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Vzdûlanec je vzdûlancem v‰ude,
král králem jen ve svém království.

Indické pfiísloví

Víno pij z pohárku,
vûdomosti z velké ãí‰e.

âínské pfiísloví
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ÚVOD

Tato kníÏka je velmi voln˘m pokraãováním dvoudíln˘ch publikací „Co v uãeb-
nicích neb˘vá aneb Co moÏná nevíte o ãesk˘ch panovnících“ a „Co moÏná nevíte
o Ïivotû na‰ich pfiedkÛ“. Má rovnûÏ dva díly, oddûlené rokem 1526, a je niko-
liv souborem textÛ, které ze zmínûn˘ch – dovolím si fiíci velmi úspû‰n˘ch – titulÛ
zÛstaly nevyuÏité, n˘brÏ dal‰í dávkou zajímavostí, jeÏ zejména mlad‰ím ge-
neracím pfiedstaví neprávem do zapomnûní upadající osobnosti, místa ãi události
související s historií na‰í zemû.

V prvním dílu nabídnu napfiíklad povídání o tom, jak se asij‰tí Tatafii za-
slouÏili o vznik Prahy, jaké tajné písmo pouÏíval Jan Hus a kde v‰ude bydlel
nejen v âechách, ale i v Kostnici, jak vypadalo hradi‰tû prvního historicky pro-
kázaného pfiemyslovského kníÏete na Levém Hradci ãi proã dostal Prokop Hol˘
své pfiízvisko a Ïe ho nejvíce ocenil nepfiítel husitÛ, budoucí papeÏ. Odpovûì tu
najde i ten, koho zajímá, jak se Ïilo na Bezdûzu, proã by Pfiemysl Oráã – byÈ
by skuteãnû Ïil – neoral, jak probíhala tûÏba a zpracování stfiíbra v Kutné Hofie
nebo proã se Jan ÎiÏka bál potopy a vûfiil, Ïe v‰e, co dûlá (vãetnû upalování ne-
pfiátel), je bohu milé.

Pokud mají témata prvního dílu pokraãování i po roce 1526, zafiadila jsem
je v zájmu snaz‰í orientace a lep‰ího zapamatování v pasáÏích „Co je‰tû stojí
za zmínku“.

Zatímco u panovníkÛ a v˘znamn˘ch církevních ãinitelÛ uvádím data zna-
ãící jejich setrvání ve funkci, u ostatních osobností najdete v závorce roky jejich
narození a úmrtí. U kaÏdé kapitoly je mapa âeské republiky, v níÏ jsou vy-
znaãeny hrady a nûkterá mûsta, o nichÏ je v textu fieã.

Stanislava Jarolímková
http://stjarolimkova.portnet.cz 
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I . K A P I T O L A

VAÎ SI ¤EMESLA!

KUTNÁ HORA – DÒSTOJNOSTÍ PRVNÍ MùSTO
PO PRAZE

Kutná Hora jako dárek? Kdepak! – Co prozradil terén – Nejdokonalej‰í
báÀsk˘ fiád Evropy – Zmrzlíci a ‰mitny – Jak pûtadvacet
kutnohorsk˘ch havífiÛ dobylo Krétu – Co je‰tû stojí za zmínku

Kutná Hora jako dárek? Kdepak!

U zdej‰ích nalezi‰È stfiíbra vznikaly nejprve hornické osady, které nej-
pozdûji roku 1318 nahradilo mûsto (viz mapa), jeÏ vyrostlo pfiekotnû rychle.
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KvÛli tomu nebyl zpoãátku ani ãas dohlíÏet na to, aby ulice mûly ‰achov-
nicové uspofiádání, takÏe jádro tvofiila spleÈ kfiivolak˘ch uliãek a místo
obvyklého centrálního námûstí vznikla celá soustava trÏi‰È. PÛvodní, roku
1304 postavené dfievûné hradby, byly nahrazeny prvními mûstsk˘mi ka-
menn˘mi hradbami, ale protoÏe ohrazovaly nedostateãnû velké území,
obklopily je nové kamenné hradby, vymezující mnohem vût‰í mûstské úze-
mí, srovnatelné tehdy snad jen s územím Starého Mûsta praÏského,
rozloÏeného na 1,29 km2.

O vzniku první ãásti názvu* tohoto mûsta existují dvû legendy. Podle
údajné Libu‰iny vû‰tby je odvozena od kutání horníkÛ, zatímco podle ji-

Stanislava Jarolímková NA CO V UâEBNICÍCH DùJEPISU NEZBYLO MÍSTO 1

Miniatura z Kutnohorské bible, na níÏ horníci v perkytlích drÏí kutnohorsk˘ mûstsk˘

znak z 15. století. Kutnohor‰tí mû‰Èané si na nûj bez souhlasu panovníka pfiidali kalich.
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ného zdroje souvisí s kutnou – dlouh˘m svrchním mni‰sk˘m odûvem, jímÏ
mnich Antonín z klá‰tera v Sedlci (viz mapa) zakryl tfii stfiíbrné pruty,
které v místû budoucího mûsta nalezl. Co se t˘ãe druhé ãásti názvu, ta
pÛvodnû znûla „Hory“ (fiíkalo se tedy Kutné Hory), neboÈ stfiíbro se ku-
talo pod trojitou horou zvanou Kuklík, KaÀk a TurkaÀk. Latinské pojme-
nování osad Mons Cuthna se pouÏívalo od roku 1289 a dne‰ní název Kutná
Hora byl „in“ od 15. století.

* Kter˘si ãesk˘ vlastenec pr˘ dumal nad jménem „otce“ knihtisku Johan-
na Gensfleische (pfiekládaného jako „husí maso“) fieãeného Gutenberg
(1397/1400–1468) a de‰ifroval je jako „Kuten Berg“ neboli „Kutná Hora“.
Jeho nápad se v‰ak neujal.

Díky kutnohorskému stfiíbru byl Václav II. (1278–1305) jedním z nej-
bohat‰ích evropsk˘ch panovníkÛ, coÏ samozfiejmû budilo závist. Najevo ji
dal nenasytn˘ Albrecht I. Habsbursk˘*, fiímsk˘ král* * a rakousk˘ i ‰t˘rsk˘
vévoda, jenÏ pr˘ ãeského krále poÏádal, aby mu udûlal radost a Kutnou
Horu mu daroval.

* KdyÏ Albrecht I. Habsbursk˘ (1255–1308) v listopadu roku 1295 váÏnû one-
mocnûl a lékafii do‰li k závûru, Ïe mu byl podán jed, rozhodli se pro
drastickou, ale tehdy bûÏnou léãbu: povûsili ho za nohy, protoÏe vûfiili, Ïe
tím zabrání ‰ífiení otravy v organismu a zajistí, Ïe jedy z jeho tûla vyjdou.
Albrecht sice pfieÏil, ale kvÛli této metodû oslepl na jedno oko. DÛvodem
byl fakt, Ïe po zavû‰ení vedl zv˘‰en˘ tlak v Ïilním systému hlavy a samo-
zfiejmû i oka k odchlípení sítnice (subarachnoidálnímu krvácení) a tím
k nevratné ztrátû svûtloãiv˘ch bunûk (tyãinek a ãípkÛ). Oko, které takto oslep-
lo, mûlo (zfiejmû kvÛli aterosklerotick˘m zmûnám) chatrnûj‰í cévy.

** Titul fiímského krále (ãi fiímského císafie) souvisel s jednou neobvyklou
fií‰í. Nejprve se od roku 800 jmenovala Imperium Romanum, coÏ byl ná-
zev uÏívan˘ za jejího prvního císafie Karla Velikého (viz VI. kapitola – Karel I.
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Velik˘), jenÏ obnovil v západní Evropû císafiství, které známe z ¤íma. Roku
962 ji v˘chodofransk˘ panovník Ota I. (936–973) pfietvofiil ve státní celek,
ov‰em zpoãátku ‰lo o volnou federaci Nûmecka a ãásti Itálie, které ovlá-
dal. Postupnû se ale roz‰ifiovala a nakonec k ní patfiila pfiibliÏnû dne‰ní území
Nûmecka, severní Itálie, ãásti Francie, Rakouska, ·v˘carska, ãásti Polska,
státÛ Beneluxu a âech a Moravy. Její název se nûkolikrát mûnil: pÛvodnû
se jmenovala ¤ímská fií‰e, od roku 1157 se jí fiíkalo Svatá fií‰e fiímská a v roce
1486 se pfiejmenovala na Svatou fií‰i fiímskou národa (pozdûji jazyka) nû-
meckého; v zájmu srozumitelnosti o ní v knize mluvím v˘hradnû jako
o Svaté fií‰i fiímské. Nemûla hlavní mûsto, pouze se v ní vytvofiila v˘znamná
centra, nicménû v dûjinách Evropy i na‰í zemû hrála dlouho dÛleÏitou roli.
Prakticky existovat pfiestala tato fií‰e koncem 18. století a oficiálnû zanikla
v roce 1806. 

JelikoÏ Václav II. to pochopitelnû odmítl, vtrhl Albrecht roku 1304 se
sv˘m vojskem do âech, drancoval pût t˘dnÛ zemi, o Ïivot pfiipravil více neÏ
ãtyfii tisíce nevinn˘ch lidí a nakonec se jeho vojáci usadili kolem sedlec-
kého klá‰tera a okolo Malína (dnes souãásti Kutné Hory). Zlákal je totiÏ
kutnohorsk˘ potok protékající tûmito místy, v nûmÏ vidûli zdroj vody pro
lidi i konû, coÏ byla dÛleÏitá podmínka pro dlouhé obléhání. Havífii v‰ak
do potoka naházeli tzv. kutnohorskou hlinku, coÏ byl pravdûpodobnû ar-
senik; kdyÏ Albrechtovi vojáci zaãali i se zvífiaty hromadnû umírat, zbytek
armády se vrátil co nejrychleji domÛ.

Jan ÎiÏka (1360–1424) naz˘val Kutnou Horu „Antikristov˘m mû‰cem“,
neboÈ od ní získával Zikmund Lucembursk˘ (1419–1437) peníze na boj
proti husitÛm. Kutnohor‰tí mû‰Èané ry‰avého krále podporovali a roku 1421
nechali naházet do ‰achet Ïivé i mrtvé kali‰níky (tj. stoupence pfiijímání
pod obojí). KdyÏ v‰ak patricijové z mûsta ze strachu pfied husity uprchli,
stalo se jednou z hlavních opor kali‰níkÛ a v roce 1444 byl ve Vla‰ském
dvofie zvolen Jifií z Podûbrad hejtmanem ãtyfi v˘chodoãesk˘ch krajÛ, coÏ byl
de facto jeho první v˘znamn˘ krok ke zvolení ãesk˘m králem (1458–1471).
Po volbû prohlásil, Ïe Kutná Hora je jeho „tobolkou a váãkem“.
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Co prozradil terén

V Kutné Hofie se dolovalo jiÏ od roku 985 a ve 12. století rozpoznali jed-
no zdej‰í loÏisko cisterciáãtí mni‰i*, ktefií si v nedalekém Sedlci zaloÏili
v roce 1142 klá‰ter a dokázali „ãíst“ z terénu.

* Klá‰teru patfiil kostel zasvûcen˘ Nanebevzetí Panny Marie a sv. Janu
Kfititelovi, vybudovan˘ v letech 1282–1320, jenÏ zÛstal – jak nafiizovala pra-
vidla fiádu – bez vûÏe a mûl tvar kfiíÏe. Pfii velkém moru roku 1318 zde bylo
pochováno 30 000 lidí, coÏ zfiejmû vedlo k zaloÏení dodnes slavné kostni-
ce. Roku 1421 byl klá‰ter vypálen (obnovení se doãkal teprve roku 1692).
Pokud byste mûli obavy, Ïe v kostnici na vás ãekají nebezpeãné bakterie,
pak vám odborníci vzkazují: není ãeho se obávat. Yersinia pestis, bakte-
rie, která mor zpÛsobuje, netvofií spóry, které by mohly stovky let pfieÏívat
v ostatcích (na rozdíl tfieba od Bacillus anthracis, kter˘ vyvolává antrax
a spóry tvofií). Yersinia pestis potfiebuje zaprvé trval˘ tzv. rezervoár, tedy
zvífiata, která se nakazí a z nichÏ vût‰ina infekci pfieÏívá, a za druhé pfiena-
‰eãe, tzv. vektor, kter˘ tuto bakterii pfienese z nemocného tvora na ãlovûka;
tímto vektorem jsou v pfiípadû moru blechy.

Cisterciáci napfiíklad vûdûli, jaké rostliny a stromy rostou nad loÏisky,
Ïe nad loÏisky chybí ranní ojínûní, a v místní fiíãce Vrchlici zji‰Èovali na-
lezi‰tû podle toho, odkud voda vyvûrala. Kromû toho v oblasti âeskomo-
ravské vrchoviny pátrali po loÏiscích rud i prospektofii, díky nimÏ byly
koncem 13. století odkryty Ïíly, které pfiilákaly asi 100 000 lidí z poloviny
Evropy. V té dobû zdej‰í revír poskytoval asi jednu tfietinu evropské pro-
dukce stfiíbra.

Zájemci, pfiicházející pfiedev‰ím z nûmecky mluvících zemí, sem pfiiná-
‰eli pokroãilej‰í v˘robní technologii. Pravda, pfii hledání stfiíbra ukrytého
pod zemí spolupracovali jiÏ ve stfiedovûku i proutkafii*, ale lidé jim pr˘ pfií-
li‰ nedÛvûfiovali.
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* KdyÏ jsem hovofiila s nûkolika proutkafii hledajícími vodu na pozemku zá-
kazníka, konstatovali, Ïe vhodné místo pro studnu poznají zejména podle
tvaru terénu, ev. podle vegetace, a proutek pouÏívají jen proto, Ïe zákaz-
níci k nim mají vût‰í dÛvûru a více si nalezení pramene cení. To, Ïe proutek
se nad pramenem vody zaãne zdánlivû sám od sebe pohybovat, vysvût-
lují tím, Ïe jednak nikdo nedokáÏe udrÏet virguli dlouho ve vyváÏené poloze,
jednak Ïe pohyby virgule, do jejíhoÏ drÏení je zapojeno nûkolik svalÛ, jsou
zpÛsobeny jemn˘mi svalov˘mi impulsy umocnûn˘mi vûdomû i podvûdo-
mû tím, Ïe proutkafi ví, Ïe stojí nad pramenem.
Topografické znaky, které ukazují na pfiítomnost „dostupné vodonosné vrst-
vy“, byly známy jiÏ v antice a stfiedovûk pfiidal i vyhledávání rudn˘ch Ïil.
Nûmeck˘ lékafi a mineralog Georgius Agricola (1494–1555) v knize o hor-
nictví pfiipou‰tûl, Ïe nalezi‰tû rud se dá vytipovat podle tvaru kopcÛ i údolí
nebo podle rostlin; „pozorujíce jíní, kter˘m se v‰echny rostliny bûlají, vy-
jma ty, které rostou nad Ïílami, protoÏe Ïíly ze sebe vydávají teplé a suché
v˘pary, které zabraÀují ojínûní vlhké trávy. … Na kterém místû tedy vlhká
tráva neztuhne mrazem, tam jest pod drnem Ïíla. Také je nutno v‰ímat si
stromÛ, které mají na jafie listy namodralé nebo olovûnû ‰edé barvy; vût-
ve, zvlá‰tû horní, jsou-li zbarveny ãernû nebo nûjak jinak nepfiirozenû, kmeny
dvojklané a vûtve jsou ãerné nebo pestfie zbarvené; tyto úãinky totiÏ zpÛ-
sobují znaãnû teplé a suché v˘pary, které ne‰etfií ani kofieny stromÛ, ale
pfiipalujíce je, velmi nepevn˘mi je ãiní. Proto siln˘ vítr ãastûji vyvrací stro-
my toho druhu neÏ jiné.“

Nejdokonalej‰í báÀsk˘ fiád Evropy

Zfiejmû v druhé polovinû roku 1300 vydal Václav II. horní zákoník na-
zvan˘ latinsky „Ius regale montanorum“* („Královské horní právo“), jenÏ
byl nejdokonalej‰ím báÀsk˘m fiádem té doby v Evropû a stal se pfiechodem
od zvykov˘ch norem k psan˘m závazn˘m jednoznaãn˘m pfiedpisÛm.

* Roku 1460 vyhotovil kutnohorsk˘ mû‰Èan Petr Pfiespole jeho nejstar‰í ães-
k˘ pfieklad z latiny, jenÏ se pouÏíval minimálnû 150 let a jímÏ se fiídilo jak
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20–50 královsk˘ch úfiedníkÛ spravujících dolování v Kutné Hofie (ale i v dal-
‰ích ãesk˘ch báÀsk˘ch stfiediscích), tak horniãtí podnikatelé. Opisy zákoníku
Václava II. byly vyuÏívány v Polsku, na Slovensku, v Srbsku, Bosnû, Bul-
harsku, v nûkter˘ch oblastech Nûmecka, Rakouska, ¤ecka a moÏná slouÏily
ve ‰panûlském pfiekladu od 16. století i ve stfiíbrn˘ch dolech JiÏní Ameri-
ky. Tento hornick˘ zákoník byl zru‰en v Rakousku roku 1854, ale nûkteré
jeho ãlánky a pfiedpisy o kutacích pracích, ovûfiování dobyvatelnosti loÏi-
sek, propÛjãování dolÛ apod. byly po jist˘ch úpravách vtûleny do rakous-
kého horního zákona, a tak se udrÏely v platnosti aÏ do nedávné doby. 

Zákoník mj. stanovil, Ïe je nutno peãlivû poãítat horníky fárající do
dolu nebo z dolu na povrch, aby se zabránilo nejen „v˘platám nesprávn˘ch
mezd“, ale aby se zjistilo, zda nûkdo z nich nezÛstal v podzemí a není nut-
no zahájit kvÛli nûmu záchranné práce.

Zpoãátku se kaÏd˘ snaÏil kutat pouze po smûru Ïíly, jen aby získal co
nejvíce vzácného kovu.

Pozdûji urãoval místo, kde byla Ïíla nejsilnûj‰í, mar‰ejdník neboli mû-
fiiã, kter˘ ukázal, kde bude stát rumpál, a vyt˘ãil smûr kopání ‰achet a ‰tol.
Horníci pouÏívali dlouho pouze Ïelízko a mlátek, jímÏ do skály bu‰ili (ne-
boli mlátili) do chvíle, neÏ se ozval typick˘ kovov˘ zvuk; prokopání ‰toly
pr˘ mohlo trvat i nûkolik generací. Nûkdy se pouÏívala metoda sázení ohnû
spoãívající v tom, Ïe na konci ‰toly se umístilo dfiíví, které se pokrylo blá-
tem a zapálilo, díky ãemuÏ se skála stala kfiehãí a snáze se rozbíjela.
V nûkter˘ch obdobích bylo v kutnohorském revíru otevfieno najednou
100–200 dolÛ.

KaÏd˘ havífi mûl k dispozici pacholka, jenÏ vykutanou rudu neboli ku-
taninu naloÏil do neciãek, které tzv. bûhaã odnesl k ‰trejch˘fii, jenÏ ji naloÏil
(obvykle) do volského mûchu, v nûmÏ ji ha‰plovník, obsluhující rumpál,
vytáhl na povrch. Tam rudu rozbíjeli palicemi prejt˘fii a na prach ji drtili pu-
ch˘fii. V dobách, kdy tûÏní ‰achty je‰tû nebyly svislé, se do dolÛ sjíÏdûlo po
volsk˘ch kÛÏích, jichÏ se v Kutné Hofie spotfiebovalo tolik, Ïe vy‰lo nafiíze-
ní, podle nûjÏ musely b˘t volské kÛÏe z celé zemû zasílány právû sem. PÛvodnû
pracovali v dolech pouze lidé, ale postupnû se do práce zaãali zapojovat i voli
(jak dokazuje oltáfiní obraz v RoÏÀavû z 2. poloviny 15. století).
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V povrchov˘ch vrstvách nacházeli horníci stfiíbro v ãisté podobû, ale po
jeho vytûÏení se museli pou‰tût hloub a zároveÀ stfiíbro ãistit od rÛzn˘ch
pfiímûsí. V letech 1290–1350 se tu dennû vytûÏilo kolem 55 kg ãistého stfií-
bra, z nûhoÏ si men‰inu mezi sebou rozdûlili havífii a jejich pomocníci (pokud
si ov‰em nûjaké nepfiivlastnili nezákonnû), zatímco vût‰ina pfiipadla urbu-
réfiÛm*, nájemcÛm urbury neboli královského podílu na dolování. JelikoÏ
jejich podnikání vyÏadovalo znaãné finanãní prostfiedky, museli pocházet
z nejbohat‰ích vrstev mû‰ÈanÛ.

* Podle tehdej‰ích zvyklostí mûl král právo na v‰echny vytûÏené drahé kovy
vãetnû kutnohorského stfiíbra (pÛvodnû totiÏ vlastnil v‰echnu pÛdu králov-
ství), ale protoÏe nemûl na financování ve‰kerého dolování v královské
pokladnû dostatek penûz, propÛjãil ono právo urburéfiÛm a sám si ponechal
„pouze“ osminu v˘tûÏku (v 16. století klesla tato ãástka na devítinu a pozdûji
aÏ na desetinu). Urburéfii ztratili své v˘znamné postavení na pfielomu
14. a 15. století, kdy byly zavedeny funkce nejvy‰‰ího mincmistra a hofmistra.
Urburéfii a jejich manÏelky mívali v˘sadní postavení. Pfied hornick˘mi sou-
dy nesmûli svûdãit nejen lidé se ‰patnou povûstí, nedospûlé osoby, chudí
vzbuzující podezfiení a nevûfiící, ale ani Ïeny. Pfiesto se stávalo, Ïe manÏel-
ka urburéfie mohla za manÏelovy nepfiítomnosti v jeho domû pfiijmout
ohlá‰ení nálezu Ïíly a potvrdit je pfied soudem. UmoÏÀoval jí to zákoník Vác-
lava II., kter˘ v takov˘chto pfiípadech dal pfiednost urychlení agendy t˘kající
se zprovoznûní tûÏby v nov˘ch loÏiscích a „zapomínal“ na vylouãení Ïen
ze svûdectví u soudÛ. 

Pokud urburéfii nechtûli sami tûÏit, pronajímali jednotlivé „orty“ neboli
místa tûÏafistvÛm, od nichÏ si je mohli pronajímat obvykle na rok jednotli-
ví havífii. KdyÏ mûl havífi v˘nosn˘ „ort“, vydûlal si maximálnû 18 gro‰Û t˘dnû
(za nûÏ bylo moÏno koupit 60 vajec, 480 l Ïita ãi 24 kufiat); pokud to na
obÏivu rodiny nestaãilo, chodíval v létû do praÏského okolí na ÏÀové práce.
Byly pr˘ doby, kdy havífii dostávali plat v podobû rudy, kterou rozprodáva-
li; tato podoba v˘platy se pozdûji zachovala pouze u nûkter˘ch profesí, jako
byli opraváfii mûchÛ, tfiídiãi rudy, ohla‰ovatelé smûn a rozdûlovaãi rudy.
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PÛvodnû pracovali havífii v dolech ve dvousmûnném dvanáctihodinovém
nepfietrÏitém provozu, ale Václav II. pracovní dobu zkrátil na ‰est hodin
a havífii nesmûli bez odpoãinku smûny zdvojovat. V 15. století se v‰ak
dvanáctihodinové smûny staly neoficiálnû opût samozfiejmostí. Zpoãátku
oznamovali zaãátek smûny zvûstovaãi (anklopéfii), které pozdûji nahradily
kostelní zvony.

VytûÏená stfiíbrná ruda se prodávala podle královského nafiízení vefiej-
nû. „Kolem okrouhlého (nûkteré prameny hovofií o stole dvanáctirohém –
pozn. aut.) stolu, na nûmÏ havífi rozhrnuje hromadu rudy, sedí rudokupci* a oce-
Àují jakost. Nakoupená ruda je za dohledu nejvy‰‰ích horních úfiedníkÛ, rychtáfie
a písafie dávána do pytlÛ.“ 

* Rudokupci neboli erckauféfii byli samostatní podnikatelé, ktefií vykupovali
rudu, zpracovávali ji ve sv˘ch hutích a fiídili se starodávn˘mi právy, která
panovník respektoval s podmínkou, Ïe budou prodávat ve‰keré vytavené
stfiíbro do centrální mincovny. Erckauférské hutû byly malé závody se tfie-
mi aÏ pûti taviãi a pomocníky a rudy zpracovávaly technologicky nároãn˘mi
metodami. Bylo jasné, Ïe docházelo k jistému úniku stfiíbra, ale královské
hutû byly v Kutné Hofie vybudovány teprve v 16. století.

KdyÏ se Ïíly stoãily do hloubek, tûÏba klesala, neboÈ tehdy je‰tû havífii ne-
dokázali z dolÛ odãerpávat vodu. Tím se jim sniÏovaly pfiíjmy a rostla jejich
nespokojenost; první velké vzboufiení nastalo roku 1494 a skonãilo jejich
vítûzstvím, jelikoÏ se podafiilo prokázat machinace hofmistra. BohuÏel dal-
‰í projevy nespokojenosti, které následovaly o dva roky pozdûji, potlaãila
mûstská hotovost a deset pfiedákÛ bylo dokonce popraveno. SniÏování tûÏ-
by i zisku se po ãase projevilo také na poklesu kvality praÏského gro‰e.

Zmrzlíci a ‰mitny

Jedním z v˘znamn˘ch kutnohorsk˘ch objektÛ se stal tzv. Vla‰sk˘ dvÛr*,
v nûmÏ sídlili pfiivolaní florent‰tí právníci a finanãníci, ktefií mûli provést
mincovní reformy, a zku‰ení ital‰tí (vla‰‰tí) mincífii; ti zde mince vyrábûli.
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* Dal‰í právem obdivovan˘m kutnohorsk˘m objektem je nádhern˘ chrám
zasvûcen˘ patronce horníkÛ sv. Barbofie, kter˘ byl zaloÏen kolem roku 1380
a plány na nûj pocházejí z dílny Petra Parléfie (1332/3–1399). Ke svatostánku
se váÏe legenda, podle níÏ mûl velk˘ zvon pro tento kostel odlít zvonafi-
sk˘ mistr Jakub Ptáãek. V noci pfied zahájením práce se mu zdálo, Ïe uklouzl
a spadl do roztavené zvonoviny, a tak si dával druh˘ den velk˘ pozor, aby
se sen nestal skuteãností. On se stihl uhlídat, ale odnesl to zvídav˘ kos, kte-
r˘ pozoroval mistrovu práci z tûsné blízkosti a do zvonoviny spadl omámen
v˘pary. Zvon sv. Barbory byl sice zasvûcen sv. Marii, ale lidé mu fiíkali Ptá-
ãek, ãímÏ zvûãnili nejen zvonafie, ale i uhynulého kosa.

Vla‰sk˘ dvÛr se rozloÏil v místû, kde b˘val v minulosti nad údolím po-
toka Vrchlice královsk˘ hrádek, slouÏící k ochranû kolem vedoucí obchodní
stezky, v jehoÏ sklepeních bylo uloÏeno stfiíbro. Koncem 13. století tu
vznikl areál s pÛdorysem ve tvaru nepravidelného oválu, jenÏ byl od mûs-
ta oddûlen vlastními hradbami. KdyÏ roku 1300 provedl Václav II. mûnovou
reformu, jeÏ mûla zajistit kvalitní a jednotnou mûnu, soustfiedil ve Vla‰-
ském dvofie v‰ech sedmnáct mincoven z celého království, z nichÏ vznikla
centrální mincovna âeského království. V ní se razily nové mince zvané
praÏské gro‰e, které se staly nejpevnûj‰í valutou tehdej‰í Evropy; byly –
na rozdíl od cizích mincí – tak snûhobílé, jako by byly z ledu, a proto se jim
fiíkalo zmrzlíci. PraÏsk˘mi gro‰i se platilo nejen u nás, ale i v Polsku, Ra-
kousku a Uhrách. Poslední gro‰e se tu razily roku 1550; o tfiicet let dfiíve
se zde zaãaly razit nové mince zvané tolary.

Mince se zhotovovaly z ãistého stfiíbra, které je v‰ak samo o sobû mûkké
a v mincích by se rychle ohladilo. Z tohoto dÛvodu se vytvrzovaly mûdí, pfii-
dávanou v pomûru 16 dílÛ stfiíbra a 1 díl mûdi. V˘sledná smûs se nalila do
barchánÛ (vodou chlazen˘ch nádob), v nichÏ se formovala do tvaru stfiíbrn˘ch
prutÛ, a pak následovalo vyklepání do smûsov˘ch farfulí (plátÛ), které muse-
ly b˘t po celé plo‰e stejnû silné; pokud tomu tak bylo, dostal farfule do rukou
stfiihaã, jenÏ plát nejprve rozstfiíhal na ãtvereãky, z nichÏ pak odstfiihnutím
rohÛ zhotovil kulat˘ plí‰ek. KdyÏ byla provûfiena ryzost kovu, vybûlila se bu-
doucí mince v roztoku vinného kamene a soli a následovala závûreãná fáze –
raÏba, kterou provádûli pregéfii, vysoce specializovaní fiemeslníci, jichÏ zpo-
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ãátku pracovalo ve Vla‰ském dvofie dvanáct. Jejich pomocník musel nejprve
vzít plí‰ek do kle‰tí a podrÏet ho nad ohnûm, aby se nahfiál, pak ho poloÏil
na spodní razidlo upevnûné do ‰palku, na které pregéfi pfiiloÏil vrchní razid-
lo a siln˘m úderem kladiva vyrazil podobiznu ev. text nacházející se v negativu
na razidlech; z rukou kaÏdého pregéfie vy‰lo dennû aÏ 2 000 gro‰Û. Na závûr
byl posbírán v‰echen odpad, aby mohl b˘t znovu zpracován.

Do Vla‰ského dvora se vcházelo velkou hranolovitou vûÏí. V západní ãás-
ti nádvofií stály hospodáfiské provozy, sklady a prostory pro úfiedníky a kolem
obvodov˘ch zdí dvora vznikly ‰mitny, neboli aÏ 4 m vysoké dílny, z nichÏ
kaÏdá mûla nad vchodem s vysok˘m ‰títem znak mûsta, z nûhoÏ byla raÏ-
ba mincí do Kutné Hory pfienesena. Zcela jistû to byla Praha, Opava, Jihlava,
Most, Kladsko, Litomûfiice, Olomouc, Brno, Îitava, Jablonné v Podje‰tû-
dí, Vysoké M˘to a Îatec; dal‰í b˘valé, do Kutné Hory pfiestûhované
mincovny byly pÛvodnû zfiejmû v Hradci Králové, Plzni, Kadani, Klato-
vech, Litomy‰li, âesk˘ch Budûjovicích, Humpolci a Havlíãkovû Brodû.

V této souvislosti je velmi zajímavá tzv. Kutnohorská iluminace, která
zachycuje tûÏbu rudy, její drcení, prom˘vání, prodej rudokupcÛm a hut-
nûní, díky nûmuÏ se z rudy získává stfiíbro slouÏící k raÏení minci. Jde zfiejmû
o nejstar‰í dochované vyobrazení zmínûného celého technologického pro-
cesu, kter˘ probíhal v Kutné hofie od 13. do 17. století a z nûjÏ nabízím
alespoÀ v˘fiez.
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V jedné ‰mitnû (1) je vidût prubífiská dílna, v níÏ se stfiíbro ãistilo pfie-
palováním, v sousední místnosti (2) je stfiíbro pfiedáváno úfiedníkovi, kter˘
je zváÏil a zapsal, zatímco ve ‰mitnû vpravo (3) je stfiíbro smísené s mûdí
odléváno do tzv. cánÛ (prutÛ). Následuje ‰mitna (4), v níÏ se cány rozkle-
paly na pláty, jeÏ se pak rozstfiíhaly, a zcela vlevo (5) je zachycena závûreãná
fáze celého v˘robního procesu – vlastní raÏba.

Konec kutnohorského dolování pfiineslo roku 1510 odkrytí loÏiska stfií-
bra u Jáchymova a pozdûji se pfiestala jeho tûÏba vyplácet, protoÏe se tento
kov zaãal dováÏet z JiÏní Ameriky.

Jak pûtadvacet kutnohorsk˘ch havífiÛ dobylo Krétu

Tato málo známá ãást kutnohorské historie zaãala roku 1204, kdy Bo-
nifác hrabû z Montferratu (jeden z vojevÛdcÛ kfiiÏákÛ, ktefií si podrobili
Cafiihrad) sám sobû pfiidûlil mj. neobvyklou odmûnu. Byla jí stfiedomofiská
Kréta, ale protoÏe pfiece jen povaÏoval za bezpeãnûj‰í a uhlídatelnûj‰í slu‰-
nou kupiãku mincí, prodal vzápûtí ostrov zámoÏn˘m obyvatelÛm Benátské
republiky. Ti ochotnû vyplatili na dfievo 10 000 stfiíbrn˘ch, a neÏ penízky
docinkaly, vyslali váleãné loìstvo, aby jejich nové území zaãalo hlídat. Kré-
Èanû, ktefií o zmûnách vlastníkÛ svého území nemûli ani tu‰ení, stfiíleli na
stráÏící cizácké lodû luky, ku‰emi ãi praky, a protoÏe to pochopitelnû pfiíli‰
nepomáhalo, zaãali zapalovat benátské obchodní lodû vozící jiÏnû kolem
Kréty drahocenné náklady z Egypta do Benátek. Ostrované vyuÏívali toho,
Ïe jejich malé lodû byly mr‰tné, a neÏ tûÏká váleãná plavidla pfiiplula k mís-
tu, kde ‰la shofielá obchodní loì ke dnu, byla mofiská hladina prázdná;
pachatelé se totiÏ staãili bezpeãnû ukr˘t v nûkterém z tisícÛ zálivÛ skalna-
tého pobfieÏí.To ov‰em pro benátské obchodníky znamenalo obrovské ztráty:
jelikoÏ aÏ dosud prodávali doma importované egyptské zboÏí s mnohoná-
sobn˘m ziskem, nyní pfiicházeli jak o zboÏí, tak o lodû.

KréÈané se navíc nastûhovali do kamenn˘ch, na vrcholcích hor vybu-
dovan˘ch hradÛ, které byly tehdej‰ími zbranûmi nedobytné.

Mezi benátsk˘mi kupci rostla nervozita, a kdyÏ se zdálo b˘t nejhÛfie, pro-
nesl Lorenzo Celsi (1310–1365), benátsk˘ nejvy‰‰í úfiedník s titulem dóÏe
z boÏí milosti, dvû slova: „Montés Kuttíní“ (tedy Kutná Hora). Doneslo
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se k nûmu totiÏ vyprávûní o kutnohorsk˘ch hlubok˘ch a dÛmysln˘ch ‰ach-
tách vyztuÏen˘ch fiadami kÛlÛ, a tak chtûl tamním havífiÛm zadat dobytí
krétsk˘ch horsk˘ch hradÛ pomocí podkopÛ, coÏ – jak dóÏe tvrdil – doká-
Ïou „jen nejlep‰í havífii tehdej‰ího svûta – totiÏ kutnohor‰tí. A protoÏe v sázce
bylo bohatství Benátek, byl ochoten sáhnout hluboko do státní pokladny, aby
získal dobrovolníky pro práci jak sloÏitou, tak ov‰em i velmi nebezpeãnou.“

Na jeho v˘zvu se pfiihlásili ãtyfii kutnohor‰tí havífii, ktefií slíbili pfiijet
na Krétu „s jedním mistrem kováfisk˘m a s dvacíti jin˘mi havífii dovedn˘mi
a znal˘mi umûní podkopnického a zbûhl˘mi v umûní sklepení hloubiti“. La-
tinsky psaná smlouva, kterou opatfiili sv˘mi podpisy roku 1364, jim stanovila
základní plat a – za podmínky, Ïe krétské hrady budou skuteãnû s jejich po-
mocí dobyty – mohl dóÏe havífiÛm pfiiznat je‰tû prémie.

Pûtadvacet kutnohorsk˘ch havífiÛ na Krétu skuteãnû pfiijelo, ale kdo by
si pfiedstavoval, Ïe vykutali ve skalách pod hrady ‰toly, do nich umístili dáv-
ky stfielného prachu a zdálky ho pomocí zápalné ‰ÀÛry zapálili, ten by se
velmi m˘lil. Profesor Franti‰ek Gel (1901–1972) popsal metodu kutno-
horsk˘ch mistrÛ v jednom ze sv˘ch skvûl˘ch literárních pásem takto: „Práce
kutnohorsk˘ch havífiÛ byla neskonale tûÏ‰í a – nebezpeãnûj‰í, protoÏe museli pra-
covat bez tfiaskaviny. Museli pod hradbu obleÏené pevnosti prokopat podzemní
‰tolu, …, ale tak, aby konec podzemní chodby byl na spadnutí. Tento nepevn˘
konec chodby vyztuÏili dfievem. Potom minátórés ãili minéfii dfievûné vyztuÏe-
ní zapálili a rychle se vzdálili. Jakmile dfievûné vyztuÏení shofielo, propadl se
strop chodby … a nahofie, nad zemí, se zfiítil kus hradeb … Tento druh minér-
ství bez stfielného prachu proslavil ãeské horníky uÏ za Pfiemysla II. Otakara –
a proto si na Kutnou Horu vzpomnûl v Benátkách dóÏe Lorenzo Celsi. A Be-
nátãané nebyli zklamáni. Kréta byla podrobena.“ 

CO JE·Tù STOJÍ ZA ZMÍNKU

■ Nejhlub‰ím kutnohorsk˘m dolem byl ‰estisetmetrov˘ Osel, z nûjÏ ode-
‰li poslední havífii roku 1546.

■ O Kutné Hofie napsal zdej‰í rodák a dobrodruh Mikulá‰ Daãick˘
z Heslova (1555–1626): „Kutná Hora jest nápodobnû jako veliká ku-
chynû, ve které jest mnoho zbyteãn˘ch daremn˘ch kuchafiÛ, ktefií jedni strojí,
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druzí vafií, tfietí pekou, smaÏí, solí. A co nastrojí, to v‰e sami seÏerou a pána
svého hladem umofií. A tak jest nyní na tûchto Horách kolik sluÏebníkÛ,
tolik zlodûjÛ.“ Myslel tím cizácké úfiedníky, ktefií se sem nahrnuli kvÛ-
li snadn˘m ziskÛm.

■ Kalich z kutnohorského mûstského znaku odstranil roku 1641 Fer-
dinand III. Habsbursk˘ (1637–1657) a nahradil ho ‰títkem nesoucím
na stfiíbrném bfievnû iniciálu F III. Kalich byl na znak vrácen roku
1926 v˘nosem ministerstva vnitra.

■ V roce 1995 bylo historické jádro Kutné Hory zapsáno na Seznam
svûtového kulturního dûdictví UNESCO (United Nations Educa-
tional, Scientific and Cultural Organization).

■ S Kutnou Horou souvisí nerost patfiící mezi dolomity, kter˘ nese ná-
zev kutnohorit s chemick˘m sloÏením Ca(Mn2+,Mg,Fe2+)(CO3)2.

■ Kutnohorsk˘m rodákem byl Josef Kajetán Tyl (1808–1856) a Ïil zde
i Karel Havlíãek-Borovsk˘ (1821–1856), kter˘ tu roku 1850 vydá-
val Národní noviny.

CECHY – SDRUÎENÍ EXISTUJÍCÍ OD 13. STOLETÍ 

Od fiezníkÛ k pernikáfiÛm – Klobouãníci, zvonafii, kováfii a zámeãníci –
Cechovní znaky a rozdávaãní králové – Co je‰tû stojí za zmínku

Od fiezníkÛ k pernikáfiÛm

¤emesly a cechy jsem se zab˘vala knize „Co moÏná nevíte o Ïivotû na-
‰ich pfiedkÛ“ a nyní nabízím je‰tû pár zajímavostí alespoÀ o nûkter˘ch
fiemeslnících sdruÏujících se do tûchto sdruÏení.

¤ezníci si zakládali cechy od 13. století, kdy byly uzavfien˘mi komuni-
tami, které zpoãátku pfiijímaly nového ãlena pouze tehdy, kdyÏ byl nûkter˘
masn˘ krám na prodej. S rozvojem fieznick˘ch cechÛ rostl poãet nov˘ch
masn˘ch krámÛ neboli kotcÛ fieznick˘ch, vznikala jatka neboli ‰lachtaty
a otevíraly se udírny masa a první trhy, na nichÏ se prodával dobytek.
Roku 1329 mûly napfi. Litomûfiice 40 masn˘ch krámÛ, roku 1334 jich Mla-
dá Boleslav hostila 30, âesk˘ Brod 20 apod. âasto ov‰em nûkter˘ fiezník
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mûl takov˘chto krámkÛ nûkolik, zatímco jin˘ nemûl Ïádn˘, takÏe „prodá-
val v‰elijak“. Postupnû se nûktefií fiezníci zaãali specializovat na pfiípravu
jelit, klobás a dr‰tûk, zatímco jiní se stali sádelníky, lojovníky nebo uzená-
fii. I kdyÏ obãas zabíjeli na objednávku dobytek sousedÛm (ceník tûchto
prací visel obvykle na radnici), poráÏeli také dobytek, kter˘ si kupovali na
statcích v okolí. JelikoÏ ve velké stáji se zvífie zdálo malé a v malé stáji vy-
padalo velké, nechával si je fiezník pfii nákupu vyvést na dvÛr, kde si je
mohl navíc prohlédnout ze v‰ech stran. Velké kusy si ohmatal, aby po-
soudil celkovou váhu i kvalitu masa, zatímco malé kusy ke zji‰tûní váhy
zdvihl. Odhady pr˘ b˘valy pfiekvapivû pfiesné.

K fiezníkÛm se poãítali i hunt˘fii ãi huntéfii, jejichÏ název byl odvozen
od „huntu“, tj. necek ãi vozíku, v nûmÏ pfiiváÏeli své zboÏí. Nebyli plno-
právn˘mi pfiíslu‰níky tohoto fiemesla, neboÈ smûli chodit na trh pouze
jednou t˘dnû (zatímco ostatní mohli prodávat dennû), dostávali podfiad-
nûj‰í prodejní místa a bylo jim dovoleno nabízet pouze buì jen velké kusy,
nebo napfiíklad pouze Ïiv˘ dobytek.

Pekafii se dûlili na ty, ktefií pekli bíl˘ chléb, na pecnáfie zvané plachet-
níci, ktefií nabízeli chléb reÏn˘, koleãníky pfiipravující koláãe, pekafie boÏí,
specializované na kostelní hostie, kobliÏníky, pernikáfie apod. Nejstar‰í spo-
leãn˘ cech mûli pekafii a mlynáfii na Novém Mûstû praÏském, jenÏ se v‰ak
dûlil na dva „podcechy“, které mûly spoleãnou korouhev, oltáfi i hospodu,
v níÏ se jejich ãlenové scházeli. Peãivo prodávali buì v krámcích zfiizova-
n˘ch jiÏ od 13. století na ulicích ãi námûstích (napfi. Mladá Boleslav jich
mûla poãátkem 14. století ãtyfiiadvacet), nebo v tzv. domovit˘ch krámech,
coÏ znamenalo, Ïe se prodávalo pfiímo z okna prodejny ãi pekárny. Cena
peãiva se pochopitelnû odvíjela od promûnliv˘ch cen pouÏitého obilí; jejich
v˘‰i oznamovala tabulka zavû‰ená u obchodu, aby bylo zfiejmé, Ïe si ob-
chodník stanovuje pro sebe pouze pfiimûfienou ãást zisku.

První zmínka o pernikáfiích u nás pochází z roku 1335 z Turnova. Za
husitsk˘ch boufií se jim pfiíli‰ nedafiilo, neboÈ lidé hrávali v kostky právû
o perník, coÏ podle husitsk˘ch pfiedstav bylo hfií‰né. KdyÏ se situace u nás
zklidnila, zaãalo pernikáfiÛ pfiib˘vat. JelikoÏ do svého peãiva pfiidávali
i pepfi, fiíkalo se jim artopiperisté („piper“ je latinsky „pepfi“). O chuti per-
níkÛ rozhodoval med, zatímco dal‰í pfiísady jeho chuÈ pouze doplÀovaly;
‰lo o koriandr, an˘z, kvût ãerného bezu, zázvor, hfiebíãek, mu‰kát, skofiici
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apod., které musely b˘t jemnû rozdrcené. Formiãky na perníky mûly mno-
ho podob – od panenky ãi srdíãka aÏ po miminko ãi tfieba vûneãek. Zajímavé
je, Ïe tûsto se po vyhnûtení nechávalo nûkolik dní a dokonce nûkdy aÏ nû-
kolik mûsícÛ leÏet v chladné místnosti, coÏ mûlo dodat perníku na kvalitû
i chuti. Perníkové formy se pfied pouÏitím vysypávaly hrachovou mouã-
kou, aby se upeãen˘ obsah snáze vyklopil. Sklovitého lesku se dosahovalo
nûkoliker˘m potfiením vajíãkem a lesk nahnûdl˘ se získal tím, Ïe pernikáfi
pouÏil rozemlet˘ slad ãi bramborovou mouãku.

Klobouãníci, zvonafii, kováfii a zámeãníci

O parádu se starali klobouãníci, ktefií se sdruÏovali do cechÛ od 15. sto-
letí. Ti první zhotovovali nejen fiadu rÛzn˘ch typÛ pokr˘vek hlavy od
vlnûn˘ch a koÏe‰inov˘ch z bobrÛ ãi ze zajeãích hfibetÛ aÏ po klobouky hed-
vábné i pro‰ívané, ale také vlnûné rukavice i punãochy a ‰evcovskou plsÈ;
tu pfiipravovali ze srsti zajeãí, králiãí, velbloudí, bobfií a kozí, nebo z hed-
vábí, slámy, l˘ka apod.

Odlévání zvonÛ se u nás zaãalo provozovat zfiejmû ve 13. století. Jako
první je pr˘ zhotovovali benediktin‰tí mni‰i, a to jak pro svÛj klá‰ter,
tak i pro zákazníky, a teprve ve 13. století se tomuto fiemeslu zaãali vû-
novat také svût‰tí fiemeslníci, jimÏ se fiíkalo zvonafii, i kdyÏ se jim do
fiemesla obãas pletli konváfii (v˘robci konvic, mûlk˘ch i hlubok˘ch talí-
fiÛ, umyvadel a loÏniãních kotlíkÛ neboli noãníkÛ) a pu‰kafii (v˘robci
Ïelezn˘ch a bronzov˘ch dûl, z nichÏ se stfiílelo stfieln˘m prachem). Ve
13. století mûli zvonafii vlastní cechy, ale protoÏe by se tímto fiemeslem
neuÏivili, vyrábûli i dal‰í kovolijecké v˘robky jako konve, kotle, pu‰ky
(dûla), meãe apod. Zvonafii pracovali se slitinami mûdi a cínu a v˘sledné
dílo záviselo na jejich zku‰enostech a vynikajících znalostech z tohoto
oboru. Museli správnû stanovit pomûr obou kovÛ ve zvonovinû, roze-
hfiát ji na správnou teplotu ve specifické peci a zvon odlít; nebylo v˘jimkou,
Ïe i zku‰en˘ mistr zjistil, Ïe tu ãi onde chybil a musel práci zopakovat
od samého zaãátku.

Usedlí zvonafii mûli hutû v místû svého bydli‰tû, ale kdyÏ se od 14. sto-
letí zaãaly odlévat tûÏké zvony, zfiizovali si huÈ v místû zakázky.

MoÏná nás pfiekvapí, Ïe ãe‰tí kováfii znali jiÏ v 9. století techniku svá-
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fiení a tvarování. Na dvorech ãesk˘ch feudálÛ zhotovovali nebo opravo-
vali kovové náfiadí a dûlili se na ‰títafie, noÏífie, noÏidelníky (nÛÏkafie),
luãníky ãi – jak napsal Kosmas (asi 1045–1125; viz IV. kapitola – âtyfii
kroniky) – fabri armorum neboli zbrojífie. Materiál k v˘robû Ïelezn˘ch
pfiedmûtÛ jim dodávali ferrariové neboli Ïelezníci, ktefií vût‰inou sídlili
u lesÛ, aby mûli po ruce dostatek dfieva pro v˘robu dfievûného uhlí v mi-
lífiích, nezbytného pro tavbu Ïelezné rudy.

Îelezné v˘robky ãesk˘ch fiemeslníkÛ chválil ve své zprávû i Ibrahim
Ibn Jákub (10. století).

Zatímco vût‰inou se tito fiemeslníci zamûfiovali na nástroje, zemûdûlské
náfiadí apod., mni‰i pracující v klá‰terech zhotovovali pfiedev‰ím umûlec-
ké v˘robky. Jeden takov˘ znalec, mnich Sázavského klá‰tera (viz V. kapito-
la – Sázavsk˘ klá‰ter), dokázal kovové v˘robky zdobit emailem; podle od-
borníkÛ ‰lo o tzv. buÀkov˘ email byzantského vzoru, pouÏívan˘ na kovové
desky evangeliáfiÛ, do nichÏ se zasazovaly drahé kameny. Kováfii také vy-
rábûli úchytky na kostelní dvefie, které zasazovali do lité lví tlamy.

Cechovní znaky a rozdávaãní králové

Tûmito znaky smûli nûktefií fiemeslníci oznaãovat pouze majetek cechu
(napfiíklad svíãky pouÏívané pfii m‰ích, cejchy na v˘robcích apod.), zatím-
co jiní si je mohli dávat od 15. století na své korouhve.

Cechovní znaky nejãastûji symbolizovaly pfiíslu‰né fiemeslo. Kováfii na
nich mûli dvû zkfiíÏená kladívka a koÀskou podkovu, pekafii zase preclík,
krejãí nÛÏky, kramáfii váhy a men‰í nÛÏky, beãváfii sud s nûkter˘m ne-
zbytn˘m náfiadím a zlatníci zlat˘ kalich v modrém ‰títû. Cechovní znak
sladovníkÛ tvofiila kromû klasÛ speciální lopata slouÏící k pfiehazování
klíãícího zrna a dal‰í sladovnické nástroje.

Zpoãátku si mohl kaÏd˘ cech v jednotliv˘ch mûstech zvolit vzhled své-
ho znaku, ale postupnû se pro ten kter˘ cech ustálila v celé zemi jednotná
podoba. ¤ezníkÛm vystavil Zikmund Lucembursk˘ (1419–1437) roku
1437 první známou cechovní erbovní listinu v âechách se znakem dvou-
ocasého, tedy královského lva, kter˘ postupem ãasu dostal do tlap sekyru.
Byli to totiÏ právû tito fiemeslníci, ktefií vyzbrojeni sv˘mi sekyrami pomohli
Janu Lucemburskému (1310–1346) dob˘t Staré Mûsto a tím i celou Pra-
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hu. KoÏe‰níkÛm zase udûlil roku 1473 znak Vladislav II. Jagellonsk˘
(1471–1516); objevil se na nûm v modrém ‰títu ‰ikm˘ pruh koÏe‰iny
s bílou holubicí, která dostala do zobáãku olivovou ratolest a nohou pfii-
drÏovala ‰títek se zlat˘m „W“. (Toto korunované písmeno bylo znakem
zmínûného Jagellonce.)

CO JE·Tù STOJÍ ZA ZMÍNKU

■ Cechy zaznamenaly nejvût‰í rozmach do 16. století, ale koncem
18. století ztrácely smysl a v ãesk˘ch zemích byly zru‰eny nov˘m Ïiv-
nostensk˘m fiádem vydan˘m 20. prosince 1859, jenÏ vstoupil
v platnost 1. kvûtna následujícího roku.

■ Koncem 17. století si klobouãníci stûÏovali na nedostateãné v˘dûlky,
jelikoÏ pr˘ „sedlák nosí jeden klobouk pût let a pohÛnek o nûj nestojí vÛ-
bec. Mû‰Èky chodí ve slamûn˘ch kloboucích a velcí páni si hledí paruk
a klobouk vsadí na hlavu málokdy“. Klobouãnická tovární v˘roba za-
ãala v 19. století.

■ Pernikáfii byli posledními fiemeslníky, ktefií se je‰tû v 19. století sdru-
Ïovali do cechu. První továrna na perník byla zaloÏena v Pardubicích
roku 1913.
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I I . K A P I T O L A

STALO SE

BITVY NA MORAVSKÉM POLI – DÒKAZ, ÎE KAÎD¯
CHVILKU TAHÁ PILKU

Stfiet budoucího zetû s budoucím tchánem – Kdo chce moc, nemívá nic –
Schytala to i Morava – Pár klípkÛ na závûr – Co je‰tû stojí za zmínku

Stfiet budoucího zetû s budoucím tchánem

Na úvod si fieknûme, Ïe Moravské pole neboli Marchfeld bylo nikoliv oby-
ãejné pole, n˘brÏ asi 2 km ‰iroká níÏina nacházející se v dne‰ním Rakousku
v˘chodnû od Vídnû, lemovaná prav˘m bfiehem fieky Moravy, tvofiící hranici
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se Slovenskem. Jeho název souvisí nikoliv se zemí Moravou (das Mähren),
n˘brÏ s názvem fieky Moravy (die March). Pfiemysl II. Otakar (1253–1278)
si toto území zvolil, aby tu svedl dvû bitvy, jelikoÏ zdej‰í rovinka byla jako
stvofiená pro hlavní ãást jeho vojska, na niÏ sázel – tûÏkou jízdu.

První bitvu zde vybojoval u Kressenbrunu dne 12. ãervence roku 1260
a já jsem o ní v I. dílu své knihy „Co v uãebnicích neb˘vá aneb âe‰tí pa-
novníci jak je (moÏná) neznáte“ napsala: „Pfiemysl II. Otakar v ní zvítûzil
pfiesto, Ïe si dovolil kavalírské gesto: protoÏe mezi tábory obou vojsk protékala
fieka Morava, bylo jasné, Ïe ten, kdo ji bude muset pfied bitvou pfiekonat, se
ocitne v nev˘hodû. A tak ãesk˘ král uherskému kolegovi* navrhl, Ïe na dobu,
kterou budou jeho vojáci potfiebovat k pfiekonání fieky a k opûtnému se‰ikování
se, uzavfie pfiímûfií, a navíc ustoupí na dostateãnou vzdálenost od pravého bfie-
hu, na nûmÏ mûl leÏení. Slovo dodrÏel – a pfiesto vyhrál.“ 

* Jednalo se o krále Bélu IV. (1235–1270), dûdeãka Pfiemyslovy dru-
hé manÏelky Kunhuty; ta Ïila v letech asi 1246–1285 a Pfiemysla si vzala
roku 1261.

DÛvodem bylo zejména babenberské dûdictví, tj. Rakousy a ·t˘rsko (de-
taily najdete ve v˘‰e zmínûné knize na stranách 131–135).

Kdo chce moc, nemívá nic

V roce 1278 se Pfiemysl II. Otakar rozhodl pro stejné pole a – ke své ‰ko-
dû – i pro stejnou taktiku. RozloÏil se s vojskem u Jedenspeigenu, zatímco jeho
protivník Rudolf I. Habsbursk˘ (1273–1291) obsadil 6 aÏ 7 km vzdálenou
vesnici Dürenkrut (Suché Kruty). DÛvodem stfietu, kter˘ zaãal v 9 hodin ráno
26. srpna roku 1278, bylo opût zejména ne‰Èastné babenberské dûdictví*.

* Vztahy obou panovníkÛ zkomplikovala také volba krále Svaté fií‰e fiím-
ské, v níÏ Habsburk nad Pfiemyslovcem roku 1273 zvítûzil. Kurfifiti, ktefií tuto
volbu provádûli, se totiÏ zalekli, Ïe kdyÏ zvolí Pfiemysla – tehdy nejmocnûj-
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‰ího panovníka stfiední Evropy – mohou pfiijít o svoji suverenitu, a tak dali
pfiednost nepfiíli‰ známému Habsburkovi (ochotnému jejich hlasy fiádnû fi-
nanãnû ocenit). Nûktefií historici povaÏují v‰ak za vysoce pravdûpodobné, Ïe
Pfiemysl chtûl spí‰e neÏ sám sebe dosadit na stolec krále Svaté fií‰e fiímské
nûkoho, koho by mohl jako ‰edá eminence nenápadnû fiídit. 

Tfiíhodinové bitvy se pr˘ zúãastnilo kolem 55 000 vojákÛ, z nichÏ pfii-
bliÏnû 30 000 bojovalo za Rudolfa a zbytek za Pfiemysla. (Za zmínku stojí,
Ïe v této bitvû byli souãástí lehké uherské jízdy Rudolfa I. Habsburského
i Kumáni – viz Rejstfiík.)
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Z Pfiemyslov˘ch vojákÛ údajnû padlo asi 12 000 muÏÛ, pfiiãemÏ mnozí
se utopili v rozbahnûné Moravû; habsburské ztráty pr˘ nejsou známé. (Mu-
síme vzít ov‰em v úvahu, Ïe poãty vojákÛ b˘vají vût‰inou nadsazené.) Boj
byl dlouho nerozhodn˘, v jednu chvíli kdosi dokonce strhl Rudolfa z konû,
ale jeho vojáci ho opût rychle vysadili do sedla. Pak bohuÏel útok na pra-
vé Pfiemyslovo kfiídlo zpÛsobil pootoãení uskupení, takÏe ãeské jednotky uÏ
mûly za zády nikoliv vlastní tábor, n˘brÏ fieku Moravu. Navíc Rudolf po-
slal proti slábnoucímu pravému kfiídlu ãerstvé posily.

O tom, co bylo dál, existuje nûkolik variant, z nichÏ se nejvíce opakují
dvû.

Podle první jeden z Rudolfov˘ch velitelÛ dal kolem poledne pokyn sv˘m
podfiízen˘m, aby zaãali kfiiãet „Utíkají, utíkají!“, coÏ Pfiemyslovy vojáky zmát-
lo. Tomu se ov‰em nelze divit: muÏi s hlavou ukrytou v tûÏké hrncové pfiilbû
vybavené pouze dvûma úzk˘mi prÛzory, ktefií se navíc potili v srpnovém ve-
dru a v˘hled mûli ztíÏen˘ i zvífien˘m prachem, se jen stûÏí orientovali ve
vfiavû tisícÛ muÏÛ a koní. Podle druhé varianty mohl za dal‰í v˘voj bitvy
nechtûnû PfiemyslÛv blízk˘ vûrn˘ spolubojovník, moravsk˘ ‰lechtic Milo-
ta z Dûdic (?–1307), kter˘ chtûl se skupinou rytífiÛ objet zmínûné habsburské
posily mífiící proti pfiemyslovskému pravému kfiídlu a vpadnout jim do zad,
coÏ bohuÏel mnozí pochopili jako ústup, resp. útûk.

Schytala to i Morava

Historik Petr Kluãina (*1950) pfiipou‰tí, Ïe o této bitvû sice existuje mno-
ho pramenÛ, ale „jejich dÛvûryhodnost je malá“. Rozhodující pr˘ je, na ãí
stranû autor toho kterého podkladu stál, Ïe autofii nebyli vojensk˘mi od-
borníky a Ïe se nezachoval jedin˘ text sepsan˘ oãit˘m svûdkem bitvy. Proto
je moÏno prÛbûh bojÛ dokumentovat „zãásti podle vlastních vojensk˘ch úvah.
Víme, jakou moÏnost velet mûl tehdy velitel. V té dobû se panovník bitvy úãast-
nil, ov‰em jedinou vûc, kterou mohl udûlat s rozmyslem, bylo dát pokyn, aby bitva
zaãala. Pak se stal sám souãástí bitvy.“ Jisté je snad jen to, Ïe Rudolf Habs-
bursk˘ mûl nejen vût‰í armádu, ale pfiedev‰ím byl pokrokovûj‰í v tom, Ïe
uÏ nespoléhal – jako Pfiemysl II. Otakar – pouze na tûÏkou jízdu a do ar-
mády zafiadil „dostatek lehkého uherského jezdectva, které oslabilo pravé kfiídlo
Pfiemyslovy armády“. Pocházel z vojensky velmi vyspûlé oblasti pomezí ·váb-

30

Stanislava Jarolímková NA CO V UâEBNICÍCH DùJEPISU NEZBYLO MÍSTO 1

Na co v uãebnicích - zlom  19.12.2013  15.46  Stránka 30



ska a ·v˘carska a tam podle J. Îemliãky (*1946) „vûci jako vojenská lest
atd. byly naprosto zdomácnûlé. Na rozdíl od rytífiského prostfiedí stfiední Evro-
py, která si na to velmi potrpûla a také na to velmi doplatila. Pfiemysla ani
nenapadlo, Ïe by se protivník mohl k nûãemu podobnému, jako je vpadnutí do
zad, uch˘lit.“ A Petr Kluãina dodává: „KoneckoncÛ Rudolf (I. Habsbursk˘ –
pozn. aut.) se v tomto prostfiedí pohyboval jako námezdní bojovník, takÏe dob-
fie vûdûl, kdy je tfieba pouÏít i ránu zezadu.“ Za zmínku moÏná stojí také to,
Ïe jakmile se panovník zúãastnil bitvy, byl sice nadále „první z rovn˘ch“,
ale kaÏd˘ na nûj mohl zaútoãit jako na „obyãejného“ vojáka.

PoráÏka âechÛ na Moravském poli ponechala Rudolfovi I. Habsburské-
mu ãást nevyuÏit˘ch vojákÛ, které mohl okamÏitû nasadit na obsazení Moravy.
Zastavil tak sice nájezdy divok˘ch KumánÛ, ktefií v této ãásti ãeského krá-
lovství loupili jako o závod, ale pro Moravany bylo jedinou zmûnou to, Ïe
nyní zaãali loupit a vypalovat jejich vesnice i mûsta habsbur‰tí vojáci.

Pár klípkÛ na závûr

Z konceptu listu královny Kunhuty Pfiemyslu II. Otakarovi zjistíme, jak
vypadala korespondence tohoto manÏelského páru. „V˘sosti Va‰í k radosti a opû-
tovanému potû‰ení neustáváme psáti a oznamujeme, Ïe nejen z milosti BoÏí za
Va‰í nepfiítomnosti dobr˘ je stav Va‰eho království, n˘brÏ i, coÏ jest více, zdrávy
jsme s milovan˘mi dcerami a nejdraÏ‰í matkou svojí a pfiejem Va‰im láskám to-
téÏ s ve‰kerou dÛvûrou, z celé du‰e, aby ve v‰em mûla zdar podle pfiání. A ponûvadÏ
po Bohu, jenÏ jedin˘ dává a bere Ïití, touhám du‰e na‰í ve Vás se zalíbilo, pfieje-
me si nade v‰e, Ïádáme a voláme: KéÏ pfiijde Otakar, kde nyní je milá pozornost
utû‰itelova? Milost BoÏí, jeÏ v‰e sk˘tá, pokornû neustál˘m voláním vz˘váme
a s mnoh˘mi vzdechy Ïádáme, aby z plnosti hojnosti daru svého dala, aby v‰e vply-
nulo pfiíznivû pfiáním Va‰im i aby v míru a zdraví co nejdfiíve navrátila Vás, po
nûmÏ touÏíme, jímÏ po nejvût‰ích úzkostech pfiejeme si pookfiáti. Otakare, za-
slouÏíme-li si vidûti toho, po nûmÏ touÏíme, pfiijdiÏ, nejdraÏ‰í, aby duch ná‰ tonoucí
pod tíhou zármutku rozkvetl pohledem na toho, po nûmÏ touÏil, zázraãnû oÏi-
ven oÏivující radostí.“ Není pr˘ ov‰em jisté, Ïe toto psaní bylo skuteãnû
odesláno, jelikoÏ mohlo jít o cviãné texty, a nelze vylouãit ani to, Ïe vznik-
ly aÏ po Pfiemyslovû smrti, aby vylep‰ily reputaci Kunhuty Uherské,
po‰ramocenou jejím vztahem se Závi‰em z Falken‰tejna (asi 1250–1290).
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Ostatky Pfiemysla II. Otakara nechal Rudolf pfievézt do Vídnû, kde je
dal balzamovat, obléci do nádherného roucha a nûkolik t˘dnÛ vystavit na
vefiejnosti, aby v‰ichni uvûfiili, Ïe tento mocn˘ král skuteãnû zemfiel. Pro-
toÏe PfiemyslÛv Ïivot skonãil v dobû, kdy byl v klatbû za údajné neoprávnûné
drÏení babenberského dûdictví, neznûly ve Vídni na jeho památku zvony
a nekonaly se církevní obfiady. Naproti tomu ve vût‰ích praÏsk˘ch koste-
lích se zvonilo o pfiekot. Pfiemysl II. Otakar byl pohfiben ve Znojmû (viz
mapa), ale poté, co z nûj papeÏ klatbu sÀal, byly jeho ostatky roku 1296 pfie-
vezeny do Prahy a uloÏeny v praÏském AneÏském klá‰tefie Na Franti‰ku.
Na pfiíkaz Karla IV. (1346–1378) byly roku 1373 pfiemístûny do katedrá-
ly sv. Víta v areálu PraÏského hradu a v jeho zdej‰ím hrobû se nacházelo
pohfiební jablko a Ïezlo i pohfiební koruna, opatfiené nápisem: „Hic sunt
ossa Otakari incliti, regis Bohemiae quinti“ („Zde jsou kosti Otakara vzne-
‰eného, pátého ãeského krále.“)

Petr Îitavsk˘ (1260/1275–1339), autor „Zbraslavské kroniky“ (viz IV. ka-
pitola – âtyfii kroniky), vinil moÏno fiíci nevybírav˘mi slovy ze smrti
mocichtivého Pfiemysla II. Otakara ãesk˘ národ. Napsal: „Národe na hlavu
padl˘, jenÏ klesá‰ v nejvût‰í bídû poraÏen, sám jiÏ hyne‰ - a bez krále zaslouÏí‰
zajít. Více já tobû neÏ sudbû, víc tobû neÏ smrti já kladu za vinu královu zhou-
bu. VÏdyÈ krutûji nechals ho zemfiít, neÏ by ho nepfiítel nechal, neb od nûho dovedls
prchnout. Proto tak rychle král zhynul. Ó, pfiej mu sv˘ch radostí, Kriste, v nebe-
sích po boku svém. Dej radost mu na vûky vûkÛv. Amen.“

Smrt Pfiemysla II. Otakara je zachycena v fiadû kronik a literárních
dûl a dostala se i do „BoÏské komedie“ Danta Alighieriho (1265–1321),
kde pr˘ v oãistci tvofií tento král „milou spoleãnost“ Rudolfu I. Habsbur-
skému.

CO JE·Tù STOJÍ ZA ZMÍNKU

■ Zmínûného moravského ‰lechtice Milotu z Dûdic tehdy ani v dal‰ích
staletích nikdo nekritizoval a za zrádce byl oznaãen aÏ v 19. století.
Podle Josefa Îemliãky totiÏ obrozenci brali Pfiemysla II. Otakara „za
velk˘ vzor a nezdálo se jim moÏné, Ïe by tak slavn˘ král padl jen tak,
proto potfiebovali nûjakého zrádce“.
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■ V roce 1925 vzbudila pohor‰ení hra rakouského autora Franze Grill-
parzera, v níÏ byl Pfiemysl II. Otakar líãen jako ziskuchtiv˘ tyran
a poÏivaãn˘ ãlovûk, zatímco Rudolf I. Habsbursk˘ vystupoval jako
skromn˘, ‰etrn˘ „otec“, pracující pro blaho Rakouska.

■ Dne 8. záfií roku 2012 byla u pfiíleÏitosti 750. v˘roãí zaloÏení mûsta
Vysoké M˘to (viz mapa) instalována Ïelezná socha Pfiemysla II. Ota-
kara. Projekt uskuteãnilo obãanské sdruÏení „Pomník zakladateli
mûsta“ a autorem sochy, která se stala první statuí tohoto panovní-
ka v âeské republice i v Evropû, je umûleck˘ kováfi a sochafi Karel
Bure‰ (*1958); pouÏil na ni 300 kg Ïeleza a jeden aÏ dva gramy zla-
ta. V so‰e jsou uloÏeny kousky dfieva z královy rakve.

BRANIBO¤I V âECHÁCH – „HOSTÉ“, V JEJICHÎ âELE
STÁL HRABIV¯ BRATRANEC OTA 

Novostavba v pustinû – Rabovat a rabovat – Otãím jako poslední
pfiekáÏka – Co je‰tû stojí za zmínku

Novostavba v pustinû

KdyÏ Pfiemysl II. Otakar (1253–1278) odjíÏdûl trochu nepromy‰lenû
na Moravské pole (viz II. kapitola – Bitvy na Moravském poli), byl si vû-
dom toho, Ïe mÛÏe padnout. Proto se obrátil na oblíbeného synovce
Otu V. Braniborského (1246–1299), pohledného syna své sestry BoÏeny
neboli Beatrix (1227/1230–1270/1290), udatného rytífie zajímajícího se
o dvorskou poezii a podle v˘‰ky postavy zvaného Dlouh˘. PoÏádal ho,
aby se v pfiípadû jeho, tedy Pfiemyslovy smrti stal správcem ãásti âeského
království a poruãníkem sedmiletého bratrance – budoucího krále Václa-
va II. (1283–1305). Pfiemyslovo opatfiení bylo jistû správné, protoÏe
Pfiemyslova manÏelka Kunhuta (Ïila v letech asi 1246–1285) by nemûla
na vládnutí dostateãnû pevnou ruku, sedmilet˘ chlapec nemohl je‰tû nû-
kolik dal‰ích let panovat a nûkomu cizímu nechtûl nechat ãesk˘ trÛn na
pospas. BohuÏel se v synovci zklamal.

Ota pfiijel do Prahy jako vítr jiÏ v záfií téhoÏ roku (tedy krátce po srpno-
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vé bitvû na Moravském poli) se ãtyfimi sty ozbrojen˘mi jezdci, za nimiÏ
dorazil pfiibliÏnû stejn˘ poãet pû‰ákÛ. Spûchal ov‰em nikoliv proto, aby chrá-
nil bratránka Václava a ovdovûlou tetu Kunhutu, n˘brÏ aby zkfiíÏil plány
Rudolfa I. Habsburského (1273–1291), vítûze nad Pfiemyslem II. Otaka-
rem v bitvû na Moravském poli, kter˘ hodlal obsadit ãesk˘ trÛn. Po del‰ím
dohadování se ti dva v‰ak domluvili, a to tak, Ïe Ota bude do Václavovy
zletilosti, tedy dal‰ích pût let, vládnout v âechách a Rudolf na Moravû.

Ota ov‰em pojal poruãnictví nad mal˘m pfiíbuzn˘m opravdu svéráznû.
Vykoupil ho sice od praÏsk˘ch mû‰ÈanÛ, ktefií o nûj a jeho matku po ot-
covû smrti krátce peãovali a ktefií mu ho ochotnû pfienechali za nabídku
doÏivotního uÏívání nov˘ch statkÛ, ale nechal ho i s matkou pfievézt v mra-
zivé noci z 25. na 26. ledna roku 1279 na Bezdûz (viz mapa). KdyÏ Kunhuta
odtud v dubnu téhoÏ roku ujela, spoleãnost dûlala chlapci pouze chÛva Eli‰-
ka; na podzim byl pfiestûhován do Îitavy, kolem Vánoc do Berlína
a nakonec do nedaleké ·pandavy, kde s ním pob˘vala i teta BoÏena.

Není divu, Ïe Václav II. nedal Ïádné ze sv˘ch dcer matãino jméno Kun-
huta a Ïe naopak jednu z holãiãek nechal pokfitít podle oné chÛvy; ‰lo
o budoucí Eli‰ku Pfiemyslovnu (1292–1330), manÏelku Jana Lucembur-
ského (1310–1346) a matku Karla IV. (1348–1378).

Rabovat a rabovat

Branibofii mûli v âechách jedinou práci: rabovat církevní majetek (pro-
to vtrhli i do praÏské baziliky sv. Víta, pfiedchÛdkynû praÏské svatovítské
katedrály), ‰lechtické hrady, mûsta i vesnice. Aby toho âe‰i nemûli málo,
nastala roku 1282 neúroda následovaná hladomorem, jehoÏ obûti pfiib˘-
valy k tûm, které drancující vojáci povraÏdili. Lidé, pfiipravení o svÛj majetek,
chodili, „hnáni nesmírn˘m hladem, po ulicích“ prosili o almuÏnu a v „tûch
dobách nedovedl otec pro pfiíli‰nou krutost hladu pfiispûti ku pomoci synu Ïád-
nou útûchou ani naopak syn otci“.

„Zbraslavská kronika“ (viz IV. kapitola – âtyfii kroniky) k tomu po-
znamenává: „Celá zemû, vydaná nebezpeãenstvím, se hubí ohnûm a loupeÏemi;
vesniãané utíkají se do tvrzí, protoÏe ti, co chodili mimo hradby, zakou‰ejí roz-
liãná protivenství a hynou. Ale i v opevnûn˘ch místech mÛÏe zfiídkakdo bydliti
v míru, neboÈ jeÏto ìábel roznûcoval vnitfiní války, ti, kdoÏ svornû tu spolu
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pijí a hodují, brzo se v náhlé jakési zbûsilosti vzájemnû pronásledují a zabíje-
jí, loupeÏné útoky a drancování se vût‰inou opûtují a náhle se celá zemû stala
pustou a neschÛdnou. Království kvílilo a zemdlelo, a sotva bylo moÏno najíti
jednoho z tisícÛ, kdo by Ïil v míru. Dûdiny hynou, mûsta scházejí a hrady, vzá-
jemnû se niãíce, upadají. Boháãe zajímají, chudáky pobíjejí, mladíky i dívky, starce
s mlad‰ími bídnû utlaãují, pocestní pfiestali choditi cestou a zarÛstající tráva pfie-
mûnila bezpeãné cesty v pustinu.“

Moravu okupoval Rudolf I. Habsbursk˘ pomocí sv˘ch vojákÛ, ktefií zÛ-
stali ve zbrani po bitvû na Moravském poli a vtáhli sem, aniÏ by narazili
na vojensk˘ odpor. Hlavní stan si zfiídil západnû od Brna, kde pfiijal kon-
cem záfií zástupce v‰ech moravsk˘ch královsk˘ch mûst, olomouckého
biskupa a nûkolik moravsk˘ch pánÛ. „Brno pak, jeÏ jej s velikou ctí u sebe
vítalo, prohlásil za svobodné mûsto fií‰e fiímské (tedy nûco na ten zpÛsob, jako
Ïe ke království ãeskému aniÏ markrabství moravskému jiÏ nepatfií), ãímÏ ob-
jevil úmysl zmûniti dosavadní pomûry koruny ãeské k oné fií‰i tak, aby moc
ãeská navÏdy ochromena byla.“ Do âech nejel, pouze jejich obyvatelÛm vzká-
zal: „Pfiipojte se k nám a ke svaté fií‰i (Svaté fií‰i fiímské – pozn. aut.) plnou
vûrností a my pak obmyslíme vás hojn˘m poãtem darÛ milostn˘ch.“ Nakonec
v‰ak vládu na Moravû pfienechal svému zeti Albrechtu Saskému
(1280–1283) a Václavovi II. ji vrátil po jeho nastoupení na ãesk˘ trÛn, ov‰em
po zaplacení 40 000 hfiiven stfiíbra.

Otãím jako poslední pfiekáÏka 

Zmûna k lep‰ímu nastala poté, co se ve dnech 20. aÏ 21. kvûtna roku
1281 uskuteãnil snûm ãeské ‰lechty, na nûmÏ ãe‰tí pfiedáci Otu Ïádali, aby
umoÏnil návrat kralevice domÛ. Ten jim vyhovûl 23. kvûtna roku 1283.
Nejprve za to poÏadoval 20 000 hfiiven stfiíbra, ale nakonec se spokojil se
zástavou v podobû velké ãásti severních âech (o kterou v‰ak brzy pfii‰el).

V témÏe roce opustili Branibofii âechy a vojáci Rudolfa Habsburského
ode‰li z Moravy.

Bled˘ a útl˘ Václav vjel do Prahy na koni vítán starobylou písní „Hos-
podine, pomiluj ny“ (viz IV. kapitola – „Od Hospodine, pomiluj ny“ po
„Nové rady“), kterou dojatû zpívali lidé, protoÏe vûfiili, Ïe koneãnû nastá-
vá opût období klidu. Mladiãk˘ král se vlády ujal v záfií 1283, ale ve stejnou
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dobu pfiijela do Prahy matka Kunhuta s nov˘m manÏelem, mocichtiv˘m
Závi‰em z Falken‰tejna (asi 1250–1290) z v˘znamného rodu VítkovcÛ,
jenÏ se stal regentem a do vysok˘ch funkcí dosadil vût‰inou své pfiíbuzné.
Václav II. se obával, Ïe ho Závi‰ chce pfiipravit o královsk˘ trÛn, nechal
ho proto poãátkem roku 1289 zatknout a zavfiít do jedné z vûÏí areálu PraÏ-
ského hradu; nakonec byl odsouzen pro velezradu k trestu smrti, jeho
majetek byl zkonfiskován a 24. srpna 1290 byl pfied vítkovsk˘m hradem
Hlubokou (viz mapa) popraven.

Václav II. mohl koneãnû zahájit samostatnou vládu, pfii níÏ se v mno-
hém fiídil praktikami svého úspû‰ného otce Pfiemysla II. Otakara, takÏe
usiloval o centralizovanou a úspû‰nou monarchii. A to se mu pfies mnohé
pfiekáÏky podafiilo.

CO JE·Tù STOJÍ ZA ZMÍNKU

■ V roce 1977 byly prozkoumány tfii lebky, uloÏené pÛvodnû ve zbra-
slavském kostele sv. Jakuba, a podle závûru vûdcÛ jedna z nich patfií
s velkou pravdûpodobností Václavu II. NejenÏe byl drobn˘, ale pa-
tologické zmûny na lebce i zubní sklovinû naznaãují, Ïe mezi sedm˘m
a dvanáct˘m rokem trpûl nedostateãnou v˘Ïivou a hygienou.

KRESâAK – MÍSTO, KDE PADL
NEVIDOM¯ âESK¯ KRÁL

Rytífiská forma sebevraÏdy – Pfiekvapení? – Jezdec nad jiné zdatn˘ -
„Francouzsk˘m králem budu já,“ volali oba – Co je‰tû stojí za zmínku

Rytífiská forma sebevraÏdy

Bitva u severofrancouzské obce Kresãak (Crécy-en-Ponthieu) se ode-
hrála 26. srpna roku 1346 a stfietli se v ní Angliãané a Francouzi, na je-
jichÏ stranû stáli dva ãe‰tí králové – Jan (1310–1346) a Karel (1346–1378)
Lucembur‰tí, neboÈ pfiíslu‰níci tohoto rodu se i v minulosti orientovali na
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pafiíÏsk˘ královsk˘ dvÛr. Prosba o pomoc vyslaná francouzsk˘m králem
Filipem VI. (1328–1350) je zastihla zaãátkem srpna v Trevíru a oni vzá-
pûtí spolu s pûti sty rytífii zamífiili do PafiíÏe.

Jan, kter˘ u Kresãaku oficiálnû velel levému kfiídlu francouzské jízdy,
byl v té dobû jiÏ asi sedm let zcela nevidom˘ (Francouzi mu proto fiíkali
Jean l’Aveugle, Jan Slepec), takÏe lze fiíci, Ïe jeho pfiíjezd na bitevní pole
byl rytífiskou formou sebevraÏdy. Do boje zasáhl zfiejmû teprve koncem bit-
vy, ale neÏ padl, nafiídil, aby byl z boji‰tû vyveden jeho syn a nástupce Karel;
jinak by mohlo âeské království pfiijít o dva své krále najednou.* 

* Karel se totiÏ stal ãesk˘m králem ve chvíli, kdy zemfiel jeho otec
Jan, tedy veãer 26. srpna 1346. V bitvû byl lehce zranûn nûkolika ‰ípy
a vyvedení z bitvy se pfiíli‰ nebránil: jednak chtûl prospût zemi své matky
Eli‰ky Pfiemyslovny a jednak byl nedávno (11. ãervence 1346) zvolen krá-
lem Svaté fií‰e fiímské a nepovaÏoval za smysluplné pfiijít právû v té dobû
o Ïivot v bitvû, do níÏ ‰el pfiedev‰ím kvÛli otci.

Poté nechal Jan svého konû upoutat mezi konû dvou rytífiÛ pomocí svá-
zan˘ch otûÏí (nûkde se hovofií o fietûzech) s tím, Ïe ho odvedou do nejprud‰í
bitevní vfiavy. Padl s obûma prÛvodci, aniÏ stihl vyslovit ãasto citovaná
slova „Toho bohdá nebude, aby ãesk˘ král z boje utíkal“; dÛvodem je fakt, Ïe
ve vfiavû by stejnû nebyla sly‰et, a navíc tento ãesk˘ král neumûl ãesky. „Ráno
je nalezli na zemi mrtvé s koÀmi navzájem spojen˘mi.“

Zatímco vût‰ina padl˘ch ‰lechticÛ byla spálena, tûlo krále Jana bylo omy-
to, ovinuto plátnem a posláno do Lucemburku, kde bylo po mnoha
peripetiích uloÏeno v pfiedsíni velkovévodské krypty katedrály Panny Ma-
rie Utû‰itelky. Roku 1360 byl v místû bitvy vztyãen kamenn˘ âesk˘ kfiíÏ
neboli ,,la Croix de Bohème“.

Pfiekvapení?

Stále se traduje, Ïe Jan Lucembursk˘ byl zabit velk˘m mnoÏstvím ‰ípÛ,
ale podle antropologÛ, ktefií mûli moÏnost prozkoumat jeho ostatky, to není
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pravda. Smrtelné rány byly pouze dvû, obû bodné a zasazené pfii boji zblíz-
ka; jednu moÏná zpÛsobil hrot kopí, jenÏ pronikl u levé lopatky a zpÛsobil
silné vnitfiní krvácení, zatímco druhá, zasazená úzkou trojbokou ãepelí
pouÏívanou tehdy u d˘k*, zasáhla levé oko a skonãila v mozku.

* D˘ky b˘valy ve stfiedovûku pouÏívány tfiemi zpÛsoby. Ten první spo-
ãíval v tom, Ïe ji bojovník drÏel v levé ruce a odráÏel s její pomocí rány
protivníkÛ místo ‰títu, napfiíklad tehdy, kdyÏ se mu ‰tít roz‰típl. V˘hodou
bylo, Ïe jí bylo moÏno máchat mnohem rychleji neÏ velk˘m ‰títem, ale
nev˘hoda spoãívala v tom, Ïe nedokázala odrazit tûÏké zbranû, napfiíklad
sekyru. Druh˘m zpÛsobem vyuÏití d˘ky bylo její nasazování v bojové skru-
máÏi, kde nebyl prostor na pouÏívání dlouhé zbranû a kdy tato krátká zbraÀ
proráÏela protivníkovu zbroj. Tehdy b˘vala pouÏívána d˘ka s trojbok˘m prÛ-
fiezem ãepele, která se nesnadno zlámala a umoÏÀovala koncentrovat na
jedno místo znaãnou sílu. Takto upravená d˘ka zpÛsobovala ránu, která
dlouho krvácela. Podle odborníkÛ bojovník nejprve hlavu nepfiítele sklo-
nil levaãkou tak, Ïe mu d˘kou mohl zasáhnout záda, a to v místû levé
lopatky! (U Jana ‰lo v‰ak zfiejmû o zásah kopím.) Tfietí zpÛsob stfiedovû-
kého pouÏívání d˘ky spoãíval v tom, Ïe se stávala zbraní, jíÏ byl dobit
zranûn˘ protivník leÏící na zemi. Zásah b˘val veden buì prÛzorem pfiilby,
nebo mezerou mezi pláty zbroje. 

Dal‰í zásahy, zpÛsobené seãn˘mi zbranûmi na pravém pfiedloktí, zfiej-
mû zpÛsobili ti, jimÏ se zalíbil JanÛv zlatem, stfiíbrem a drahokamy vykládan˘
meã a prsteny.

Francouzi, ktefií u Kresãaku prohráli, aÏ nekriticky oceÀovali, Ïe ãesk˘
král Jan padl v bitvû hájící jejich zájmy. Jen málokdy se doãteme, Ïe stfiet-
nutí, které si vyÏádalo Ïivoty tisícovky francouzsk˘ch rytífiÛ a 10 000 fran-
couzsk˘ch pû‰ákÛ (poãet padl˘ch AngliãanÛ údajnû není znám), pfii-
neslo Anglii jedin˘ konkrétní zisk – strategicky dÛleÏité pfiístavní mûsto
Calais, pfies nûÏ se Angliãané mohli dostat na evropskou pevninu a které
se zároveÀ stalo v˘znamn˘m pfiístavem pro export vlny.

Kronikáfii uãinili z Jana Lucemburského ponûkud nadnesenû v˘kvût ry-
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tífistva, ale na druhé stranû za jeho vlády a za vlády syna Karla – tedy v le-
tech 1310 aÏ 1378 – nepoznalo (aÏ na v˘jimky) âeské království vpád
nepfiátel, coÏ byl ve stfiedovûku velk˘ div.

Jezdec nad jiné zdatn˘ 

V triforiu katedrály sv. Víta, Václava a Vojtûcha v areálu PraÏského hra-
du se portrét Jana Lucemburského nachází mezi bustami ãlenÛ lucemburské
královské rodiny a dal‰ích zaslouÏil˘ch osobností, vytesan˘ch v letech
1375–1385 ãleny Parléfiovy sochafiské huti. Jan si své místo zaslouÏil, ne-
boÈ mûl velkou zásluhu o vybudování tohoto svatostánku: v roce 1341 totiÏ
„uãinil darování znamenité“ a vûnoval na jeho v˘stavbu desátek neboli de-
setinu v˘nosu v‰ech stfiíbrn˘ch dolÛ âeského království. Podle novináfie Jana
·mída (*1965) si za to vymínil, Ïe se zde budou konat na poãest pfiíslu‰ní-
kÛ lucemburského rodu v˘roãní bohosluÏby. Dal‰í Janovo zobrazení obsahuje
„Zbraslavská kronika“ (viz IV. kapitola – âtyfii kroniky).

Tento ãesk˘ král byl vynikající jezdec na koni, neboÈ dokázal za den ujet
aÏ 120 km; z Prahy do PafiíÏe vzdálené 1 033 km to stihl za pouh˘ch 14 dní.

O tom, jak vypadalo âeské království za Jana Lucemburského, svûdãí ná-
sledující citát z pÛvodnû latinského Ïivotopisu jeho syna Karla IV. („Vita
Caroli“). KdyÏ mladík roku 1333 pfiijel „do âech, nenalezli sme ani otce ani
matefie ani bratra ani sestry ani kterého známého, a fieãi ãeské ov‰em zapome-
nuli biechom, jíÏto potom sme se znova nauãili, tak Ïe sme mluvili a rozumûli
jakoÏto jin˘ âech. A z boÏské milosti netoliko ãesky, ale i fransky (francouzsky –
pozn. aut.), vlasky (italsky – pozn. aut.) i lampartsky (lombardsky, resp. se-
veroitalsky – pozn. aut.), nûmecky i latinû také mluviti, psáti a ãísti umûli sme,
Ïe jeden z tûch jazykóv jako druh˘ ku psaní, ãtení a mluvení i rozumûní nám
byl obecen (bûÏn˘ – pozn. aut.). V ty doby otec ná‰ jeda do Licenburského (Lu-
cemburského – pozn. aut.) hrabstvie pro nûkterú válku, jiÏto vedl s vévodú
brabantsk˘m … poruãil nám moc svú v âechách, dokudÏ by nepfiijel do zemû.

A my sme nalezli království tak opu‰tûné, Ïe jednoho hradu nenalezli sme svo-
bodného, je‰to by nebylo zastaveno se v‰ím zboÏím královsk˘m, tak Ïe nemûli
sme kde bydliti, jedno v domiech mûstsk˘ch jakoÏto jin˘ mû‰tûnín. A hrad praÏ-
sk˘ tak zkaÏen (zniãen – pozn. aut.), opu‰tûn a zbofien, Ïe od ãasóv krále
Ottakara (Pfiemysla II. Otakara – pozn. aut.) nebyl opravován, ale ve‰ken
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byl padl a aÏ do zemû zru‰en. ProtoÏ my znovu sien velikú a krásnú a dóm
s velik˘mi náklady kázali sme vzdûlati (vybudovat – pozn. aut.), jakoÏ i dne‰-
ní den opatrujícím (hledícím – pozn. aut.) zjevno jest. Toho také ãasu poslali
sme po svú (pro svoji – pozn. aut.) Ïenu, nebo je‰tû bie‰e v Lucemburce. Kte-
ráÏto, kdyÏ pfiijede, jmû po roce dceru prvorozenú jménem Margaretu. V tûch
také ãasiech dal nám bie‰e otec ná‰ markrabstvie moravské, a toho nápisu po-
uÏívali sme, totiÏ psali sme se markrabí moravsk˘m. A spatfiiv‰i obec ctn˘ch
muÏóv z âech, a Ïe sme po‰li z starého kmene králóv ãesk˘ch, milovali sú nás
a dali nám pomoc k dob˘vání hradóv královsk˘ch i zboÏie (majetek – pozn.
aut.) k tomu pfiíslu‰ejícího.“

„Francouzsk˘m králem budu já,“ volali oba

Na závûr pfiidám je‰tû pár slov o dÛvodech a prÛbûhu této známé bitvy.
DÛvody byly dva, a pfiidala se k nim i jedna záminka.
Ten první pro ni pfiipravil roku 1066 anglick˘ král Vilém I. Dobyva-

tel (1066–1087), kter˘ vlastnil ve Francii drÏavy, o nûÏ svádûli Angliãané
boje a jejichÏ vyvrcholením byla tzv. stoletá válka, trvající s pfiestávkami
116 let – od roku 1337 do roku 1453 – a odehrávající se vût‰inou na fran-
couzském území. Druh˘m dÛvodem byl spor o nadvládu nad v˘znamn˘m
obchodním centrem, jímÏ byly zámoÏné Flandry (jeden z regionÛ dne‰ní-
ho Belgického království). Zmínûnou záminkou se stal boj o francouzsk˘
trÛn uvolnûn˘ roku 1328 po smrti francouzského krále Karla IV. Sliãného
z rodu KapetovcÛ (1322–1328; byl str˘cem „na‰eho“ Karla IV., jenÏ vyrÛ-
stal na jeho dvofie), kter˘ nemûl muÏského potomka. Na trÛn povolala vysoká
‰lechta Filipa VI. z Valois (1328–1350), jenÏe za dûdice se s odvoláním na
pfiíbuzenské svazky oznaãoval i následník anglického krále Eduard III.
(1327–1377), vnuk francouzského krále Filipa IV. (1285–1314).

Obû strany hledaly podporu, kde se dalo. Anglické vojsko, od dob fiím-
sk˘ch legií zfiejmû nejlépe organizované, nejzku‰enûj‰í a nejlépe vycviãené,
zahrnovalo asi 4 000 rytífiÛ (tedy tûÏké jízdy) a 14 000 pû‰ákÛ (vût‰inou
lukostfielcÛ s dlouh˘mi luky a vel‰sk˘ch vrhaãÛ o‰tûpÛ). O francouzském
vojsku je údajnû známo pouze to, Ïe bylo poãetnûj‰í (pfiesná ãísla nejsou
pr˘ známa) a Ïe kromû 12 000 rytífiÛ v nûm hrálo nejvût‰í roli 6 000 ja-
novsk˘ch stfielcÛ z ku‰í. (Nûkdy uvádûn˘ celkov˘ poãet 80 000 na fran-
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couzské stranû bojujících vojákÛ je povaÏován za nadsazen˘; jisté není ani
to, zda bylo nasazeno pût dûl zvan˘ch bombardy.) 

Angliãané se naveãer 25. srpna roku 1346 rozloÏili na návr‰í mezi ob-
cemi Kresãak a Wadicourt v délce asi dva kilometry, odkud byl v˘hled na
cestu, po níÏ museli na boji‰tû napochodovat Francouzi. Druh˘ den An-
gliãané vykopali pfied sv˘mi pozicemi mnoho mal˘ch jamek, které mûly
vyfiadit z boje co nejvíce francouzsk˘ch koní a potaÏmo i jezdcÛ, nebo
alespoÀ rozbít jejich formace a ochromit sílu úderu. Jejich pravé kfiídlo
nedaleko Kresãaku chránila fieka a levé pfied vesnicí Wadicourt bylo kryto
stromy a zákopy.

Odpoledne se nad pfiedpokládan˘m bitevním polem pfiehnala prudká
boufika, která zmûkãila terén, jenÏ nutnû zkomplikoval francouzsk˘ útok,
coÏ potvrdili i francouz‰tí prÛzkumníci. Filip VI. chtûl bitvu pfieloÏit na
druh˘ den jak kvÛli terénu, tak i proto, Ïe zejména jeho pû‰áci byli una-
veni dlouh˘m pfiesunem, a navíc jim tûtivy ku‰í navlhly de‰tûm. Rytífii se
v‰ak nemohli boje doãkat.

Vlastní bitva zaãala aÏ témûfi v podveãer 26. srpna, kdy se na dohled An-
gliãanÛ objevili Francouzi, jejichÏ útok v‰ak byl bezhlav˘, neorganizovan˘
a Angliãany nijak neohrozil. Ze stfieln˘ch zbraní pfievaÏovaly luky* a ku‰e* *,
které byly tehdy jedin˘mi zbranûmi, jeÏ dokázaly na dálku zne‰kodnit ry-
tífie ve zbroji.

* Luky se vyrábûly nejãastûji z pevného pruÏného dfieva tisu, jilmu,
jasanu, jefiábu ev. dfiínu a na ‰ípy se vyuÏívaly mladé v˘honky ãi prou-
tí jasanu, dubu nebo habru. Na dfiík ‰ípu se kvÛli stabilizaci pfii letu
pfiilepovala pomocí mouãného lepidla, smÛly nebo klihu, uvafieného ze
‰lach ãi zbytkÛ kÛÏe, v úhlu 120° pefiíãka, která b˘vala pro jistotu je‰tû
pfiivazována pevnou nití. Hroty ‰ípÛ b˘valy z kovaného Ïeleza. Z luku
bylo moÏno vystfielit 10–12 x za minutu, ov‰em nesmûl zvlhnout, protoÏe
v takovém pfiípadû se ohnul a uÏ se nenarovnal; proti vlhkosti se proto
natíral voskem ãi olejem. Tûtiva byla zhotovována ze lnûn˘ch ãi hedváb-
n˘ch nití nebo Ïíní (pruÏné ‰lachy se pfiíli‰ nepouÏívaly, neboÈ se vytahovaly,
coÏ bylo samozfiejmû neÏádoucí) a natírala se voskem. 

41

Stanislava Jarolímková NA CO V UâEBNICÍCH DùJEPISU NEZBYLO MÍSTO 1

Na co v uãebnicích - zlom  19.12.2013  15.46  Stránka 41



** Nev˘hodou ku‰e (aÏ do 15. století zvané samostfiíl), pouÏívané pfiede-
v‰ím ve stfiedovûku v západní a stfiední Evropû, byla její hmotnost, velikost,
sloÏité natahování a tím i pomalej‰í stfiílení; se svou jednou aÏ dvûma
stfielami za minutu byla mnohem pomalej‰í neÏ luk. Naopak její paÏba
umoÏÀovala lep‰í zacílení. K napínání ku‰í se ãasto pouÏívala rÛzná po-
mocná zafiízení, pfiedev‰ím páky a navijáky. Stfiedovûkou ku‰i tvofiilo
luãi‰tû, tûtiva, socha a napínací a spou‰tûcí mechanismus. JelikoÏ
dfievûné luãi‰tû se ãasto lámalo, zaãala se jeho vnûj‰í strana zpevÀovat ma-
teriály odoln˘mi proti napínání (napfi. bfiezovou kÛrou) a na vnitfiní stranu
se pouÏívaly materiály odolné proti stlaãení (mj. kostûné ãi rohovinové
destiãky). Silná tûtiva se splétala ze ‰lach (ménû ãasto ze lnu ãi hedvábí),
dfievûné stfiely byly opatfieny kovov˘mi hroty a stabilizaãní kfiidél-
ka b˘vala uÏ vût‰inou nikoliv z pefií, n˘brÏ z tuhé kÛÏe ãi pergamenu. 

Celkem podnikli francouz‰tí jezdci proti anglickému nepfiíteli patnáct
útokÛ, z nichÏ poslední se odehrál aÏ po soumraku, ale v‰echny byly odra-
Ïeny. Pfiispûlo k tomu i to, Ïe pokud se vÛbec Francouzi dostali k anglick˘m
liniím, sesedli angliãtí rytífii z koní a pomáhali je pû‰ákÛm odrazit.

Na bitevním poli zÛstalo více neÏ 1 500 francouzsk˘ch rytífiÛ a tisíce pû-
‰ákÛ. âást jich mûla na svûdomí anglická pûchota, která témûfi na závûr pobila
zbytek FrancouzÛ, nacházejících se na boji‰ti, protoÏe zajatci bráni nebyli.

Anglické vítûzství v bitvû u Kresãaku nepfiineslo Eduardovi III. prak-
ticky Ïádné územní zisky, ale v˘sledek bitvy povaÏoval za dal‰í dÛvod toho,
proã se má stát francouzsk˘m králem. (V‰e v‰ak skonãilo do ztracena, ne-
boÈ Eduard III. se pfies dal‰í vítûzství nad Francouzi spokojil roku 1360
s ujednáním, podle nûjÏ Francouzi uznali jeho nárok na francouzsk˘ trÛn,
ale správa Francie zÛstala nezávislá.)

CO JE·Tù STOJÍ ZA ZMÍNKU

■ V roce 1846 byl pomník Jana Lucemburského u Kresãaku restau-
rován a umístûn na kamenn˘ podstavec, do nûjÏ byla mj. vyryta slova
z jedné francouzské kroniky: „Tento kfiíÏ pfiipomíná hrdinsk˘ konec Jana
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Lucemburského, krále ãeského, kter˘ zemfiel pro Francii 26. srpna 1346.“
Pod nimi jsou vyryta údajnû poslední slova ãeského krále: „Îádám
vás dÛraznû, abyste mne vedli tak daleko vpfied, abych mohl dát ránu me-
ãem.“ Na boku podstavce je vzdán hold i rytífiÛm krále Jana: „Stateãn˘m
rytífiÛm bylo draÏ‰í umírat, neÏ aby jim byl vyãítán zbabûl˘ útûk.“ Na dru-
hé stranû jsou popsány poslední chvíle ãeského krále: „Jan dal ránu
meãem, snad tfii, snad ãtyfii – a bil se velmi stateãnû.“

■ Roku 1980 byly Janovy ostatky naãas pfievezeny do Prahy, kde
je zkoumal se sv˘mi spolupracovníky antropolog Emanuel Vlãek
(1925–2006). Zjistil, Ïe král byl vysok˘ asi 170 cm (coÏ znaãilo, Ïe
ve své dobû byl ãahoun), mûl ‰tíhlou svalnatou postavu a v bitvách
a turnajích utrpûl i váÏná zranûní. Po skonãení ohledání byly jeho ostat-
ky odvezeny zpût do Lucemburku.

DEKRET KUTNOHORSK¯ – LISTINA VYDANÁ
KVÒLI ZTRACENÉMU TITULU?

PotíÏista Viklef a „tfiíhlavá“ církev – Vrácen˘ titul – O palec (zfiejmû)
nikdo nepfii‰el – Zbynûk Zajíc a Kostnice – Co je‰tû stojí za zmínku

PotíÏista Viklef a „tfiíhlavá“ církev

Historie této v˘znamné listiny zaãala debatou o spisech oxfordského
profesora Johna Viklefa ( John Wycliffe; 1328–1384; viz Rejstfiík), které
rozdûlily mistry praÏské univerzity (dne‰ní Univerzity Karlovy) na re-
formní skupinu kolem Jana Husa (asi 1370–1415), hájící zmínûného ox-
fordského mistra, a na skupinu zahraniãních mistrÛ zaujímajících opaãné
stanovisko. Pfii hlasování o postoji praÏského vysokého uãení mûly tehdy
v‰echny ãtyfii národy, z nichÏ pocházeli mistfii této univerzity, tj. âe‰i coby
obyvatelé âeského království (bez ohledu na pouÏívan˘ jazyk), Poláci, Sa-
sové a Bavofii, po jednom hlasu. Jinak fieãeno to znamená, Ïe cizincÛm patfiily
dohromady tfii hlasy, zatímco âechÛm pfiipadal pouze jeden hlas.

KvÛli pfievaze nûmeck˘ch hlasÛ se stalo, Ïe roku 1403 oznaãila praÏská
univerzita Viklefovo uãení za kacífiské a zakázala je ‰ífiit.
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Druh˘m problémem té doby bylo papeÏské schizma, coÏ znaãilo, Ïe fiím-
skokatolická církev mûla v letech 1378–1409  dva papeÏe*, a to v ¤ímû
a v Avignonu, a v letech 1409–1417 dokonce tfii* *: v ¤ímû, Avignonu a v Pise.

* Jedním byl Ital Urban VI. (1378–1389) sídlící v ¤ímû, jehoÏ nahradil
Ital Bonifác IX. (1389–1404), po nûm Inocenc VII. (1404–1406) a nako-
nec ¤ehofi XII., jenÏ nastoupil na stolec roku 1406 (viz níÏe). Druh˘m,
paralelnû slouÏícím papeÏem byl Klement VII. (1378–1394), v civilu ban-
dita Robert ze Îenevy, jenÏ se usadil v jihofrancouzském Avignonu a roku
1394 byl nahrazen Benediktem XIII. (viz níÏe).

** JelikoÏ dvojpapeÏství vadilo i samotné fiímskokatolické církvi, se‰li se kar-
dinálové 25. bfiezna roku 1409 na koncilu v Pise, aby tento problém vyfie‰ili.
Zvolili nového papeÏe Alexandra V. (1409–1410; kdyÏ zemfiel, nahradil ho
na léta 1410–1415 Jan XXIII.), ale dosavadní, v˘‰e zmínûn˘ fiímsk˘ papeÏ
¤ehofi XII. byl sice tímto koncilem roku 1409 sesazen, ale papeÏského stol-
ce se vzdal teprve roku 1415 na koncilu v Kostnici (konajícím se v letech
1414–1418). Pisánsk˘m koncilem byl sesazen i v˘‰e zmínûn˘ avignonsk˘ Be-
nedikt XIII., ale definitivnû ho zbavil funkce teprve kostnick˘ koncil roku 1417.

Schizmata b˘vala obvykle krátká, ale toto bylo nejdel‰í z nich, neboÈ
trvalo celkem 39 let. Ani financování jednoho papeÏského dvora nebylo
rozhodnû levnou záleÏitostí a nyní bylo nutno celou tu dobu financovat dvo-
ry dva, potaÏmo tfii; proto pr˘ církev napfiíklad pronajímala kostely a prodávala
odpustky. Navíc spoleãnost povaÏovala schizma za dÛkaz zkaÏenosti církve,
jelikoÏ papeÏové se navzájem exkomunikovali (vyobcovávali se z církve) a kaÏ-
d˘ z nich se snaÏil získat vliv nad evropsk˘mi kfiesÈany jak˘mikoliv prostfiedky.

Vrácen˘ titul

Svolání koncilu v Pise vítal Václav IV. (1378–1419), protoÏe vûfiil, Ïe
novû zvolen˘ papeÏ mu navrátí titul krále Svaté fií‰e fiímské. Ten získal
poprvé díky vlivu svého otce Karla IV. (1346–1378) dne 10. ãervna 1376,
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ale po ãtyfiiadvaceti letech, tj. roku 1400, o nûj pfii‰el, neboÈ kurfifitÛm
(tj. vybran˘m volitelÛm) pfiipadal málo aktivní; dostal proto latinsk˘ pfií-
vlastek „piger“ („lín˘“). Nahradil ho Ruprecht Falck˘ (1400–1410), kter˘
hájil fiímského „schizmatického“ papeÏe, zatímco Václav IV. pod vlivem
otce sympatizoval se „schizmatick˘m“ papeÏem avignonsk˘m.

Václavovi bylo jasné, Ïe s navrácením titulu mu mÛÏe pomoci dobrozdáním
praÏská univerzita, a tak se na naléhání Jana Husa (viz VI. kapitola – Jan
Hus) a Jeron˘ma PraÏského (viz VI. kapitola – Jeron˘m PraÏsk˘) rozhodl
provést na ní základní zmûnu. Dne 18. ledna roku 1409 vydal listinu zná-
mou jako Dekret kutnohorsk˘, jejíÏ podstatou bylo „pfievrácené“ hlasování.
Jinak fieãeno zahraniãní mistfii pÛsobící na praÏském vysokém uãení dostali
dohromady jeden hlas a tuzem‰tí mûli hlasy tfii.

Text dekretu znûl:

„Václav, z milosti boÏí král fiímsk˘, vÏdy rozmnoÏitel fií‰e, a král ãesk˘

DÛstojní náboÏní milí!
Aãkoli jsme v‰eobecnû povinní dbát o prospûch v‰ech lidí, pfiece jen nesmíme

jim b˘t naklonûni natolik starostlivû, Ïe by snad podléhal ‰kodû a újmû pro-
spûch tûch, ktefií jsou k nám tûsnû pfiipoutáni pfiíhodností míst, ãasÛ nebo nûkter˘mi
jin˘mi okolnostmi. I kdyÏ totiÏ kaÏd˘ ãlovûk je povinen milovat kaÏdého ãlo-
vûka, pfiece jen je potfiebí, aby samo toto milování vycházelo toliko z náklonnosti
náleÏité; dávat pfiednost v lásce cizinci pfied domácím je proto zvrácením nále-
Ïité náklonnosti, jeÏto pravá láska zaãíná vÏdy u sebe sama a potom se pfiená‰í
na potomky podle pfiíbuzenství.

ProtoÏe pak národ nûmeck˘, kter˘ nemá vÛbec Ïádného obyvatelského práva
v âeském království, v rozliãn˘ch záleÏitostech na praÏském vysokém uãení si
osvojit k uÏívání tfii hlasy, jak nás o tom do‰la vûrohodná zpráva, a ponûvadÏ
národ ãesk˘, téhoÏ království prav˘ dûdic, tû‰í se a uÏívá toliko jednoho hlasu,
my tedy, povaÏujíce za nespravedlivé a znaãnû nevhodné, aby z prospûchu oby-
vatel, ktefií po právu na nûj mají nárok, tûÏili nadmûrnû cizinci a pfiistûhovalci,
a oni pak aby se cítili b˘t utiskováni nedostatkem a nev˘hodami, pfiikazujeme
vám mocí tohoto listu mocnû a pfiísnû, chtíce tak rozhodnû míti, abyste ihned,
jak jej spatfiíte, bez v‰elikého odporu a zdráhání pfiipustili národ ãesk˘ v‰ím zpÛ-
sobem ke tfiem hlasÛm pfii ve‰ker˘ch poradách, soudech, zkou‰kách, volbách
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a jak˘chkoli jin˘ch jednáních fieãené univerzity podle vzoru zfiízení, kterému
se tû‰í národ francouzsk˘ na univerzitû pafiíÏské a jehoÏ uÏívají ostatní náro-
dy v Lombardii a v Itálii, a ponechali jej od této chvíle na vûãné ãasy klidnû
uÏívat a tû‰it se z v˘sady tûchto hlasÛ, neãiníce jinak, aãli se chcete vyvarovat
na‰eho nejprud‰ího hnûvu.

Dáno na Horách Kutn˘ch, osmnáctého dne mûsíce ledna, v ãtyfiicátém ‰estém
roce na‰í královské vlády v âechách, v fií‰i fiímské pak v tfiicátém tfietím*.

DÛstojn˘m rektoru a celé univerzitû praÏské, náboÏn˘m na‰im mil˘m.“ 
Dekret Kutnohorsk˘ dostal své jméno pfiesto, Ïe byl podepsán na hra-

dû Toãník (viz mapa)* *.

* Uvedené poãítání délky vlády b˘valo u panovníkÛ obvyklé. Václav byl
25. ãervna 1363 ve sv˘ch 2,5 letech korunován ãesk˘m králem a ve 14 le-
tech, tedy 10. ãervna 1376, byl zvolen a korunován ve Frankfurtu nad
Mohanem králem Svaté fií‰e fiímské.

** Toãník nechal postavit Václav IV. Byl to mohutn˘ prostorn˘ králov-
sk˘ hrad s velk˘m mnoÏstvím padacích mÛstkÛ, které umoÏÀovaly rychl˘
odchod v‰emi smûry. To si vymínil král poté, co byl dvakrát zajat. (Po-
drobnosti o zajetích Václava IV. najdete v I. dílu knihy „Co v uãebnicích
neb˘vá aneb âe‰tí panovníci jak je moÏná neznáte“ na stranách 218–220.)
Název hradu souvisí s tím, Ïe úzká pfiístupová cesta se nûkolikrát toãí ko-
lem vrcholu. Nedalek˘ hrad Îebrák (viz mapa) byl zaloÏen roku 1280, roku
1336 ho získal Karel IV., kter˘ tu ãasto pfiespával pfii sv˘ch cestách po
Svaté fií‰i fiímské, ale kdyÏ tu roku 1351 zemfiel jeho prvorozen˘ roãní syn
Václav, zaãal se hradu vyh˘bat. Václav IV. si naopak hrad oblíbil a ãasto
v okolních lesích lovíval. Poté, co roku 1395 Îebrák vyhofiel, zaãal si ne-
daleko budovat v˘‰e zmínûn˘ Toãník. 

âeskému králi sice tato zmûna hlasování na praÏské univerzitû pomoh-
la k navrácení titulu, ale ani tentokráte se nepfiimûl ke zv˘‰ení sv˘ch aktivit
ve prospûch Svaté fií‰e fiímské.
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O palec (zfiejmû) nikdo nepfii‰el

Nûmeãtí mistfii i studenti pfiijali Dekret kutnohorsk˘ s velkou nelibostí
a 16. kvûtna roku 1409 jich na protest proti nûmu ode‰lo z Prahy asi osm
set; zamífiili nejen na univerzity ve Vídni, Krakovû, Heidelbergu, Kolínû
nad R˘nem a Erfurtu, ale pfiedev‰ím na novû zaloÏené vysoké uãení v Lip-
sku. Ze solidarity ode‰li také mnozí mistfii a studenti právnického vysokého
uãení, byÈ jich se dekret net˘kal. (Právnická fakulta, zaloÏená spolu s fa-
kultou artistickou, lékafiskou a teologickou roku 1348, si se souhlasem
Karla IV. vytvofiila roku 1372 samostatnou univerzitu juristÛ, která v této
podobû fungovala do roku 1418/1419.)

TûÏko fiíci, jakou roli v tom sehrála pfiísaha, Ïe pokud získají tuzemci
na praÏské univerzitû vût‰inu, musí v‰ichni její zahraniãní mistfii a stu-
denti opustit Prahu pod trestem useknutí palce pravé ruky; pokud vím,
tak se o sekání palcÛ nedochovaly v této souvislosti Ïádné dÛkazy, i kdyÏ
dozajista neode‰li v‰ichni cizinci.

Podle „Star˘ch letopisÛ ãesk˘ch“* „PraÏané toho (odchodu zahraniãních
mistrÛ a studentÛ – pozn. aut.) velmi litovali, protoÏe z nich mûli veliké pfií-
jmy a Praha jejich pfiítomností mnoho získala, neboÈ v Praze se uãili a bydleli
tu synové mocn˘ch kníÏat a jin˘ch urozen˘ch lidí a potom ve sv˘ch zemích se stá-
vali v˘znamn˘mi biskupy a preláty. Bohatí kupci vozili do Prahy sv˘m synÛm
rozliãné zboÏí a ti je tu prodávali, nakupovali jiné zboÏí a posílali je zase
sv˘m otcÛm do cizích zemí.“

* „Staré letopisy ãeské“ zahrnují nûkolik desítek textÛ, popisujících udá-
losti od 14. do první poloviny 16. století. Název dal tomuto souboru
dodateãnû jeho první editor (vydavatel) Franti‰ek Palack˘ (1798–1876). Tex-
ty oznaãené písmeny abecedy se od sebe li‰í znûním i rozsahem. 

I kdyÏ Dekret kutnohorsk˘ byl vyzdvihován jako vlasteneck˘ ãin Vác-
lava IV., podle historikÛ jím oslabil pozici praÏské univerzity, a to jak
z pohledu mistrÛ, tak studentÛ, jelikoÏ zájem zahraniãí o toto vysoké uãe-
ní v˘raznû poklesl.
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Zbynûk Zajíc a Kostnice

Pfiedstavitelé univerzity slíbili, Ïe budou uznávat novû zvoleného pape-
Ïe Alexandra V., coÏ splnili a „jejich pfiíklad následovala vût‰ina ãesk˘ch
vûfiících“. JelikoÏ v‰ak praÏsk˘ arcibiskup Zbynûk Zajíc zvan˘ abeceda
(1403–1411) zaujal opaãné stanovisko, Václav IV. se na nûj velmi rozzlo-
bil a zastavil mu dÛchody; teprve kvÛli tomu se arcibiskup v záfií 1409
podrobil nové hlavû fiímskokatolické církve. Pomstil se v‰ak ãeskému krá-
li za to tím, Ïe k Alexandrovi vyslal posly se zprávou, Ïe v âechách se
rozmáhají stoupenci Viklefa, jehoÏ uãení hlásají nepovolení kazatelé, a po-
Ïádal ho, aby bulou zakázal kázat jinde, neÏ „v biskupsk˘ch, kolegiátních
(vlastním jmûním kryjících hmotné zaopatfiení kanovníkÛ konajících zde
stálé bohosluÏby nebo chórové modlitby – pozn. aut.), farních a klá‰ter-
ních chrámech“. Tomu, kdo znal tehdej‰í pomûry v Praze, bylo nad slunce
jasné, Ïe tato bula byla namífiena proti Janu Husovi, neboÈ soukromá Bet-
lémská kaple, kde kázal, nepatfiila ani k jednomu z vyjmenovan˘ch
a povolen˘ch typÛ svatostánkÛ. Naopak papeÏ, neznal˘ podrobnû ãesk˘ch
pomûrÛ, praÏskému arcibiskupovi vyhovûl a v prosinci 1409 nafiídil ukon-
ãit kázání v soukrom˘ch kaplích listinou, která dorazila do Prahy v ãervnu
roku 1410. Zbynûk Zajíc hrozil, Ïe vylouãení z církve ãeká kaÏdého, kdo
tento papeÏsk˘ pfiíkaz poru‰í, ale Hus neuposlechl a oznámil, Ïe se odvo-
lá k novému papeÏi Janu XXIII., kter˘ – jak jsme si fiekli – roku 1410
nahradil zemfielého Alexandra V.

Kromû toho praÏsk˘ arcibiskup pohrozil, Ïe dá spálit Viklefovy spisy,
a kdyÏ se Hus a jeho stoupenci proti tomu postavili na odpor, nechal kni-
hy dne 16. ãervence 1410 skuteãnû naházet do ohnû na dvofie malostran-
ského arcibiskupského dvora (nacházejícího se u praÏské Mostecké ulice
navazující na KarlÛv most). âe‰i se mu „odvdûãili“ písniãkou o tom, Ïe
„Zbynûk Zajíc abeceda spálil knih, nevûda, co v nich“, ãímÏ naráÏeli buì na
to, Ïe arcibiskup neumûl pofiádnû ãíst, nebo Ïe nepfieãetl ani jedinou Vik-
lefovu knihu, a pfiesto ho zatracuje. Na to konto se Zbynûk Zajíc odstûhoval
na své sídlo v Roudnici nad Labem (viz mapa)*.
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