
vztahy panovaly se sousedními městy – Louny a Žatcem, takže tvořily pevný svazek pod vedením hejtmana
Jakoubka z Vřesovic. Jakoubek zde postupně vybudoval
během válek značný pozemkový majetek, a tak nakonec
představoval prakticky nezávislou sílu. Tady nemůžeme
očekávat zásadní změnu ani dříve ani později. Dá se říci,
že Jakoubek využíval kontrolu nad rozsáhlými územími severozápadních Čech hlavně ke svým cílům, přesto
zásadní cíle husitských vojsk mu byly blízké. Ovšem hejtmané Slánských spolu s Lounskými a Žateckými museli
jednat podle táborů, i když důležitější bylo, jak rozhodl
Jakoubek.
Táborská strana měla v severozápadních Čechách
tři základny, které představovala města Žatec, Louny
a Slaný. Slaný se ovšem často vytrácí z pramenů a zůstávají pouze dvě města Žatec a Louny. Vícekrát bylo uvedeno
jenom toto souměstí Žatce a Loun, právě tato dvě města
jsou uváděna jako rozhodující při mnoha bitvách či
střetech. Proč je Slaný mnohem méně uváděno, nevíme.
Mělo snad Slaný v tomto prostoru trochu jinou úlohu,
a pokud ano, jakou? Nebo potenciál Slaného byl zásadně menší ve vojenské oblasti, či by nedochované údaje
zničeného slánského archivu hovořily také o jiné roli?
V každém případě by mohly objasnit vliv dějin táborských na historii Slaného ve 20. a 30. letech 15. století.
Špatný konec spížovací výpravy kvůli obležení
Plzně zvýšil nespokojenost ve vojsku táborské strany, která vyústila ve vzpouru jak proti poraženým hejtmanům,
tak i duchovním, hlavně Prokopovi Holému. Za bouřlivých okolností byl Prokop a Pardus koncem září 1433
uvězněni. Pardusovým nástupcem se stal jeden z vůdců
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Wilhelm Kandler (1816–1896), Pohled ze Slánské hory na vstup do města s Pražskou bránou (ze sbírek Vlastivědného muzea ve Slaném)

vzpoury, jinak neznámý setník polní obce Václav Tvaroh.
Tvaroha ve funkci vrchního velitele táborské obce záhy
vystřídal slánský hejtman Zikmund z Vranova, a to nejpozději 8. ledna 1434. Tak se potvrdilo, že Zikmund byl
význačným činitelem táborských vůdců, což se projevilo
za výpravy na Slovensko v roce 1428.
V rozhodujícím roce 1434 vidíme názorně, jak
u Jakoubka převládly osobní zájmy. Právě Jakoubek
nejvíce oslabil radikální stranu. V dubnu s hotovostmi ze
Žatce, Loun a Slaného oblehl hrad Kostomlaty pod Milešovkou. Tento hrad neměl strategický význam. Ačkoliv
mostecký hejtman Maxim z Chýžic ho dostatečně zásobil,
Jakoubek zaslepeně, či záměrně pokračoval v jeho obléhání až do 9. června.
Přitom však 30. května 1434, krátce před čtvrtou hodinou, došlo k bitvě u Lipan. V domnění, že se
nepřítel dává na útěk, byl vydán rozkaz otevřít vozovou
hradbu. Jakmile se bratři ocitli v nechráněném prostoru,
dělostřelectvo spustilo palbu, poté nastoupila pěchota
a záložní jízda, zbabělý útěk Čapkova jízdního oddílu

porážku zpečetil. Podařilo se uniknout části jízdy, část
pěších proklouzla nepřátelskými hlídkami a proklouzli
i některé významné osobnosti. Ušetřeni byli jen sedláci
z týlových složek, ostatní byli na místě zabiti nebo je
čekala smrt v zapálených stodolách. Padli se zbraní v ruce
duchovní správci Prokop i Prokůpek, do posledního dechu jim stál po boku i kazatel Markolt ze Zbraslavi a nejspíše též vrchní hejtman táborské polní obce Zikmund
z Vranova spolu s bojovníky části slánské hotovosti.7
Porážkou polních obcí u Lipan dosáhla panská
jednota hlavního cíle. Aleš ze Šternberka, Jan ze Švamberka a karlštejnský purkrabí spatřovali nyní svého
úhlavního nepřítele i v Jakoubkovi z Vřesovic, včetně
jeho městských základen. Tito páni zamířili od Kolína
na Slánsko, kde zaútočili na jeho tvrz Řisuty. Po celodenním obléhání je bojechtivost přešla, zvláště když se dalo
7
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očekávat, že Jakoubek přijde na pomoc. Tak se také stalo.
Jakoubek ponechal u Kostomlat jen nezbytnou ochranu
ležení, a jakmile zjistil, že od Řisut již nepřítel odtáhl,
vydal se ho pronásledovat. V lese u Řevničova na plzeňskou kolonu zaútočil, byl však odražen a od dalšího boje
upustil.
Nepřekvapí proto, že se také Slánští brzy smířili
s prozatímní vládou zemskou a již 19. července 1434 zemskému správci Aleši Vřešťovskému navrhují spolu s Louny
a Žatcem za rádce lounského měšťana Antocha. Naše
severozápadní města se přitom snažila alespoň oficiálně
projevovat vliv někdejších táborských idejí, hlavně v důsledném postoji vůči císaři Zikmundovi. V prosinci téhož
roku se vyslanci Slaného účastnili jarního i podzimního
zemského sněmu, který jednal o podmínkách přijetí Zikmunda za českého krále. Důsledný postoj se naposledy
projevil při jednání o kompaktátech v Jihlavě roku 1436.
Tam se nemohli slánští zástupci shodnout s ostatními
na přijatelných podmínkách a žádali desetidenní odklad
pro konzultaci s domovem. Nestalo se tak a pak je stejně
vidíme 13. srpna 1436, že podali i oni ruku Zikmundovi
na znamení věrnosti. Dočkali se za to od něho potvrzení
všech předchozích privilegií.8
Důsledky
Po smrti Zikmundově stálo město Slaný pevně na straně rakouské, představované novým králem
Albrechtem. Jeho jménem obnovil městskou radu v roce
1438 královský podkomoří Jan z Kunvaldu. Hlavním
garantem věrnosti Albrechtovi byl ovšem tehdejší hejtman ve Slaném Jan Šmikovský ze Žďáru, tvrdý obhájce
rakouské strany. Jeho oddíly byly ve stálých potyčkách
s rotami strany protivné, jejímž vedoucím představitelem
byl Hynek Ptáček z Pirkštejna. A protože Ptáček držel nedaleký Mělník, neměly nepřátelské strany k sobě daleko.
Třeba na Nový rok 1439 přepadl Šmikovský Mělnické,
vypálil jejich dvůr v Hoříně a se zajatci se vrátil do Slaného. Ale ani jeho vláda neměla trvat dlouho. S rakouskou
orientací se čím dále více začaly rozcházet názory větší
části politicky rozhodujících slánských měšťanů a jejich
odpor, živený hlavně agitací ještě donedávna táborských
utrakvistických kněží, stále rostl. Proto pak stačilo málo
a někdy mezi lednem a březnem 1439 využila odbojná
strana nepřítomnosti Šmikovského ve městě a podařilo
se ji odstranit starou prorakouskou městskou radu, která
byla zbavena v té chvíli své vojenské opory. Byli zvoleni
noví konšelé protirakouské orientace a Šmikovský při
návratu nebyl do města vpuštěn. Slaný se zařadilo mezi
Albrechtovy nepřátele.
Ještě na počátku 40. let bylo město v dost napjatých vztazích k Ptáčkově straně. Tento poměr byl posilován blízkostí statků jednoho z předních činitelů Ptáčkovy
strany, Aleše Holického ze Šternberka, z čehož vyplývaly
8
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časté spory. Proto město hledalo oporu u svých někdejších spojenců z doby husitské revoluce. Nejpřirozenějším
spojencem byla dvě města na severozápadě Čech – Louny a Žatec. Na jaře roku 1440 došlo mezi nimi k uzavření
spojenecké smlouvy, protože zesiloval také velký tlak
panských sil na městské obce. Smlouva předpokládala
dodržování basilejských kompaktát, vzájemnou pomoc
a podporu proti jakémukoliv útisku jak ze strany sousedních feudálů, tak proti útisku náboženskému a vzájemné
konzultace před všemi důležitějšími politickými rozhodnutími. Smlouva skutečně fungovala, jak dokládá třeba
zasílání opisů všech důležitých listů, které došly do Slaného, ostatním dvěma členům landfrídu anebo jednání
o společnou odpověď v otázce přiznávacího listu k listu
mírnému mezi stranou katolickou a Ptáčkovou. Slánští
se angažovali pro příměří ve sporu Jaroslava Plichty ze
Žerotína, pomáhali Žateckým při získání Vroutku. Méně
bratrské byly vztahy spojeneckých měst v oblasti, kde se
křížily jejich hospodářské zájmy, takže právě tyto problémy neumožňovaly úplné sjednocení těchto měst. Bylo by
to v jejich důležitém zájmu proti panstvu.
Hledání dalších spojenců vedlo i k politickému
sbližování s Táborem, byť ideologická pouta už byla dost
zpřetrhána. Po náboženské stránce představovala politicky rozhodující vrstva Slánských typ klasicky umírněného
utrakvizmu, plně podporující stranu Rokycanovu. Přiblížení k Táboru ovšem vyvolávalo podezření z kacířství,
které všichni rozhořčeně odmítali.
Výrazem mocenského vzestupu měst byla jejich
účast na sněmech, na nichž Slánští horlivě participovali.
Dokonce na podzim roku 1445 dochází přímo ve Slaném
k setkání hlavních představitelů sporných stran při jednání o řešení situace, a to za účasti Jiřího z Poděbrad a Aleše
ze Šternberka. Volba místa by nasvědčovala tomu, že
Slaný bylo považováno za poněkud neutrální. A konečně
na jaře 1452 zvolili Slánští s ostatními za zemského správce Jiřího z Poděbrad, do jedenáctičlenné rady byl zvolen
i slánský měšťan Bartoš Ptáček.
Hlavním ekonomickým ziskem husitské doby
bylo získání rozsáhlého pozemkového majetku jak městem jako celkem, tak i jednotlivými měšťany. Proto bylo
pochopitelně hlavní starostí udržet získaný majetek a pak
ho i rozmnožit. Se skončením revolučního hnutí ovšem
hned přicházejí s nároky různí lidé na někdejší majetek či
platy. Slánští jsou ovšem celkem dobře připraveni. Jsou
vyzbrojeni privilegii, kterými Zikmund zaplatil českým
stavům za svoje přijetí. Tak někteří věřitelé jsou odmítnuti
s poukazem, že si nedali včas svůj majetek Zikmundem
potvrdit. Někdejší katoličtí spoluměšťané, kteří na začátku revoluce z města odešli, byli považováni za nepřátele
a jejich majetek byl zabaven, jak to vidíme u majetků
od Slaného až hodně dále na západ. Vrácen nyní být
nemůže, neboť podle privilegia mohou ve městech držet
majetek jen ti, kteří v nich odedávna žijí, a uprchlíci zde
již přece dávno nežijí. Po obnovení královské moci se
ovšem řada požadavků silně zvětšila, šlo hlavně o platy
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poskytované z města. Téměř všichni však žalují, že jim
město dosud vůbec neučinilo zadost. Takže dost se
muselo vracet, dohromady pět vesnic se 42 poddanskými
statky kdysi církevního majetku do královské komory,
čemuž nebylo možno zabránit.
Došlo k výraznému vzestupu politické moci
a sebevědomí měst a měšťanstva jako stavu, což bylo
vyjádřeno účastí na sněmech. Udržení alespoň základních majetkových statků bylo nutné a poměrně brzy se
majetky zase začínají rozmnožovat. Měšťanské nemovitosti byly zbaveny břemen věčných platů, zanikly církevní desátky, to přineslo úlevu městským obyvatelům všech
vrstev. Měšťané měli levnou církev. K větším přesunům
mezi sociálními vrstvami asi nedošlo, počet uprchlých
měšťanů z náboženských důvodů byl celkem malý. Můžeme předpokládat, že část příslušníků chudších vrstev
se stala profesionálními válečníky. Vzhled města se dost
výrazně pozměnil v souvislosti s boji v roce 1425, kostel,
radnice i další objekty i měšťanské domy nesly výrazné
stopy zpustošení. K jejich celkovým opravám docházelo
až od 50. let 15. století, zpustošeno bylo i okolí města.
Definitivní zánik přinesly hlavně válečné události některým vsím v nejbližším okolí města. Zanikly Dražkovice,
Nosatice a trochu vzdálenější Tukleky, někdejší základ
majetku městského špitálu. Také Všehluchy byly v podstatě zničeny, přestaly být samostatnou vsí a byly připojeny k městu jako čtvrté předměstí.
Z představitelů města známe od roku 1443,
od založení nejstarší městské knihy, členy městské rady.
Městské knihy byly zavedeny nejdříve latinsky, české
zápisy začaly od roku 1458. První pohusitský notář je
znám od roku 1440 jako Martin z Prčic. Poslední předhusitský rychtář Dobeš zřejmě umírá v roce 1437, jeho
osudy a funkce po dobu husitské revoluce jsou velice
nejasné. Můžeme pouze konstatovat, že Dobeš přežil
všechna úskalí, nebyl mezi upálenými konšeli v roce 1425,
zda a jak se od roku 1419 nějak angažoval, prostě nevíme.
Zůstal po něm statek v Královicích, kde hospodařil jeho
syn Jíra Rubáš, ten však ještě téhož roku také umírá. Pozdější držitelé tohoto statku byli povinni platem k městu.
Z rychtářů jsou doloženi před rokem 1443 Prokop, téhož
roku jeho synové Janek a Prokop jmenovaní také jako
rychtáři, což zřejmě bylo jen jméno po otci. Rychtář byl
patrně volen už od začátku husitské revoluce. Formálně
definitivně je rychta potvrzena v roce 1467, kdy král Jiří
povolil její odkoupení od Bořity z Martinic za 900 kop
grošů, sníživ pokuty za provinění proti rychtáři. Cesty
slánské rychty již dávno před husitstvím a dále k novým
majitelům jsou velice záhadné. Martinicům se mohla
dostat asi přes jeho ženu Annu, která byla dcerou Jana
z Kunvaldu, královského podkomoří v době Zikmundově a Albrechtově. Ovšem v roce 1454 vystoupil před
králem s nároky na rychtu Jan z Benešova, potomek někdejšího rychtáře Jakoubka, a předložil známou již listinu
Václava IV. na potvrzení svých práv. Tento problém vznikl
z toho, že potomek Jakoubka z Benešova předložil tuto

listinu, písař ale poznamenal do královských register jen
datum bez posledních dvou číslic, tj. 4. června 1400!
Z duchovních správců pohusitské doby známe
jen kněze Jakuba v roce 1454. Ve Slaném byla jako v prvním z českých měst obnovena literátská bratřina, nejstarší
literát Řehoř je znám z roku 1446.9

PhDr. Karel Kesadlo (* 1944), vystudoval archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1964–1969). Po studiích působil
až do svého odchodu do důchodu jako odborný archivář a v letech
1978–1996 jako ředitel Státního okresního archivu v Jihlavě. Je autorem řady časopiseckých článků a studií z dějin Jihlavy, Jihlavska a rodného Slaného. Jeho nejznámější samostatná práce: Z historie Jihlavy,
Praha 1992. Účastnil se řady sympozií a konferencí.

9
ŠMAHEL, (pozn. 1), 4. sv., s. 60–61, 76, 79, 82, 172, 181, 185; KŘESADLO, (pozn. 1), … TÝŽ, K dějinám města Slaného v 15. a 16. století, Středočeský sborník historický 9, 1974, s. 119–122; TÝŽ, (pozn. 1),
týž, (pozn. 1), … Slaný, s. 49–50; KUCHYŇKA, (pozn. 1), … s. 37.
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Louny mezi Husem a Zikmundem
„…propter fugalitatem a lege Dei
tempore gwerrarum…“
Jan Mareš
Když v červenci roku 1422 lounský městský písař
Jan ze Žlutic zaznamenával rozhodnutí městské rady
o prodeji zabaveného majetku jednoho z odpadlíků
od pravé víry, přiblížil dobu projednávaného případu
stručnou formulkou „tempore gwerrarum“ čili „v době
válek“. Nemohl ovšem tušit, že tento obrat neztratí
na aktuálnosti ani v dalších letech a desetiletích. Konflikt
utopického ideálu s realitou, jazykem novodobých historiků nazývaný husitská revoluce, se v Českém království
ohlašoval již mnohem dříve, ale teprve na přelomu druhého a třetího desetiletí 15. století nabyl podoby otevřeného krvavého boje o víru. Zvnitřnění a prohloubení víry,
patrné ve všech vrstvách tehdejší společnosti, se sráželo
s každodenní realitou nepravostí a prohřešků představitelů katolické církve, dokumentovanou například místy
otřesným svědectvím tzv. vizitačního protokolu pražského arcijáhna Pavla z Janovic. V oblasti tehdejšího Žateckého kraje se ke kritice radikálních kazatelů z řad církve
(např. proslulé vystoupení Konráda Waldhausera v roce
1365 v Žatci) přidávala i starší tradice heretických hnutí
(valdenští), doložená ovšem pouze negativně v podobě
inkvizičních záznamů o vyšetřování podezřelých v Žatci,
v Kadani a v Chomutově.1 Výsledkem dlouhotrvajících
rozporů mezi hlásaným ideálem a prožívanou realitou
byl výbuch násilí silně převyšující svou intenzitou, rozsahem a důsledky míru ve středověkém Českém království
obvyklou.2
Město Louny procházelo během 2. poloviny 14.
století obdobím prosperity, plynoucí z výhodné polohy
na důležité zemské stezce a úrodného zemědělského
zázemí. Četná privilegia tří lucemburských králů dokládají panovnickou přízeň, které se Louny těšily po celé
14. století. Díky své ekonomické síle se během této doby
staly přirozeným centrem širší oblasti, vymezené na západě vlivem významného Žatce a souvislou majetkovou
doménou postoloprtského kláštera, na severu mílovým
1

K situaci na Žatecku v předhusitské době srovnej např. HAVRLANT,
J., Žatecko na cestě k husitské revoluci ve světle církevních dějin,
Sborník Katolické teologické fakulty 6, 2004, s. 145-183; doklady
inkvizičních procesů PATSCHOVSKY, A., Die Anfänge einer ständigen Inquisition in Böhmen. Ein Prager Inquisitoren Handbuch aus
der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, Beiträge zur Geschichte
und Quellenkunde des Mittelalters 3, 1975; TÝŽ (ed.), Quellen zur
böhmischen Inquisition im 14. Jahrhundert, Monumenta Germaniae
Historica, Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters 11, 1979.
V širších souvislostech MOLNÁR, A., Valdenští. Evropský rozměr
jejich vzdoru, Praha 1973, k místní situaci na Kadaňsku HLAVÁČEK,
P., Několik poznámek k počátkům české reformace na Kadaňsku,
Památky – příroda – život. Vlastivědný čtvrtletník Chomutovska 32,
2000, č. 2, s. 41–43.
2
Základní shrnutí viz ŠMAHEL, F., Husitská revoluce I., Doba vymknutá z kloubů, Praha 1995.



okruhem Mostu, na jihu lesnatým masivem Džbánu
a na východě proměnlivou linií na dotyku se zájmovou
sférou Litoměřic. Počet obyvatel lze pouze odhadovat
na základě analogie s přesnějšími daty z poloviny 15. století, kdy se blížil dvěma tisícům. Ekonomické prosperitě do značné míry odpovídala prosperita po stránce
duchovní, přinejmenším z pohledu počtu a hmotného
zajištění církevních institucí ve městě a v okolí. Lounská
farnost pod královským patronátem náležela k vůbec
nejbohatším beneficiím svého druhu v pražské diecézi
(podle výše papežského desátku 2 kopy grošů i podle
náhodně zachovaného dokladu o výnosnosti farního hospodářství) a faráři se zde stávaly přední osobnosti soudobého diplomatického a intelektuálního světa, například
osobní lékař císaře Karla IV. Reinbot či budoucí husitský
kronikář Vavřinec z Březové. Kromě toho ve městě
úměrně jeho významu působily dva kláštery – konvent
žebravých dominikánů a klášter ženského kajícného
řádu magdalenitek, úzce spojený s rodinou zakladatele
rychtáře Béra. Navzdory těsným vazbám k městu zejména v případě magdalenitského kláštera, který sloužil jako
zaopatřovací ústav pro zchudlé příslušnice Bérova rodu
a snad i suploval městský špitál, preferovali obyvatelé
Loun zřetelně světský klérus před řádovým. Zatímco
v počtu získaných zbožných odkazů od poloviny 14. století do konce druhého desetiletí 15. století převyšuje farní
chrám dominikánský klášter zhruba šestinásobně, při
sečtení příslušných částek se rozdíl blíží dokonce třicetinásobku.3 V širším okolí byl nejvýznamnější církevní
institucí bohatý postoloprtský klášter řádu benediktinů,
jehož rozsáhlé majetkové zázemí se stalo příčinou dlouhodobých sporů se sousedními Louny a Žatcem. Význam
dalších řádových domů v okolí (klarisky Panenský Týnec,
augustiniáni eremité Dolní Ročov) nelze ve vztahu k městu konkrétněji doložit. V blízkosti města nevznikla žádná
souvislejší doména světských vrchností, ačkoli určité
náběhy k tomu zde učinili především páni z Házmburka,
z Kolovrat a Žirotínové. Typické pro Lounsko je naopak
rozdrobení držby půdy do rukou mnoha členů rozvětvených rodů, neschopných vytvořit větší majetkovou
základnu. Zajímavým jevem, který by si zasloužil bližší
pozornost, je naproti tomu značná koncentrace šlechty
z bližšího okolí ve městě ve druhé polovině 14. století,
spojená v některých případech se zakupováním domů
a přijímáním městského práva.4
Na přelomu 14. a 15. století Louny představovaly
v rámci tehdejšího Žateckého kraje jedno z důležitých
center, řadící se svým významem za Žatec a Most. Již výše
zmíněná starší tradice reformních či přímo heretických
náboženských vlivů spolu s neutěšenou mravní situací
farního kléru nepochybně vyvolávala napětí a nemohla
uniknout pozornosti hlavního představitele reformního
3
UHLÍŘ, Z., Církev a duchovenstvo v městském životě Loun doby
předhusitské. XVI. mikulovské sympozium 1986, Praha 1987, s. 268.
4
ŠTĚDRÝ, F., Šlechta v Lounech od r. 1347–1437, Časopis Společnosti přátel starožitností českých v Praze 23, 1913, str. 150–158.
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směru mistra Jana Husa. Jakým způsobem se Hus do kontaktu s městem dostal, nelze přímo doložit. Jak sám uvádí
ve svém povzbuzujícím latinském listu do Loun z roku
1410, ačkoli je Lounským tváří neznámý a sám je vlastníma očima nespatřil, vyslechl velmi mnoho o jejich zápalu
pro víru a jsou mu proto dražší než všechna ostatní města
v Čechách.5 Je zřejmé, že navzdory rétorické nadsázce
musel být o reformních postojích města opravdu dobře
informován, snad přímo některým z univerzitních kolegů,
případně někým z měšťanů udržujících čilé obchodní
a společenské kontakty s Prahou. V této souvislosti se
nabízí například mistr svobodných umění a student medicíny Antonín z Loun, který dostal při kvodlibet v roce
1411 v roli řeckého lékaře Galéna od Husa hlavní otázku,
zda lze anatomicky doložit, že v lidské hlavě sídlí deset
smyslů.6 Na přelomu let 1412 a 1413 pobýval Hus – tehdy již ve zostřené klatbě, zastavující náboženské úkony
v každém místě jeho pobytu – na blíže neznámém místě
na Žatecku a s ohledem na jeho občasné návštěvy Prahy
lze předpokládat, že měl možnost seznámit se s dosud
nenavštíveným městem osobně už kvůli jeho geografické poloze na cestě na Prahu.7 O jeho pobytu v blízkém
okolí se tehdy v Lounech vědělo i v řadách katolíků, což
dokazuje dotaz probošta lounských magdalenitek Jana
k žateckému sakristánovi Martinovi z roku 1412, zda
žatecký farář Husa rovněž hodlá exkomunikovat při cestě
na synod v Německém Brodě. V této době již na Žatecku
a Lounsku převládali příznivci Husova učení a docházelo ke konfliktům, do nichž jako v případě popravy tří
kleriků v Žatci téhož roku zasahovala i světská moc. Náhodně dochovaná zmínka o domě „pikartů, kdysi našich
spoluměšťanů“ v lounské soudní knize z roku 1416 je
ojedinělým dokladem zjevně delšího pobytu sekty bratrů
a sester svobodného ducha čili pikartů, jejichž přívržencem v kraji byl především známý náboženský blouznivec
Zikmund Řepanský z Řepan.8 Husův česky psaný list
z kostnického vězení z roku 1415, adresovaný Pražanům,
Žateckým, Lounským a Plzeňským, již podle výčtu
příjemců ukazuje na přetrvávající reformní postoj Loun,
a totéž dokládá dotaz lounské městské rady na pražskou
univerzitu ohledně podávání podobojí z roku 1416.9
Není bez zajímavosti, že adresáti jsou kromě Prahy totožní s vyvolenými městy, považovanými během adventistické kampaně počátkem roku 1420 za místo spásy.

5

NOVOTNÝ, V. (ed.), M. Jana Husi korespondence a dokumenty,
Praha 1920, s. 54–55.
6
RYBA, B. (ed.), Magistri Iohannis Hus Quodlibet, Pragae 1948,
s. 174–176.
7
K Husovu pobytu na Žatecku v té době HAVRLANT, J., Předhusitská
zbožnost na Žatecku, Diplomová práce Teologické fakulty Univerzity
Karlovy 2002, Praha 2002; TÝŽ, Žatecko na cestě k husitské revoluci
ve světle církevních dějin. Sborník Katolické teologické fakulty UK 6,
2004.
8
AM Louny, I C 5, f. 105v.
9
RYBA, B. (ed.), Sto listů M. Jana Husi, Praha 1949, str. 184; dotaz
Lounských vydal SEDLÁK, J., Počátkové kalicha, Časopis katolického
duchovenstva 55, 1914, s. 115.

Věhlas Loun coby jednoho z radikálních měst
zjevně přesáhl hranice Českého království, neboť v roce
1417 se na něj listem z Kostnice obrátil přímo Zikmund
Lucemburský z titulu své funkce římského krále, světská
hlava západní katolické církve. Ačkoli se list zpočátku
vyhýbá přímým výhrůžkám, závěrečné varování vyznívá
jednoznačně: pokud se město nevrátí k absolutní poslušnosti vůči církvi a katolické víře, zasáhne koncil církevními tresty a případně vyzve k zákroku světskou moc.
Mechanismus vedoucí Zikmunda k přímému oslovení
Loun je neznámý, nelze ovšem vyloučit, že Zikmundův
zásah byl založen na jeho vlastní znalosti poměrů ve městě z dřívější doby, neboť k roku 1403 je doložen jeho
pobyt v Lounech.10
Bouře následující v Čechách po smrti krále Václava IV. nebyly zdaleka prvním výbuchem nahromaděného
napětí, ale za nastalého bezvládí přerůstaly v masové
akce nezvládnutelné běžnými donucovacími prostředky
dosavadních správních struktur. Královna Žofie nebyla
schopna účinně zasáhnout a ani predestinovaný nástupce trůnu Zikmund se zpočátku výrazněji neangažoval,
takže útoky proti církevním institucím pokračovaly se
zvýšenou intenzitou. V Lounech byly stejně jako v řadě
dalších měst nejprve postiženy oba kláštery, zatímco
farní chrám sv. Mikuláše zůstal ušetřen. Nedošlo přitom
k prolévání krve, neboť lounští dominikáni pod vlivem
nepřátelské atmosféry město opustili již dříve na přelomu
let 1417–1418. Opuštěný a poničený areál v hradbách
bez významnějšího pozemkového majetku převzala pod
správu městská rada a v krátké době vzniklo na jeho místě
několik nových domů, takže během krátké doby zmizel
takřka beze stopy. V případě kláštera magdalenitek sice
byla městská rada sama jedním z jeho patronů, ale podle
mladšího svědectví se zdá, že se silně zasadila o jeho
zničení. Na rozdíl od žebravých dominikánů totiž magdalenitky disponovaly několika vesnicemi, náležejícími
původně k městské rychtě, a radikální měšťané neváhali
s naplněním hesla o chudé církvi. Došlo přitom ke střetu
s rychtářem Hánou Bérem, který byl dočasně sesazen
z úřadu, zajat a oloupen o zakládací listinu a dvě další privilegia se vztahem ke klášteru.11 Převratná doba ochromila
běžný chod městské správy, což se v dochovaném materiálu projevilo především omezením soudní činnosti. Ještě
počátkem prosince roku 1418 zasedal soud v běžných
intervalech, ale od počátku jara 1419 až do září téhož
roku zeje v zápisech mezera a podobný výpadek nastal
mezi červnem 1421 a březnem 1422.12 Situaci v Lounech
dále vyhrotila adventistická kampaň na přelomu let 14191420, řadící město mezi vyvolená místa při nadcházející
10

PÁL, E.–TÓTH, C. N., Itineraria regum et reginarum Hungariae
(1382–1438), Budapest 2005, s. 80; opis Zikmundova listu viz AM
Louny, I B 6, f. 13v-14v; shrnutí u MAREŠ, J., Císař Zikmund, lounské
povětří a pohusitské restituce, Porta Bohemica 5, 2009, s. 125–126.
11
Sugestivní líčení zničení kláštera viz SOKA Louny, AM Louny, I B 23.
12
PAŘEZ, J., Lounská městská správa a její úředníci ve světle diplomatického materiálu lounské provenience, Sborník okresního archivu
v Lounech 3, 1990, s. 23 a 28.
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apokalypse, předpovídané na únor roku 1420. Ve městě
a v blízkém okolí se shromáždily davy radikálů, a ačkoli
městská rada byla reformně naladěna, situace se jí vymkla
z rukou. Zikmundův souhlas s vyhlášením křížové výpravy proti vlastnímu království v únoru roku 1420 znamenal
definitivní rozkol mezi radikály a dědicem trůnu a Louny
spolu se Žatcem ochotně vyslyšely výzvy Prahy o pomoc.
Skupiny radikálů z Lounska a Žatecka se v květnu shromáždily u obce Smolnice jižně od Loun a pod vedením
šlechticů Záviše Bradatého a Petra Obrovce a kněze Petra
Špičky se vydaly hájit svou pravdu. Jejich první kroky
ovšem kupodivu nesměřovaly na pomoc Praze, ale opačným směrem – proti benediktinskému klášteru v Postoloprtech. Louny a Žatec měly během 14. století s klášterem
řadu sporů o pozemky a zdá se, že zejména Lounští
využili radikálních nálad k odstranění dlouholetého rivala
a potenciálně nebezpečného opěrného bodu katolictví
zároveň. Po zničení kláštera, mnichy včas opuštěného
a hájeného najatými žoldnéři, se Louny zmocnily značné
části jeho majetku (10 vsí a jedno městečko) a zařadily se
tak mezi přední feudály v oblasti. Teprve poté se husitské
houfy obrátily k Praze, kde je 24. května uvítalo procesí
se zpěvem a vyzváněním zvonů. O tři dny později se
zástupci Lounských připojili k programu známému jako
čtyři pražské artikuly a vyhlásili boj všem nepřátelům
kalicha včetně krále Zikmunda. Zároveň ale v Lounech
samotných s odchodem radikálů nabyla vlivu umírněná
strana a poté, co 25. května padl Slaný lstí do rukou Viléma z Házmburka, navázala tajně kontakt se Zikmundem.
Krátce poté byly zřejmě zradou obsazeny i Louny a je
možné, že stejně jako v případě Slaného král podrobené
město alespoň krátce navštívil. Odvetou za ztrátu Loun
počátkem června v Praze skončili na hranici kněz a dva
mniši, což ovšem situaci nemohlo nijak změnit, a tak
v Žateckém kraji zůstal jediným husitským městem Žatec,
ohrožovaný zejména mocným plzeňským landfrýdem.
Zatímco se Lounští v Praze podíleli na porážce křížové
výpravy a obléhání Vyšehradu, pokořené město Zikmund
zastavil za tisíc kop grošů Zikmundovi Děčínskému z Vartemberka a za dalších šest set kop bratrům ze Švamberka,
ovšem kvůli rychlému spádu událostí tyto zástavy nevydržely dlouho.
Počátkem října 1420 král podnikl nezdařený
útok na Žatec a přes Louny se stáhl do Slaného. Podařilo se mu zorganizovat v severozápadních Čechách
katolický landfrýd pod vedením Mikuláše z Hasištejna,
ovšem reakcí na jeho částečné úspěchy byla výprava Jana
Žižky a Pražanů v březnu 1421, která dobyla a zničila
Chomutov. Pod dojmem této výpravy se zástupci Loun
dostavili k jednání do Žatce a prosili o mír. Obě „obce“
roztrženého města se z donucení a pod dohledem vůdců
pražského vojska smířily a slíbily si spolupráci a svornost,
což po deseti měsících bojů jistě nebylo jednoduché.13
Několik aktivních stoupenců krále putovalo do vyhnan13
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ství a Louny se začlenily do vznikajícího pražského
městského svazu v těsné spolupráci se sousedním Žatcem.
Zbytek roku vyplnily boje s míšeňskými markrabaty
a druhou křížovou výpravou a teprve rok 1422 přinesl
určité uklidnění na základě rovnováhy sil v kraji. Tou
dobou se lounská doména získaná „potem bojovným“
rozrostla na téměř tři desítky vsí, takže město získalo
značnou ekonomickou oporu i dostatek sil pro doplnění vojska. Příklon Loun a Žatce k Žižkovi v květnu
1424 přivedl Lounské o rok později ke krutému útoku
na Slaný, poslední město pražského svazu v oblasti. V té
době již v čele žatecko-lounských sborů stojí Jakoubek
z Vřesovic, skutečný dobový kondotiér a schopný politik,
kterému husitské válečné úspěchy posloužily k vytvoření
vlastní rozsáhlé domény. Louny se od této doby zřetelně orientují na udržení získaného majetku, což je vede
na stranu radikálů odmítajících smíření s královskou mocí
s vidinou nevyhnutelného restitučního procesu. Původní
idealistické hájení víry se spojuje s obranou majetku, takže ještě v roce 1433 Lounské nacházíme mezi oblehateli
Plzně. Poté se ovšem pod vedením Jakoubka z Vřesovic
odklánějí od radikálů Prokopa Holého, a zatímco u Lipan
krvavě končí éra polních vojsk, Lounští spolu s hotovostmi Žatce, Litoměřic a Slaného dobývají pro Jakoubka
hrad Kostomlaty.
Vyčerpání z vleklých válek donutilo všechny znesvářené strany k dohodě a na zemském sněmu v Jihlavě
v červenci 1436 došlo k slavnostnímu vyhlášení smíru
na základě kompaktát. Následovalo přijetí nyní již císaře
Zikmunda za krále a slib věrnosti. Zaslouží zmínku, že
sebevědomí měšťané včetně Lounských při holdování
nepadli na kolena, ale přísahali vestoje. Bojové akce pro
město skončily, zato začal boj o udržení kořisti. V říjnu
roku 1436 lounská delegace získala od Zikmunda příslib,
že Lounům ponechá všechen získaný majetek, na nějž
si dělala nárok celá řada válečných zbohatlíků. Vrcholný
moment rozporných vztahů Loun a Zikmunda nastal
počátkem srpna 1437, kdy se nemocemi zkrušený císař
zastavil na cestě z chebského sněmu v Lounech a strávil
zde dvanáct dní. Díky unikátnímu svědectví městského písaře nebo některého z měšťanů, dochovanému
v mladším opise, lze nahlédnout do zákulisí Zikmundovy
poslední lounské návštěvy poněkud detailněji.14 Zatímco
dosavadní vztahy krále a odbojného města se omezovaly
na řinčení zbraní a ani po uklidnění situace Zikmundovou korunovací nepřekročily hranici povinné formální
úcty, došlo v létě roku 1437 k naprostému obratu. Královo
více než vstřícné jednání budí téměř dojem spiklenectví,
neboť zcela otevřeně dával najevo nechuť k nárokům
šlechtických zájemců a opakovaně sliboval městu zachování všeho získaného majetku. Při jednání s lounskými
vyslanci v Žatci v první polovině srpna dokonce vědomě porušil své nedávné písemné zástavy a radil městu
k procesním průtahům s tím, že nakonec stejně rozhodne
14
K jeho pobytu v Lounech viz MAREŠ, J., Císař Zikmund, zvl.
s. 124–127.

v jeho prospěch. Když krátce před 13. srpnem dorazil
do Loun, polevila dočasně jeho bolestivá pakostnice
a pookřevší panovník byl ochoten městu slíbit cokoli.
O motivech jeho obratu ve vztahu k nedávnému protivníkovi se lze jen dohadovat, ale svůj vliv nepochybně měla
více než štědrá pohostinnost husitského města. Podle
očitého účastníka totiž Louny daly králi a jeho dvoru
„plnú potřebu“, což pro město po desetiletí trvalých válek
a napětí znamenalo příležitost k velkolepé oslavě. Setkání
jednoho z radikálních náboženských center se ztělesněným symbolem přepychu a luxusu proběhlo k oboustranné spokojenosti a ostřílení válečníci mohli na vlastní oči
zblízka vidět svého úhlavního nepřítele a nejmocnějšího
muže Evropy, a to dokonce v dobrém rozmaru. Snad
přitom zapůsobil také mýtus krále, snad jiné vlivy včetně
Zikmundovy mimořádné jazykové vybavenosti zahrnující i češtinu, každopádně ve městě musela být ještě velmi
živá vzpomínka přinejmenším na násilné obsazení Zikmundovými Uhry v roce 1420. V opise se dochovala údajná přímá řeč císaře, která ještě po více než půl tisíciletí
dokázala po publikování v novinách vyvolat emoce (novodobý antagonismus Louny–Žatec): „Byl jsem v Žatci
nemocen, u vás jsem zdráv, máte zde dobré povětří.“ Pro
nepřítomnost kancléře s majestátní pečetí ovšem císař své
sliby potvrdil pouze prozatímně s tím, že později dojde
k vydání privilegia. Výsledkem téměř dvoutýdenního
pobytu Zikmunda v Lounech bylo pro město zejména
potvrzení držby vesnic postoloprtského kláštera a přikázání vesnic lounských magdalenitek ke stavbě městského
špitálu, zatímco panovník na pokraji smrti alespoň pookřál. Nadšení Lounských ze zisku ovšem netrvalo dlouho,
neboť císař v prosinci při odjezdu ze země ve Znojmě
zemřel a k definitivnímu zlistinění slibů nedošlo. Revindikační snahy zemského správce a budoucího krále Jiřího
z Poděbrad pak před polovinou padesátých let 15. století
plně potvrdily obavy města o neprávem nabytý majetek –
ze tří desítek vsí mu jich zůstalo nezpochybněných pouze
sedm a o další muselo dlouhodobě usilovat.15
Kolotoč válek a násilností ve jménu víry tak
po dvou desítkách let dospěl od prvotního idealismu až
k pragmatickému boji o udržení pozic a majetku. Smíření bývalých úhlavních mocenských a ideových nepřátel
neproběhlo na základě vítězství zbraní či myšlenek jedné
ze stran, ale teprve po pochopení bezvýchodnosti dalších
konfliktů a oboustranném vyčerpání. Město se nevzdalo
Husova učení a ve spolupráci se Žatcem a později i Slaným vytvořilo pro jeho obranu silný svaz, který se ovšem
řídil spíše pragmatickými potřebami než původními
ideály husitského hnutí. Zatímco vzpomínka na rozmařilého císaře ve městě brzy vyhasla a dnes ji připomínají
jen nečetné zažloutlé papíry a pergameny v archivních
schránkách, Jan Hus dodnes ve formě bronzového pomníku shlíží na lounský rynk a nabádá opatrné měšťany
lounské k životu ve svornosti a pravdě.
15

Přehledně MAREŠ, J., Husitské války a jejich důsledky, in: ROEDL,
B., a kol., Louny, Historie – kultura – lidé, Praha 2005, s. 88–91.
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(Staro-)utrakvismus 16. století – konfese měst?
Pavel Kůrka
Tento příspěvek se chce zaměřit na téma utrakvismu 16. století z pohledu českých královských měst.
V průběhu tohoto století se utrakvismus – příslušnost
k církvi pod obojí spravované dolní konzistoří – proměnil z dominantního vyznání na menšinové, z revolučního
na konzervativní. Utrakvismus, pro toto období novodobou historiografií nejčastěji označovaný jako staroutrakvismus1 trvá na svém původním vymezení – jak vůči Římu,
tak vůči novějším směrům reformace. Královská města
zůstala v jeho zachovávání téměř osamocena, zatímco
většina šlechty se přikláněla nejprve k luterství a na konci
16. století se část vrací ke katolicismu, neboť izolovaný
utrakvismus přestával stačit jejich představám, neměl
zahraniční protějšek a nebyl příliš kompatibilní s renesanční kulturou. Konservatismus městské společnosti
a bezvýchodná politická situace měst se odrazily v setrvávání při konfesi drcené tlakem ze dvou stran. Profesor
Zdeněk David mluví dokonce o plebeizaci utrakvismu
v tom smyslu, že měšťané zůstali nejenom ve své konfesi
osamoceni, ale tato sociální proměna zpětnou vazbou
ovlivňovala podobu utrakvismu co do jeho charakteru
i vnějších projevů.2
Na počátku století bylo všechno jinak. V letech
1518–1528 bylo tehdy sjednocené Staré a Nové Město
pražské hlavním aktérem zápasu o budoucí podobu
utrakvismu. Sjednocení do jedné městské obce bylo provázeno téměř eschatologickými očekáváními, měšťanstvo
i široké vrstvy obyvatelstva věřily, že v novém městském
útvaru budou překonány všechny sociální i náboženské problémy. Toto sjednocené město bylo rozhodující
politickou silou v zemi; zápas o náboženskou orientaci
města, probíhající v jeho jednacích síních i na jeho ulicích,
byl zápasem o směřování celé země. O radikální názory
nebyla ve městě nouze; žádalo se opuštění kněžského
svěcení v apoštolské posloupnosti, zrušení celibátu, byly
zavrhovány obrazy, mešní roucha i latina, byl zpochybňován obětní charakter mše a víra v očistec. Tyto požadavky vycházely spíše z domácích tradic radikálnějších
husitských myšlenek než z luterského impulsu, ovšem
záhy došlo k navázání přímého kontaktu s Martinem Lutherem, kdy týnský farář Jiří Poduška vycestoval za Lutherem, zúčastnil se slavné lipské disputace v červenci 1519,
kde se Luther poprvé přihlásil k Husovu odkazu, přičemž
Poduška dal Lutherovi Husův spis De ecclesia.3
1
HREJSA, F. Česká konfese, její vznik, podstata a dějiny, Praha 1912,
zvl. s. 4–12. Týž, Dějiny křesťanství v Československu IV. Za krále
Vladislava a Ludvíka. Před světovou reformací a za reformace, Praha
1948, s. 256–257.
2
DAVID, Z. V., Finding the Middle Way, Washington DC – Baltimore
Md 2003, s. 168–197.
3
MACEK, J., Víra a zbožnost Jagellonského věku, Praha 2001, s.
336–340; DAVID, Z.V. (pozn. 2), s. 46–47; VLK, J. a kol., Dějiny Prahy
I. Od nejstarších dob do sloučení pražských měst (1784), Praha–Li-

Luther na český zájem odpověděl v roce 1523
spisem De instituendis ministris ecclesiae adresovaném
Pražanům.4 Tato „epištola“ je zajímavá nejen Lutherovými
názory na českou situaci, byť zde pouze vychází ze zpráv
radikálnějších utrakvistů, ale také otvírá pohled do Lutherových eklesiologických představ.
Krutá vláda primase Jana Paška z Vratu (v letech 1524–1528) znamenala konec snah o nové uspořádání utrakvistické církve a její návrat k pokompaktátní
podobě utrakvismu. Tento vývoj nezvrátil ani Paškův
pád, který znamenal ztroskotání projektu sjednocení
obou pražských pravobřežních měst do jednoho. Posílení zaznamenala královská moc, navzdory tomu, že
v otázce konfesního vývoje byla římská církev na ústupu. Král Ferdinand I. však získal převahu nad doposud
nevypočitatelným městským stavem a mohl zahájit svou
politiku podpory umírněného utrakvismu, který měl být
ochranou proti dalšímu postupu reformace jak v oblasti
teologické, tak i církevně-politické.
Události let 1518–1528 sice probíhaly v časové
i myšlenkové provázanosti s vystoupením Martina Luthera, požadavky v těchto letech ventilované vycházely
však z domácího prostředí a zaznívaly už i v předchozích
letech. Oproti tomu v následujícím období je rozhodujícím faktorem v českém náboženském dění právě import
myšlenek z Vitemberku. V průběhu třicátých a čtyřicátých let se velká část české šlechty přiklání k luterství
a přivádí k němu i své poddané.5 Ovšem královská města
zůstala závislá na stávající církevní struktuře, neboť
na rozdíl od šlechty neměla sílu na to, aby mohla opuštěním poslušnosti vůči utrakvistické církvi překročit hranici
legality.
Dalším významným mezníkem bylo stavovské
povstání roku 1547. Města se do něj zapojovala váhavě,
přesto tíha trestů po neúspěchu této rebelie dopadla
hlavně na ně. Městský stav byl natrvalo politicky oslaben
a zatlačen do podřízenosti králi. I proto nepředstavovala
města aktivní sílu v následujícím období, v zápase o českou konfesi, což dále prohlubovalo rozpor mezi nimi
a šlechtou. Městům byl konfiskován také majetek včetně
zádušního, který byl však po nějakém čase vrácen.6 Městské hospodaření je tak nadále omezeno pouze na správu
těchto fondů, jejichž výnos měl sloužit farnímu provozu.
V roce 1575 se městský stav příliš neangažoval
v zápase o českou konfesi, distancoval se od ní a trval
na zachování statu quo. Jako záruku zachování svých
konfesijních svobod viděla města stále Kompaktáta (nyní
tomyšl 1997, s. 348; PEŠEK, J., Některé problémy bádání o spojené
Praze, Documenta Pragensia 4, 1984, s. 186–199.
4
Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe (=WA) 12, Weimar
1891, s. 169–196; dobový český překlad Martin LUTHER, Wo Ustanowenie Služebnijkouw Cyrkwe …, Praha [1523], MZA Brno, Sbírka
starých tisků (G 21), sign. III–369, f. 46–69.
5
JUST, J., Luteráni v našich zemích do Bílé hory, in: Just, J.–Nešpor,
Z. R.–Matějka, O. et al., Luteráni v českých zemích v proměnách
staletí, Praha 2009, s. 43–65.
6
Privilegia o vrácení zádušního majetku Codex Iuris Municipalis Regni Bohemiae I., ed. ČELAKOVSKÝ, J., Praha 1886, s. 400 a 404–405.
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Joris Hoefnagel, Slaný, kolem roku 1600

již zrušená) a Kutnohorský náboženský mír. Při hodnocení postojů měst v tomto období je ale třeba vzít v úvahu,
zda vůbec měla města možnost jiného postupu, vždyť
města ztratila sílu svých hlasů na zemském sněmu a i jejich vnitřní politika, včetně složení městských rad, byla
od roku 1547 ovládána císařskými rychtáři.
Léta následující po roce 1575 zviditelnila odlišnost
pozice měst v církevně-správním uspořádání země. Královská města se stávají hlavním a téměř jediným reprezentantem staroutrakvismu ve stavovské politice, obhájcem
jeho osamocené pozice uprostřed mezi dvěma hlavními
konfesními proudy. Podobně i v období jednání o vydání
o Rudolfův majestát se města jako stav příliš neangažují,
ovšem požadavky městského obyvatelstva – „ulice“ – byly
zřetelné. Teprve po vydání Majestátu se postoj měst mění.
Je zřejmé, že měšťané využívali možnosti, které
jim Majestát poskytl, a tak ve městech se formují luteránské a bratrské komunity, což bylo před vydáním Majestátu téměř nepředstavitelné. Současně však ne všichni byli
spokojeni s reformou dolní konzistoře, a to především
se skutečností, že nad utrakvistickou církevní organizací
převzali kontrolu příznivci evangelických směrů, a proto narůstaly konflikty mezi jednotlivými nekatolickými
konfesemi. Města opustila politiku zachování staroutrakvismu, který se tehdy jevil již jako anachronní; zbylí
příznivci konzervativního utrakvismu se cítili být zrazeni,
někdy volili jako sobě bližší podřízenost arcibiskupovi
než reformované dolní konzistoři. Města však, aniž by
získala více politických svobod, alespoň v náboženských
věcech mohla vést nadále vlastní politiku, dosazovat
faráře a kantory a tím ovlivňovat konfesní směřování
obyvatel, manévrovat mezi jednotlivými nekatolickými
názorovými proudy zastoupenými v zemi.
Jakkoli je termín „staroutrakvismu“ sporný, označující tento myšlenkový směr z určitého úhlu pohledu,


naznačující jeho jistou zastaralost, právě období mezi
koncem 16. století a prvními léty následujícího věku
představuje do jisté míry klasické období, kdy staroutrakvismus představuje konfesní a konfesně politický směr
se základnou hlavně v městech, vědomý si své odlišnosti
od katolicismu i protestantských směrů a ochotný ji hájit.
Z jeho založení v konzervativní měšťanské společnosti
přitom vyplývala i jeho specifika, co se týče jeho vnějších
projevů.
Utrakvismus sám sebe definoval především svými
liturgickými projevy; to, že určitá konfesní skupina zakládala svou specifičnost na liturgických projevech, bylo
v té době vlastně již archaismem. Na prvním místě mezi
těmito liturgickými důrazy stojí přijímání Těla a Krve
Páně pod obojí způsobou – odtud také název utrakvismu. Dalšími neméně významnými specifikami byla účast
všech pokřtěných, tedy i malých dětí, na svatém přijímání
a liturgické oslavy obou kostnických mučedníků, Jana
Husa a Jeronýma Pražského jako svatých. Tyto dva body
byly nepřijatelné jak pro katolickou církev, jinak po tridentském koncilu ochotnou ke kompromisu ohledně
přijímání pod obojí, a stejně tak i pro konfese založené
na luterské a kalvínské reformaci.
Setkáváme se s velmi okázalým slavením svátku
Božího těla, často pořádaným v režii města, na druhou
stranu zaznamenáváme i na liturgické rovině ohlas
nových myšlenek. Jsou to z dnešního pohledu možná podružné, avšak tehdy velmi důležité otázky obrazů, soch,
mešních rouch. V těchto otázkách se postoj měst posunuje – vidíme, že města je omezují, zanedbávají ve svých
výdajích. To ovšem nemusí být pouze záležitost konfesní
politiky příslušného města, ale také otázka toho, co města
považovala za prioritu v položkách nákladů na svou reprezentaci. Tyto priority se zase odvíjely od toho, co bylo
vnímáno ve společnosti jako prestižní.
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Vedle toho je však třeba zmínit, že městské
obyvatelstvo bylo, stejně jako celá společnost, diferenciované ve svých konfesijních názorech a příslušníci různých
konfesijních směrů žili vedle sebe. 16. století je období,
kdy konfesní hranice nebyly ještě striktně vyděleny, jednotlivá přesvědčení se různě prolínala. Obyvatelé velkých
měst měli oproti venkovanům výhodu, že si mohli vybírat z více kostelů ve městě, které se mohly někdy drobně,
jindy i výrazněji vzájemně lišit ve strohosti či výpravnosti
obřadů i v teologické orientaci faráře a farníků. Farní
přímus ke kostelu podle bydliště byl fakticky omezen

na udělování svátostí a na práva a povinnosti vůči záduší,
na běžnou docházku se vztahovat nemohl.
I pokud akceptujeme tradiční pohled, že utrakvismus v posledních desítiletích své existence procházel
úpadkem, pak tento úpadek probíhal právě ve městech,
společně s oslabováním politické moci měst. Měšťané
sice nestavěli svou konfesní identitu pouze na staroutrakvismu, města však byla místem, kde se tento směr uchoval nejdéle.

PhDr. Pavel Krka, Th.D. (* 1977) vystudoval historii na Filozofické fakultě UK v Praze (1997–2002) a doktorské studium historické teologie – církevních dějin na Evangelické teologické fakultě UK v Praze (2002–2009). Působí v Historickém ústavu AV ČR. Výsledky disertační práce publikovány pod
titulem Kostelníci, úředníci, měšťané – samospráva farnosti v utrakvismu, 2010, Praha.
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Jan Hus jako světlo prvého dne.
K ikonografii Martinické bible
Milada Studničková
Martinická bible je jedním z nejznámějších biblických rukopisů české provenience. Iluminace s mistrem
Janem Husem na hořící hranici na počátku knihy Genesis byla považována za nejstarší dochované zobrazení
Husovy mučednické smrti (obr. 1),1 památka proto vždy
vzbuzovala mimořádnou pozornost. Rukopis neobsahuje kolofón či vlastnické poznámky, z nichž by bylo
patrné, kdo a kdy rukopis objednal či vlastnil. K provenienci existují prameny až od 19. století. V roce 1836 si
bibli s Husovým vyobrazením prohlédl v martinickém
hraběcím archivu Antonín Jaroslav Vrťátko (1815–1892)
a své dojmy z návštěvy zámku ve Smečně dne 28. srpna si
zaznamenal do deníku.2 Roku 1924 byl rukopis v majetku
smečenského velkostatkáře Jaromíra Filipa3 a o dva roky
později se jako Husitská bible objevil v aukčním katalogu pražského knihkupce, nakladatele a antikváře Karla
Zinka (1889–1975).4 Kniha byla prodána známému bibliofilovi JUDr. Jaromíru Rašínovi, synovci bývalého ministra financí.5 V roce 1967, kdy byla bible opět
nabídnuta k prodeji, ji zakoupila Knihovna Akademie
věd ČR,6 v jejímž fondu je dnes uložena pod signaturou
1 TB 3. Iluminaci s Husem na hranici publikoval poprvé
v roce 1924 slánský historik prof. Fr. Šváb (1885–1938)
ve Slánském obzoru 7 a konstatoval, že vyobrazení odpovídá popisu Husova martyria podle Petra z Mladoňovic,
jenž byl očitým svědkem kostnických událostí.8 Na základě těchto informací napsal v roce 1929 Jan Květ obsáhlou
studii.9 Předpokládal, že rukopis je totožný s tzv. „Marti1
Starší je obraz sienského malíře Sassetty (Stefano di Giovanni di
Consolo da Cortona,† 1450) z let 1423–26 ve sbírkách The National
Gallery of Victoria, Melbourne inv.č. E2–1976, který patrně znázorňuje Husovu smrt na hranici, viz ŠMAHEL, F., Husitská revoluce, sv.
4. Praha 1996, s. 480, obr. 161; BARTLOVÁ, M., Renesanční obraz
s námětem upálení českého kacíře, in: Ad vitam et honorem. Přátelé
a žáci prof. Jaroslavu Mezníkovi k 75. narozeninám, Brno 2004, s.
771–778; k triptychu ZERI, F., Towards and Reconstruction of Sasse
tta‘s Arte della Lana Triptych, Burlington Magazine 98, 1956.
2
Záznamy z deníku publikoval VOLF, J., Z prázdninových potulek
A. J. Vrťátka r. 1836, in: Vitrinka na krásné knihy, vazby a jiné hezké
věci V., 1928, s. 35.
3
ŠVÁB, F., Iniciálka s obrazem Husovým, Slánský obzor XXXII, 1924,
s. 32–33.
4
ZINK, K., knihkupec a antikvář, V. knižní aukce, Od Husa k českým
exulantům, ed. DOLENSKÝ, A. Praha 1926, č. 5, s. 6.
5
KAZDA, K., K prodeji smečenské zámecké bible, Slánský obzor
XXXIV, 1926, s. 38–40.
6
Tehdy Základní knihovna ČSAV.
7
ŠVÁB (pozn. 3).
8
Petri de Mladoňowic relatio de Magistro Johanne Hus, in
Documenta Mag. Joannis Hus vitam, doctrinam, causam in
Constantiensi concilio actam et controversias de religione in
Bohemia annis 1403–1418 motas illustrantia, ed. PALACKÝ, F., Praha
1869; novější edice NOVOTNÝ, V., Fontes rerum Bohemicarum (dále
FRB) VIII, Praha 1932, 25–120.
9
KVĚT, J., Nejstarší české vyobrazení upálení M. Jana Husi v bibli



nickou biblí“, o níž se zmiňoval roku 1791 Karl Gottlob
Hirsching v popisu hradčanské knihovny Martiniců.10
Květ zařadil památku do kontextu české knižní malby.
Upozornil na „sesterskou bibli“ s obdobnou monochromní, ultramarínově modrou iniciálou ke knize
Genesis (obr. 2) Rakouské národní knihovny ve Vídni,
cod. 1217, v níž je kromě Vulgáty i text Hermova Pastýře
s explicitem 1434, který posloužil jako opora pro datování Martinické bible do 30. let 15. století.11 Květ dále
opatrně formuloval tezi, že muž s knihou, ohlížející se
zpět k Husově hořící hranici, by mohl představovat Petra
z Mladoňovic (c. 1390–1451), jenž nechal bibli pravděpodobně zhotovit. Květovy závěry poté jako fakt přebírali
historikové umění dalších generací. Martina Šárovcová
nedávno právem upozornila na tento problém. Odmítla
Květův názor, zpochybnila provenienci památky z hradčanské martinické knihovny a identifikaci objednavatele
s Petrem z Mladoňovic.12
Rukopis Martinické bible obsahuje text latinské
Vulgaty s prology (9r–403r), který doprovázejí další kratší textové jednotky usnadňující orientaci, porozumění
a zapamatování si biblické historie. Na počátku kodexu
Martinické, in: Českou minulostí, Práce žáků V. Novotného, Praha
1929, s. 175–193. Květ uvažoval, že za předpokladu, že Petr
z Mladoňovic, jinak od roku 1439 farář u sv. Michala v Praze, byl
skutečně prvním vlastníkem tohoto rukopisu, zůstala bible patrně
na svatomichalské faře i po jeho smrti. Faru v roce 1627 dostali
darem od Ferdinanda II. servité, kteří si začali budovat klášter na Bílé
hoře. Stavbu však nedokončili, zůstali u sv. Michala a budovy na Bílé
hoře prodali roku 1673 Maxmiliánu Valentinovi z Martinic. Ten
také vlastnil pražský rukopis Richenthalovy kroniky, pojednávající
o kostnickém koncilu. Bylo by tedy možné, že od servitů získal
do rodové knihovny Martiniců i latinskou bibli s Husovým upálením.
10
HIRSCHING, K. G., Versuch Einer Beschreibung Sehenswrdiger
Bibliotheken Teutschlands, sv. IV. Erlangen 1791, s. 432, č. 14:
Biblia sacra, auf dem feinsten Pergamen, in Fol., Lateinisch. Die
Anfangsbuchstaben sind mit Gold und Farben zierlich belegt. Die
Handschrift ist beiläuﬁg aus dem Ende des XIII., oder höchstens
Anfange des XIV. Jahrhundert, lesbar und gut conservirt. Popis až
na datování odpovídá.
11
UNTERKIRCHER, F., Die datierten Handschriften der
Österreichischen Nationalbibliothek von 1401 bis 1450 (Katalog der
datierten Handschriften in lateinischer Schrift in Österreich 2), Wien
1971, sv. II/1, 22; II/2, Abb. 301; SCHWARZENBERG, K., Katalog
der kroatischen, polnischen und tschechischen Handschriften der
Österreichischen Nationalbibliothek (Museion. Veröﬀentlichungen
der Österreichischen Nationalbibliothek N. F. 4. Reihe, 4. Bd.) Wien
1972, s. 11–12; STEJSKAL, K., Nové poznatky o iluminovaných
rukopisech husitské doby, Český časopis historický 93, 1995, s. 419–
425, zde 420; TÝŽ, Problematika datování a původu iluminovaných
rukopisů z let 1420-1450, in: Podzim středověku: vyhraňování
geograﬁckých teritorií, městská kultura a procesy vzniku lokálních
uměleckých škol ve střední Evropě 15. století, Brno 2001, s. 33–43.
12
ŠÁROVCOVÁ, M., Jan Květ a Martinická bible in: Tvarujete si sami?,
Sborník 3. sjezdu historiku uměni, 25–26. září 2008, ed. BARTLOVÁ,
M.–LÁTAL, H., Praha 2011, s. 274–285, zde s důkladným zkoumáním
provenience; TÁŽ, Martinická bible, in: HORNÍČKOVÁ, K.–ŠRONĚK,
M. (eds.), Umění české reformace 1380–1620. Praha 2010, kat. č.
V/14, s. 125–127.
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2. Biblia, Vídeň, ÖNB cod. 1217, fol. 3v, Iniciála I/n principio/ s vyobrazením Stvoření světa (Genesis). 1434, Fotosammlung Otto Pächt

1. Martinická bible, Praha, Knihovna AV ČR 1 TB 3, fol. 11v, iniciála
I/n principio/ s vyobrazením Stvoření světa a Mučenické smrti
M. Jana Husa (Genesis)

je zařazeno Compendium historiae in genealogia Christi
Petra z Poitiers, biblický „rodokmen spásy“ zpracovaný pro snadnější zapamatování v podobě schemat
(fol. 2v–7v).13 Součástí kodexu je dále výklad abecedně
seřazených hebrejských jmen (Interpretatio nominum
hebraicorum, fol. 403r–423r) připisované Stephanu
Langtonovi, rejstřík čtení z epištol a evangelií v průběhu
církevního roku (Registrum epistolarum et evangeliorum per circulum, fol. 423r–427r), Summarium biblicum
metricum cum commentario Alexandra de Villa Dei, jenž
hlavní biblické události sepsal pro snadnější zapamatování ve 212 verších (fol.427r–430v), a přehled obsahu knih
Makabejských (Capitulacio in libris Machabeorum, fol.
13

Schemata mají didaktickou funkci, ulehčují proces zapamatování.
Užívalo se jich při výuce na univerzitách, Petr z Poitiers např. nechával
malovat schemata chudým studentům na plátno.

432r–432v). Biblická genealogická schemata mají v Martinické bibli jednoduchou podobu bez figurální složky,
čímž se liší například od výpravných rukopisů klášterní
provenience.14 Text Vulgáty doprovázejí na okrajích četné
odkazy na biblickou konkordanci, odkazy k pařížskému
korektoriu se správnějšími variantami latinského překladu a přípisy označující pasáže určené ke čtení v liturgii.
Na počátku knihy Genesis najdeme například na okraji
stránky vedle vyobrazení Upálení mistra Jana Husa následující glosy:
• 1) Ysais 44f et 45e–odkaz na Izájáše 44, 6 : haec dicit
Dominus rex Israhel et redemptor eius Dominus
exercituum ego primus et ego novissimus et absque me non est deus (Toto praví Hospodin, král
Izraele, jeho vykupitel, Hospodin zástupů: „Já
jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha
není) a 45, 5: ego Dominus et non est amplius extra me non est deus. (Já jsem Hospodin a jiného
už není, mimo mne žádného Boha není).
14

FINGERNAGEL, A., De fructibus carnis et spiritus. Der Baum
der Tugenden und der Laster im Ausstattungsprogramm einer
Handschrift des Compendiums des Petrus Pictaviensis (Wien,
Österreichische Nationalbibliothek, Co. 12538), Wiener Jahrbuch für
Kunstgeschichte 1994, s. 111–123.
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• 2) Jo[hannes] [prim]a (rubrikováno červeně)–Jan
1: In principio erat Verbum et Verbum erat apud
Deum et Deus erat Verbum, hoc erat in principio
apud Deum … (Na počátku bylo Slovo, to Slovo
bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh…).
• 3) h[ic] vastitas et vacuitas–vztahuje se ke Gn 1,2
– „inanis et vacua“.
• 4) i[n]composita–vztahuje se ke Gn 1,2 „vacua“.
• 5) Je[remias] 4g – Jeremjáš, 4,23: aspexi terram et
ecce vacua erat et nihili et caelos et non erat lux
in eis (viděl jsem zemi, a hle, je pustá a prázdná,
nebesa jsou beze světla) - vztahuje se ke Gn 1,2.
• 6) Y[sais] 45c – Izajáš 45,3- jedná se spíše o 45, 7:
formans lucem et creans tenebras faciens pacem
et creans malum ego Dominus faciens omnia haec
( já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj
a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto
věci)- vztahuje se ke Gn 1,3.
• 7) h[ic] sit lux et fuit lux–vztahuje se ke Gn 1,3 „Fiat
lux et facta est lux“.
• 8) h[ic] sit - vztahuje se ke Gn 1,6 „Fiat firmamentum“.
• 9) [secunda] [ad] Cor[inthios] 6 f – 2 K 6,6, jedná
se spíše o 2 K 6,14: nolite iugum ducere cum
infidelibus quae enim participatio iustitiae cum
iniquitate aut quae societas luci ad tenebras (Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí?
A jaké spolužití světla s temnotou?).
• 10) M[at]t[heus] a d–Mt, verše A-D.15
Rukopis je typem bible určené ke studiu, exegezi,
výuce a kazatelské činnosti, který umožňoval sledovat
obsahové souvislosti biblického textu. Původní majitel
rukopisu byl teologicky vzdělaný a patřil patrně k universitním kruhům. Od běžné, levnější produkce biblických
rukopisů se Martinická bible liší provedením, je psána
pečlivě na dobře opracovaném, jemném pergamenu
pravidelnou knižní kurzivou. Text je přehledně uspořádaný, rubrikovaný, s červeně proškrtanými velkými
písmeny. Orientaci ulehčují jednoduché červené a modré
lombardy. Text člení 55 lombard zdobených fleuronnée,
108 ornamentálních iniciál malovaných krycími barvami
a plátkovým zlatem a 5 figurálních iniciál. Ačkoli figurální
složka je redukována na pouhých pět iniciál, nemohlo
být pořízení rukopisu levnou záležitostí, objednavatel
musel disponovat značnými finančními prostředky.

3. Martinická bible, Knihovna AV ČR 1 TB 3, fol. 27r, iniciála H/ec
sunt nomina/ s Izraelci odcházejícími do Egypta (Exodus)

Systém výzdoby vychází z prototypu pařížského
exempla s drobnými iniciálami na počátku jednotlivých
knih a předmluv, jejichž ikonografii ovlivnila exegeze
svatoviktorské školy. V Martinické bibli je u vstupní
předmluvy F/rater Ambrosius/ tradiční vyobrazení
sv. Jeronýma, jenž předává bratru Ambrožovi dopis
pro kněze Paulina. Na počátku Genesis je v iniciále I/n
principio creavit Deus/ schematicky zobrazeno Stvoření
světa. Exodus uvádí iniciála H/ec sunt nomina/ s Izraelci
odcházejícími z Egypta (obr. 3), další figurální iniciály
pak převáději v obraz incipity knih, u Numeri v iniciále
L/ocutus est dominus/ hovoří Hospodin k Mojžíšovi
na Sínajské poušti (obr. 4) a u knihy Deuteronomium hovoří Mojžíš k Izraeli v iniciále H/ec sunt verba/.16 Ostatní
knihy uvádějí ornamentální iniciály (obr. 6, 8).
Z tradice biblického obrazového doprovodu zcela vybočuje scéna s Husovým upálením, která
byla - patrně dodatečně – na přání majitele přimalována
k iniciále se Stvořením světa na fol. 11v. Jaké byly důvody
umístění výjevu právě na toto místo? Jakou má souvislost
16

15

Janu Hrdinovi děkuji za transliteraci a určení marginálních glos.



HLAVÁČKOVÁ, H., Relationship of Illumination to the Text of Bible
in Pre-Hussite Era, Umění XL, 1992, s. 266–271.
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4. Martinická bible, Knihovna AV ČR 1 TB 3, fol.46v, iniciála L/ocutus/ s Hospodinem promlouvajícím k Mojžíšovi (Numeri)

Stvoření světa a upálení M. Jana Husa? Hus se otázkou
stvoření zabýval v traktátu De sex erroribus, který byl
veřejnosti dobře známý, neboť jej Mistr nechal napsat
na stěnu Betlémské kaple.17 Hus ve spise vystoupil proti
„bláznovství kněží“, kteří se domnívají, že tvoříce tělo
Boží jsou důstojnější než Panna Maria, která Boha, Ježíše
Krista, porodila jednou, zatímco každý kněz jej může
stvořit mnohokrát. Pravděpodobnější však bude jiná
souvislost. Obličej Husa je umístěn blízko glosy, která
patrně odkazuje na vztah oddělení světla od tmy ve verši
Genesis 1,4: Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo
od tmy a verše 2. listu sv. Pavla Korintským 6,14: Nedejte
se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má
společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití
světla s temnotou? Upálení Husa je obrazovou glosou,
exegezí aktualizující Gn 1,4. Hus je ukázán jako světlo,18
jako zastánce Boží spravedlnosti, jenž v boji s temnotou
podstoupil smrt ohněm. Hus je představen jako mučedník pro Boží pravdu následující Krista.19 V kontextu dějin
světa chápaných jako dějiny spásy bylo šest dní Stvoření
vykládáno alegoricky jako šest světových věků20 Pavlův
dopis Galatským 6,14–15 umožňoval interpretovat Genesi
jako předobraz nového stvoření v Kristu,21 první epištola
17
HUS, J., De sex erroribus, ed. RYBA, B., in: Betlémské texty,
(Památky staré literatury české 11), Praha 1951, s. 39–63, 65–103,
v českém, rozšířenějším zpracování O šesti bludiech: O Znamenav
šest bludóv, jimiž mnozí mohli by býti zavedeni, položil sem písmo
svatých u Betlémě na stěně, aby sě jich lidé vystřiehli: prvý blud
o stvoření....
18
Hus byl oslavován jako lumen predicatorum excellentissimum, srv.
HOLETON, D. R., VLHOVA–WORNER, H., A Remarkable Witness
to the Feast of Saint Jan Hus, in: The Bohemian Reformation and
Religious Practice 7 (2009), s. 156–184, zde 162, 163, 175.
19
MOLNÁR, A. Husovo odvolání ke Kristu, in: ŘÍČAN, R. (ed.),
Husův sborník, Praha 1996, s. 73–83, vidí v imitatio Christi hlavní
princip Husovy víry.
20
Sed quid allegorice sex dies, nisi sex mundi aetates signiﬁcavit?
Bruno Astensis, Expositio in Pentateuchum, PL 164, 160.
21
Já však se zanic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše

5. Bible Zamojských, Praha, Národní knihovna ČR XVII C 56, fol. 45r,
iniciála I s Mojžíšem před Hospodinem (Leviticus)

Korintským 15,22 Ježíše jako druhého, nového Adama.22 Typologická dvojice Adam–Kristus, které se hojně
užívalo v exegezi, byla založená na rozdílu mezi oběma:
neposlušnost – pokora, strom – dřevo kříže, hřích–vykoupení.23 Stvoření Adama odpovídá inkarnaci Krista,
Kristus stojí na počátku nového věku, nového stvoření
a obnovení vztahu s Bohem, který Adam svým hříchem
ztratil. Proto v obrazovém cyklu Stvoření biblických rukopisů je často stvoření člověka šestého dne znázorněno
jako Prvotní hřích a sérii uzavírá medailon s Ukřižovaným
Kristem, který svou smrtí lidský hřích vykoupil.24 Toto
pojetí se odrazilo v liturgii, kdy se počáteční verše knihy
Genesis užívaly jako první čtení velikonoční vigilie, jak
to dokládá i Martinická bible.25 Hus v Martinické bibli
není sice znázorněn se svatozáří, avšak kontext Stvoření
světa naznačuje, že je chápán jako následovník Krista,
jako blažený, pronásledovaný pro spravedlnost, jehož
Krista, jímž je pro mne svět ukřižován a já pro svět. Neboť nezáleží
na obřezanosti ani neobřezanosti, nýbrž jen na novém stvoření.
22
Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života.
Tuto souvislost uvádí M. Šárovcová (pozn. 11), s. 125 jako důvod
umístění Husa vedle Stvoření světa.
23
LOUTH, A., Christian Commentary on Scripture I., Old Testament,
Genesis 1–11, Westmont 2001.
24
ZAHLTEN, J., Creatio Mundi. Darstellungen der sechs
Schopfungstage und naturwissenschaftliches Weltbild im Mittelalter,
Stuttgart 1979, k monograﬁi kriticky CONRAD, R., In the Beginning:
Theories and Images of creation in Northen Europe in the twelfth
century, Art History XXII, 1999, s. 3–55, zde 4.
25
Šárovcová (pozn. 3), s. 280.
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je království nebeské (Mt 5,10). Je mu přiznán status
svatého, jenž sedmého dne spočine u Boha ve věčném
pokoji.26 Hus a řada jeho blízkých byla ostatně přesvědčena o brzkém konci světa.27 Hus byl uctíván jako světec již
záhy po své smrti.28 Základem pro vznik Husova kultu se
kromě Husových dopisů z kostnického vězení, přirovnávaných k Pavlovým epištolám, stala relace Petra z Mladoňovic (c. 1390–1451),29 jenž jako písař Jana z Chlumu
fungoval v Kostnici jako jakýsi „ sekretář“ Husovy strany.
Po Husově upálení sepsal Zprávu o soudu a odsouzení
M. J. Husi v Kostnici, jejíž poslední, pátá část se stala
v českém překladu jako Husova Pašije trvalou součástí
české utrakvistické bohoslužby ve výroční den Husova
upálení až do Bílé hory.30 Mladoňovicův spis obsahoval
především dokumenty úřední povahy a záznamy kostnických projevů, přesto však řada formulací a metaforická
řeč vyvolává dojem, že text byl záměrně koncipován
jako paralela ke Kristovu životu, relace mohla být snad
zamýšlena i jako podklad pro budoucí proces svatořečení. Hagiografické Passio fidelis et cristianissimi magistri
nostri Iohannis napsal záhy po Husově smrti Jan Bradáček (Johannes Barbatus), jenž se patrně rovněž kostnic26
Srv.: Cur de die sabbato dicitur: Benedixit Deus diei septimo, et
sanctiﬁcavit illum, dum de aliis diebus hoc non legitur eum dixisse?
Ideo ut ostenderet sanctorum requiem post sex hujus saeculi
aetatum labores in aeterno sabbato, et benedicta requie quieturos,
sicut dicturus erit: Venite, benedicti Patris mei, et reliqua (Matth.
XXV, 34). Ideo et illa dies sine vespera legitur, quia ultima requies
sanctorum sempiterna erit. Et congrue quippe dicitur, sanctiﬁcavit et
benedixit, quia sancti ex benedictione Domini aeternam percipiunt
requiem – Angelomus Luxovensis, Commentarius In Genesin, PL 115,
125; Tempora quippe saecularia, sex aetatibus constant. Quibus
completis, audient a Domino: Venite, benedicti Patris mei; possidete
paratum vobis regnum a constitutione mundi (Matth. XXV, 34)…. Et
in ratione mystica, ille post sex mundi aetates sanctis ab omni labore
quiescendum, hic autem octavo tempore designat esse resurgendum,
Anselmus Cantuariensis,Homiliae et exhortationes, PL 158, 603
27
KEJŘ, J., Husovo odvolání od soudu papežova k soudu Kristovu.
Ústí nad Labem 1999; RYCHTEROVÁ, P., Jan Hus der Führer,
Märtyrer und Prophet. Das Charisma im Prozess der Kommunikation,
In: Das Charisma. Funktionen und symbolishe Repräsentationen,
Berlin 2008, s. 423–445, zde s. 431.
28
BARTOŠ, F. M., Jan Hus v bohoslužbě a úctě církve podobojí
a v podání prvního století po své smrti, Praha 1924; ČORNEJ, P.,
Husův kult v 15. a 16. století, Muzejní a vlastivědná práce. Časopis
společnosti přátel starožitností XXXIII/CIII, 1995, s. 247–248;
HOLETON, D. R., Oslava Jana Husa v životě církve, in: Jan Hus na
přelomu tisíciletí. Mezinárodní rozprava o českém reformátoru 15.
století a o jeho recepci na prahu třetího milénia. Papežská lateránská
univerzita Řím, 15.–18. prosince 1999. Ústí nad Labem 2001, s.
83–111; HOLETON, D. R., The Celebration of Jan Hus in the Life of
the Churches, Studia Liturgica 25, 2005, s. 32–59; HOLETON, D. R.,
VLHOVA–WORNER, H., A Remarkable Witness to the Feast of Saint
Jan Hus, The Bohemian Reformation and Religious Practice 7, 2009,
s. 156–184; BARTLOVÁ, M., Upálení sv. Jana Husa na malovaných
křídlech utrakvistického oltáře z Roudník, Umění 53, 2005, s. 427–
443.
29
Relatio (pozn. 8)
30
FIALA, Z., O životě a díle M. Petra z Mladoňovic, in: Petr
z Mladoňovic, Zpráva o mistru Janu Husovi v Kostnici, ed. FIALA, Z.,
Praha 1965, s. 9–30.



kého procesu zúčastnil.31 Metafory přirovnávající Husovo
utrpení ke Kristovým pašijím najdeme též u Jakoubka
ze Stříbra,32 jenž své betlémské kázání na výročí smrti M.
Jana příznačně začíná veršem Mt 5, 10: Beati qui persecutionem patiuntur propter iustitiam .33
Záhadnou zůstává totožnost muže v tmavém
plášti, s knihou v ruce a biretem na hlavě, který, otáčeje
se, odchází od hořící Husovy hranice. Květ jej považoval
za Petra z Mladoňovic. Domníval se, že byl objednavatelem biblického rukopisu a že kniha, kterou drží, je relace
o Husově mučednické smrti .34 Ačkoli i po vyjasnění
provenience rukopisu Martinou Šárovcovou zůstává, dle
mého názoru, Petr z Mladoňovic nadále jedním z možných objednavatelů bible, není příliš pravděpodobné,
že by kniha v ruce muže odkazovala k Mladoňovicově
zprávě. V úvahu patrně nepřichází ani vyobrazení viaticu,
který u sebe Hus nosil až do posledních dnů,35 ani Husova rukopisu bible, kterou podle mladší tradice měl Hus
s sebou nést až na hranici.36 Kniha je nejspíše „atributem“
sloužícím k identifikaci jinak schematicky zobrazené
postavy. Kniha je jednou z insignií univerzitních mistrů,
mezi které patřily dále biret a prsten.37 Muž je pravděpodobně univerzitním mistrem, jemuž byla blízká Husova
víra. Kniha může být i symbolem pravého evangelia,
které tento mistr jako jeden z „učedníků“ po Husově
smrti šířil.38
Výzdoba figurálních iniciál vznikla v dílně Mistra
krumlovského sborníku, produktivní iluminátorské dílně
působící v Praze od počátku druhého desetiletí do konce
30. let 15. století. Iluminátor získal své jméno podle iluminací rukopisu pocházejícího z Českého Krumlova KNM
III B 10, patrně z kláštera klarisek či františkánského konventu,39 který vznikl patrně na konci druhého desetiletí
15. století. Nejstarší práce tohoto iluminátora jsou dochovány v Geronském martyrologiu datovaném těsně před
rok 1410.40
31

BARBATUS, J., Narratio de supplicio Mag. Joh. Hus, ed. NOVOTNÝ
V., Fontes rerum Bohemicarum (dále FRB) VIII., Praha 1932, s. 14–24.
32
Dodatek k textu Jana Bradáčka, viz pozn. 31; srv. Rychterová (pozn
27) s. 433.
33
FRB VIII, s. 231.
34
KVĚT (pozn. 9), s. 192.
35
FRB VIII, 1932, s. 40; HLAVÁČEK I., Husovy knihy – Několikero
úvah o Husově bibliotéce a používání knih, in: Jan Hus mezi
epochami Sborník z mezinárodního sympozia, konaného 22. - 26.
září 1993 v Bayreuthu, Praha 1995, s. 90-95; HLEDÍKOVÁ, Z.,
Zpráva o hledání Husova breviáře, Český časopis historický 95, 1997,
s. 679–690.
36
VIDMANOVÁ, A., K tzv. Husově bibli, Studie o rukopisech 25,
1986, s. 33–45.
37
TŘÍŠKA, J., Rétorický styl a pražská univerzitní literatura
ve středověku, Praha 1975, s. 50.
38
Mohli bychom najít určitou analogii k ikonograﬁi Dimissio
apostolorum (Rozeslání apoštolů).
39
Knihovna Národního muzea III B10, BRODSKÝ, P., Katalog
iluminovaných rukopisů Knihovny Národního muzea v Praze, Praha
2000, kat. č. 25, s. 28–32.
40
STUDNIČKOVÁ, M., Las iluminaciones del Martirologio de
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7. Bible Zikmunda z Domažlic, Praha, Národní knihovna ČR, fol. 358r,
iniciála O/nus/ (Habacuc), sig. VIII A 8

6. Martinická bible, Praha, Knihovna AV ČR 1 TB 3, fol. 355v, iniciála
I/n principio/ (Evangelium secundum Ioannem)

Mistr krumlovského sborníku vypomáhal při
větších zakázkách Mistrům Martyrologia i v dalších
případech, například v Pražském misále ÖNB cod. 1850.
S nejvýznamnější pražskou dílnou počátku 15. století spolupracoval též na výzdobě Boskovické bible (Olomouc,
SVK M III 3) z let 1420–1425. Mistrovi krumlovského
sborníku se dále připisují dvě iniciály v Norimberské bibli z r. 1410 (Stadtbibliothek, Cent I/1),41 dílenskou prací
jsou iluminace Rabštejnského Nového zákona v Mnichově (BSB Clm 10024),42 část iluminací v Bibli Kongresové
knihovny ve Washingtonu (Library of Congress, MS 7),43
část iluminací Žaltáře Hanuše z Kolovrat z 30. let
15. století (NK, Osek) a blízká je i Květem zmiňovaná
bible cod. 1217. Nejmladší dochovanou prací dílny je
převážná část výzdoby vatikánského rukopisu Historia
scholastica Petra Comestora cod. vat. lat. 5697, který
byl dodatečně upraven domalováním erbů jako dar ZikUsuardo, in: Martirologio de Usuardo, volumen de estudios,
Barcelona, 1998, s. 93–162.
41
SUCKALE, R., Die Buchmalerwerkstatt des Prager Examerons. Ein
Beitrag zur Kenntnis der Prager Buchmalerei um 1400–1440, Umění
38, 1990, s. 401–418.
42
BOLDAN, K.–STUDNIČKOVÁ, M., Rabštejnský Nový zákon, Studie
o rukopisech 34, 2001, s. 97–111.
43
STEJSKAL, K., Nové poznatky o iluminovaných rukopisech husitské
doby, Český časopis historický 93, 1995, s. 419–425.

mundu Lucemburskému, musel tudíž vzniknout před
rokem 1437.44 Výzdoba Comestorovy Historie dobře
ukazuje, že se nejednalo o jediného mistra, nýbrž o větší
iluminátorskou dílnu s rozvinutou dělbou práce, kde
vedle sebe pracovalo několik malířů obdobného slohového projevu. Jak ukázal Karel Stejskal, je Martinické
bibli nejbližší výzdoba Bible Zamojských (NK XVII C
56), zhotovené po r. 1430 (obr.5).45 Část ornamentálních
iniciál Martinické bible46 (obr. 6, 8) se shoduje s iniciálami v Bibli Zikmunda z Domažlic z r. 1419, NK VIII A 8
(obr.7), rovněž blízké vídeňskému kodexu 1217. Vynikají
zvláštní barevností, založenou na kombinaci různých
odstínů modré, doplněné okrem, řídkým mušlovým
zlatem, stříbrem či zelenavou barvou. Iniciály tohoto
typu najdeme i v kodexech s Viklefovými texty z Národní
knihovny ČR III B 5 a X D 11 (obr. 9).47 Není bez zajímavosti, že majitelem posledně jmenovaného rukopisu
byl Petr ze Sepekova, děkan artistické fakulty v letech
1418, 1423 a 1430, rektor Univerzity Karlovy v r. 1425.48
Nejkvalitnější iniciály tohoto typu najdeme v Bibli Sixta
z Ottersdorfu (NK XIII A 3) z doby kolem 1430 (obr. 10).
V tomto rukopise provedl dvě figurální iniciály proroků
(fol. 253v, 254r) jeden z nejvýznamnějších iluminátorů
první třetiny 15. století, Mistr Mandevilla, který rovněž
patřil k dílně Mistrů Martyrologia.49 Přebírání dílenských
předloh vysvětluje, proč se barevnost a některé motivy
44

KRÁSA, J., Bible Purkarta Strnada z Janovic a Zikmundův
Comestor, Umění 17, 1969, s. 591–602.
STUDNIČKOVÁ, M., Petrus Comestor: Historia scholastica, in:
Sigismundus Rex et Imperator, Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds
von Luxemburg 1387–1437, Kat., ed. Imre Takács. Budapest–
Luxemburg 2006, Nr. 4.114, s. 402–404.
45
STEJSKAL–VOIT, kat. č.28, s. 52.
46
Fol. 75r,84r, 255v, 272r, 275v, 299v, 303r, 306r, 306v, 307v, 308r,
310v, 312r, 328v, 339r, 355v, 362v, 373v, 381r, 394r,397v, 408v, 413r,
417r, 418v, 422v.
47
STEJSKAL–VOIT, s. 51.
48
TŘÍŠKA, J., Životopisný slovník předhusitské pražské univerzity,
1348–1409, Praha 1981, s. 461.
49
STEJSKAL–VOIT, kat. č. 26, s. 51.
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iniciál Martinické bible podobají tapetám v pozadí Mandevillova cestopisu z druhého desetiletí 15. století.
Shrneme-li, většina slohových analogií k iluminacím Martinické bible se dochovala v rukopisech z 30. let,
přičemž převážnou většinu představují, jistě ne náhodou,
biblické rukopisy.50 Podoba iniciály s vyobrazením Stvoření světa v Martinické bibli a vídeňské cod. 1217 naznačuje, že se bible patrně zhotovovaly na prodej ve větších
sériích a jednotlivé exempláře se upravovaly podle
přání zákazníka; mohl být přimalován erb majitele, jeho
podobizna či jiná scéna. Martinická bible vznikla v době,
kdy se univerzitní mistři účastnili jednání se zástupci
basilejského koncilu a byla obnovována činnost artistické
fakulty pražské univerzity, přesnější datování rukopisu
a identifikace objednavatele však na základě dosavadních
znalostí není prozatím možná.
9. Johannes Wyclif, Opera, Praha, Národní knihovna ČR III B 5, 7r,
iniciála R

10. Bible Sixta z Ottersdorfu, Praha, Národní knihovna ČR XIII A 3,
fol.252v, 253r

PhDr. Milada Studniková, vystudovala dějiny umění a hungaristiku
na univerzitě Eötvöse Loránda v Budapešti, půlroční stáž v Ústavu dějin umění university ve Vídni. Po řadu let působí v Ústavu dějin umění
AV ČR, kde se zabývá českou knižní malbou, problematikou dvorského umění posledních Lucemburků a panovnických řádů. Autorka řady
8.Martinická bible, Praha, Knihovna AV ČR 1 TB 3, fol. 310v, iniciála

studií věnovaných především iluminovaným rukopisům (doprovodný

O/nus/ ( Malachias)

text faksimile Martyrologia z Gerony, Jenského kodexu, Kutnohorská
iluminace, stati a hesla v katalozích výstav Sigismundus Rex et Imperator, Karel IV., Rožmberkové). Zapojena do mezinárodní spolupráce
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KRÁSA, J., Husitský biblicismus, in: České iluminované rukopisy
13. / 16. století, Praha, 1990, s. 298–311.



(katalog iluminovaných rukopisů Rakouské národní knihovny ve Vídni), účast na zahraničních konferencích.
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Husitské hrady
Tomáš Durdík
Husitské vojenství představuje fenomén, který
tvoří jeden ze základních pilířů vojenství novověkého. Ve střední Evropě přineslo svým pojetím zásadní
změnu způsobu vedení boje, která mu zajistila zničující
úspěšnost a učinila z něj postupně předmět nápodoby
a inspirační zdroj pro podstatnou část Evropy. S ohledem
na tyto skutečnosti se mu dostalo a dostává zasloužené
badatelské pozornosti (např. Toman 1898; Durdík 1954;
Klučina 1985; Durdík 2008 a). Zmíněné zásadní změny
ve způsobu vedení boje i vojenství jako celku se pochopitelně musely odrazit i v boji o fortifikace a ve stavbě
opevnění nových, která se snažila s radikálně změněnou
situací vyrovnat.
Změněný způsob boje a zejména bouřlivý rozvoj dělostřelby přinesl těžkou zatěžkávací zkoušku i pro
české hrady a další fortifikace. Je symptomatické, že
v ní podstatně lépe obstály starší stavby než elegantní
a příjemné bydlení nabízející novostavby poklidného
14. století (poslední přehled současného stavu poznání
a problematiky vývoje českých hradů a nejúplnější bibliografie Durdík 1999; 2002 a; 2005; 2008 b; 2011). Husité též významným způsobem s ohledem na užití palných zbraní rozvinuli obléhací práce (poslední shrnutí
Durdík 2006).
Husitské vojenství zákonitě, jak již bylo uvedeno,
vyvolalo i zásadní zlom ve stavbě fortifikací (např. Durdík
1996 a; 2002 b; 2008 a. V rámci následného stručného
nástinu pochopitelně není možné zaujímat stanovisko
k některým probíhajícím diskusím či diskutovat s méně
pravděpodobnými interpretacemi a představami)
a v podstatě zcela přervalo předcházející poklidný vývoj
zaměřený především na obytnou reprezentační složku
hradu (např. Durdík 1996 b). Poprvé se to projevilo
v převratné podobě městských hradeb hlavního husitského centra – města Tábora (např. Menclová 1953;
1976; Durdík 2000; naposledy Razím 2007; obr. 1). Zde
do třicátých let vystavěná fortifikace přenášela hlavní tíhu
obrany na krytým střeleckým ochozem opatřenou parkánovou hradbu, kterou zajišťovaly různé typy bašt (včetně dvojbokých). Uzlovými body obrany se staly velké
polygonální dělostřelecké bašty či bateriové věže (Durdík
2009; v tisku) typu, který byl poté napodobován a v okolí Čech označován Tabor. Přední součást tohoto systému
představoval i nejstarší evropský polygonální barbakán
Nové (Pražské) brány (obr. 1) a v areálu přestavěného
staršího hradu Hradiště nejspíše i okrouhlá dělová věž
s odvětrávanými dělostřeleckými kobkami (Muk 1982;
Varhaník 1997; Líbal 1998; obr. 1).
Komplikovaná doba husitských válek nebyla
obecně pro stavbu nových hradů příliš příznivá. Početnější hradní novostavby jsou svázány prakticky pouze
s jedinou sociální skupinou a tou se stali zbohatlí husitští

1. Tábor. Nahoře vlevo: Celkové půdorysné schéma města a jeho
opevnění podle D. Menclové (kresba P. Chotěbor). Nahoře vpravo:
Axonometrický rekonstrukční řez horní části Kotnovské věže táborského hradu (podle J. Muka). Dole: Opevnění čela města na rekonstrukčním modelu D. Menclové.

hejtmané. V rámci nepočetných hradů, které si vystavěli
(např. Menclová 1976; Durdík 1991; 2000), se ještě s tak
dokonalým a promyšleným celkovým systémovým řešením, které představují táborské městské hradby, nesetkáváme. Přesto i zde registrujeme některé převratné prvky.
Zdůraznit je třeba skutečnost, že zbohatlí husitští hejtmané si ovšem stavěli především svá soukromá sídla. Protože
pocházeli většinou z prostředí nižší šlechty, jejímiž sídly
nebyly hrady, ale tvrze, i jejich nová sídla se svým zejména obytným standardem blíží spíše tvrzím předcházejícího období. Hradní novostavby nedosahovaly velkých
rozměrů a jejich řešení bylo většinou velmi jednoduché.
Obytnou stavbu nejčastěji představuje čtverhranná obytná věž či věžovitý palác (obr. 2). Stavebníci svým novým
hradům často (zejména v počátečních stadiích husitských
válek) dávali (stejně jako tomu bylo v případě Tábora)
biblická či symbolická jména (např. Kalich /Smetana–Gabriel 1982/, Panna Marie /Gabriel–Panáček 1998/, Sion
/např. Jánská 1965/, Oltářík /Lehký–Sýkora 2010/, Pravda
/Durdík–Štauber 1995/, Lapis refugií (Kolín /např. Rišlink 2003 a; 2003 b/), ústup revoluční euforie se ke konci
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rakterovým vlastnostem svého stavebníka) budován jako
soukromé sídlo, ale především jako opěrný mocenský
bod (Smetana–Gabriel 1982). Před vlastní hrad na vrcholu výrazného kopce (obr. 3) zde vybíhá podél přístupové
cesty protáhlé dělostřelecké opevnění ohrazené pouze
zemními náspy a ukončené mohutnou okrouhlou dělostřeleckou zemní baštou. Ta umožňovala osazení větším
počtem děl, která mohla účinnou palbou pokrýt jak
přístupovou komunikaci, tak udržet palebná postavení
a síly případných obléhatelů v dostatečné vzdálenosti
od vlastního hradu. Vzhledem k situování hradu na velmi
strmém návrší tato jediná bašta k zajištění bezpečnosti
hradu zcela postačovala. Kromě toho se zde ještě v ohybu cesty na hrad nacházela opevněná plocha, nejspíše
tábořiště vojsk.

2. Oltářík. Nahoře vlevo: Zříceniny hradu ve 40. letech 19. století
na rytině W. Donatha z knihy F. A. Hebera. Nahoře vpravo: Půdorys
hradu (podle D. Menclové). Dole: Obytná věž (foto M. Sýkora).

husitských válek projevil ve jménu hradu Nevděk (Frolík
1978). Husitští hejtmané si ovšem byli velmi dobře vědomi nebezpečí, které znamenalo obléhací dělostřelectvo,
s nímž běžně pracovali. Pokud toto nebezpečí při volbě
staveniště v podstatě neignorovali ( jak překvapivě učinil
např. Jan Roháč z Dubé na Sionu), nebo pokud poloha
hradu nebyla determinována starší situací ( jako v případě přestavby pobořeného kláštera v nároží městských
hradeb Kolína nad Labem na hrad Bedřicha ze Strážnice), volili záměrně a to i za cenu nemalých provozních
komplikací pro novostavby extrémně položená staveniště. Nejčastěji šlo o vysoká osamělá návrší, která nebylo
možno přímo ohrozit střelbou ze sousedních výšin (např.
Oltářík /obr. 2/, Starý Berštejn /Gabriel – Panáček 2000;
obr. 3/, Nevděk, Zelená Hora /Berndorf 1927/, Vranov /
Peřina 2009/, Kalich, Panna Marie, Kunětická Hora
/Menclová 1976/).
V rámci stavebního řešení těchto hradů pokrokové obranné prvky ještě registrujeme spíše výjimečně.
V nároží vnějšího opevnění Starého Berštejna např.
stávala okrouhlá boční střelby schopná věž či spíše bašta
s velmi slabými stěnami. Skutečně převratné novinky pak
nalézáme pouze na dvou hradech.
Prvým je Kalich Jana Žižky z Trocnova, jediný
z hradů husitských hejtmanů, který nebyl (úměrně cha

3. Nahoře: Kalich. Vlevo: zadní část hradu ve 40. letech 19. století.
Rytina J. Rotha podle kresby C. Brantla z knihy F. A. Hebera. Vpravo:
Půdorys hradu (podle D. Menclové, kresba P. Chotěbor). Dole: Starý
Berštejn. Letecký snímek (foto M. Gojda).

Druhý případ představuje hrad Sion Jana Roháče z Dubé (např. Janská 1965). Zde z obvodu jádra
hradu, stavěného především jako pohodlné a překvapivě
bezstarostné (vodní zdroj se nacházel mimo opevněnou
plochu) sídlo v ne zcela výhodné poloze, vystupuje
nepravidelně polookrouhlá nekrytá zděná dělostřelecká
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další bojovníci mohli zimovat mimo opevněnou plochu
v lehkých stavbách ve svahu podél přístupové cesty.
Bratři Bernart a Bartoš z Valečova využili na hradě
Valečově (Chotěbor 1980; Gabriel–Peřina–Podroužek
2007) na vlastní hrad navazujícího rozměrného pískovcového skalního útvaru, v němž vzniklo množství do skály
vysekaných i povrchových obytných objektů (obr. 4).
Opevnění celého, malé městečko připomínajícího sídliště
pak tvořily zejména strmé skalní stěny, mezery mezi nimi
byly uzavřeny dřevem.
Oba bratři reaktivovali i starší zaniklé skalní hrady
v oblasti Mužského, zejména Hynštu a Drábské světničky
(např. Menclová 1951–1952; obr. 5).
Ke vložení hradu husitského hejtmana do stávajícího města došlo zcela výjimečně na místě zaniklého kláštera v Kolíně. I zdejší nevelké sídlo Bedřicha ze Strážnice
(obr. 6) však spíše navazovalo na tvrze předcházejícího
období.

4. Nahoře: Sion. Vlevo půdorys jádra hradu, vpravo jeho hmotová
rekonstrukce. Ve středu vlevo: Sion, polookrouhlá bašta v pohledu
ze zvedací plošiny. Ve středu vpravo: Kunětická Hora, pohled z jádra
do přední části hradu. Stav v 70. letech 20. století. Dole: Valečov.
Celkový plán hradního areálu a navazujícího opevněného sídliště.
Pískovcové skály černě. Kresby P. Chotěbor, foto autor.

bašta (obr. 4), jejíž interiér byl následně v rámci horečného zlepšování obranyschopnosti hradu vyplněn hliněným
zásypem.
Další významnou novinkou, se kterou se nejprve
setkáváme na hradech husitských hejtmanů, byl vznik samostatné předsunuté dělostřelecké obrany schopné bašty
(poslední shrnutí Durdík 2000). Stalo se tak nad ve svahu situovaným hradem Jakoubka z Vřesovic ve Žluticích.
Na vrcholu zmíněného svahu byla vystavěna předsunutá
bašta Mazanec, která se však záhy změnila ( jistě i s ohledem na své dimenze) v regulérní hrad.
V několika případech husitští hejtmané kombinovali své sídlo s opevněným zimovištěm polních
vojsk. Případ Kalicha Jana Žižky z Trocnova byl již
uveden. Dalším hejtmanem byl Diviš Bořek z Miletínka
na hradě Kunětická Hora (obr. 4). Zde si do zřícenin
staršího velkého zjevně královského (Durdík 2003) hradu
na dominantním návrší vložil své nevelké, tvrzi podobné
sídlo. Zbytek staršími hradbami ohrazené plochy s velkou okrouhlou věží pak použil uvedeným způsobem,

5. Drábské světničky. Nahoře řez skalními bloky, dole rekonstrukce
dřevěné zástavby na jejich povrchu. Podle D. Menclové.

Plné docenění a zhodnocení novinek husitského
vojenství i fortifikační architektury a praktických poznatků zejména s možnostmi a účinností artilerie přineslo
v rámci stavby fortifikací zákonitě až období po ukončení
husitských válek (např. Durdík 1996). Zlom, který opevnění Tábora i některá řešení užitá na husitských hradech
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kých opevňovacích systémů aktivní dělostřelecké obrany
tak byla nastoupena v husitských Čechách.
Jak již bylo naznačeno, husitské vojenství spolu
se způsobem boje hotovosti švýcarských kantonů, flanderských městských milic či nasazením anglických lučištníků znamenalo prakticky zlom vedoucí k zániku klasického středověkého feudálního vojenství, a to i na poli
stavby fortifikací a boje o ně. Představuje tak doposud
stále ještě v úplnosti ne zcela doceněný základ vojenství
novověkého.
Tato práce byla zpracována v rámci řešení grantu MK ČR
DB06P01OPP004 České hrady – záchrana pramenů

6. Kolín nad Labem. Rekonstrukce situace hradu (bez vodní
věže – soukres půdorysu současného stavu a historických plánů).
1 – dochované zdivo městské hradby z 13. století
2 – zdivo téže hradby dochované v úrovni suterénu
3 – zdivo městského opevnění doložené historickými plány
4 – dochované zdivo hradu z konce 30. let 15. století (u jihovýchodního křídla s možným využitím zdiva staršího kláštera)
5 – zdivo hradu jádra dochované v úrovni suterénu
6 – zdivo jádra hradu doložené historickými plány
7 – historickými plány doložené snad středověké zdivo jádra hradu
8 – historickými plány doložené eskarpová (t.j. linie parkánové hradby městského opevnění) a kontreskarpová zeď příkopů
9 – dochované pozdně gotické zdivo předhradí
10 – historickými plány doložené opevnění předhradí
11 – patrně pozdně gotické zdivo v jádře
12 – historickými plány doložená plocha příkopů
13 – současné zástavba
Kresba V. Durdík.

ve vývoji středoevropské fortifikační architektury znamenaly, však byl zcela zásadní. Formou polygonálních bašt,
zemních fortifikací, ať již s obezdívkou či bez ní, a dalšími
prvky zde byly položeny doposud obecně plně nedoceněné základy evropského novověkého fortifikačního
stavitelství, které se po ukončení husitských válek díky
ochotně zaměstnávaným českým vojenským specialistům
rychle rozšířily po celé Evropě. Cesta ke vzniku novově
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Rudolf Urbánek
Drobná glosa k portrétu historika
Jaroslav Boubín
Podstatnou skupinu mezi významnými slánskými rodáky představují přední čeští historikové. Koncem
19. století zde dokonce spatřili světlo světa hned dva
z nich – Rudolf Urbánek a Václav Vilém Štech. Tento
příspěvek je věnován pouze prvnímu (a to staršímu)
z nich, a tak si nejprve stručně zrekapitulujme alespoň
jeho základní životní data.1 Narodil se ve Slaném 7. září
1877. Pocházel z rodiny, jež patřila spíše do nižších
středních vrstev. Po absolvování slánského gymnázia, kde
jeho zájem o dějiny a literaturu podporoval a kultivoval
profesor Václav Štech,2 otec již zmíněného V. V. Štecha,
odešel mladý Urbánek do Prahy, aby zde na filozofické
fakultě studoval v letech 1896–1901 historii. Patřil k žákům Jaroslava Golla, takže mohl být později vnímán také
jako jeden z výrazných představitelů tzv. Gollovy školy.3
V roce 1901 získal doktorát filozofie, který mu byl udělen
na základě disertace Řehoř Heimburk ve službách krále Jiřího.
Následující léta prožil Urbánek jako většina Gollových žáků a stal se středoškolským profesorem dějepisu a zeměpisu. Po nedlouhém působení na gymnáziích
v Hradci Králové a v Pardubicích se vrátil do rodného

1

Dosavadní literatura o Rudolfu Urbánkovi není příliš rozsáhlá.
Rozbor jeho díla předložil František KUTNAR, in: TÝŽ –MAREK, J.,
Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví II, Praha 1977,
s. 257–262, který zde navázal na svou starší jubilejní stať, již otiskl
TÝŽ, Osmdesát let Rudolfa Urbánka, Časopis společnosti přátel starožitností 65, 1957, s. 129–132. O Urbánkově životě se lze více dočíst
v dobových nekrolozích; srovnej ŠINDELÁŘ, B., Za akademikem
Rudolfem Urbánkem, Československý časopis historický 10, 1962,
s. 629–632; MAREK, J., Za Rudolfem Urbánkem, Brno v minulosti
a dnes 5, 1963, s. 245–251. Z poslední doby k Urbánkovi srovnej například SLÁDEK, M., Svatba pana profesora a co jí předcházelo aneb
Rudolf Urbánek, Slaný a Louny, Slánské rozhovory 2006, Slaný 2007,
s. 31–35; BOUBÍN, J., Rudolf Urbánek, historik husitského a poděbradského věku, in: Historici na brněnské univerzitě. Devět portrétů,
vyd. Tomáš Borovský, s. 83–96. Z drobnějších příspěvků srovnej
například KUCHYŇKA, Z., Rudolf Urbánek – historik poděbradského
věku, in: Slaný. České město ve středověku, Kladno–Slaný 1997, s. 45.
Urbánkovu pozůstalost, jejíž podstatná část byla odevzdána do Literárního archivu Památníku národního písemnictví v Praze hned v roce
1962, krátce po jeho smrti, zpracoval Pavel KŘIVSKÝ, Rudolf Urbánek (1877–1962), Praha 1974. Viz též M. SLÁDEK, Na okraj literární
pozůstalosti Rudolfa Urbánka, in: Slaný. České město ve středověku,
s. 46. Téměř kompletní bibliografie Urbánkova díla je obsažena in:
URBÁNEK, R., Z husitského věku. Výbor historických úvah a studií,
Praha 1957, s. 275–289.
2
Vzpomínky na něj později otiskl URBÁNEK, R., Náš pan učitel (Večer Václava Štecha), Slánské večery 3, 1929, s. 13–20.
3
K otázce Gollovy školy, její vnitřní diferenciace, k rozporům mezi
jejími jednotlivými křídly a někdy i k Urbánkovu místu v nich srovnej
například KUTNAR, F. – J. MAREK, Přehledné dějiny II; MAREK, J.,
Jaroslav Goll, Praha 1991; ŠTAIF, J., Historici, dějiny a společnost.
Historiografie v českých zemích od Palackého a jeho předchůdců
po Gollovu školu, 1790–1900, II, Praha 1997; Jaroslav Goll a jeho žáci.
Ed. BLÜML, J.–BLÜMLOVÁ, D.–JIROUŠEK, B., České Budějovice–Pelhřimov 2005,; B. JIROUŠEK, B., Jaroslav Goll. Role historika v české
společnosti, České Budějovice 2006.



Rodný dům ve Fortenské ulici č. p. 43 asi z 20. let 20. století. Urbánek
měl její zvětšeninu v pražském bytě; fotografie z archivu Památníku
národního písemnictví v Praze.

kraje a na nějaký čas zakotvil na gymnáziu v Lounech,4
aby posléze v roce 1909 odešel i odtud do vytoužené Prahy a začal učit na státní reálce v Karlíně. Nedlouho poté
se dostavil i obrat v jeho vědecké práci, jenž je patrný
v jeho publikační činnosti; s pozoruhodnou cílevědomostí se nyní upjal k tématům, jež ho hluboce zaujala
již v době studií.5 K jeho staršímu zájmu o české dějiny
15. století se ovšem přidružil i nový podnět, totiž nabídka
jeho staršího přítele Václava Novotného, aby se spolu
s ním i s dalšími dvěma kolegy6 ujal sepsání monumentálního výkladu českých dějin, v němž mu mělo připadnout
zpracování doby poděbradské a jagellonské. Urbánek byl
jediným z oslovených historiků, který se nabídnuté šance,
která ho mohla rázem uvést mezi elitu tehdejších českých
historiků, chopil s neobyčejným důrazem a rychle ukázal,
že při výběru svého spolupracovníka měl Novotný šťastnou ruku. Brzy se stal uznávaným spoluautorem díla, jež
si vytklo za cíl podat moderní a kritický výklad českých
dějin a které bylo vnímáno jako jeden z nejprestižnějších
podniků českého dějepisectví.
První dva svazky Urbánkova Věku poděbradského vyšly v poměrně rychlém sledu za sebou v letech
1915–1918 v pražském nakladatelství Jana Laichtra7
a mimo jiné výrazně napomohly k urychlení vědecké
kariéry svého autora. Hned v roce 1916 se Urbánek stal
4

Během svého působení v Lounech se Urbánek v roce 1908 oženil.
Z jeho manželství se Zdeňkou Scheinerovou se ještě v Lounech narodila dcera Emma (1909–1992), jež se stala vynikající knihovnicí, která
významně přispěla k poznání zvláště starší české knižní kultury.
5
Tento obrat ohlásila jeho vůbec první stať, v níž se zabýval dobou
poděbradskou a ve které se mohl opřít i o svou někdejší disertaci
věnovanou některým otázkám diplomatické aktivity krále Jiřího z posledních let jeho vlády; URBÁNEK, R., „Kancelář“ krále Jiřího, Český
časopis historický 17, 1911, s. 13–27.
6
Jedním byl Vlastimil Kybal, s nímž se Urbánek znal a přátelil již ze
Slaného, a druhým Bohumil Navrátil, který se později stal jeho kolegou na brněnské univerzitě.
7
URBÁNEK, R., Věk poděbradský I–II, Praha 1915–1918.
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docentem pražské filozofické fakulty, o rok později byl
přijat za člena Královské české společnosti nauk a v roce
1920 byl ustanoven jako první řádný profesor československých dějin na filozofické fakultě nově založené
univerzity v Brně.
Dvacátá a třicátá léta nejspíš představují vrcholnou éru Urbánkovy tvůrčí činnosti. Pokud jde o jeho
publikační aktivitu, ta v těchto letech zcela zřetelně kulminovala. V centru historikovy pozornosti stále zůstával
Věk poděbradský, i když jeho vydávání se výrazně zpomalilo.8 Stejně tak nelze pominout Urbánkovu mimořádnou
angažovanost při velkých jubileích 1924 (tj. 500. výročí
Žižkovy smrti) a 1934 (tj. 500. výročí Lipan), v jejímž
rozsahu patrně neměl mezi českými historiky konkurenci.9 Vedle toho se stal autorem mnoha dalších prací, jež
v tomto stručném přehledu nelze vůbec vypočítávat.10
Jestliže se během německé okupace stáhl
do ústraní a několik let přestal úplně publikovat,11
po roce 1945 již Urbánek patřil k nejuznávanějším autoritám české historické vědy. Tato skutečnost se projevila
i v řadě funkcí, jež tehdy zastával: v letech 1946–1952 byl
dokonce místopředsedou České akademie věd a umění.
Po jejím zrušení v roce 1952 se stal jedním z prvních akademiků v nově ustavené Československé akademie věd.
Třebaže se jeho pozdní, převážně jen drobné práce, podstatně míjely s tehdy preferovanou metodologií a tematikou, uctilo nakladatelství ČSAV osmdesáté narozeniny
velkého historika vydáním knižního souboru jeho studií12
a ještě oficiálnější pocty se mu dostalo udělením Řádu
práce. Patrně větší význam měl však pro Urbánka fakt, že
mohl odevzdat do tisku několik desítek let připravovaný
čtvrtý díl Věku poděbradského,13 který byl vydán ještě dříve,
než se život jeho autora 26. července 1962 v Praze uzavřel.
K Rudolfu Urbánkovi a jeho dílu lze samozřejmě
přistupovat z různých úhlů. Jeden z nich se však na tomto místě, tedy v rodišti významného historika, vnucuje
8
V tomto období vyšel 3. svazek: URBÁNEK, R., Věk poděbradský III,
Praha 1930.
9
K oslavě Žižkova jubilea připravil rozsáhlý sborník: Sborník Žižkův
1424–1924, red. URBÁNEK, R., Praha 1924. Zároveň publikoval celou řadu prací o Žižkovi; srovnej například URBÁNEK, R., Žižka v památkách a úctě lidu českého, Brno 1924; TÝŽ, Jan Žižka z Trocnova
1424–1924, Praha 1924; TÝŽ, Jan Žižka, Praha 1925. Z bibliografie
k Lipanům srovnej zvláště TÝŽ, Lipany a konec polních vojsk, Praha
1934; TÝŽ, Bitva u Lipan ve vývoji poznání historického, Vojensko-historický sborník 3, 1934, 1, s. 5–102.
10
Uvádím zde názvy alespoň některých jeho významnějších monografií: URBÁNEK, R., Konec Ladislava Pohrobka, Praha 1924; TÝŽ,
Husitský král, Praha 1926; TÝŽ, Dvě studie o době poděbradské, Brno
1929; TÝŽ, Prvních sto let utrakvismu (1419–1526), in: Československá vlastivěda IV. Dějiny, red. Václav Novotný, Praha 1932, s. 163–340;
TÝŽ, Vladislav Varnenčík. Skutečnost i legenda, Praha 1937.
11
V této době se Urbánek, pro mnohé značně překvapivě, obrátil
k výzkumu svatováclavských a svatoludmilských legend. Jeho obsáhlá
práce vyšla až po osvobození; srovnej R. URBÁNEK, Legenda t. zv.
Kristiána ve vývoji předhusitských legend ludmilských i václavských
a její autor I–II, Praha 1947–1948.
12
URBÁNEK, R., Z husitského věku. Výbor historických úvah a studií,
Praha 1957. Až na výjimky zde byly otištěny práce, jež byly publikovány již dříve.
13
URBÁNEK, R., Věk poděbradský IV. Čechy za kralování Jiříka z Poděbrad. Léta 1460–1464, Praha 1962.

Rudolf Urbánek po roce 1910, fotografie z archivu Památníku národního písemnictví v Praze.

obzvlášť silně – totiž takový úhel pohledu, který při
výkladu historických osobností s oblibou užíval sám
Urbánek. Mám na mysli jeho přesvědčení o mimořádné
úloze rodného místa a kraje pro utváření osobnosti a jejího díla. Takto například píše v jedné ze svých monografií
z dvacátých let: „Mezi člověkem i jeho rodným krajem
je úzká souvislost, jež i životu toho, kdo později odchází
jinam, vtiskuje svou nevyhladitelnou stopu, odlišující
jej od jiných. Tytéž zjevy, stále se vtírající jeho smyslům,
na něž on je nucen ustavičně svým způsobem reagovati,
nepřestávající souhra týchž, velikých i malých, zjevných
i skrytých činitelů, vzbuzují v něm trvalou životní náladu,
ustalují určitý druh temperamentu a jsou i kořeny jeho
pozdějších názorů.“14
Zcela v intencích uvedeného názoru tak Urbánek zdůrazňoval význam rodného kraje pro formování
osobnosti hlavních hrdinů svých prací. Například Žižka
by se podle něj nestal asi Žižkou, jak jej dnes známe,
kdyby nevyrůstal v jižních Čechách, tedy v krajině, jež
své děti takřka vychovává k hloubavosti, „k soustředěnému zamyšlení, ve vážné pohřížení v otázky dne i života“
a kde myšlenková jiskra se rozhořívá zvolna, zato tím
šíře a mocněji.15 Anebo Jiří z Poděbrad je podle něj téměř
nemyslitelný bez dětství a mládí prožitého v Polabí, tedy
v kraji zcela jinak utvářeném, kde podle Urbánkových
slov není rozhled příliš poután na věci blízké, třebaže
se neztrácejí z očí, a kde může zrak volně těkat po širém
obzoru, vzbuzuje přitom fantazii a ctižádost.16
14

URBÁNEK, R., Jan Žižka, s. 6.
URBÁNEK, R., Jan Žižka, s. 7.
16
URBÁNEK, R., Husitský král, s. 42.
15
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Jestliže tedy velký historik pociťoval nutnost
zdůrazňovat význam rodného místa a kraje pro utváření osobnosti hlavních protagonistů svých vědeckých
prací, pak se před námi otevírá otázka vlastní Urbánkovy
sebereflexe ve vztahu k jeho rodišti. Slaný je městem
s velmi výraznou husitskou minulostí; stěží lze pochybovat o tom, že Urbánek tuto minulost a vůbec husitskou
tradici chápal jako odkaz, který je třeba i nadále hájit
a rozvíjet. Listujeme-li Urbánkovými díly a hledáme-li
jeho zmínky o Slaném, nemůžeme si nevšimnout, s jakým
porozuměním líčí postoje Slánských především v 15. století. Díky své vnímavosti k jemnějším diferencím uvnitř
tehdejších politických seskupení je schopen i postihnout
specifičtější rysy slánské politiky a právě ty vyzdvihnout
s porozumivými sympatiemi. Vidíme to například v jeho
výkladech o vývoji městského svazu sdružujícího Žatec,
Louny a Slaný ve čtyřicátých letech 15. století. V nich
akcentuje pozici Slaného, který si z celé městské trojice,
tehdy úzce kooperující s tábory, zároveň zachovával největší otevřenost vůči rokycanovské variantě utrakvismu,
jíž měla patřit budoucnost.17 Slaný se tak v Urbánkových
historických výkladech stal reprezentantem právě takové
politické linie v Čechách 15. století, o níž můžeme vcelku
s jistotou prohlásit, že právě jí náležely nejsilnější Urbánkovy sympatie – totiž linie hlásící se na jedné straně jak
k táborskému husitství a k Žižkovi, tak na straně druhé
k rokycanovskému utrakvismu a k Jiřímu z Poděbrad.18
Slaný však není jen městem s výraznou husitskou minulostí, Slaný je navíc poměrně výjimečný i svou
mimořádnou úctou k Jiřímu z Poděbrad, a to zejména
pokud jde o množství údajných reprezentačních ikonografických památek na Jiříka, neboť v tomto ohledu s ním
lze srovnat pouze Prahu a Hradec Králové, tedy města
výrazně větší a významnější. Ale nedosti na tom. Slaný
je rovněž pravděpodobným rodištěm M. Šimona ze
Slaného, který nějaký čas působil i na dvoře krále Jiřího.
Prohlédneme-li si Urbánkovu bibliografii, zjistíme velmi
rychle, že žádnému z Jiříkových dvořanů Urbánek nevěnoval tak důkladnou pozornost jako právě Šimonovi.19
Hlavním motivem jeho soustředěného zájmu jistě nebyla
17

URBÁNEK, R., Věk poděbradský I, s. 478.
V tomto ohledu Urbánek vyzdvihl Slaný jako určitou „západočeskou“ obdobu Hradce Králové, tedy města, v němž nacházel asi
nejzřetelnější prolnutí tradice Jana Žižky a Jiřího z Poděbrad. Stojí
za zmínku, že i k tomuto městu choval nadprůměrné sympatie, jak
je zřejmé z jeho textů. Neodvažuji se rozhodnout, zda tyto sympatie
pramenily výlučně z jeho reflexe hradecké minulosti, jež mu, jako
zanícenému obhájci a interpretu Žižky i Jiříka, nutně musela v tom
nejlepším smyslu imponovat, anebo zda v nich zanechalo stopy i jeho
někdejšího působení ve východních Čechách a speciálně v uvedeném
městě. Naopak vůči Brnu, jež bylo dlouhodobě jeho hlavním působištěm, srovnatelné sympatie zřejmě vůbec nechoval; dokonce se tam
odmítl i s rodinou přestěhovat, ačkoli byl po desítky let profesorem
brněnské univerzity.
19
Srovnej zejména URBÁNEK, R., První utrakvistický humanista
Šimon ze Slaného, Listy filologické 65, 1938, s. 200–228, 335–347;
TÝŽ, M. Šimon ze Slaného. Skizza utrakvistického humanisty, in:
Pohledy do kulturních dějin Slaného a Slánska, Slaný 1938, s. 33–52.
Druhá z těchto studií byla znovu vydána in: TÝŽ, Z husitského věku, s.
249–261. K Šimonovi viz rovněž TÝŽ, Věk poděbradský IV, passim.
18



skutečnost, že se zřejmě jednalo o prvního známého
utrakvistického humanistu, ani jeho učenost a zcestovalost, ani jeho lékařské, případně i diplomatické působení
na Jiříkově dvoře. Šimon měl pro svého o několik set
let mladšího krajana přitažlivost především jako Jiříkův
současník, který údajně sepsal kroniku jeho vlády20
a navíc vytvořil i humanistický spis, jenž byl Jiříkovou
obhajobou. Z uvedeného hlediska není příliš podstatné,
že se žádné z těchto děl bohužel nedochovalo,21 neboť
Urbánek byl dozajista silně zaujat již pouhým faktem, že
jejich autorem byl jeho krajan, člověk pocházející z téhož
města, tedy z místa, k němuž si náš historik po celý život
prokazatelně udržoval silnou citovou vazbu. Jeho výrazné zaujetí Šimonem ze Slaného jistě přispělo k tomu, že
Urbánkovy výklady o jeho právě zmíněném středověkém
krajanu jsou nejenom pozoruhodně objevné, ale též
hluboce sympatizující. Urbánek si například nedovede
představit, že by mezi králem Jiřím a jeho humanistickým kronikářem mohlo dojít k nějakému nesouladu
nebo dokonce k roztržce, jak je zřejmé z historikových
úvah o příčinách vyřazení Šimona z poselstva, které
mělo v roce 1462 hájit před papežem královskou politiku
a zvláště kompaktáta.22
Asi jen stěží se ubráníme dojmu, že Urbánek
ve své představě vlastně kráčel ve stopách Šimona ze
Slaného a jako novodobý Jiříkův historik a obhájce
naplňoval Šimonův odkaz. Jeho mimořádné soustředění na problematiku doby poděbradské a zvláště jejího
vrcholného představitele, jeho celoživotní výzkum
a obhajobu království Jiřího z Poděbrad možná opravdu
lépe pochopíme, pokud se pokusíme jim porozumět
podobným způsobem, jaký Urbánek akcentoval v líčení
čelných protagonistů svých velkých historických prací.
Tedy pokud položíme nadstandardní důraz na formující
úlohu rodného místa a kraje, což v daném případě znamená pochopit celoživotní Urbánkovo dílo i v kontextu
slánské husitské a poděbradské tradice, k níž se tento
historik důrazně hlásil. Urbánek by možná napsal Věk
poděbradský, i kdyby se nenarodil ve Slaném; každopádně však zmíněná tradice představuje fenomén, který jeho
dílu dává pozoruhodné zakotvení, jež při jeho rozborech
určitě stojí za to brát v úvahu.

PhDr. Jaroslav Boubín, CSc. (1954), vystudoval Filozofickou fakultu
Univerzity Karlovy v Praze (obory archivnictví, dějepis), je vědeckým
pracovníkem Historického ústavu AV ČR. Publikuje práce týkající se
dějin husitství (například Petr Chelčický. Myslitel a reformátor, Praha
2005), vydává traktátovou literaturu 15. století.

20
Nelze ovšem vyloučit, že Šimonova kronika nepokročila ve svém
chronologickém záběru nad léta Jiříkovy zemské správy, tedy nad rok
1458.
21
Urbánek dokonce živil v sobě naději, že se mu nakonec podaří
obě ztracené Šimonovy práce někde nalézt; srovnej URBÁNEK, R.,
Z husitského věku, s. 261.
22
Srovnej například URBÁNEK, R., Z husitského věku, s. 259.
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Rudolf Urbánek a Masarykova univerzita1
Tomáš Pánek
Založení brněnské Masarykovy univerzity 28. ledna 1919 znamenalo úspěšné naplnění tužeb po zřízení
českého vysokého učení na Moravě a vedle toho také
velkou měrou ovlivnilo profesní kariéry mnoha pražských vysokoškolských učitelů, kteří v novém brněnském
působišti našli uplatnění. Jedním z nich byl i tehdejší
docent českých dějin na Karlově univerzitě (od roku
1916) Rudolf Urbánek (1877–1962), jenž byl v srpnu 1920
jmenován řádným profesorem československých dějin
Masarykovy univerzity,2 čímž se stal nejmladším členem
trojlístku „otců zakladatelů“ nového brněnského historického semináře. Druhým historikem přibyvším z Prahy
byl Julius Glücklich (1876–1950) a ředitelem pracoviště
se stal již dvacet let v Brně působící Bohumil Navrátil
(1870–1936), přičemž oba byli ustanoveni jako profesoři
dějin všeobecných.
V předkládané studii se pokusíme odpovědět
na otázku, jaký byl vztah slánského rodáka R. Urbánka k Brnu a čím byl ovlivňován, přiblížíme si rovněž
jeho vlastní aktivitu v semináři (zejména přednáškovou
činnost) a v závěru se pokusíme zhodnotit Urbánkův význam pro nové centrum univerzitní historiografie v Brně
– to vše s ohledem na meziválečné období, v němž spatřujeme klíčovou dobu jeho aktivity v moravské metropoli.3
Na základě studia pramenů a literatury můžeme
hned v úvodu konstatovat, že poměr Rudolfa Urbánka
k Brnu byl spíše chladný, ba dokonce, že tamější působení vnímal do určité míry jako „vyhnanství.“ Podobně jako
na mnoho brněnských kolegů působil totiž i na něho
mocně magnetismus Prahy a tamní nejstarší středoevropské univerzity. Získat uplatnění v matce všech měst se
pokoušel jako středoškolský učitel již v prvním desetiletí
dvacátého století, ale pedagogem na reálce v Karlíně se
stal až na podzim 19104 a sám v konceptu svých pamětí
tuto událost nazval „Dobytí Prahy.“5 Urbánka zřejmě
k Praze poutaly dva základní faktory. Prvním byla jeho
1

Studie je přepracovanou kapitolou magisterské diplomové práce
Historický seminář filosofické fakulty Masarykovy univerzity v meziválečném období obhájené v roce 2010 na Historickém ústavu FF MU.
2
LAPNP, Staré Hrady, fond Rudolf Urbánek, kart. 5, jmenovací dekret
z 29. srpna 1920.
3
Urbánek v roce 1940 dobrovolně zažádal o pensionování, když byl
již předtím dán na tzv. dovolenou s čekatelným, a od října tohoto
roku byl pensionován. Po osvobození se ještě aktivně zapojil do obnovení studia historie na Masarykově univerzitě, když mu byl v roce
1945 zrušen dekret o pensionování, od roku 1947 působil po dovršení sedmdesáti let jako čestný profesor a brněnskou filosofickou fakultu definitivně opustil v roce 1950. Poválečné období však představovalo již epilog Urbánkovy akademické kariéry spojené s přebíráním
pomyslné štafety mladšími kolegy. Viz AMU, Brno, fond A2 Filosofická
fakulta, osobní spis Rudolf Urbánek, služební výkaz.
4
O Urbánkově usilovném snažení svědčí celkem 23 žádostí o přeložení do Prahy z let 1905–1910. Viz LAPNP, Staré Hrady, fond Rudolf
Urbánek, kart. 1, žádosti o přeložení do Prahy.
5
Tamtéž, kart. 85, poznámky k připravovaným pamětem (zejména
mládí).

Portrét R. Urbánka z ateliéru J. F. Langhans (1937), fotografie z archivu Památníku národního písemnictví v Praze.

roku 1905 započatá spolupráce s Václavem Novotným na
Laichterových Českých dějinách, v nichž měl vylíčit dobu
poděbradskou a jagellonskou, a s tím související potřeba
být v blízkosti hlavních pražských archivů a knihoven.
Vedle toho ale také pomýšlel na perspektivu získání profesury na Karlově univerzitě,6 kde vysokoškolskou kariéru
zahájil za první světové války habilitací.
Ve dvacátých letech však byly obě pražské stolice
československých dějin pevně drženy Josefem Pekařem
a Václavem Novotným a čas slánského rodáka přišel až
s úmrtím posledně jmenovaného v červenci 1932. V následujících měsících se Urbánek pokoušel pro sebe získat
v Praze podporu zejména u vlivného Josefa Šusty,7 který
však údajně neměl valného mínění o jeho odborné práci.8
Vyhlídky se navíc zhoršily v roce 1934, kdy byl Otakar
6
Urbánek si zřejmě v Brně hledal i nástupce, resp. kolegu, který by
po jeho odchodu do Prahy převzal výuku československých dějin. Nasvědčuje tomu jeho vztah k o deset let mladšímu Františku Hrubému,
jehož brněnskou habilitaci z československých dějin v první polovině
dvacátých let i pozdější zisk mimořádné profesury s velkou vřelostí
podporoval. Hrubý se dokonce o Urbánkovi zmínil jako o „otcovském
patronovi.“ Viz BOROVSKÝ, T., František Hrubý a historický seminář
v Brně, in: Jaroslav Goll a jeho žáci. Ed. BLÜML, J.–BLÜMLOVÁ, D.–
JIROUŠEK, B., České Budějovice–Pelhřimov 2005, s. 528, pozn. 40.
7
ODLOŽILÍK, O., Deníky z let 1924–1948. (I. 1924–1939). Ed. SEKYRKOVÁ, M., Praha 2002, s. 514 (zápis z 10. listopadu 1932) a 516
(zápis z 16. listopadu 1932).
8
Nepříliš lichotivě se o Urbánkově vědecké práci měl Šusta vyjádřit již
ve dvacátých letech. Viz AAVČR, Praha, fond Julius Glücklich, kart. 1,
inv. č. 2, deníky, sešit č. 2, zápis z 30. září 1927.



Slánské rozhovory 2010
Odložilík jmenován mimořádným profesorem československých dějin, čímž se mu rýsovala naděje na převzetí
uprázdněné Novotného stolice, ale přesto Urbánkovy
možnosti zůstávaly nadále otevřené i s ohledem na očekávaný brzký odchod Pekařův.
Podrobnosti obsazení obou pražských stolic
zde ponecháme stranou,9 ale komise mající vypracovat
návrh na obsazení obou uvolněných postů doporučila
v dubnu 1937 na Novotného stolici Otakara Odložilíka,
který se však jmenování řádným profesorem dočkal až
po druhé světové válce, a na stolici Pekařovu na prvním
místě Václava Chaloupeckého a na druhém Rudolfa
Urbánka.10 Chaloupecký se Pekařovy stolice ujal dva dny
před německou okupací v březnu 193911 a Urbánek se tak
profesury na nejstarší středoevropské univerzitě nedočkal
a celá jeho akademická kariéra, vyjma krátkého docentského působení v Praze mezi léty 1916 a 1919, je spojena
s Brnem.
Zmíněná přitažlivost Karlova vysokého učení
a obecně Prahy a intenzivní zaměření na vlastní badatelskou a publikační činnost negativním způsobem
ovlivňovaly vztah Rudolfa Urbánka k Brnu. Ačkoli zde
měl od srpna 1920 domovské právo,12 zřejmě nikdy
neuvažoval, že by se do moravské metropole přestěhoval
a nabízené byty s nejrůznějšími argumenty odmítal.13 Své
fakultní povinnosti tak po celou dobu svého brněnského
působení řešil dojížděním a korespondenčním stykem,
v němž zejména Julia Glücklicha často žádal o vyřízení
některých záležitostí, což se občas setkalo s kolegovými výčitkami.14 Zápisy z jednání profesorského sboru
filosofické fakulty z meziválečného období navíc působí
dojmem, že Rudolf Urbánek držel primát v počtu absencí, což mu v roce 1925 vytkl i tehdejší děkan Arne Novák
s podotknutím, že mnoho práce za něho musí vykonávat
kolegové-historikové.15 Vzájemný vztah Urbánka a brněnské univerzity snad nejlépe vyjádřil sám slánský rodák,
9
K širším souvislostem BENEŠ, Z., Podmínky nástupnictví. Znovuobsazení profesur československých dějin na Univerzitě Karlově v roce
1937, in: Kultura jako téma a problém dějepisectví, Ed. BOROVSKÝ,
T.–HANUŠ, J.–ŘEPA, M., Brno 2006, s. 171–183.
10
Pro úplnost dodejme, že v souvislosti s problémem obsazení stolice
po Josefu Pekařovi tentokráte odmítal Rudolf Urbánek v polovině
třicátých let podporovat brněnské jmenování Františka Hrubého řádným profesorem československých dějin, protože by se tím usnadnil
případný přechod Hrubého, oblíbeného Pekařova žáka a nyní Urbánkova konkurenta, do Prahy. Viz BOROVSKÝ (pozn. 5), s. 529–534.
11
AUK, Praha, fond Filosofická fakulta, osobní spisy, inv. č. 314, Václav Chaloupecký, služební výkaz.
12
LAPNP, Staré Hrady, fond Rudolf Urbánek, kart. 5, domovský list
vystavený 20. února 1935.
13
AMU, Brno, fond A2 Filosofická fakulta, osobní spis Rudolf Urbánek, např. Urbánkův dopis na ministerstvo školství a národní osvěty
z 22. prosince 1922 či jeho reakce na zprávu o uvolněných bytech
z 27. února 1930.
14
Tak např. v říjnu 1924 Glücklich Urbánkovi po jeho žádostech
o přeložení hodin psal: „Máme stejná práva? Vy máte právo na koncentraci a já nikoli?“ Viz LAPNP, Staré Hrady, fond Rudolf Urbánek,
kart. 11, korespondence Julius Glücklich, Glücklich Urbánkovi 24.
října 1924.
15
AMU, Brno, fond A2 Filosofická fakulta, osobní spis Rudolf Urbánek, dopis děkana Urbánkovi 10. června 1925.



když si do konceptu svých pamětí pod nadpis „Brno“ poznamenal: „Marnost se soužitím. (…) Mé prostředí je jinde.“16
„Krkavčí“ vztah Rudolfa Urbánka k Masarykově
univerzitě se tedy projevoval určitým zanedbáváním
povinností v historickém semináři, a tak největší část každodenní seminární agendy a práce zůstávala na bedrech
jeho kolegů. Abychom však autorovi Věku poděbradského
úplně nekřivdili, musíme upozornit na fakt, že zejména
v prvních letech obstarával v Praze pro seminární knihovnu, kterou bylo nutno budovat zcela od píky, knižní
přírůstky. Byl to právě on, kdo dokázal zařídit objemné
zaplnění seminární bibliotéky, když do Brna zaslal 19
beden knih po zemřelém pražském archiváři Josefu
Teigem, jejichž odkup dojednal. Přispěl také k dohodě
o odprodeji části knihovny Společnosti přátel starožitností českých, jež tímto způsobem řešila své finanční nesnáze,
i sbírky knih po dalším nebožtíkovi, kartografovi Jindřichu Metelkovi.17 Součinnost profesorů Urbánka, Navrátila a Glücklicha přinášela své ovoce a v roce 1926 se
v regálech brněnského historického pracoviště nacházelo
již na dvacet tisíc svazků.18
Slánský rodák byl také jedním z oponentů celkem sedmnácti disertačních prací, takže posuzoval 65%
disertací, které byly v meziválečném období v brněnském
historickém semináři obhájeny,19 a vedle toho byl na filosofické fakultě členem několika habilitačních komisí či
komisí pro jmenování profesorem, a to nejen v oboru historie. Nejvlastnější přínos Rudolfa Urbánka bychom však
měli spatřovat v jeho pedagogickém působení, a proto se
nyní podrobněji zastavíme u textů jeho vysokoškolských
přednášek.
Ze seznamu čtení20 vyplývá, že profesor Urbánek v meziválečném období nejčastěji přednášel o jemu
blízkém husitství a o době poděbradské, ale srovnatelný
počet přednášek věnoval i českým dějinám 16. století
a prvním Habsburkům na českém trůně. Značné penzum
čtení se poněkud překvapivě týkalo doby tereziánské
a počátků českého národního obrození, menší počet
přednášek byl věnován Karlu IV., vývoji národnostních
poměrů a dějinám českých zemí v 17. století. Lze tedy
hovořit o zaměření Urbánkových přednášek výhradně
na pozdně středověké (až na několik čtení věnovaných
době Otce vlasti) a novověké dějiny a téměř úplném
zanedbávání období od počátku českých dějin po poslední Přemyslovce. Tuto látku však po své habilitaci roku
16

LAPNP, Staré Hrady, fond Rudolf Urbánek, kart. 85, poznámky
k připravovaným pamětem (zejména mládí).
17
Urbánkovu aktivitu lze zrekonstruovat na základě vzájemné a početné korespondence (proto upouštíme od dílčích odkazů) profesorů
Glücklicha (pozůstalost v AAVČR), Navrátila (MZA) a samotného
Urbánka (LAPNP) z první poloviny 20. let.
18
BOROVSKÝ (pozn. 5), s. 522.
19
Vypracováno podle Ročenky brněnské university 1964–1968. Brno
1969, s. 635–643.
20
Seznam přednášek, které se budou konati na Masarykově universitě v Brně v zimním běhu 1921/22. Brno 1921. – Seznam přednášek,
které se budou konati na Masarykově universitě v Brně v zimním
běhu 1939/40. Brno 1939. Pozn.: Výuka byla na brněnské filosofické
fakultě zahájena až na podzim roku 1921.
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Rudolf Urbánek při oslavách Jana Roháče na Sioně v roce 1937, fotografie z archivu Památníku národního písemnictví v Praze.

1924 vyučoval vedle doby bělohorské a historie třicetileté
války František Hrubý.
Kvůli rozsáhlosti tématu a bohatosti českých dějin se Rudolf Urbánek snažil v přednáškách věnovat pozornost jen věcem, které byly vývojově významné nebo
dosud nepříliš připomínané a zdůrazňované, přičemž
na počátku každého výkladu posluchačům doporučoval
vhodnou literaturu vztahující se k probíranému tématu či
problému, a to s důrazem na práce syntetického charakteru.21 Vzhledem k tomu, že se v Urbánkově pozůstalosti
zachovala pouze menší část textů jeho přednášek,22 někdy navíc pouze torzovitě, zastavme se podrobněji u jeho
dvousemestrálního cyklu Celkový přehled českých dějin
I.–II., který sice v meziválečném období vypsal pouze
jednou (ve studijním roce 1933/34), ale o němž můžeme
předpokládat, že v něm nastínil své názory na jednotlivá
období českých dějin, které se nebudou příliš lišit od pojetí v jednotlivých specializovaných přednáškách.
21
LAPNP, Staré Hrady, fond Rudolf Urbánek, kart. 75, univerzitní
přednášky, Teze o pojetí, odborné literatuře a metodologii ke studiu
českých dějin.
22
Dochované texty Urbánkových univerzitních přednášek se vyznačují častým užíváním poetizujících jazykových prostředků (zejména
metafor) a někdy snad i poněkud vzletným stylem. K jazykovému
charakteru vědeckého literárního díla Rudolfa Urbánka, zejména prvních dvou dílů Věku poděbradského, viz ŘEPA, M., Poetika českého
dějepisectví. Brno 2006, s. 29, 33–34, 45, 59, 65–66, 71, 108, 118,
125–127, 167, 233 a 248.

Svůj velký výklad o české historii23 zahajuje
Rudolf Urbánek vypořádáním se s periodizací českých
dějin, kde se kloní k pojetí Palackého a jeho chápání
středního věku od roku 1403 do vydání Obnoveného
zřízení zemského s tím, že „věkem středním, hlavní dobou
českých dějin, je období české reformace.“ Úvodní pasáže jsou
vůbec zaplněny častými odkazy, z nichž jsou cítit značné
Urbánkovy sympatie k Otci národa a husitství. Dále se již
slánský rodák věnuje osidlování prostoru českých zemí
Slovany a varuje před idealizací tohoto období, ale sám
se přiklání, ač ne bezvýhradně, k Palackého přesvědčení o původní slovanské mírumilovnosti a demokracii.
Velkomoravská říše je Urbánkovi prvním významným
centralizačním jádrem, které mezi Západem a Východem soustředilo značnou část Slovanstva, a i přes přijetí
slovanské liturgie české země patřily do sféry západního
světa – vyhnání Metodějových žáků prý bylo sice krutým,
ale do budoucna správným krokem, neboť slovanská
liturgie by byla pouze předmětem sporů s Římem.
10. století je Rudolfu Urbánkovi obdobím významných geopolitických změn ve střední Evropě, kdy
první Přemyslovci dali před spoluprací s ostatními Slovany (zejména v době pokusů Boleslava Chrabrého o zisk
českého knížecího stolce) přednost nasměrování vývoje
23

LAPNP, Staré Hrady, fond Rudolf Urbánek, kart. 72, univerzitní
přednášky, Celkový přehled českých dějin I. (Od raného středověku
do Bílé hory).
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na cestu formování vlastního českého státu. V líčeních
o dějinách knížecí doby již Urbánek hovoří o tomto útvaru jako o „národní državě české“ a věnuje pozornost vývoji
vnitřních poměrů a snaze přemyslovských vládců o úpravu
poměrů vůči německé Říši, leč celé období24 je pouze
jakousi přípravou k nástupu Přemysla Otakara I., jehož
mezinárodní politikou se české země dostávají do nového, vyššího vývojového stadia. Vůbec celé 13. století
a dílo posledních Přemyslovců vzbuzují v Urbánkovi
značnou přízeň a časy po úmrtí Václava III. se mu jeví
jako období značného vnitřního i vnějšího ohrožení, které je však zažehnáno Karlem IV., jenž konsoliduje poměry
a vytváří velký český stát.
Před líčením husitství se profesor Urbánek opět
vrací k periodizaci českých dějin a dopředu předesílá pro
české země klíčový a slavný význam období ohraničeného symbolickými daty 6. července 1415 a 21. června 1621,
kdy došlo k plodné symbióze mezi českým národním
snažením a husitskými náboženskými ideály. Na této platformě potom rozvíjí velké líčení o husitské revoluci, přičemž vrcholem vývoje mu je vytvoření Jiříkova království,
k němuž nachází paralelu i v současnosti: „Toužný sen české
duše století 15., toužebné vyvrcholení hnutí husitského i po stránce politické, nastolení národního krále, krále husity, musel se
státi skutkem; musilo dojíti k onomu slavnému dni, jenž má
jedinou obdobu (…) v našich dnech posledních, v Masarykově
nastolení na stolec prezidentský; v obou případech naplnila se
touha, jež byla nejvěrnějším výrazem národní duše, a proto
silou živelnou drala se vpřed k svému splnění.“
Po výkladu vývoje v druhé polovině 15. století,
zejména s ohledem na jednotu bratrskou, a po kratší charakteristice doby jagellonské se Rudolf Urbánek zastavuje u nástupu Habsburků na český trůn a vláda Ferdinanda I. se setkává s jeho kritikou, zejména s ohledem
na absolutistické tendence a počínající zasahování do českých náboženských svobod. Náboženství se Urbánkovi
stává hybnou silou vývoje v 16. století a dílčí úspěchy
v podobě České konfese a Rudolfova Majestátu nicméně přispívají k jeho kladnému hodnocení celé epochy.
Za hlavní příčinu Bílé hory považuje politické kroky
římské církve jdoucí ruku v ruce se snahami vládnoucího
habsburského rodu a první část svého přednáškového
cyklu končí emotivním vylíčením důsledků bělohorské
katastrofy.25
24
Metaforicky Rudolf Urbánek dobu knížecí charakterizuje následovně: „Byl to většinou divoký vír bouří vnějších i vnitřních – leckdy
se smísily obojí – v němž si životní síla česká musila klestiti cestu,
při níž jen tu a tam zazářila širší, zelená lučina, zvoucí k delšímu
poklidu, kde nabíral se dech a čerpaly nové síly k novému, obtížnému
pochodu. Byla to divoká, horská bystřina, ženoucí se s nezadržitelnou, elementární silou přes všecky překážky, tu a tam se spojující
s družkami téže nezkrotné povahy, až konečně dospěje v rovinu, kde
tok je klidnější, širší i hlubší, jenž nese již velké lodi, země mlýny, zrcadlí ve své hladině veliká města – kde je krátce kulturní silou. Podobně
české dějiny do 13. století představují jakýsi přírodní stav počátků,
nespoutaných sil.“
25
„Stát český tedy po Bílé hoře trvá dále, ale co zbývalo z jeho
legitimního dědice, národa českého, byly ubohé trosky, zmrzačený,
bezkrevný slepec, jenž byl hříčkou vůle svých panovníků.“



Druhou polovinu svých výkladů26 zahajuje
Rudolf Urbánek podrobnějším vylíčením pobělohorské
doby, všímaje si změn v poměrech náboženských, národnostních a sociálních a v souvislosti s českým národem
hovoří o všestranném úpadku. Tato dlouhá regresivní
fáze trvá podle Urbánka i přes pozitivní změny za vlády
Marie Terezie, kdy právě tereziánské reformy připravují
do budoucna půdu pro rozmach českého živlu, prakticky
až do nástupu Josefa II. Ze základů položených za josefinismu vyrůstá české národní obrození, jehož hlavních
představitelů podává slánský rodák stručnou charakteristiku, zastavuje se zejména u Josefa Dobrovského a Františka Palackého a jeho Dějin národu českého, v nichž „českému
obrození (…) poskytl teprve základ správné historické tradice.“
Porážka revoluce roku 1848 byla podle Urbánka pouze
dočasná a nic již nemohlo zničit započaté obrodné dílo,
avšak snahy o národní emancipaci nebyly za Rakouska-Uherska úspěšné a teprve Velká válka 1914–1918 přinesla
jedinečnou příležitost, díky které se mohlo dokonat dílo
všech obrozeneckých generací.
Na podkladě zmíněných pojetí jednotlivých etap
českých dějin konal profesor Urbánek přednášky věnované dílčím obdobím. Několik čtení věnoval době
Karla IV.,27 kdy české země doháněly dynamickým vývojem ostatní státy západní Evropy, mnoho jeho energie
spotřebovaly výklady o husitství,28 které mu bylo vedle
národního obrození nejslavnějším obdobím českých
dějin, v němž se spojovalo české národní vědomí s husitskými náboženskými ideály. Mnoho přednášek bylo
zaměřeno na 16. století a nástup Habsburků na český
trůn,29 jehož důsledky byly důležité pro celý další vývoj,
dále na genezi národnostních poměrů v českých zemích,
a to zejména s ohledem na potýkání českého a německého živlu.30 Poslední velkou skupinu tvoří čtení o době
tereziánské,31 která Rudolfu Urbánkovi byla „dobou přechodní, v níž se mísí tradice předcházející doby protireformační
s vlivy osvícenskými“ a v níž a v následující době Josefa II.
byly položeny základy pro zrod a rozmach národního
obrození, jehož vývoj byl úspěšně dokonán až vznikem
Československé republiky.
Rudolf Urbánek byl typem historika, který
většinu své energie věnoval vlastní badatelské činnosti,
a obdivuhodné množství jeho publikací spatřivších světlo
světa především v prvních patnácti letech Československé republiky svědčí o silném soustředění na monografické a v případě Věku poděbradského i syntetické zvládnutí
výsledků výzkumu, které nemá u jeho soudobých kolegů
obdoby.32 Tato nevídaná badatelská koncentrace, s níž
26
Tamtéž, kart. 72, univerzitní přednášky, Celkový přehled českých
dějin II. (Od Bílé hory do konce 19. století).
27
Tamtéž, kart. 74, Karel IV.
28
Tamtéž, kart. 73, Husitství I.–II.
29
Tamtéž, kart. 75, První Habsburkové.
30
Tamtéž, Vývoj poměrů národnostních.
31
Tamtéž, kart. 72, Čechy v době tereziánské.
32
MAREK, J., Za Rudolfem Urbánkem, Brno v minulosti a dnes 5,
1963, s. 250. Vlastní Urbánkovu vědeckou literární tvorbu v této
studii ponecháváme stranou, avšak blížeji k jeho vědeckému dílu viz
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se pojila nezbytnost být v blízkosti důležitých pražských
knihoven a archivů, a značná přitažlivost hlavního města
českých zemí a Karlovy univerzity zřejmě ovlivňovaly
Urbánkův vztah k Brnu a Masarykově vysokému učení,
který můžeme charakterizovat jako spíše chladný. Od tohoto poměru se odvíjelo určité Urbánkovo zanedbávání
fakultních povinností, které se občas setkávalo s nevolí
jeho brněnských kolegů, na straně druhé však musíme
slánskému rodákovi přiznat zásluhy např. na budování
seminární knihovny a zejména jeho vliv na posluchače v přednáškách. Byl to totiž on, kdo téměř třicet let,
s výjimkou období druhé světové války, seznamoval
posluchače s celkem českých dějin, jejichž vrcholy viděl
v české reformaci a národním obrození,33 kladouce
KUTNAR, F., Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví
II. Od počátků pozitivistického dějepisectví na práh historiografie
marxistické. Praha 1978, s. 257–262. BOUBÍN, J., Rudolf Urbánek,
historik husitského a poděbradského věku. In: Historici na brněnské
univerzitě. Devět portrétů. Ed. BOROVSKÝ, T., Brno 2008, s. 83–96.
Velice stručně, nicméně výstižně k Urbánkově husitologickému dílu
ŠMAHEL, F., Husitská revoluce 1. Doba vymknutá z kloubů. Praha
1995, s. 26.
33
I v tom se projevuje Urbánkovo tíhnutí ke skupině historiků okolo
Václava Novotného, které sbližovalo to, co sám Urbánek nazval „spojením politického realismu s náklonností k hlavním bodům dějinné
filosofie Palackého…“ Cit dle Marek, J. (pozn. 31), s. 246. I František
Kutnar charakterizuje „novotnovskou“ linii českého dějepisectví jako
politicky progresivnější a navracející se v pojetí husitství k Palackého
konceptu. Kutnar, F. (pozn. 31), s. 98. Uveďme ještě, že Otci národa
věnoval profesor Urbánek i dvě slavnostní přednášky, které pronesl
v letech 1926 a 1946 na půdě Masarykovy univerzity, viz URBÁNEK,
R., František Palacký (Slavnostní přednáška dne 31. května 1926
v universitní aule). Ročenka Masarykovy univerzity 1926-1927. Brno

přitom značný důraz na vývoj tzv. českého živlu. Ač
působil na Masarykově univerzitě, která byla vnímána mj.
i jako univerzita moravská, texty jeho čtení dějinný vývoj
na Moravě příliš nereflektují a jako velký přínos Rudolfa
Urbánka můžeme poněkud paradoxně nakonec vnímat
právě to, že „svým lpěním na obecně českých tématech nepřímo
pomáhal zbavit studium historie na Moravě provinciálního
přídechu, který na něm tak houževnatě lpěl.“34

Mgr. Tomáš Pánek (* 1986) je interním doktorandem Historického
ústavu Filosofické fakulty Masarykovy univerzity. Zabývá se historiky
působícími v první polovině dvacátého století v moravské metropoli,
českou historiografií ve stejném období a zejména fenoménem tzv.
historismu, a to v širších, nejen českých perspektivách.

1927, s. 75–95. TÝŽ: František Palacký. Přednáška proslovená v slavnostní schůzi Masarykovy univerzity dne 22. května 1946. Ročenka
Masarykovy university 1938–1939 až 1945–1946. Brno 1947,
s. 91–104.
34
Marek, J. (pozn. 31), s. 246.
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Podoby budovy slánského sboru Církve
československé husitské
Jan Čečrdle
Na jaře roku 2010, před zahájením obnovy
výrazné novorenesanční fasády domu čp. 603 v Šultysově
ulici, který dlouhá léta slouží potřebám Náboženské obce
Církve československé husitské ve Slaném, jsem v archivu
Stavebního úřadu MěÚ Slaný pátral po starých výkresech,
na jejichž základě jsme chtěli spolu s Mgr. Evou Spárovou
(Národní památkový ústav v Praze), majiteli (Náboženská obec Církve československé husitské zastoupená
farářem Mgr. Stanislavem Jurkem) a prováděcí firmou
(Zdeněk Beneš, Slaný) rekonstruovat původní vzhled
této pozoruhodné stavby. Obsáhlá složka s řadou listin
mi vedle množství jiných dokumentů přichystala dvě velká překvapení v podobě dokumentací k původní stavbě
a k velkolepému návrhu přestavby z 30. let 20. století.
Původní výkresy z roku 1888 připomínají dům
čp. 603 tak, jak jej známe dnes, ovšem oproti jedné stavbě
počítal zednický mistr Antonín Frič hned se dvěma budovami s osově symetrickými průčelími a zvýrazněnými
nárožními rizality s antikizujícími vstupními portály
(obr. 1). Ve srovnání s dnešní stavbou odhalíme i další
rozdíly – např. přízemí mělo být opatřeno robustnější
bosáží s medailony pod okny. V interiéru byla navržena
rozmáchlá malířská a štuková dekorace, včetně alegorických postav ve vstupní chodbě (obr. 2). Projektant
počítal i s okrasnou geometrickou zahradou. Na základě
výkresů však byl vystavěn jen jeden dům se dvěma pro-

stornými byty, každým se čtyřmi pokoji; na místě nerealizovaného dvojčete zůstaly zahrada a proluka, kterou
směrem k tržnici procházíme dodnes.
Po nabytí domu čp. 603 v prvorepublikovém
období byla v místě proluky a zahrady navržena velmi
ambiciózní novostavba sboru Církve československé
(založena v r. 1920), tentokrát již v duchu předválečné
moderny a funkcionalismu (1937). Podle návrhu dominuje uličnímu průčelí zvýšený střední rizalit s úzkou věží,
proskleným schodištěm a balkónem. Přísné trojpodlažní
průčelí kombinující pravé úhly a oblouky (obr. 3) působí
na první pohled odvážně, zvl. v kontrastu s okolní historickou zástavbou. V zadním traktu budovy měl být situován rozsáhlý „sál pro bohoslužby“ s prostorem pro zpěváky, sakristií, šatnou a dalšími provozními místnostmi.
Nad sálem byla navržena terasa, počítalo se i s místností
pro radu starších, zkušební místností, pokojem pro hosty
atd. Projektant byl nepochybně inspirován jak dobovými
trendy v architektuře obecně, tak od počátku 30. let vznikajícími moderními slánskými projekty, včetně nedaleké
spořitelny čp. 99. Jak vyplývá z výkresové dokumentace,
návrh vznikl ve Slaném, avšak nalézt konkrétního autora
je otázkou dalšího archivního bádání. Proluka nakonec
nebyla zastavěna, nyní je zde zčásti zahrada domu čp.
603 a také průchod směrem k dnešní tržnici. Jde o jediný
průchod směrem ven z jádra města, který neodpovídá
historické parcelaci – na místě položeném za hradbami
byly po jejich odstranění zahrady a z města se vycházelo
pouze ulicemi, kde dříve stávaly brány.
Nejmladší nalezený výkres průčelí domu čp. 603
(z r. 1957) se členěním fasády nejvíce blížil dnešní podo-

1. Původní návrh (1888) uličního průčelí dvou symetrických novorenesančních domů v Šultysově ulici, z nichž byl realizován pouze dům vpravo
čp. 603. V místě druhého domu je dodnes zahrada a proluka vedoucí k tržnici. (Archiv SÚ MěÚ Slaný)
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2. Řez domem čp. 603 (původní návrh, 1888). V interiéru zaujme
monumentální schodiště, vstupní dveře do jednotlivých bytů s nadsvětlíky s umělecky kovanými mřížemi a zvláště nástěnná výzdoba
ve vestibulu – dvě ženské postavy s přírodními atributy, snad mělo

3. Návrh novostavby sboru Církve československé z roku 1937.

jít o alegorie. Všimneme si i konstrukce vaznicového krovu s leža-

Rozměrná stavba předpokládala uplatnění modernistických prvků

tou stolicí. (Archiv SÚ MěÚ Slaný)

s obdélnými i zakulacenými okny, předsunutým středním rizalitem
s balkónem a úzkou věží. (Archiv SÚ MěÚ Slaný)

bě, ovšem lehce šokoval svou barevností v kombinaci
sytě žluté a tmavě zelené. Při opravách fasády se tyto
tóny pod vrstvami mladších nátěrů skutečně objevily
spolu s dalšími barvami. Zástupci památkové péče se
po konzultacích s majitelem a zhotovitelem rozhodli pro
řešení nejvíce se blížící předpokládané jemnější původní

barevnosti na pomezí pískových a okrových odstínů. Při
opravě byl kladen důraz zejména na očištění všech detailů fasády (kuželky, konzoly aj.) včetně vytažení původních profilací říms a šambrán. Byly vyspraveny i veškeré
lokální poruchy fasády, např. u hlavní římsy, kde při
loňské výstavbě nového krovu došlo k odlomení několika partií (obr. 4). Po předešlé kompletní rekonstrukci
střechy a statickém zajištění štítových zdí tak budova sboru husitské církve ve Slaném dostala nový a slušivý vzhled,
hodný této výrazné solitérní stavby v zázemí historického
jádra města.
Prameny: Složka domu čp. 603 v Šultysově ulici ve Slaném,
Archiv Stavebního úřadu Městského úřadu ve Slaném

Mgr. Jan Čerdle (* 1981) vystudoval klasickou archeologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Do roku 2010 působil v oblasti
památkové péče, ve stejném roce byl jmenován ředitelem Vlastivědného muzea ve Slaném.

4. Detail poškozeného profilu korunní římsy (z oprav v květnu 2010).
Volutové konzolky a zubořez pod nimi byly zaneseny mnoha vrstvami
nátěrů různých barev. (foto Jan Čečrdle)
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