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BLAZEJ RÁCEK T. J.: ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY

BOJOVÉ (100-517př. Kr.)

Nejstarší obyvatelé země české byli Bojové, na Slovensku sídlili jim příbuzní Kotí
mvé. Oba tito národové byli původu keltského (galského).Pravlast Keltů je jižní Ně
mecko, odkudž v posledních stoletích př. Kr. zaplavovali jmenovitě západní a jižní
Evropu. Roku 387 spálili Rím, r. 276 přešli přes mořské úžiny i do Malé Asie, kdež
byli dlouho metlou svých sousedů; j'un psal sv. Pavel epištolu ke Galatům. Kol r. 400
pronikli hustými pralesy i do Čech, kdež se udrželi ne cele do doby Kristovy. J ejich
nejslavnější čin v naší zemi je, že r. 115př.Kr. odrazili od českých hranic germánský
kmen Cimbrů, postupující od mlhavého severu k slunné Italii. Cimbrové českou zem
obešli, spojili se s keltskými Teutony a zničili Římanům šest konsularských vojsk, až
je Marius r. 101 v kruté bitvě u Vereell nadobro potřel.
Bojové byli vysokých postav, dlouhých vlasů &vousů, bojovali pěšky, koňmo ina vo
zech, měli zalíbení v drahocenné zbroji; i v bitvách stkvěly se na nich zlaté řetězy,
kruhy a jiné ozdoby. J ejich hroby, jež se u nás porůznu vyskytují a jež jsou jakoby
archivy pravěkých dob, kdy lidé ještě neuměli číst a psát, chovaji mimo kostru dlou—
hý meč s kovovou pochvou, hroty oštěpů, kovovou pukliei, zbylou z dřevěnéhoštítu,
kterým byl bojovník v hrobě přikryt, konečně sponu, jež spínala plášť. V ženských
hrobech bývá. ozdob více ; několik spon, jež spínaly řásné roucho, kruh nakrčni, ná.—
ramky, pak kruhy, jež byly nošeny na nohou nad kotníky &skládaly se ze šesti až
osmi bronzových dutých polokouli, navzajem spojených.
Galové otřáslivšemi státy kolkolem,ale sami statu natrvalo nezaložilí,a setrvávajíce
tak v nevázanosti &nekazni, podlehli konečně římským a germánským mečům. Tak
pozbyli nejen své samostatnosti, ale i řeči, která, se nyni ozývá. jen v odlehlých zá,—
koutích západní Francie, Britanie a Irska. Tísněny jsouce se severu od Germánů,
s východu od Daků, opustily trosky Bojů v době Caesarově naše kraje &uchýlily se
ke svým krajanům za řeku Rýn.
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MARKOMANI. (8 př. Ev.-(50 po Kr.)

Po odchodu Bojů stávají se naše zeměna dlouho rejdištěm kmenů germánských. Je
jich pravlast se klade do jižní Skandinavie a do krajin při dolní Veseřea Odře.Marko—
mani přišli do Čech r. 9 nebo 8 př. Kr. Na Slovensku se usadili Quadové. Nejvíc pro—
slul markomanský kníže Marobud, jenž učinil Čechy střediskem velké říše,sahající od
Labe k Dunaji aVisle. R. 1877bylo objeveno u Stradonic na Rakovnicku prastaré
hradiště s četnými mincemi, zbraněmi a ozdobnými předměty typu galského, a né
kteří archeologové prohlašují toto místo za Marobudův vojenský tábor.1)
V západní Germánii byl tehdy nejslavnějším knížetem Armin, vítěz nad Římany
v lese Teutoburském (r. 9 po Kr.). Tiberius tyto dva německé krále, římskému císař
ství nebezpečné, vzájemně proti sobě poštval. R. 17 po Kr. došlo mezi nimi v dneš—
ním Sasku ke kruté, ač nerozhodné bitvě, po níž však Marobud, od svých opuštěn,
hledal pohostinství na římsképůdě. Žil v Raveně až do r. 36po Kr., zastíniv dlouhým
životem svou slávu. Ale též Armin byl pro úsilí o zavedení tuhé vlády od příbuzných
již r. 19zavražděn. Naposled slyšíme o Markomanech r. 451, kdy byli nuceni účastnit
se velké výpravy s Atilou do Galie.Na polích katalonských byli však Hunové a jejich
spojenci poraženi a zbytky Markomanů byly asi r. 488 z Čech vypuzeny do Bavor od
Slovanů, kteří v druhé polovici 5. století naše země zaplavili, s nimi srostli a tak je
trvale opanovali.

Nejstarší zeměpisné názvy jsou jména velkých řek. Podél jejich toku postupovali lovci, lnneny
bojovné i pokojní osadníci. Na jejich březíchse setkávali se zbytky starších obyvatel a od nich
přijali jméno řeky.

Za nejstarší se pokládá název řeky Metuje ».Úpy. Vykládají se z illyrštiny. Kmeny této čeledi
žily v Čechách kol 1500 př. Kr. Úpa značí prostě vodu.
Keltského původu' je název země Bohemia, t.j. země Bojů, dále Jizera (Isar v Bavorsku, Iser
v Belgii, Isere přítok Rhony), tež Ohře (Agaris) a Mže (Maas-.a).Sázava je řeka, jež usazuje
mnoho nánosu.
Po kmenech germánských zůstalo předevšímjmeno Vltavy = \Vild-ache =.-dravá, prudká řeka.
Tento výklad podal již Dobrovský. Dále jméno Krkonoš podle kmene Korkontů, pojmenování
Slezska podle Siling'ů,Rakous podle Rakatů. Jméno Dunaje přijali Germáni od Keltů, Slované
od Germánů, těž název Odry se pokládá za přijatý od Germánů, jméno Visly se vykládá za
slovanské. Tato jména značí v jádru prostě vodu nebo řeku. Řeka Morava naše i srbská slula
za pradávna Marg-us,z čehož vzniklo německé March. Slovanské jméno Morava je však původu
domácího; ve slovenštině značí „zelená morava“ travnaté, vlhké místo; morava značí vodu roz
lévající se po bařinách a zelených lukáchf) Slované nahradili cizí jméno Margus-March svou
Moravou. Pro Labe, hlavní řeku Čech, měli Keltové i Germáni asi týž název Albin; přítok Seiny
ve Francii dosud sluje Aube. Nejasného původu je'název Karpat, ač je Šafařík vykládá jako
„hřbety“; nejasné je též jméno Sudet, dále Tatry, Fatra a j.
Jména větších řekna Slovmsku jsou rovněž jednak původu předslovanského,výklad některých
jo sporný. Jméno Váh se celkem souhlasně odvozuje od německého be-wegen, Woge; značí tedy
pohnutou, tekoucí vodu. Jméno Turiec bylo dáno řece od pastýřů domácího tura. Laborec se
odvozuje od osobního bulharsko-tureckého jména Alp-Bars, t. j. Hrdinný Pardálš)



Netřeba se pozastavovat nad tím, že názvosloví naší vlasti je poněkud smíšené; stěhování ná
rodů byl boj o lepší sídla, a v nomenklatuře (názvosloví)každého kraje zůstaly stopy'po národě,
který tam nějaký čas pobyl. Německo na východ od Labe se hemží jmény slovanskými a na
jihozápadě keltskými. Ryzí neporušené názvosloví si uhájila nejspíš pravlast neboli kolébka jed
notlivých národů.

SLOVANSKÝ PRA VEE.

Podle nejběžnějšího výkladu odvozuje se jméno Slovan od slova, takže Slovan zna
mená člověka mluvícího srozumitelnou řečína rozdíl od Němce, t. j. člověka němého,
s nímž se nelze domluvit. Dobrovský a Šafařík dokazovali, že všichni Slované se zpr
vu vzájemně jmenovali Srby t. j. rodáky, pobratimy, leč jejich vývody se nyní ne
uznávají. Cizinci,nejdřív Keltové a po nich Germáni, nazývali Slovany Vinidy, Ven
dy. Lužičtí Srbové slují Němcům dosud „die Wenden“. Slovo to je asi původu kelt
ského a v dějinách se s ním zhusta setkáváme. Veneti byli v západní Galii a území
ono dosud sluje Vendée. Jiní Veneti sídlili přiAdrii a jejich jméno dosud hlásá Vene
tia-Benátky, při horním Dunaji byla Vindelicia atd.
Pravlast Slovanů, to jest nejstarší jejich historicky známá sídla, prostírala se mezi
Vislou, Dněprem a Karpaty; ani na jihu ani na severu nesahala k moři.Výmluvně to
hlásají řeky, jezera, vrchy, lesy i osady svým ryzím slovanským náwoslovím, jež se
nikde tak neporušené nezachovalo jako tam. Naše vlast, jak jsme viděli, má názvo
sloví (nomenklaturu) poněkud smíšené. Totéž platí o vlasti Slovanů balkánských &
Velkorusů; čistě slovanského názvosloví v Zakarpatí však neruší žádný cizí nelibo
zvuk. Dále to plyne ze zpráv starých spisovatelů,kteří kladou Vinidy vesměs do těch
to končin východní Evropy. Konečně tomu nasvědčuje i centrální polohutohoto úze
mí uprostřed slovanského světa, odkudž jako z plné nádrže se Slovanstvo rozlévalo
na všechny strany, hledajíc nových sídel; nejpohodlnější cesta byla na východ. Siré
kraje za Dněprem byly jen řídce osazeny kmeny finskými., nad Vislou sousedili Slo
vané s Germány, na severu s Prusy, na jihu se proháněli kočovnícirůzného původu.
Tato slovanská pravlast byl kraj rovný, pokrytý hojnými lesy a vodami, takže v jiho
evropském cestovateli budil dojem ponurý, neveselý; pro četné řeky, jezera a mpčály
byl a je dosud nejvlhčím územím slovanským. Nebylo to Recko ani jižní Italie, je
jichž slunné nebe, lahodné moře a rozkošné. příroda by obraznost mocně nabádaly
k duševní činnosti; nebyly to skalnaté břehy Skandinavie, pudící germánské obyvate
le k odvážným výpravám na suchu i.na moři;nebyla to ani nedozírné step, vychová
vající smělé jezdec na rychlých koních. Byl to kraj, jenž umožňoval lov, chov stád
i orbu; nelákal ani nevyháněl, namáhavou práci však s dostatek odměňoval.
Proti Jihoevropanům byli Slované postavy vysoké, pleti světlé, očí modrých, jakž
vůbec severští národové jsou sluncem méně osmahlí než obyvatelé končin jižních.
Mimoto byli dlouholebí, to jest hořejšílebeční kost měla podobu víc podélnou a ovál
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nou než kruhovitou. Časem se jejich vzezřenípozměnila; nejsou snědí jako Romani,
ale ani tak bílí &plaví jako Skandinavci, nýbrž jsou ponejvíce rumění, vlasů kašta
nových, očí různě zbarvených. To platí jmenovitě o Čechoslovanech a J ihoslovanech,
u nichž mino to převládla i středolebost. Tato proměna je snad následkem toho, že
v nich utonuly některé kmeny mongolské.
Proti vetřelcům chápali se Slované zbraně &nazvané hosty vypuzovali ven._Bojovali
pěšky a každý bojovník býval ozbrojen dvěma až třemi oštěpy, šípy napuštěnými
jedem; tělo chránili štítem. V boji byli stateční a křepcí, snadno přeplavali řeky, zna—
menitou ochranou jim byl les. Přesto byzantské letopisy poznamenávají, že Slované
neměli mečů, pancířů &přilb, to jest, že jejich výzbroj byla proti sousedům nedoko—
nalá ; tím se stávalo, že přessvou statečnost upadali občas v závislost nájezdníků, lé
pe vyzbrojených. Kovová zbraň, přijatá ze západu, zobecněla u nich v 9. století po
Kr. Bylať kultura Slovanů v jejich pravlasti předstěhováním převahou kamenná.
Představa, že staří Slované byli národ holubičí povahy, klidní oráči, mezi nimiž vlád
la rovnost a demokratické řády, vznikla v době romantismu, kdy byly hledány &
upřilišovány skutečné i domnělé znaky národního svérázu; nynější historie tento ná
zor zamítla.
Výživu jim skýtal vydatný rybolov v hojných vodách a lov zvěřelesní. Pochoutkou
jim byl jmenovitě tetřev &z domácího ptactva husa. Z domácích zvířat byl chován
především brav, t. j. ovce, kozy a vepři. Zemědělství bylo nedokonalé &vzdělané pole
se po krátké době opouštělo; v pravlasti Slované se zemí ještě nesrostli. Po vymýcení
lesa sloužilk zkypřcnípůdy v nejstarší době kyj nebo kůl, kterým se půda rozrýpala.
Nejstarším rádlem (oradlem) byla silná větev nebo peň s krátkou odnoží nebo koře—
nem, mající podobu háku. Táhli ji lidé nebo soumar; to bylo orání „sochou“. Pluh,
jenž zemi nejen rozhrnuje, ale i obrací, dostal se k nám z románského světa prostřed
nictvím německým a v Čechách zobecněl teprve za velké kolonisace v 13. stol. Část
pozemku, zorávaná od jitra do večera, slula „jitrem“, „úhor“ (od hořeti) bylo pole,
na kterém bylo spáleno vysoké strniště pro mrvení. Vedle obilnin pěstili především
proso a kaše slazená medem lesních včel byla nejen hlavním pokrmem našich předků,
ale vůbec středoevropského obyvatelstva. Obilné nekvašené těsto pekli na rozpále
ných kamenech nebo v popelu, maso na rožni. J edli na zemi, sedíce na prostřených
kožešinách kol mís, lžícemi dřevěnýminebo hliněnými. Kraj, v němž Slované bydleli,
choval mnoho včel, takže medu zbývalo dosti i na prodej.
Sami připravovali medovinu svařením medu s vodou, z čehož po čtrnáctidenním
kvašení vznikl opojný nápoj, hořký jako pivo; mívali ji v zásobách ve velkých nádo—
bách a sudech. Medovinu dosud pijí v Srbsku. Z ječmene a ovsa si připravovali pivo,
asi bez chmele; jiný nakyslý nápoj slul kvas. Pro pěstění vína se slovanské země málo
hodily, teprve po přijetí křesťanství se začala sázet réva v skrovné mířc. Slované pili
hodně, zvláště při svatebních a pohřebních hodech z nádob hliněných i dřevěných,
knížata z býčích rohů, stříbrem nebo zlatem vykládaných, někdy i z lebek zabitých
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nepřátel. Když kolovaly číše, byly pronášený přípitky bohům dobrým a zaklínání
Černobohu. Sv. Václav před svou smrtí pozvedl pohár ku poctě sv. Michala.
Proti drsnému podnebí byli Slované nuceni své tělo chránit teplým oděvem. Pře
devším to byly kůže z domácích i divokých zvířat, z berana, medvěda, vlka, vydry,
lišky, kuny a veverky; kožišinnépodšívky a obruby jsou pro slovanský úbor typické.
Záhy dovedli sami plésti oděvní látky z vláken lněných, konopných a vlněných. Hlav
ní součástky staroslovanského oděvu byly těsné nohavice neboli hace, jež netvořívaly
vždy jednoho kusu oděvu; dále rubáš, jenž měl podobu svetru a splýval přes kolena,
plášť, spjatý na pravém rameni sponou nebo knoíiíkem. Hlavu chránila čepicekože
ná nebo kožešinou lemovaná. Klobouk, kabát, tunika, košile (casule), kaftan, župan,
halena jsou původu římského a orientálního. V zimě obouvali krpce čili opánky (od
opínati), jež se skládaly z koženého, nahom ohmutého podešv'u, staženého motouzy,
jak je to dosud zvykem v krajinách chudších. Lapty (od loupati) byly obuv lýčená;
vysoké, kožené boty sluly škomě. Střevíce jsou pozdější a. sahaly jen po kotníky.
Oděv staroslovanský byl prostý, pracně zhotovený a sloužil jen potřebě, nikoliv
nádheře. Též na šperky jsou slovanské hroby chudé; a ty jsou ještě původu cizího.
Bydlili v bídných chýších, nejraději na pokraji lesa a u vod. Nejstarším příbytkem
byla do zeměvykopaná jáma, přikrytá střechou, jež byla spletená z větví a pokryta
slamou a listím. Takováto přístřeší si zřizují za války v zákopech vojáci. Časem se
obydlí vynořilona povrch a k střešepřibyly stěny, spletené rovněž z větví nebo proutí
a ohozenéhlinou. Polokočovnýnárod mohl snadno takovéto příbytky opustit nebo je
rozebrat &hlavní součástí přestěhovat. Teprve až dospěli k životu usedlému, začali si
roubiti obydlí z kmenů jehličnatých stromů. Obydlí vzrostlo na několik místností,
nad nimiž byly i stropy a do nichž vedla okna, zastřené.zvířecími blanami. Tímto
způsobem stavělo se všude v slovanských zemích až do 19. století. Též první sýpky
na obilní zásoby měly podobu jam; jejich stěny byly ohněm vypáleny, aby v nich
zrní nehnilo. Časem i sýpky vystoupily na povrch a byly zřizovány v podobě košů
nebo srubů.
Dobytek byl chován v ohradách a místo, kde vyšlapával obilí, slulo humno. Nejdůle—
žitějším zařízenímv domácnosti byl krb; byla to buď jamka anebo byl vyvýšený, vy
stavěný z kamene a hlíny a byl otevřený. Teprve pod vlivem římským začali si Slo
vané stavěti krb uzavřený neboli pec, budujíce nad ohništěm klenbu v podobě jes
kyňky, kužele nebo krychle ; pec pojala více žáru a sloužila jmenovitě k pečení chleba.
Od pradávna si zřizovaliSlované u svých příbytků lázeňské budky zvané baně; toto
slovo je téhož původu jako balneum &vana. V chyšce byl rozpálen krb a polít vodou;
návštěvník zavřelza sebou dveřea větévkami hnal na sebe vystupující páry, takže se
v krátku řinul pot z celéhotěla a po vyrážkách, jimiž ve vlhkém kraji trpěli, nezbylo
stopy. Tento způsob parních lázní se na Rusi udržel dosud. _
V příbytcích slovanských žila celá velkorodina neboli rod, t. j. rodina s rodinami
svých synů pod starostou rodiny, jenž spravoval veškeré společné jmění. Nevěsty
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otec synům kupoval a zchudl, měl-li synů mnoho; zbohatl však, měl-li více dcer,
jež prodal za nevěsty. Někdy byly nevěsty unášeny, jak uvidíme u Břetislava. Místy
se u nás dosud zatahují svatebčanům brány, a teprve když zaplatí, bývají pouštění
dále. Je to nejspíš přežitek starodávného zvyku, že ženich unášející nevěstu byl
zadržen a nucen zaplatit věno.
Je zcela jisté, že staří Slované uznávali jediného nejvyššího Boha,' jemuž v nebez
pečných dobách slibovali a přinášeli v oběť brav' 1 skot. O ostatních božských by
tostech, jejichž kult arci daleko převládal, se domnívali, že pocházejí od nejvyššího
Boha a že mu jsou podřízenyf) Tito podřízení bohové ovšem nejsou nic jiného než
běsové čili démoni, ať už v nich Slované viděli zosobněné síly přírodní nebo, duše
předků.
Od velké části Slovanů, zvláště východních, byl otěn Perun. Jeho jméno značí toho,
kdo silně bije. Jako křikloun, běhoun, letoun značí toho, kdo silně křičí, běží, letí,
tak kdo pere bleskem, je Perun. Na Slovensku se dosud říká,: „Parom do těbal“
R. 980 postavil kníže Vladimír na Chlumu u Kijeva sochu Peruna s dřevěným tělem,
stříbrnou hlavou a zlatými vousy; v ruce měl křesadlo v podobě blesku a pod ním
hořel oheň. Vedle něho stal Chrs, Dažbog, Stribog, Símigarla a bohyně Mokoša. Byl
to jakýsi pantheon východních Slovanů, tam přinášelisvým modlám za oběť zvířata
i dítky.

- S nejvyvinutějším náboženstvím setkáváme se u Slovanů polabských. Největší váž
nosti požívala u nich čtyřhlavá,modla Svantovita rujanského.

Jméno toto nesouvisí se sv. Vítem; je to jen náhodná, shoda. Svantovit je složenina slova - vit
podobně jako Ljudevit, Hostivít, Semovit. .. Na ostrově Rujaně v hradišti Arkoně byl dřevěný
chrám s červeně natřenou střechou. Ohrada chrámu byla zdobena neumělými řezbami &mal
bami. Ve svatyni stála nadlidské dřevěná,modla; měla dvojí prsa, zády k sobě obrácená, čtyři
krky a čtyři obličeje, z nichž se dívaly dva dopředu, dve. dozadu a jeden vždy upínal zraky na.
pravo, druhý nalevo. V pravé ruce držela kovový roh, levou měla opřenu v bok. Svatyni ostří
hal kněz, budící obdiv dlouhými vlasy a vousy. Poblíž sochy byl praporec válečný, velký meč
&sedlo. Při svatyni byl chován bělouš, o němž se tvrdilo, že Svantovit v noci na něm jezdí a
válčí proti odpůrcům svě bohoslužby; ač byl totiž na noc zavírán v stáji, ráno býval zhusta
vídán zpocen a.potřísněn blátem.
Sirantovit byl ctěn jako bůh úrody a války. Po žních se sjížděli ostrované k jeho svatyni na
slavnost dožínek. Tehdy jim ze zbytku vína věštil kněz rok úrodný, vyschl-li roh, předpovídal
jim rok suchý. Naplniv roh vylil jej bohu k nohám jako ůlitbu, a naplniv jej znovu, vložil jej
modle do ruky. Byl jí též obětován koláč s medem, téměř zvýší člověka. Kněz se postavil za.
něj & tázal se kolemstojících Rujenců, zdali jej vidí? Když odpověděli, že vidí, prosil boha
o hojnější sklizeň, aby mu mohli upéci koláč ještě větší, za kterým by ho viděti nebylo. Po
vzbudiv přítomné k věrnosti bohu, sliboval jim jeho přízeňa propouštěl je po hojném hodování
&pití domů. Při chrámu tom byly uloženy bohaté dary, Svantovitovi zdaloka přinášené. Poží
valyť arkonskó věštby daleko široko velké vážnosti. Přehočil-li jeho bělouš položená kopí pra.
vou nohou, bylo to pokládáno za znamení příznivé; když je překročilnohou levou. bylo v tom
spatřováno znamení zlověstné a od zamýšleného podniku se upouštělo.

12



Ve Štětíně byla ctěna modla trojhlavá, zvaná Triglav, a opodál ve Volíně měli Tri
glava zlatého, jenž arci nebyl příliš velký, takže jej jeho kněží r. 1124 po přijetí
křesťanství mohli skrýti v dutině stromu, kam mu zbylí pohané dále přinášeli oběti.
V Retře (na.sever od Berlína) byla,svatyně spočívající na zvířecích rozích; v ní stály
četné modly v řadě vedle sebe, oděné v přilby a brnění a opatřené nápisy. Přední
z nich byl Radogost.
Menších běsů ctili a vzývah' Slované oelou spoustu. Byli to dědcí, jež si představovali
v podobě hada, žijícího pod stolem; pak skřítci, šotci a hospodáříčci,pečující o blaho
domácnosti. Házeli jim drobty jídla a ukápli jim z číše, dříve než se sami napili;
tento zvyk se místy dosud zachovává, ovšem bez vědomí, co znamená. Slovanské
osady byly plny sošeka dřevorytin, představujících dědky. Svůdné bytosti byly víly,
rusalky &lesní panny; hrůzu působili diví mužové, divé ženy, ježibaby, polednice,
večernice, hejkali, plivníci, lítavci, rarášci, vodníci, zmetci. Vedle toho měli před
stavy sudiček, upírů, můr, vlkodlaků atd.
Slované stavěli bohům dřevěné chrámy, jichž bývalo v městech i několik; ale ctili
je i na. výšinách &v hájích pod širým nebem. Obětovali jim plodiny i zvířata; ko
houty házeli bohům do vody. Občas byli obětováni i lidé; jmenovitě Polabané při
nášeli svým modlám v oběť zajaté křesťany, misionáře, misky plné křesťanské krve
i hlavu ubitého biskupa.
Stav kněží či žreců, t. j. obětníků, vznikl jen u Polabanů a je původu pozdějšího;
v pravlasti obstarávali bohoslužbu starostové rodů. Zato byli četní čarodějníoi a
kouzelníci, kteří čarami zažehnávali nemoci a přivolávali déšť. O bohoslužbě českých
kmenů je málo zpráv; prameny jmenují jen Peruna a Volose,boha stád. Proti jiným
národům evropským je naše náboženské bájesloví neboli mythologie poněkud chudší;
kolik toho věděli o řeckých bozích Hesiodos a.Homer! Zvláštností slovanských bohů
je jejich mnohohlavost, jež snad příhodně znázorňuje jejich vyšší vědění, ale je zá—
roveň důkazem, že smysl pro zákony krásna byl v řezbářiještě hluboko zalehlý. Jaký
rozdíl je mezi Svantovitem rujanským a sochou Diovou v Olympii!
Náboženskými svátky vedle uvedených obžínek byly zvláště oslavy slunovratu, jichž
některé přežitky sc místy dosud udržely. O smrtné neděli dosud chodívají dívky se
„smrtí“ po domech za zpěvu písní a „Mořena“ bývá za osadou od mládeže házena
do vody. Obyčeje ty jsou prastaré a znázorňují zánik zimy a příchod jara. Hastroš
hozený do vody je znázorněním oběti, přinášené uvolněným vodám; měla tím být
od osady odvrácena úmrtnost. Za letního slunovratu, v době to nejdelších dnů a nej
většího žáru, bývaly páleny ohně, kol nichž mládež zpívala a tančila a do budouc
nosti prorokovala. Dosud se pálí „svatojanské ohn “ v předvečer sv. Jana, jehož
svátek podle církevního kalendářepřipadá v tyto dny, dosud bujná chasa přeskakuje
milíře a z komínů vylétají na košťatech čarodějnice.
Své mrtvé Slované jednak spalovali, jednak pochovávali; podle toho rozlišujeme
hroby žárové, v nichž byl uložen popel a kosti ze spálené mrtvoly, a hroby kostrové,
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Hudbu.

MMM
národů.

v nichž bylo uloženo celé tělo. Po přijetí křesťanství spalování přestalo. Do hrobu
byly dávány zesnulým milodary, zbraň, ozdoby, pokrmy, nápoje, s velmožem bývala
pochována i žena, jež se uškrtila nebo byla uškrccna, též služebník nebo kůň. Nad
hrobem byla nasypána homole (cumulus), z čehož přesmykem vzniklo slovo mohyla.
Pohřební obřady končily tryznou a stravou. Tryzna byla válečná hra, zápas, třesk
zbraní, křik a válečný zpěv bojovníků oděných v masky. Máváním zbraní ve vzduchu
byli plašeni démoni, aby neškodili zemřelému ani pozůstalým. Strava, _ježpo tryzně
následovala, byla pohřební hostina s hojným pitím a jídlem u samého hrobu a ku
poctě zesnulého vylévány na mohylu číše medoviny a piva. Pohoštění pohřebních
hostů se pokládá ve slovanských zemích za podstatnou součást pohřebních slavností
a u národů pravoslavných, kde byla církev k pohanským zvykům shovívavější, slaví
se hostina hned na hřbitově. Duše zemřelých odcházely do navi neboli ráje.
Již v pravlasti se jevil u Slovanů velký sklon k radostnému, veselému pojímání ži
vota; je to záliba ve zpěvu, hudbě a tanci. Některé tance se nesrovnávaly s příkazy
církevními a byly později od biskupů opětovně zakazovány. Nejstarší hudební ná
stroje byly zvířecí rohy, dle nich napodobené trouby, bubny, píšťaly a housle, na
jejichž struny se však původně brnkalo prsty nebo paličkami.
Velké stěhování národů, tvořící rozhraní mezi starým a středním věkem, nastalo
nárazem Hunů na Goty, sídlící nad dolním Dunajem při Černém moři (r. 375). Opev
něný Rýn a Dunaj tvořily od dob Caesarových & Augustových pevnou hráz, jež
chránila římský svět proti návalu barbarů. Prozřetelnost nedopustila povalení této

' hráze, dokud Řekové a Římané neschýlili hrdé šíje pode jho Kristova evangelia,

MMM
Slamu.

dokud pronásledované, církev nevystoupila vítězně z katakomb, jak její zakladatel
z temnoty hrobu, dokud brutální síla římská a pýcha hellenského ducha se nesklonily
před tajemstvím kříže,proti němužvedly 300let vyhlazující boj . Teprve když Kristus
dobyl toho nejskvělejšího vítězství ze všech, kterých bylo na staroslavné půdě antic—
kého světa dobyto, když si podmanil mysli a srdce nejvzdělanějších národů a mladá
církev vepsala proudy vlastní krve své občanské právo do římských zákonů, teprve
tehdy povolily obranné hráze římskéhoimperia a tisíc let trvající veleříšese zhroutila
s velkým třeskem. Obrácení Řeků &.Římanů je daleko významnější události ncž
pokřtění nevzdělaných Germánů a Slovanů.
Slované pronikali z těsné pravlasti již v době před Kristem; ale hromadné jejich
stěhování nastává po r. 375, když Germáni opustili Podunají a nížinu mezi Vislou
a Labem. Slované se hrnuli za nimi a zabrali po nich opuštěné země. Brzy po r. 451
přišli i do naší vlasti, z níž vytlačili zbytky Markomanů. Snad některé cizi rody mezi
českými Slovany utonuly. Podle pověsti přišli k nám z Bílých Charvát, t. j. z Kra
kovska, přes tři řeky, Vislu, Odru a Labe. Na Slovensko pronikli průsmyky karpat
skými. Stěhováním zabrali Slované necelou polovici Evropy, obsadili arci jen úrod
nější pruhy; sídla byla řídká, močály a pralesy pokrývaly větší část zemí. Na západě
pronikli až k řece Labi, Sále, Nábě v Bavorsku a k Enži v Alpách. Zdá se, že byli
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ze své pravlasti tak daleko na jih a západ také strhováni cd turkotatarských ná
jezdníkůJ')
K životu úplně usedlému dospěli teprve v 6.-9.století. Tehdy si stavěli k své ochraně "MW
pevnosti, tak zvaná hradiště, jichž je roztroušcno po slovanském světě do tisíců.
Jsou to opevnění podoby kruhovité; skládají se z vnějšího příkopu a z náspu či valu,
opatřeného palisádou, t. j. dřevěnou Ohradou neboli dřevěným týněním ze zaraže
ných kolů. Val byl nasypán z hlíny vybírané z příkopu. Asi 40 valů v západních
Čechách je narovnano z kamení. Celkem jich bylo v Čechách zjištěno 463.“)Důleži
tější hradiště mívala valy dvojnásobné a v dřevěnéohradě se místy zvedaly rovněž
dřevěné věže. Nejraději je stavěli Slované na místech chráněných rokytím a močály,
na ostrozích obtékaných vodou a v lesích. Na hoře Hostýně na Moravě je krásně
zachovalý val dva km dlouhý. Každý kmen měl takových hradů několik a za vpádu
nepřátel se do nich utíkal s veškerým svým jměním. z přečetnýchhradišť v Čechách
je největší u Češova na Jičínsku, u Staré Kouřimě, u Hryzel nedaleko Kolína a
u Plzence. Toho druhu byly i hrady říševelkomoravské i hrady avarské, jimž Němci
říkali hrinky. Na Moravě se jich našlo asi 80.7)Na Slovensku bylo nejvíc hradišť
zjištěno na Nitransku. Stavba hradišť byla jednou z obtížných zemských robot; ne
přítel se vždy snažil spálit palisadu, pak bývala obrana hradu marná..

Přivedli jsme naše předky ze zakarpatské kolébky do naší vlasti, kterou zaujali od Rudohoří Wenham
až po Vihorlat, uvedli jsme je na historické naše jeviště, na němž žije náš národ půl druhého WV“
tisíciletí. Dříve než začnem dějiny našeho národa vypisovat, musíme si jasně uvědomit, které
úkoly vlastně náš národ měl splnit, ktorých úkolů dosažení či zanedbání jest nám v pásmu dějin
sledovat.
První úkol národa jest politický-;národ musí vytvořit právní společnost zvanou stát, jenž voj- Politický.
skem hájí bezpečnost proti nepříteli vnějšímu, pomocí soudců &jiných úřadů udržuje bezpeč
nost uvnitř stíháním vrahů, žhářů a loupežníků. Neskupí-li se národ ve velké státní těleso, po
zbude svobody a upadne v služebnost cizích výbojců. V pravlasti Slované na stát ještě nedo
zréli; žili rozdrobení na. rody &kmeny, rozvětvené to velkorcdiny pod rodovými starosty a vlá
dykami. Maurikios píše, že mají mnoho králů, že jsou mezi sebou nesvomí &vlády nad sebou
nestrpí. Máme-li na mysli tento sklon, pak nedostatek zeměpisné jednoty naší vlasti (nebot
Slovensko je k Moravě obráceno jakoby zády a je dokořán otevřeno vpádům z jihovýchodu),
uvážíme-li znalost našeho národa. posléze množství &výbojnost našich sousedů, pak uznáme,
že založiti a udržeti československýstát bylo od prvopočátku věcí velmi nesnadnou a.průběh
dějin nás o tom sdostatek přesvědčí.
Druhý úkol je hospodářský;národ nechcejen udržovat holý život. nýbrž chce zbohatnout, chce Bowi
míti co nejméně chud'asů &co nejvíce lidí bohatých. Nemýtí tedy jen pralesy, neoře jen půdu, '
nýbrž kope rudy, zřizujedvory a velkostatky, zakládá města a. továrny, vys-ušujemočály, pro
tkává vlast sítí dopravních linií, staví lázně. Hospodářské podmínky našich zemí jsou celkem
dobré. Poloha v srdci Evropy je velkou nevýhodou. Třebas úplně nevěříme, že moře činí člo.
věka člověkem,národ národem, stát státem, přecemořeje živitelkou národů. Je cestou do světa
a jeho věčné kouzlo nic nenahradí.
Třetí povinnost je osvětová; národ má vyspěti duševně, má si založit bohatou literaturu, slohově
i obsahově dokonalou, každý má umět číst a psát, aby mu duševní pokrm byl přístupný. .

?:
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anpnd
nadvláda.

Slovanská

Náboženský úkol žádá, aby národ upustil od modloslužby a ctění běsů, aby žil zbožněa ctnostné,
jak Otom Syn Boží lidstvo poučil, &jak obecná.církev jím založena k tomu národy nevadí.
Posléze úkol umělecký či estetický záleží ve výzdobě vlasti krásnými domy. katedrálami, ohra
my, hrady, zámky, kláštery, pomníky, sochami, obrazy, alejemi, parky. Když nérod tyto úkoly
slušnou měrou splní, pak mluvíme o blahobytu té neb oné doby. Ráj ovšem na zemi založit
nelze, ale skrovna míra radosti patří k životu a při průměrné píli a snaze je dosažitelna.

Arm. SAMO.(au-sss)

R. 568opustili Longobardi Panonii (jihozápadní Uhry) a po nich se tam usadili Avaři.
Byli to jízdní kočovníci turkotatarského původu, suroví, násilní a velkých těl, jak
nám to jméno „obr“ dosud připomíná. Pěšky bojující Slované proti nim neobstali
a tak upadli v jejich služebnost, z níž se sami nedovedli vyprostit. Nadvláda avarské.
byla zpupné a barbarské.. Ve válce připadl Slovanům úkol beranů; bojovali za své
pány, zatím co oni čekali v záloze na výsledek boje. Když Slované zvítězili, sebrali
Avařikořist a lup, jež ukládali ve svých hrincích, jen když slovanští bojovníci podlé
hali, zasahovali do boje jako záloha. Polí nevzdělévali, Slované se musili s nimi dělit
o výtěžek orby. Takový život na dlouho byl nesnesitelný. Mezitím dospívali i synové
avarských otců a slovanských matek. Kol r. 620 se chopili Slované proti svým trýz
nitelům zbraně a tu za bojů přišel do slovanských zemí z nynější Francie franský
kupec Samo, ovšem s průvodem, a Slovanům v boji vydatně pomahal. Troupové
se nedali snadno vyhoditi z úlů, v nichž z cizího potu nečinně tyli. Bylo svedeno
mnoho krvavých bitev, jejichž výsledek bylo vyvrácení avarského panství ve vý
chodních Alpách, t. j. u Slovanů korutanských a u Slovanů českých. Samo byl pro
velké své zásluhy uznán od kmenových vládyk za vévodu - slova kral ještě Slované
neměli - a tak vznikla první slovanské. velkoříše.
V zápětí po vypuzení Avarů byl ohrožen slovanský stát od Samových krajanů ze
západu. Franětí kupci byli od Slovanů oloupeni a pobiti. Po marném jednání o ná.
hradu vypravil se král Dagobert několikrát proti slovanské říši, ale r. 631 byl od
Sama v třídenní bitvě u Vogastisburku někde v Čechách poražen a bohaté jeho ležení
vzato v plen. Tak se uhájil tento slovanský velkostát proti východu i zapadu. Jeho
hranice nejsou přesně znamy.
Teprve před krátkém byla nalezena kronika franského mnicha Fredegara, jenž drs
nou a chybnou latinou tyto události vylíčil. Je podivné, kterak jméno Samovo i jeho
říše upadly v zapomenutí; nejstarší knížata_českých pověstí jsou Krokůa Libušín
choť Přemysl. _
Samo byl ještě pohan. Jako vévoda měl 12 žen a zanechal 22 synů a 15 dcer. Žel,
že říšesvého zakladatele nepřežila. Samo zemřelr. 658 a s ním klesla i první slovanská.
říšev hrob. Byl to jistě muž znamenitý, neboť ani jeho synové ani kmenové knížata
slovanské nedovedli jeho dílo udižeti, nechapajíce toho potřebu a důležitost.
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Panství avarskému podléhaly kmeny, sídlící na Slovensku a na Moravě. Jak čeští
tak dílem i korutanští Slované zůstali sice avarského jha prosti, ale vytrhše se z vel
kého státního celku, politicky živořiliv tHšti kmenových státečků. Na celých 150let
vysychají prameny o našich předcích,šest pokolení sešlo se světa bez stopy vyššího
úsilí. Tolik je jisto, že porobou avarskou se pokrok Slovanstva velmi zdržel. Tuto
zející prostoru vyplňují české národní pověsti, proti jiným na př. řeckým chudé, ale
mnohé jistě upadly v zapomenutí; spísovalť je Kosmas teprve po roce 1120.

mama VE.RIS: vuzouom vsxA. (850-905)

87. CYRIL A METODĚJ.

Nejmocnějším panovníkem evropským byl v osmém století Karel Veliký (768-814),
král franský, r. 800 od papeže Lva III. na císařekorunovaný, jenž obřípaží vyvracel
království a národy kolemkol podroboval svému žezlu. Nejhouževnatější odpor mu
kladli Sasové, pak Avaři v nížinách uherských, proti nimž vedl těžkou válku od
r. 791 do 796. Avarské hrinky v Rakousích na řeceEnži a v Uhrách byly od Franků
za krutých bojů ztékany a byla v nich nalezena bohaté, kořist, po staletí tam ukla—
dané. Moc Avarů, kteří své, doupata zuřivě hájili, byla navždy zlomena, prořidlý
národ se podrobil vítězům a přijal křest; časem úplně zanikli. Dosud se udrželo ruské
přísloví: „Vyhynuli jako obři; ni plemene ni dědice po nich nezbylo.“ Slované zemí
podunajských, ovládaní dotud Avary, vyměnili své pany; r. 803 vzdávala v Řezně
hold mocnému císařimoravská knížata spolu s avarskými náčelníky. Místo surových
pohanských Asiatů poroučelijim nyní germánští Frankové, kteří na půdě staré Galie
přijali s křesťanstvím kusy římské vzdělanosti a davše se na výboje, podmanili s_i
skoro všechny ostatní Germany a v poplatnost uvedli široký pas Slovanů od ústí
Labe až k Adrii.
Kmenové čeští se jim podrobili asi dobrovolně. Když byli neochotni k odvádění darů,
vypravil proti nim Karel r. 805 tři vojska, jež se v Poohří spojila a čtyřicet dní zemi
plenila. Čechové vedli proti nim válku zéškodnou chráněni jsouce lesy, hrady a zase
kami; nejvíc se vyznamenal vůdce Beoh. R. 806 pňtáhli Frankové opět, a tu se
uvolili vladykové českých kmenů odváděti poplatek. R. 822 Čechové, Moravané.
Slované polabští i Avařipředstoupili s dary ve Frankfurtě před Ludvíka Pobožného,
nástupce Karlova.
Na půdě slovanské však nebylo franských úředníků, hrabat a markrabat, ani fran—
ských posádek. Naše zeměnebyly do říšefranské organicky včleněny, byly na ní jen
zevně závislé, poplatné. Podle staré tradice zalcžel onen poplatek ve 120 volech &
500 hř. stříbra (hřivna=1/4 kg). Jméno Karlovo se vtisklo Slovanům hluboko v pa
měť, zobecněloa značí korunovaného panovníka (Karel:krél).
Tyto prudké nárazy silných států na rozdrobené kmeny slovanské zburcovaly v nich
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vědomí o nezbytnosti podobného velkého státu, jenž by byl Ohradou svobody, jmění
i řeči, jinak že upadnou ve služebnost cizinců. Tento úkol byl nejdříve pochopení
&.proveden na Moravě, jež sahajíc k Dunaji, byla nejblíže střediskům tehdejší vzdě—
lanosti.
Když se r. 843 vnukové Karla Velikého rozdělili verdunskou smlouvou o jeho roz
sáhlou říši, a Ludvík Němec (843-876), dědic východních území a tím i dědic fran
ských nároků na slovanské země, zvolil za své sídlo Řezno, bylo tím posunuto stře
disko franských výbojů do bezprostřední blízkosti našich zemí, jež se octily jakoby
na ráně.
Frankové šířilimezi západními Slovany zároveň se svým panstvím křesťanskouvíru.
Kolem r. 830 byl na nitranském hradě posvěcen kostelík ke cti sv. Jimrama (Eme
rama). Je to nejstarší kostelík v naší vlasti, o němž nam dějiny zachovaly paměť.
Zbudoval jej nitranský kníže Pribina, ještě katechumen, posvětil jej salcburský arci
biskup Adalram.
Pribina je jediný slovenský kníže, jejž dějiny znají. S nitranskóho hradu ovládal asi
největší část slovenské nížiny. Nevysoký vrch na úpatí Zuboru byl velmi příhodným
střediskem zapade-slovenských kmenů, sídlících nad dolním tokem Váhu, Nitry a
Hronu. Horská část Slovenska byla jen řídceosídlena a také široký pás bažin podél
Dunaje byl neosazen.Nitra se slibně vyvíjela v politický, náboženský a hospodářský
střed západního Slovenska. Leč moravský kníže Mojmír brzy po r. 830Pribinu z jeho
knížetství vyhnal a tím asi dovršil sjednocení moravsko-slovenskýchkmenů, sídlících.
v úrodných nížinách poblíž Dunaje.
Má,se však zato, že Pribinovou chotí byla Němka, příbuzná.saleburského arcibiskupa..
Kníže vystavěl kostelík na svém soukromém zboží pro ženu a. její družinu. Mojmír
asi pomocí Pribinova okolí Němce nenávidícího knížete (bez boje) vyhnal r. 833.
Též jméno jeho syna Kocela (Chocil) není slovanské, nýbrž německéý)
Vypuzený kníže se pokoušel pomocí Němců, Bulharů i Slovinců nabýti znovu svého
území, ale marně. V Traismauer na statku saleburského arcibiskupa přijal křest a
r. 847 mu dal král Ludvík jako svému vasalu kus Panonie u jezera Blatenského
s obyvatelstvem převahou slovinským. Tam si zbudoval hrad Mozaburg - Blatno.
Mezi novými poddanými horlivě šířil křesťanskou víru. O jeho zbožné mysli svědčí,
že na svém hradě vystavěl tři kostelíky, po venkově na různých místech dvanact.
Ke křesťanství byl přiveden svou chotí podobně jako MěškoPolský českou kněžnou.
Dobravou. Po jeho smrti tam vládl jeho syn Kocel (861-874),neméně horlivý v šíření.
nové víry. R. 865 se v jeho knížetství už tyčilo do výše 32 kostelů a dávalo kraji
skoro křesťanský razý)
Druhým a ještě skvělejším dokladem ochoty, s jakou naši předkové přijímali křes—
ťanskou víru, je křest čtrnácti českých vladyk v Řezně v oktávě zjevení Páně
(13. ledna) r. 845. Byly vysloveny názory, že to byli náčelníci kmenů, sídlících v Po
šumaví, hlavně na bavorské straně, ale je pravděpodobné, že to byla knížata zná.—
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mých nám českých kmenů, sídlících v Čechách. Za zimní nepohody, přes zasněženou
Šumavu, za hranice do cizí země šli se svými družinami, vyžádat si poučení o křes—
ťanském náboženství. Král Ludvík je dal pokřtít v Řezně při svém dvoře v oktávě
svátku, jímž církev okázale oslavuje povolání pohanů ke Kristově víře. Tento jejich
krok předpokládá delší činnost německých misionářů mezi českým obyvatelstvem?
„Tedy bez boje, po dobrém, vlastní volbou a snad veškera knížata zemí českých se
rozhodla přijmouti víru křesťanskou - událost, jež nemá příkladu v soudobé kristia
nisaci národů pohanských.“10)
R. 846se vypravil král Ludvík na Moravu a jako vrchní pán zemětam dosadil místo MW"
Mojmíra za knížete jeho synovce Rostislava. Svatopluk, synovec Rostislavův, vládl
jako údělný kníže na Slovensku a sídlil v Nitře. Z Moravy táhl král Ludvík do Čech.
Ale čeští kmenové se chopili zbraně, královo vojsko rozptýlili a vrchní pán země stěží
ušel zajetí. Čtyřletá těžká, válka skončila potupným vyhnáním Bavorů. s těmito
boji českých kmenů proti Ludvíkovi souvisí asi reakce proti nové víře. Jak se při
házelo mnohdy jinde, vzepřelase asi většina i české zeměproti novému náboženství;
kněží byli rozehnání, kostelíky zbořeny, staré povolené modly opět vztyčeny. Česká
domácí tradice nic neví o pokřtění knížat v Řezně. Teprve křest Bořivojův na Vele
hradě na dvoře Svatoplukově vedl k trvalému pokřesťanění Čech (874).11)
Též Rostislav, dosazený od německého krále, se snažil tíživou závislost na východo
franské říšistřást neb alespoň zmírnit. Budoval silná.opevnění v podobě kruhovitých
hradišť neboli hn'nků, v nichž by mohl čelit útokům nepřátel. R. 855 vpadl král
Ludvík na Moravu, ale neodvážil se útoku na ona „neslýchané dotud opevnění“,
a.stíhán jsa Moravany opustil zemi. R. 864 došlo znovu k boji; tentokráte byl Rosti
slav obklíčenpřesilouna hradě „Dovině“ neznámé polohy, a donucen přísahat Ludví
kovi věrnost.
Všechna moravská knížata, Mojmírem počínaje, byla pokřtěna. již před příchodem
soluňských bratří. Do země přicházeli věrozvěstové 2 Němec, Italie i Řecka; uměli
však mělo slovensky. Rostislav i Svatopluk správně chápali, v čem je dobro jejich
poddaných, a ohlíželi se po mísíonářích,kteří by jim vyložili pravdy nové víry srozu
mitelnou řečí.Nejprve se obrátili do Říma k papeži Mikuláši I. Tam však nebylo
knčží znalých slovanského jazyka. Požádali tedy o ně byzantského císaře Michala
III. Ten jim poslal Konstantina a Metoděje, rodem Řeky ze Soluně,kde jejich otec
Lev zastával vysoký úřad. Metoděj byl nejstarší, Konstantin nejmladší ze sedmi
dítek. Konstantin byl žákem pověstného Fotia. Pro svou učenost se stal dvorským
theologem a slul filosofem. Metoděj byl nejprve císařským správcem mezi Slovany,
znechutil si však světské povolání a vstoupil do basiliánského kláštera na maloasij
ském břehu.

Konstantin, provázen svým bratrem, podnikl již jednu misijní cestu na.Krym k Cha
zarům a našel tam ostatky sv. Klimenta, papeže a mučedníka. Sv. Kliment byl žá
kem sv. apoštolů Petra a Pavla. CísařTrajan jej poslal z Říma do vyhnanství na
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Krym. Aleponěvadž i tam neúnavně hlásal Kristovu víru, byla mu na císařůvrozkaz
uvázána na krk kotva a uvržen do moře.Křesťanéjeho tělo našli a s náležitou poctou
pochovali. Jeho ostatky vzali slovanští věrozvěstovés sebou na dalekou misijní cestu
k slovanským národům jako posvátné paledium a jako makavý důkaz, že jím při
cházejí hlásat tu víru, nad kterou bdí římští papežové.
Svatí bratří pochopili úkol, jímž byli pověřeni,daleko hlouběji, než moravská knížata
tušila. Konstantin upravil podle řeckékursivy pro slovanskou řečpísmo, t. zv. glagoliei,
&přeložilnejdůležitější bohoslužebnétexty. To je první velký úspěch našich věrozvěstů;
položili základ k slovanské literatuře a zajistili si nehynoucí památku u všech slovan—
ských národů. Všechny slovanské literární historie začínají tímto jejich dílem.
Na východě, kde byla řada starých kulturních národů, vzniklo i několik národních
liturgií. Vedle Řeků tam sloužilitéž Armeni, Syrové, Koptové a Habešané mše v rod
ném jazyku. Zásluhou soluňských bratří se dostalo této výsady i lnnenům slovan
ským, jež právě vstupovaly na historické jeviště. Když přišliKonstantin a Metoděj
na Moravu, konali bohoslužby v jazyku, jemuž lid rozuměl a jím přibližně mluvil.
Brzy vymohli této dalekosáhlé novotě v Římě schválení a jazyk slovanský tím byl
povýšen na jazyk bohoslužebný. Tím byli podle tehdejšího názoru i Slované pří
počteni „k velkým národům, kteří chválí Boha ve svém jazy “. Je to druhý velký
úspěch sv. bratří. Nevzdělaný lid neměl zpěvníků ani modlitebních knížek, slovan—
'skou mši však mohl s porozuměním sledovat a tak snadno přilnul k nové víře. Odvaha
Konstantinova byla jistě neobyčejná. Pouhý kněz o své újmě, bez výslovného dovo—
lení církevní vrchnosti se odhodlal k tak velké věci. Veden byl především těmito
praktickými zřeteli. Chtěl také usnadnit výchovu kněžského dorostu. Vyučování oi
zímu bohoslužebnému jazyku vyžaduje mnoho námahy a času.
Jinak se nám o působení sv. bratří nezachovalo podrobnějších zpráv. Předním úko
lem bylo přesvědčit lid o nicotnosti a mdlobě starých pohanských božstev. Když
kníže Vladimír zaváděl r. 989 křesťanství na Rusi, dal dřevěnémodly vyvrátit, ně
které rozsekat, jiné na oheň uvrhnout. Peruna dal přivázat koni ke chvostu, vláčet
a dvanáct mužů jej mrskalo pruty, ne jako by dřevocítilo, ale na potupu běsu, který
v té podobě oklamával lidi. Pak jej přivlekli k Dněpru a hodili do vody. Lidé stáli
na břehu a plakali, neb ještě, jak praví kronikář Nestor, nepřijali sv. křtu, &volali:
„Perune, pojď ven!“ Dněpr však jej odnesl daleko za prahy a tam jej vyvrhl na
písčinu. Pak dal Vladimír tesati chrámy a stavěti na místech, kde stávaly modly.
Podobný osud stihl Svantovita rujanskóho. Když dánský král Valdemar dobyl r. 1168
Arkony, dal čtyřhlavou modlu vláčet po zemi, pak rozštípat a spálit. Misionářimezi
pohanskými národy dosud takto nakládají s jejich starými bohy. Neni pochyby, že
u nás docházelo k podobným výjevům. Pověst vypravuje, že sv. Metoděj povalil
modly na Hostýně a na Špilberku v Brně.
Opona pohanských přeludů padala a na duševním obzoru našich předků, kteří až
do 9. století seděli v temnosti a stínu smrt-i, začala vystupovat vznešená tajemství
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zjevené víry. Příšerné sochy, pitvomé dřevorytiny byly káceny a na jejich místě
vztyčovány kříže; v životě národa začala největší proměna, již dějiny znají.
Tří a půl roku působili sv. bratří mezi moravským lidem a vychovali značný počet
žáků. Zpráva o jejich činnosti pronikla až k papežskému dvoru. Mikuláš I. je vyzval,
aby přišli do Říma složit počet ze své působnosti. Mezi Římem a Cařihradem, mezi
církví latinskou a řeckou se právě tehdy objevila.osudná trhlina, zaviněna Fotiem,
a papež se chtěl přesvědčit, nestojí-li moravští věrozvěstové na jeho straně. Ti oka
mžitě poslechli hlasu Kristova náměstka a vydali se na cestu. V Panonii se stavili
u knížete Kocela na jeho hradě Mozaburce, zdrželi se tam několik týdnů a vyučili
50 žáků i knížete samého slovanskému písmu. Rostislav i Kocel jim nabízeli vzácné
dary, om' vše odmítli a vyžádali si 900 otroků, jimž darovali svobodu.")
Když Hadrián H., nástupce Mikuláše I., uslyšel, že slovanští věrozvěstové přinášejí
ostatky sv. Klimenta, vyšel jim vstříc s proeesím. Konstantin v Římě onemocněl
a tuše, že se blíží jeho konec, vstoupil do kláštera sv. Klimenta a přijal jméno Cyril.
Krátce před smrtí pravil k svému bratru Metoději: „Hle, bratře, až posud jsme byli
dva spřežení, jednu brázdu táhnouce, &já. nyni padám na líše, den svůj dokončiv.
Ty však pro horu (klášter olympský) neopouštěj moravského lidu.“ I zemřelsv. Cyril
předčasně vysílením, padesátého dne po svém příchodu do Říma, v 42. roce svého
věku, 14. února r. 869.
Sv. Metoděj v Římě skvěle obhájil slovanské bohoslužby proti četným osočovatelům.
Mimoto tam vyjednával jménem moravských knížat, zvláště horlivého Kocela, o zří—
zení samostatného panonského biskupství. Poměmě v krátké době dosáhl třetího
velkého úspěchu. Papež Hadrián II. povýšil misijní území moravských &panenských
Slovanů na samostatné arcibiskupství (metropoli) a jeho správou pověřilMetoděje.
Zavedené slovanské bohoslužby potvrdil s výhradou, aby se epištola a evangelium
četly nejdříve latinsky. Metoděj pak byl posvěcen na biskupa a poslán jako misijní
arcibiskup, aby organisoval nové provincie, podobně jako byl vypraven sv. Bonifác
před sto lety do Německa a ještě dříve sv. Augustin do Anglie.
Za jeho nepřítomnosti se opět rozpoutal boj mezi Franky a západními Slovany po
celé délce hranic. Ludvíkovi synové Karloman a Karel vtrhli r. 869 na Moravu,
pustošili ji ohněm a mečem, ale proti hradům nic nepořídili. Rostislav zůstal nepře
možen. Ale následujícího roku (870) se proti němu vzbouřil nitranský kníže Svato—
pluk, lstí svého strýce zajal a vydal jeho nepřátelům. V Řezně byl postaven před
soud, jenž jej jako zrádce odsoudil na smrt. Král Ludvík jej dal oslepit a zavřít
v klášteře. Současně byl od bavorských biskupů někde v Panonii zajat i arcibiskup
Metoděj, odvlečen do Němec a tam i vězněn. Tak byli Moravané neočekávaně zba—
veni obou hlav, světské i duchovní. Metoděj strádal v žaláři půl třetího roku. Rosti—
slav už z něho nevyšel. Tak žalostně skončil nejšlechetnější z moravských knížat.
Svatopluk jej sice předstihl válečnými činy a rozšířenímstátu, ale pro osvětové dílo
Metodějovo neměl smyslu.
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Za nastalého zmatku vtrhl Karloman na Moravu, vložil do různých míst posádky
a ustanovil nad ní správce Viléma a Engelšalka, čímž Frankové dosáhli toho, oč
už dlouho usilovali. Dosavad byla Morava na franské říši jen zevně závislá a jí po
platná, nyní byla úplně opanována a porobena. Ale též Svatoplukovi se Frankové
špatně odvděčili za jeho služby. Čím Svatopluk byl zhřešil; tím byl i potrestán; též
on byl zrádné od svých přátel jat a uvězněn v Řezně, kdež v temném žaláři měl dosti
pokdy zamysliti se nad svým činem a jeho následky.
Zatím se Moravané chopili proti vetřelcům zbraně, a jsouce vedeni knězem Slavo
mírcm, knížecího rodu, začali proti cizím posádkám vyhlazující boj. Tu se dal Svato—
pluk, planoucí pomstou, udobřít od Karlomana dary &byv postaven v čelovýpravy,
vydal se na Moravu, aby ji upokojil. U Velehradu se však dorozuměl se svými kra
jany a německému vojsku, jež přivedl, připravil velkou porážku. Hrabata Vilém
a Engelšalk zahynuli v boji a jen malá část se zachránila (871).R. 873 vpadl Svato
pluk i přes Dunaj na území Karlomanovo. Tu přichvátal sám král Ludvík a ujednal
r. 874 mír ve Forchheimě v severním Bavorsku, v němž se Svatopluk zavázal k po
platku. Nový moravský kníže v krátké době povalený stát obnovil, upevnil a roz
šířil; podrobil si kmeny české, kmeny polské nad horní Vislou a v kruté válce s Ar
nulfem, vévodou korutanským, vnukem krále Ludvíka, dobyl (883-4)i Panonie, již
z milosti Ludvíkovy před tím drželi Pribina a Kocel.
Moravská církev však byla stále ještě osiřelá;její arcipastý'řstrádal daleko ve vězení.
Bavorští biskupové hrozbami a násilím jej chtěli pohnouti k tomu, aby se své hod—
nosti zřekl a zmizel. Sv. Metoděj se hájil velmi rozhodně. Teprve r. 873 vyslal Jan
VIII. apoštolskéholegáta Pavla, jenž svatého muže vysvobodila p%é biskupy po
trestal suspensí; také dva a půl roku nesměli vykonávat funkci svého úřadu. Tři
z nich v krátké době za sebou zemřeli.Zároveň však papež moravskému metropoli
toví zakázal slovanské bohoslužby, aby bavorským hierarchům odňal záminku k ne
ustálému sočení.
V rozlehlé říši Svatoplukově se otevřelo jeho činnosti širé pole. V této době pokřtil
na Velehradě Bořivoje, jeho choť Ludmilu a přední lechy českého kmene (8742).
Je to největší misionářský úspěch moravského arcibiskupa, máme-li na myslí, že
právě českému kmeni připadl velký dějinný úkol, sjednotit všechny kmeny, pře
bývající v české zemi. Křest Bořivojův na Velehradě a pokřtění čtrnácti lechů
v Řezně jsou dva mocné průlomy do tvrze českého pohanství; jsou to dvě slavné
brány, kterými Kristova víra slavila do Čech vítězný vjezd, tam v rouše latinském,
zdo v slovanském, v jádře táž víra obecné církve. Kostelík sv. Klimenta na Levém
Hradci je první prameny doložený kostelík na české půdě, obřadu patrně slovan
ského. Zdá se, že i jiné kostelíky sv. Klimenta pocházejí z prvních dob křesťanství,
šířeného žáky sv. Metoděje.
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Z podřízených biskupů uvádí se jen Viching v Nitře, ritu arci latinského. Byl to
Němce, jejž Svatopluk i s jinými německými duchovními při svém dvoře držel, po
užívaje asi jejich služeb při neustálém zasahování do pletek německé říše. Kníže si
zamiloval víc bohoslužby latinské. Sv. Metoděj také přísněkáral Svatoplukovu roz
mařilost „stavě na pranýř duchamomou hořkost vší rozkoše“. Ve Vichingovi se
však Svatopluk šeredně zklamal. Vichingovo úsilí směřovalok uvedení Moravy jak
pod politické, tak pod církevní panství bavorské; sám pak se kojil nadějí, že jako
biskup pasovský bude rozsáhlé to území spravovat. Činiliť si nároky biskupové pa
sovští na Moravu pro pokřtění Mojmíra I., salcburští na Panonii pro pokřtění Pri
biny, řezenští na Čechy pro pokřtění čtrnácti lechů. Svému arcibiskupu působil ne
ustálá protivenství, osočoval jej v Římě &žaloval naň, že přesjeho zákaz přeceslouží
slovanský mši dále.
R. 879 byl sv. Metoděj opět povolán do Říma, kde se však nejen znovu skvěle ob
hájil, ale i Jana VIII. znovu pohnul k opětnému schválení slovanské liturgie. Do
končiv překlad sv. Písem &odchovav asi 200 kněží a jáhnů, z nichž Gorazda určil
za svého nástupce, rozžehnal se první moravský veleknéz s životem plným zásluh
u Boha i u lidí 6. dubna 885. Pochován byl v chrámě Panny Marie na Velehradě.
Po jeho smrti pustil Svatopluk zvůli Vichingověuzdu a ten vojskem rozehnal Meto
dovy žáky. Uchýlili se do Bulharska a do Čech. V Římě si vymohl nitranský biskup
na Štěpánu V. (885) správu celé metropole a nový zákaz slovanského obřadu.
R. 892 podstoupil Svatopluk poslední těžký boj s německým králem Arnulíem. Odo
lávaje statečně Němcům i divokým Maďarům, zemřelnejmocnější panovník velko
moravské říšer. 894. Ještě před jeho smrtí sběhl Viching k Arnulfovi, jenž jej učinil
svým kancléřem a biskupem pasovským, ale již po roce byl od bavorských biskupů
se stolce toho sesazen.
Na žádost Mojmíra II. poslal Jan IX. r. 899arcibiskupa a dva biskupy, Jana, Bene
dikta a Daniele, kteří dosedli na osiřeléstolce Metodovy metropole. Biskupové tito
jdouce Panonii viděli smutné následky posledních válek. Kraj, v němž obývali Slo
vané, z části Němci, byl obrácen v hotovou poušť; jediného kostela nebylo vidět.
Poslání nových tří biskupů z Říma způsobilo nový výbuch žárlivosti u biskupů ba
vorských. R. 900 sepsali stížný list, v kterém ].íčilisvé zásluhy o pokřtění Moravy,
jež proto přísluší pod jejich správu; nechť papež nedopouští, aby sílil úd horší (t. j.
Slované), a slábl úd lepší (t. j. Němci); chtěj nechtěj musí prý Moravané franskému
panství se podrobit.
Na říši Svatoplukovu se stahoval mrak. Údělný kníže Svatopluk povstal, podporo
ván jsa Němci, proti svému bratru Mojmíru II., ale r. 899 musil opustit i se svými
spojenci zemi. Horší bylo, že se Spytihněv a Vratislav s ostatními knížaty českých
kmenů odtrhli od velkomoravské říšea roku 895 se dali v Řezně pod ochranu krále
Arnulfa a „znovu uznali“ svrchovanost říšeněmecké; tím vstoupili i v poslnšenství
řezenskéhobiskupa. Po dvou letech znovu žádali Čechové v Řezně o pomoc proti Mora
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vanům, od nichž prý byli často tvrdě utlačováni a r. 900 táhli společně s Němci na
Moravu, aby tam povalili pravě obsazené biskupské stolce. Brzy však (901)byl ujed
nán mír pro nebezpečí hrozící oběma stranám. Svatoplukovy pruty nezůstaly ko
vovou metlou na nepřítele Slovanstva. R. 906je poslední zpráva o vypuzení Maďarů
z Moravy, pak nastává hrobové ticho. Říše velkomoravské, omezená.už jcn na Mo
ravu &Slovensko,byla vyvrácena od Maďarů. Staroslavný Velehrad a ostatní hrady
lehly popelem, kníže, mnoho lidu, biskupové i kněží pobiti, otřesená.budova statní
i budova církevní byly do základů rozmetány, takže nezůstal kámen na kameni.
A marně se tážeme kronik, kdy a jak se tyto hrůzy sběhly. Nenašelť se nikdo, kdo
by byl smrtelný zápas velkomoravské říševylíčil, kdo by jí byl zapěl pohřební píseň,
zalkal nad jejími troskami.

Tak zanikla slovanská říše v Podunají, do níž byly zasazeny plodné štěpy zapadni i východní
vzdělanosti. Byl to slibný náběh k lepšímu životu našeho národa, leč surový soused &vlastní
nevědomost a nesvornost učinily všemu konec. Zánik velkomoravské říšebyla největší politická
pohroma našeho néroda, již nenapravilo celé tisíciletí. Ani Přemyslovci ze vzdálené Prahy, ani
husité nedovedli trvale Slovenska opanovat. To od té doby ovládali maďarští magnáti skoro
nepřetržitě až do převratu r. 1918. Později český stát sice vzrostl na velmoc. ale připojením
cizorodých částí, Rakouska, Slezska, Braniborska, nikoliv Slovenska.
Staroslavný Velehrad stával nejspíše na ostrově, který tvořila řeka Morava až do konce 17. sto
letí, jemuž lid říkal „na Hradišti“ a na němž Přemysl Otakar II. založil Uherské Hradiště.
Staré Město na pravém břehu slulo Velehradem až do r. 1300.pak utkvělo jméno to jen na kláš
teře založeném opodál od markr. Vladislava r. 1198.R. 1928byl u Starého Města objeven pravěký
val a vykopáno staroslovansképohřebiště,jemuž se bohatstvím památek žádné jiné v Čecth
a na Moravěnevyrovná. A také tak zvaný „krélov stol“ opodál Velehradu je němý, ale výmluv
ný svědek, že tu nablízku sídlili mocní panovníci velkomoravské říše.") Jiné hrady velkomorav
ské říšebyly Ostřihom a Vyšehrad nad Dunajem, Děvín. Trenčín, Nitra, Bělehrad poblíž jezera
Blatenského. Hrad Bratislava střežil přechod do Panonie.
Abeceda upravená od Konstantina podle řeckékursivy sluje písmem hlaholským. Pro složitost
a ncsnwdnost byla brzy v Bulharsku nahrazena písmem cyrilským, upraveným podle řecké
uncialy. Svatí apoštolé mluvili a psali jazykem starobulharským, jímž se mluvilo v okolí Soluně.
Staroslovanská literatura, k níž byl na Moravě položen základ překladem bohoslužebných knih
a sepsáním legend. dospěla k největšímu rozkvětu v Bulharsku péčí slavného cara Symeona

' (893-927).Ten přikládal spisovéní slovanských knih větší důležitost než Svatopluk. Z Bulharska
se tato literatura rozšířilapo celém slovanském východě a přessto milionů Slovanů dosud chválí
svého Tvůrce týmiž slovy, kterými jej chválili jeho apoštolé. Sv. Cyril se podobá učeností &ne
únavností sv. Pavlu. sv. Metoděj svou důstojností se stal následovníkem sv. Petra. Navždy
zůstanou památné jejich čtyři velké úspěchy: založení slovanské literatury, povýšení slovan
ské řečina jazyk bohoslužebný. zřízenívelehradského arcibiskupství, pokřtění Bořivoje a Lud
mily.
Jak už se u nás tvrdí věci nejuesmysluější, tak se prohlašují i sv. apoštolé za straníky odště

' pence Fatia, který r. 867v směhé pýše prohlásil papeže římskéhoza sesazena a vyřkl nad ním
klatbu, tváře se sám jako nástupce sv. Petra, jelikož prý císař Konstantin přenesl papežskou
důstojnost z Říma do Cařihradu. Fotios se stal patriarchou v Cařihradějiž r. 857, všude dom
zoval své straníky na biskupské stolce a nabízel biskupskou hodnost též sv. Metoději; ten ji
však z rukou tohoto vetřelce nepřijal. A žádal-li o biskupské svěcení v Římě, od Fotia prokle
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tém, pak pokládal jistě sv. muž Řím a nikoliv Cařihrad za sídlo Kristova náměstka. Nosili
s.sebou ostatky sv. Klimenta &zakládali kaple k jeho cti a přinesli je do Říma jako makavý
důkaz svého pravověří.
Sv. Metoděj nebo jeho žák přeložilsbírku zákonů zvanou Nomokanon a u jednoho kánonu, který
se dotýkal důstojnosti papežovy, čteme tuto poznámku: „Není pravda. že sv. otcové přisoudili
primát a důstojnost starému Římu, ježto byl hlavním městem říše.To je shůry, je to milost
Boží, z níž má.primát svůj počátek. Petr, první z apoštolů, uslyšel z úst samého Spasitele, Ježíše
Krista, tato slova: Ty jsi Petr . . . (Mat. 16. 17).Proto má mezi církevními hodnostáři první místo
a první stolec. Je známo, že ač císařové sídleli v Miláně a.v Raveně, a jejich paláce se tam do
sud nalézají, přec tato města nepřijala primátu; nebot důstojnost a prvenství kněžské hierarchie
nebyly zřízeny přízní moci světské, nýbrž volbou Boží a moci apoštolskouf'N)
Slovanská liturgie splnila u nás svůj úkol. Byla pohodlným mostem, po němž národ v krátku
přešel do obecné církve. Slavení výročí památky slovanských apoštolů předepsal Lev XIII.
r. 1880 pro celou církev, na Moravě a od r. 1918 i na Slovensku se slaví jejich výročí jako za—
svěcený zemský svátek. R. 1863 byl tento svátek z dobrých důvodů položen na 6. červenec.
Od koncxa19. století se na Velehradě pořádají unionistické sjezdy, jichž se zúčastňují vynikající
mužové slovanských i neslovanských národů.

Sv. včrozvěstí Konstantin a Metoděj září jako jasné souhvězdí na slovanském nebi;
svým čistým leskem budou vždy poutati pozornost i vděčnost slovanských národů.
Skvělé ty dvě hvězdy vzešly z Říma. východního, řeckého, osvěcovaly Slovanstvo,
ale tíhly k Římu západnímu, latinskému.

Za jejich vedení učinily slovanské kmeny velepamatný krok z dějinného temna na půdu kul
turních dějin, čeleď schopna nejen přijímat vymoženost ducha od pokročilejších sousedů, ale
i sama schopná. v značné míře kulturní tvorby.
Základem naší vzdělanosti učinili knihu knih - Písmo svaté. Včda čím dále tím více hodnotí
jeho překlad a tím i zásluhy obou bratří 0 slovanskou písemnost. Tak v nejnovějším díle 0 na
šem „Spisovném jazyku“ čteme tuto chválu: „Staroslověnský jazyk byl přizpůsoben potřebám
církve od mužů širokého rozhledu po vyspělé tehdejší kultuře byzantské. filologický vzdělaných
&nadaných, jazyk opravdu jim vyhovující. Stačí srovnati s biblickými překlady cyrilometoděj
skými kterýkoli počáteční překlad evangelického textu staročeského, staropolského &j., v nichž
se vždy zračí zápas o výraz, aby zřejměvynikla vyspělost jazyka staroslověnského od samého
začátku.“") Byla to řečplná síly a ohebnosti, jimiž se vyznačuje mladý věk jazyka.
Podobně píše i jiný filolog, Miloš Weingart. Nazývá cyrilometodějský překlad Písma jak po
stránce theologieké tak i textově kritické, jazykové i stylistické dílem geniálním, jaké se v dě
jinách národů vyskytuje jen jednou za několik století. Z pozdějších slovanských biblických pře
kladů se s ním může nejspíš srovnávat jen bible Kralická, ale nikoliv po stránce textově kritické,
nýbrž v dokonalosti jazykové a umělecké.")
V poslední době staví liberální theologie do popředí sympatické stránky na odpůrcích církve.
V tomto světle byl líčen i původce východního rozkolu Fotios. Krásnou odezvu vzbudily tyto
hlasy v učeném světě polském, byzantskému vlivu takto méně nakloněném. Alexander Briick
ner, Polák, profesor slavistiky na berlínské universitě, vzdal zaslouženou chválu jak dílu tak
i osobní povaze soluňských bratří. Jejich překlad bohoslužebných knih prohlašuje za největší
filologickédílo devátého věku &klade je nad vychvalovanou Bibliotheku Fotiovu (výtahy z řec
kých klasiků), která je projevem jen velké píle; kddto Konstantin měl téměř geniální smysl
pro obor jazykový skoro po všech jeho stránkách, předstihl i Wulíilu, původce proslulého přo
kladu Písma do gotštiny. Konstantin si osvojil jazyk každého národa, se kterým se setkal; uměl
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řecky,latinsky, slovensky, hebrejsky, snad i arabsky &goízky. &ne jakkoli; jeho práce nevznikla
naráz jek Athena, vyskoěivšíz čelaDiova. Několik let studoval slovenský jazyk, jeho skladbu,
hláskosloví, poklad slovní, &.upravovel abecedu. Nestačilo pouhé převzetí řecké kursivy, poně
vadž slovanská řečměla mnohem více hlásek.
Týž autor neváhá tvrdit, že Fotios převyšoval svého žáka Konstantina jen důstojnosti jeko
patriarcha. J inak uměl pouze řecky a lstiníky pohrdal. Při tom byl „dalekobětavosti a sebe.
zapření,hledal jen sebe a vlastní slávu jako pravý Bymtinec. Soluňští bratří byli prosti vášní,
pýchy, neéhánělise po statcích tohoto světa a po důstojnostech, hledali jen spásu svou a svých
bližních.")
Osvětová dílo soluňských bratří, pravé símě hořčičnó,po jejich smrti úžasně zmohutnělo. Na
Moravě slovanské písemnictví vyklíčilo, přízní bulharského dvora mu nastal zlatý věk, a byvši
přenesenona širou Rus, rozrůstalo se vzrůstem ruského národa. teld'ka do nedozírna.
U nás se ze staroslověnskó literatury zachovalo nemnoho; hlavně legenda o svatém Václavu,
píseň Gospodi pomiluj ny a některé zlomky. Zato u Rusů se stal cyrilometodějský jazyk, jímž
se mluvilo v okolí Soluně,nejen církevním, nýbrž i spisovným, a zůstal jím až do začátku 18.sto

_ letí, na Balkáně do 19.stol. Byl to vedle latiny &řečtiny nejrozšířenější spisovný jazyk v Evropě.
Bohoslužebným jazykem je dosud jak u pravoslavných, tak u sjednocených (u_niatů).
Co se týče osobního poměru obou bratří k Fotiovi, ten byl rád, že se jich zbavil. Na svízelné
výpravě do polobarbarskýeh zemí o život sice nepřišli, ale Konstantin si pod:-yl zdraví.
Fotios také nebyl příznivcem slovanské lihu-gie. U Bulharů, obrácených v téže době jako Mo
ravané, byl zaveden bohoslužebný jazyk řecký. Byzantinci v něm viděli jedno z pout, udržují
cích obrácený národ v politické závislosti na sobě. Teprve Metodějovi odchovanci, vyhnaní
z Moravy, tam zavedli bohoslužebný jazyk slovanský.
Cyrila Metodějkonali bohoslužby v jazyku národním z důvodů výchovných, aby pravdy evan
gelia snaze vnikly do srdce lidu. Řím všude zavádí a hájí jako bohoslužebný jazyk latinu, jako
mocný prostředek k udržení církevní nutné jednoty. Národy s vlastní národní bohoslužbou upa.
dají časem do rozkolu. Proto sektáři zavádějí všude národní řečjako prostředek a nástroj k od
tržení naroda od Říma a nikoliv za účelemvýchovným - k prohloubení náboženských pravd.



ČECHY KNÍŽECÍ

(9017-1800)

Od r. 892 se staly jízdné hordy Maďarů metlou střední Evropy. R. 907 utrpěli od
nich Bavořivelkou porážku u Bratislavy; zahynul tam květ bavorské šlechty a řeka
Enže se stala opět jako kdysi za Avarů hranicí mezi vzdělanou Evropou a mongol
skými nájezdníky. Zhoubné jejich vpády do Němec, na Rýn a do Italie trvaly až
do bitvy nad Lechem (r. 955). Čechy nezůstaly jejich nájezdů ušetřeny.
Nositeli života státního a kulturního vůbec se stávají od zániku říše Svatoplukovy
kmeny sídlící v Čechách. Podmínky u nich k tomuto úkolu byly arci méně příznivé
než u kmenů moravských. České. země je posunuta příliš na západ v bezprostřední
sousedství německé říše;byla ohrožována na východě, odtržena od Byzance, též od
Italie oddělena hradbou Alp, takže kmeny české byly nuceny hledati přátelské do
hody se západními sousedy, jestliže se s nimi nechtěly pustit do zoufalého boje jako
Polabané.
Asi ze čtrnácti českých kmenů, jejichž jména se dochovala, sídlil kmen vlastních
Čechů při dolní Vltavě &byl polohou svého území, početností i bojovností přede všemi
povolán k politickému sjednocení země. K témuž cíli spěli i Zličané, jejich sousedé
na východě, jimž vládli Slavníkovci s hradu Libice. Jako nejstarší vévodové čeští se
uvádějí: Přemysl, Nezamysl, Mnata, Vojen, Unislav, Křesmnysl, Neklan a Hostivít.
Bořivoj, současník Svatoplukův, došel zasloužené chvály, že schýlil na Velehradě
svou šíji pod svatou rosu spasného křtu. Jeho chotí byla Ludmila, dcera Slavibora
Pšovského. Jeho hrad Pšov byl později přezván Mělníkem.Území Pšovanů připadlo
po smrti Slaviborově Přemyslovcům a splynulo s územím kmene českého. Jiný do
klad takovéhoto scelování českézemě cestou pokojnou, bez boje a krveprolití se snad
tají v pověsti o sňatku _Libušiněs Přemyslem stadíckým.
Syn Bořivojův Spytihněv (891-905)se odtrhl s ostatními knížaty českých kmenů od
říše moravské a dal se v Řezně r. 895 pod ochranu říšeněmecké. Na Budči vystavěl
kostelík sv. Petra obřadu latinského; tam byla škola, první, o níž se v Čechách děje
zmínka. Legenda o něm praví, že stavěl kostelíky, volal k nim duchovní a byl doko
nalý ve víře Kristově; Jeho bratr Vratislav (905-916)vystavěl na pražském hradě
kostelík sv. Jiří, kde se dosud ukazuje jeho hrob.
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87. VÁCLAV. (ala-929)

Vratislav měl sedm dítek, z nichž nejstarší byl Václav, narozený r. 904, mladší Bo
leslav; z dcer se jmenuje Přibislava. Jejich matka byla Drahomiř z knížecího rodu
Stodoranů (Luticů) v pozdějším Braniborsku, žena povahy násilné, křesťanka jen
podle jména. O mládí a výchově svatého knížete se nám zachovaly v četných legen—
dách některé zajímavosti. Starodávným zvykem slovanským byly postřižiny, jež
záležely v tom, že otec nebo příbuzný ustřihl hochovi něcokadeH, jichž se ještě nůžky
nedotekly. Postřižiny se udílely v třetím, pátém, někde až v sedmém roce. Měkká
lebka dítěte potřebuje ochrany vlasů a proto matka je na stráži, aby se nikdo neblížil
ostrým nástrojem hlavě dítěte. Obřad ten značil zároveň konec dětského a začátek
chlapeckého věku. Církev přidala k zvyku modlitbu a slavnost končila hostinou. Při
postřižinách Václavových byl přítomen misijní biskup z Řezna. Ten postavil malého
prince po slavných bohoslužbách u Panny Marie na pražském hradě na stupně oltáře
a požehnal mu slovy: „Pane Ježíši Kriste, požehncj pachole toto, jako jsi požehnal
spravedlivé své.“ Jeden z pozvaných knížat ustřihl vlasů Václavových a pak se ho—
dovalo.
I byl mladý princ, jak dosvědčuje Kristián, probudilého ducha a bystrého vtipu.
Babička Ludmila, jejíž péči byl svěřen,dala jej učiti knihám slovanským a naučil se
vbrzce,,všemurozumu“'.Pak jej dal otechatislav naBudeč a tam sepočalučiti knihám
latinským a naučil se jim dobře,takže rozuměl knihám latinským a slovanským jako
biskup nebo duchovní a „pročítal je veskm bez úhony“. A jako si hodní hoši hrávají
stavěním oltáříčků, u nichž napodobují kněžské úkony, tak i malému Václavu bylo
nevinnou zábavou připravovati víno a hostie pro bohoslužby lisováním hroznů,
mletím pšenice a pečením obětních chlebu.
Při nastolení na kamenný stolec v nádvoří pražského hradu bylo Václavovi sotva
třináct let. Než dospěl, vládla místo něho matka Drahomiř. Veřejné poměry vnitřní
i vnější byly v této době velmi neklidné; dosvědčují to vraždy spáchané v krátké
době na jednotlivcích i celých rodech, dva vpády Arnulfa Bavorského do země,
vtržení Jindřicha Ptáčníka, boje mezi jednotlivými kmeny, na povrchu dvojí liturgie
a vespod ještě kvas pohanství. Zbožná babička Ludmila požívala velké důvěry svého
vnuka a proto na ni snacha Drahomiř nevražila; chtělať sama budoucího knížete
ovládati, zatím místo něho a pak s ním panovati. I uchýlila se stará paní z Prahy
v ústraní na svůj vdovský statek Tetín, aby tam v klidu mohla sloužiti Bohu modlit
bami a dobrými skutky. Ale i tam ji pronásledovala zloba snachy. Její dvořané
Tunna a Gomon vnikli 15. září 920 v sobotu večer do Ludmilina hradu a zardousili
ctihodnou paní jejím vlastním závojem a služebnictvo rozehnali. Poněvadž se to stalo
pozdě večer, uvádí se jako den její smrti i 16. září.
Tak skončila svatá mučednice Ludmila, jež byla podle slov Kristiánových všelikých
plodů dobrotivosti plna, v almužnách štědrá, v bdění neúnavná, v modlitbě nábožná,
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v lásce dokonalá, v úslužnosti k sluhům Božím přehorliva;byla matkou sirotků, vdov
těšitelkou, vězňů neúnavnou navštěvovatelkou a ve všech dobrých skutcích doko
nalá..Poněvadž Bůh oslavoval hrob světice na Tetíně zázračnými znameními, dala
Drahcmiř vystavěti na tom místě kostelík ke cti sv. Michala, aby lid ona znamení
připisoval sv. archandělu a ostatkům svatých. R. 925dal sv. Václav tělo její převézti
na hrad pražský k sv. J iří,kde dosud odpočívá..O její statky se rozdělila Drahomiř
s vrahy, kteří nabyli na čas velké moci; poněvadž si však vedli velmi zpupně, propukl
proti nim obecný hněv. Tunna zavčas i &;příbuzenstvem prchl za hranice, Gomon byl
vyhlazen s celým svým rodem.
Národ sám prohlásil svatou kněžnu Ludmilu za mučedniciKristovu. Bylať utracena
z týchž pohnutek jak později její vnuk, &církev prostě potvrdila poctu jí vzdávanou.
Svatá. mučednice Ludmila je první květ svatosti, jenž vzklíčil ze setby svatých apo
štolů slovanských. Její největší chloubou je sv. Václav. V něm vychovala světiw
světce, mučednice mučedníka. České matky v ní mají zářný příklad, jak mají vycho—
vavat dítky od Boha jim svěřené. '
Samostatně začal mladý kníže vládnout nejspíš r. 922 ve věku asi 18 let. Drahomiř
a její přívrženci „synové svaru“ byli od dvora nebo i ze země vypuzeni & „zuřivé
různice“ utišeny. Převrat se neobešel bez krveprolití; souvisí s ním asi vojenské vy
stoupení bavorského vévody Arnulfa v Čechách a krále Jindřicha, jež se souhlasně
klade do toho roku.
Sv. Václav byl věrným manem německého krále Jindřicha Ptáčníka. Svědčí o tom
i ta okolnost, že od něho obdržel čast ostatků sv. Víta, jenž se tehdy v Sasku těšil
velké úctě. Za sv. Václava se v právním poměru Čech k německé říši pranic nezmě
nilo; on šel cestou, kterou mu ukázali jeho předkové a které se drželi všichni jeho
nastupcové. Hned po smrti Svatoplukově se vytrhly Čechy ze závislosti na říšivelko
moravské, a r. 895 uznala v Řezně všechna knížata českých lnnenů, se Spytihněvem
a Vratislavem v čele, svrchovanost německé říše a tehdejšího krále Arnulfa. Tuto
podřízenost dávali najevo mimo jiné tóž odváděním nějakých platů a darů ke krá,
lovskému dvoru. R. 919 přešla královská. důstojnost v říši na vévody saské. Prvním
králem z tohoto rodu byl Jindřich Ptáčník. Účelem jeho výpravy nebylo podrobit
svobodnou zemi českou, nýbrž Čechy závislé na Bavorsku donutit k uznání svrcho- .
vanosti saské. Sv. Václav platil poplatek, jak jeho předchůdcové, mocného Svato—
pluka nevyjímaje, a jak jeho nastupcové. Kosmas'píše, že 120 volů a 500 hřiven
stříbra platili čeští kmenové Karlu Velikému; že se sv. Vaclav zavázal k poplatku
tohoto druhu, je jen dohad Palackéhoš)
Sv. Václav byl knížetem kmene českého; mladšímu bratru Boleslavovi dal za úděl
Pšovsko, nynější Mělnicko. V močálovité krajině, v sousedství Zličanů, chtěl si Bo
leslav postavit pevný hrad. Svolav starosty rodů, lze-lí věřiti Kosmovi, oznámil jim
své přání, aby mu vystavěli hrad dílem římském, t. j. obehnaný hradbou zděnou na
maltu. Starostové mu odpověděli,že jejich otcové nikdy nic takového nedělali. Kníže,
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se rozpálil hněvem, uchopil předního z nich za vlasy &uťal mu hlavu. Ostatní pře
strašeni padli knížeti k nohám, prosíce za milost, ochotní zbudovati mu hrad podle
přání.
Jiné povahy byl sv. Václav. Bořil šibenice, mučidla i žaláře, vzdaloval se hrdelních
soudů, jen důtkami mrskal tuláky, pijany a ncpořádné lidi. Bořilpohanské chrámy,
kde jaké ještě stály, &po všech hradech stavěl křesťanské kostelíky. Pověst o ná
božné horlivosti českého knížete se záhy roznesla po okolních zemích. Z Bavor, Šváb,
Sas i jiných zemí se hrnuli na pražský dvůr duchovní a klerici s knihami s. ostatky,
knížetem radostně přijímání a štědře dařeni. I v Čechách se konaly bohoslužby po
všechny dny, jak u velkých národů.
Jeho štědrosti přišel vhod poklad, nastřádaný jeho otcem Vratislavem. Plnýma ru
kama rozdával chudým, utiskovaným a vykupoval otroky, zvláště nekřtěné hochy.
Podle slov Kristiánových byl sirotků, vdov, chudých, lkajících a raněných neúnav
ným těšitelem, hladové nasycoval, nahé odíval, nemocné navštěvoval, mrtvé pocho
vával, hosty a poutníky přijímal jako nejbližší příbuzné, kněze a mnichy ctil jako
Pána, bloudícím otvíral cestu pravdy, zachovával pokoru, trpělivost, tichost, lásku,
která všechno převyšuje, násilím a lstí nikomu nic neodnímal; u vzezřeníbyl velebný,
tělesně neposkvměný, takže si horoucně přál umříti jako panic a na uchování zaslí—
bené čistoty chodil v přeostré žíni, na ní však nosil vzácné roucho královské, stkvěje
se tak před Bohem i před lidmi. Vojákům svým dával nejlepší zbraň i šat, vlídně
s nimi mluvil, surové však a opilce dával přivázati k stolici a mrskati.
Příznačné je u sv. Václava vedle hluboké zbožnosti a štědrosti též knižní vzdělání.

L Středověkému panovníku se ho dostávalo v případech výjimečných. Z českých kní—
žat a králů až do 13. století uměl číst a psát málokdoF) V té době stál řecký východ
kulturně mnohem výše než latinský západ a vlivem Byzance se začalo kulturně pro—
bouzet též Slovanstvo. Dvory slovanských panovníků, hlavně bulharský, se stávají
štěpnicemi slovanského písemnictví. Žáci slovanských apoštolů vychovávají i prince
české,syny Vratislavovy. Koncem 10.století pronikl svelkou siloukulturní vliv Byzan
ceažna dvůr saský, když seřeckákněžna Theofano stala chotí Oty II. (973—983).
Soused českého kmene na východě vévoda zlický Radslav chtěl rozšířit své panství-'
na úkor rodu Přemyslova. Sv. Václav vytáhl proti němu do pole a v kraji kouřim—
ském stanula vojska proti sobě. Tu se ukázala i zmužilost i otcovská láska českého
knížete v nejkrásnějším světle. Zželeloť se mu lidu, jenž měl v boji zahynout, a pa—
mčtliv příkazu evangelia neváhal vydat v šanc svůj vlastní život, aby ušetřil krve
svých poddaných. Vyzval Radslava na souboj před tváří obojího vojska; kdo zvítězí,
má panovat nad územím poraženého. I přijel Radslav ke knížeti českému, aby se
s ním utkal v boji; vida však zářiti křížna jeho čelea anděla po jeho boku, an hrozí
mečem, padl knížeti k nohám, prose o milost. Legendámě zbarvená událost je jen
důkazem, že země ještě neměla ústřední silné vlády a že kmeny mezi sebou vedly
občas boje.
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Ke cti sv. Víta postavil kostelík, již třetí na hradě pražském, zděný, okrouhlý, skvě
jící se leskem kovů, o průměru 11 m; pojal asi 320 lidí. Byl ozdobnější a větší než
ostatní dosavadní kostelíky, takže i v tehdejších skrovných rozměrech byl hlavou
všech kostelů českých a byl předurčen za první biskupskou katedrálu.
V legendách čteme, že svatý kníže měl v úmyslu po posvěcenísvatyně a po upokojení
země odevzdat stolec mladšímu bratru, jít do Říma a z rukou papežských tam při
jmout řeholní roucho. Později četní princové a princezny panujícího rodu volili du
chovní povolání. Leč sv. Václava čekala slavnější koruna v jeho vlasti. Velmožům,
byt' křesťanům, se nelíbila vláda knížete podle jejich názoru příliš zbožného, jenž
mnoho obcoval s duchovními, čítal v knihách a modlil se v kostelích. Chtěli mít kní
žete hrozného nepříteli, žijícího ve společnosti bujných dvořanů, jenž pořádá hlučné
hody &.kvasy. I jali se tupit jeho vládu jako převrácenou a mnišskou &jsouce zvyklí
plodit v knížecím domě různice, ponukli Boleslava, aby se zmocnil vévodského stolce,
dřív než jeho bratr všechny poklady po otci rozdá.
Boleslav dopřál sluchu zlé radě; netrouíaje si však dobýti pražského hradu útokem,
vylákal bratra podle jejich návodu k sobě do Staré Boleslavě.Pozval jej na posví
cení, jež připadalo na den 27. září, na svátek sv. Kosmy a Damiána, jejichž cti byl
staroboleslavský kostelík zasvěcen. Sv. Václav pozvaní přijal; bylot' jeho zvykem
o takových slavnostech kostelíky navštěvovat. Po bohoslužbách vsedl na koně a
v hradním nádvoří se bavil hrou se svou vojenskou družinou. Pak byl se svými skvěle
pohoštěn &zůstal tam i přes noc. Druhého dne, v pondělí 28. září, zahy zrána šel
kníže na ranní služby Boží. Spiklenci znali zbožný obyčej Václavův a smluvili se, že
jej přepadnou &zabijí na cestě do chrámu. Kníže, spatřiv zbojníky: Boleslava, Hněv
su, Tyru a Čestu, spěchal do chrámu; našel jej však zavřený. Boleslav rozkázal du
chovnímu, aby zavřel dveře.Byl tedy dostižen u chrámových dveří a ubit mnohými
ranami. Vraždění se rozšířiloi na jeho stoupence v Boleslavi i v Praze a jejich dítky
byly utopeny ve Vltavě. Též jeho klerici byli oloupeni a rozplašeni. Drahomiř, jež
hořce plakala nad tělem svého syna, prchla před spiklenci do Charvát.
Nevinně prolité, krev se podle legendy tři dni ukazovala na mučedništi i na hrobě a
dlouho byla marně smývána se stěny chrámu. Volala o pomstu jako krev Abelova,
anebo česká.země se zdráhala vpíti krev svého nejšlechetnějšího syna? Tři roky od
počívalo tělo světcovo v kostelíku staroboleslavském, pak jej dal kající bratr slavně
převézti na pražský hrad a uložit v kostele sv. Víta.

Sv. Václav je světcem velmi sympatickým, &to celému národu. Pocházeli!z knížecího rodu, stal
se ideálním obrazem křesťanskéhoknížete, jenž neposkvrnil své ruce ani krví ani násilím a jeho
historie"je naplněna pelem a půvabem mládí, v jehož květu pro Krista zahynul.,) Pěkně o něm
praví Palacký. že samo jméno výtečného panovníka tohoto, jako před stoletími. ještě' i nyní
v milionech srdcí českých city a úmysly nábožná buditi nepřestává.
Sv. Václav vykonal mnoho pro slávu Kristova jména za svého života. „Včř-íltv Boha celým
srdcem“, dí legenda, „&vše dobré činil v životě svém.“ Daleko více však prospěla křesťanskému
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náboženství jeho smrt. Úcta svatých měla ve středověku velkou důležitost. Čechové už se ne
museli dovolávat přímluvy jen cizích svatých. Bylit přesvědčeni,že u trůnu Božího za ně prosí
slavný Kristův mučedník, jenž je kost z jejich kosti a tělo z jejich těla, a viděli, že jejich svatý
je ctěn i v ostatní církvi. Katedrála v Krakově je posvěcena na jméno sv. Václava a biskupské
kostely v Němcích si vyžadovaly částky z jeho těla. Čechové pak tím upřímněji přilnuli k nové
víře. Když násilní Sasové šířili za vyhlazujících bojů své panství mezi polabskými Slovany,
prohlašovali, že své sousedy obracejí na křesťanskou víru. Na hranicích české země se tento
dravý příboj zastav-il.Bylyt v Čechách předevěímzásluhou sv. Václava modly povaleny a místo
nich vztyčeny kříže.Byla to zeměskropená krví vlastního světce a mučedníka, jakým se Sasové
pochlubit nemohli.
Sv. Václav byl hned po smrti od svého národa ctěn jako mučedník a dědic české země, t. j. jako
její vlastník a pán; vládnoucí vévoda byl pokládán jen za jejího správce. Hlas o novém mučed
níku pronikl i za hranice a v Němcích i v Italii byly o jeho životě a slavném skonu skládány
legendy. Doma byla vedle latinských sepsána i legenda slovanská.. Den jeho smrti byl záhy
v Čechách a na Moravě svěcen jako svátek. V těchto dvou zemích bylo k jeho cti zbudováno
325 kostelů. Pražský arcibiskup Jan z Jenštejna, papekký legát v diecási bamberské, řezenské
a míšeňské, r. 1381 nařídil, aby v těchto diecésích svátek sv. Václava se světil jako svátek za
svěcenýf) Papež Benedikt XIII. o něm r. 1729zavedl kněžské hodinky a mši sv. v celé církvi.
Jeho obrazem byly zdobeny válečné prapory, korouhve, mince, pečeti; vše, co bylo národu dra
hého, bylo nazýváno svatováclavským: koruna. země,víra. řeč,pražský hrad. Úcta sv. Václava
je „posvěcený patriotismusí'. Nejcennější kulturní statky spojoval s jeho jménem, pod jeho
praporem hájil proti vetřelcům svou zem. Vedle katolíků světili jeho svátek jen kališníci. V je
suitských kolejích býval oslavován divadelními hrami.
Svatováclavská.píseň je hymnus českéhonároda, jejž zpívá v dobách pohnutých i pokojných.
První tři sloky vznikly v 13. století v době braniborské. Tehdy k němu těžce zkoušení předkové
volali: „Potěš smutné, zažeň vše zlé". Ostatní sloky pocházejí ze století 16. Katoličtí Čechové
se ho drží do dnešního dne a v jejich chrámech vždy na. prvním místě zní posvátnými prosto—
rami velebný chorál svatováclavský, posvěcený staletími.
Dne 28. září r. 1914na svátek sv. Václava byl v Kijevě svěcen prapor pro „Českou družinu“,
první to sbor českých dobrovolníků. Na praporu se skvěla koruna svatováclavská. A když dru
žina vzrostla v pluk, byl nazván plukem sv. Václava. R. 1923razila Československá republika
prvních 300 zlatých dukátů s obrazem sv. Václava a s nápisem: Nedej zahynouti nám i budou
cím. R. 1925 byl 28. září prohlášen za památný den.
R. 1929slavil svobodný národ důstojným způsobem v dostavěném dómu na jeho hrobě tisíci
leté výročí jeho smrti. V sále Vladislavském, tehdy právě restaurovaném, byla uspořádána,
hlavně prací biskupa Dr Podlahy, výstava památek na sv. Václava, která výmluvně znázorňo
vala tisíc let úcty národa k svatému dědici. K slavnostem přijelo 1800Čechů ze Severní Amo
riky. Tamní paní a dívky uspořádaly mezi sebou sbírku skvostů a darů a poslaly je do Prahy,
kde z nich byla ulita zlatá čelenka. Lebka světcova, ozdobena tímto knížecím diadémem. byla
v slavnostních dnech uctěna od nesčetných poutníků. Američtí krajané dokázali, že ani daleký
oceán nouhasí v srdcích upřímných Čechů piety a lásky, již chovají k národnímu světci. Bylo
to nejvýznačnější jubileum, slavené celým národem.

BOLESLAV I. (929-967)

Po boleslavském zločinu vtrhl Jindřich Ptáčník opět do Čech, pronikl ne bez boje
k Praze a vynutil si hold nového vévody. Jindřichovi zachoval Boleslav věrnost až
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do jeho smrti (r. 936). Jeho synu a nástupci Otu I. však vzdoroval čtrnáct let a
vedl s ním po celou tu dobu pohraniční záškodný boj. Teprve r. 950 se vypravil Ota,
dotud jinde zaměstnaný, do Čech s větší mocí a donutil vzpumého vasala k posluš
nosti. Tímto bojem se nemínil Boleslav vyprostit ze závislosti na německé říši; byl
to odboj mocného vasala, jenž se mstil vrchnímu lennímu pánu za to, že se proti—
právně ujímal knížete kteréhosi českého kmeneň)
R. 955poslal Boleslav Otovi sbor bojovníků na pomoc proti Maďarům. Ti byli dotud
postrachem okolních zemí. Rok co rok podnikali loupežné vpády do západních zemí,
a jen spáleniště, ssutiny a mrtvoly znamenaly jejich cestu. V bitvě u Augšpurku
(10. srpna) bylo od krále Oty veliké jejich vojsko zničeno a světoborná. moc Maďarů
zlomena. Jeden oddíl byl zahlazen od Boleslava v Čechách. Král Ota obnovil na
území odňatém Maďarům Východní marku, kterou tam po prvé po přemoženíAvarů
založil Karel Veliký. Území to bylo r. 976 dáno Leopoldovi Babenberskému a časem
vzrostlo na vévodství rakouské.
Též Boleslav rozšířil svou moc na. úkor Maďarů o Moravu a Krakovsko. Boleslav se
nám vůbec jeví jako mocný vládce rozlehlého českéhostátu. Knížata ostatních čes
kých kmenů se mu po dobrém nebo po zlém podrobila a jeho rámě sahalo přes je—
jich hlavy až do krajů nad horní Vislou.

Doěítáme se o tom ve zprávách Ibrahima ibn Jakuba, španělského Žida, obchodníka s otroky.
jenž v té době prošel střední Evropu a navštívil též Čechy.') Přišel přes Rudohoří lesem 40 mil
dlouhým. Pak vedla cesta přes bažiny, dvě míle široké, pokryté hatěmi (u pozdějšího hradu a
města Mostu). Píše, že Boleslav je králem Fragy, Bovini (Bohemia) a Krakova, což jest dálka
tří neděl cesty. 0 Praze praví, že je to město zbudované z kamene a vápna a že je to největší
tržiště v zemích slovanských. Scházejí se tam Slované, Normané, Moslemové, Židé i Turci
(= Maďaři). Země česká.prý je ze všech severních zemí nejlepší a životními potřebami nej
bohatší. Za jeden peníz se v ní koupí tolik pšenice, kolik jí jeden člověk potřebuje na měsíc,
anebo tolik ječmene, co vystačí koni na 40 dní; též za 10 slepic se platí po penízi. Jako drobné
mince užívali šátečků, jichž měli plné skříně. Bylo lze za ně koupit pšenici, otroky, koně, zlato
i stříbro. V Praze se zhotovovala sedla, uzdy a štíty.

Nemalé radosti se Boleslav dočkal na svých dítkách. Dceru Dobravu provdal za Měš
ka, knížete polského v Hnězdně, ještě pohana. Též Měško se musil hájit proti Sa
sům, kteří svou zbraní namíchali tolik hořkosti do blahodámého evangelia Kristova;
a proto ne od nich, ale od choti, přicházející z Čech, dal se pohnout k přijetí nové
víry (966). Polané, následujíce příkladu svého knížete, přistupovali hromadně k pra
menům křestných vod. Dcera bratrobijce tím otevřela polskému národu bránu do
církve a stala se jeho duchovní matkou. ,
Jednoho ze svých synů zasvětil službě Boží a dal jej do benediktinského kláštera
v Řezně; v Čechách ještě žádného stánku pro sluhy Boží nebylo. Tam přijal jméno
Kristián - Křišt'an a na popud sv. Vojtěcha sepsal krásnou latinou „Život a umučení
sv. Ludmily a sv. Václava“. Je to první literární dílo, jež vyšlo z české ruky; princ
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v mnišském hábitě je prvním českým spisovatelem. Kosmas pro něj vymyslil jméno
Strachkvas, poněvadž prý se narodil za onoho posvícení, potřísněného krví.
Dceru Mladu poslal do Říma, kde rovněž vstoupila do kláštera. mezi řeholní panny
a jednalo. s papežem o zřízeníbiskupského stolce v Praze; jejího návratu se Boleslav
nedočkal.

BOLESLAV II. (907-099)

Vláda Boleslava II. je památná tím, že zřízenímbiskupství byl za ní položen základ
k církevní českébudově; moc knížete samého pak vzrostla vyvrácením panství slav
níkovského. Jednání o zřízeníbiskupského stolce pražského se vleklo, poněvadž Bo
leslav I. žádal o biskupství s obřadem slovanským, což narazilo na rozhodný odpor
císaře Oty &.tím i papeže. Ota I. vymohl v Římě r. 962 při korunovaci svolení k za
ložení arcibiskupství magdeburského a několika biskupství v území polabských Slo
vanů; tím měla.být zasazena smrtná rána jejich pohanským pověrám. Obě nejvyšší
hlavy křesťanstva potvrdily r. 973 i povýšení českého území na diecési pražskou. Ta
však byla odtržena od arcibiskupství salcburského, kam Čechy náležely jako misijní
území řezenské, &byla připojena k metropoli mohučské, jako náhrada za odňaté ji
kmeny polabské.
Biskupa pražského volil kníže se sněmem a císař volbu tuto potvrzoval udělením
berly a prstenu, což slulo investiturou. V Němcích udílel císař tímto obřadem zvole
nému biskupu statky, v Čechách však udílel biskupu statky kníže; teprve Přemysl
Otakar I. si vymohl r. 1212 právo investovat své biskupy. Hranice pražského bis
kupství se kryly s hranicemi českého státu.
Prvním biskupem pražským se stal Sas Dětmar (973-982),benediktin magdeburského
kláštera, jenž ovládal jazyk slovanský. Při jeho nastolení zpíval klerus Te Deum,
obecný lid Krleš (t. j. Kyrie eleison). Tím byl u nás položen základní kámen k cír
kevní budově; její dokončení vyžadovalo zřízení arcibiskupství, tří neb čtyř stolců
biskupských &.přiměřeného počtu klášterů. Při sv. Vítč vznikla zároveň kapitula &.
škola pro výchovu kněžského dorostu, zvaného žákovstvem. Žáky učilkanovník, jenž
slul scholastik; u něho měli žáci zaopatření i byt; za to zpívali v kůře. Vyučování se
mohli s nimi zúčastňovat i synové velmožů. Takovéto školy pro vlastní dorost i pro
hosty byly zřizovány u všech klášterů. Na účely církevní byl povolen desátek, jenž.
činil asi čtyřicátý díl roční úrody.
Dětmar byl muž mírný a k zbytkům slovanského kněžstva snášelivý. Světil koste
líky, žáky a omýval pohany vodou sv. křtu. Při smrti se lekal soudu Božího a hořce
si neříkal, že mlčel k hříchům &ostřeji nepotíral pohanských obyčejů. Vskutku byl
jeho postup správný; vždyť ani na západě neproniklo křesťanství celý národ naráz
a shovívavost víc přispěla k zakořenění latinské církve než přílišná strohost.
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Mlada, první poutnice římská z naší vlasti, vstoupila-v Římě do kláštera, a když se
přiučilařeholníkázni, posvětil ji Jan XIII. na abatyši, dal jí jméno Marie a schválil
založení benediktinského kláštera u sv. Jiří. Tak vznikl u hrobu sv. Ludmily první
klášter na české půdě, v němž četné princezny z rodu Přemyslova a mnohé dcery
z předních rodů českých sloužily podle evangelických rad Bohu, a při tom se zabý
valy pracemi, jejich urozenosti přiměřenými. Boleslav II. opatřil klášter časnými
důchody a Mlada, štědrá příznivkyně chudých, spravovala jej až do r. 994. Hrob
první ctihodné princezny-abatyše se dosud zachoval.
Nejslavnějším biskupem pražským a vůbec nejslavnějším synem českéhonároda, je
hož jméno již za živa proniklo daleko za hranice, byl tehdy Slavníkovce sv. Vojtěch,
skvějící se vznešenosti rodu, apoštolskou horlivostí a mučednickou palmou. Jeho otec
Slavní/cvládl dvěma pětinami Čech, ale podřizoval se nadvládě vévod českých. Voj
těchova matka slula Střezislaza,jeho bratři, z nichž on nebyl nejstarší, byli Soběbor,
Spytimír, Pobraalav, Pořei, Čáslav, Radim. Též na Libici byly dva kostelíky, jako
původně na hradě pražském, sv. Jiří a Panny Marie; v něm jej zasvětila Střezislava.
Matce Boží, když jako dítě byl upadl do těžké nemoci. Prvního vychování se mu
dostalo v otcovském domě od Radly, r. 972 byl poslán na slavné učení magdeburské.
Tam mu arcibiskup sv. Adalbert dal při biřmování své jméno, jež biřmovanec pro
slavil v celé církvi. Již v Magdeburoe jevil známky pozdější přísnosti. Po devíti le—
tech vstoupil mezi pražské žákovstvo a Dětmar jej posvětil na podjáhna. Sklíčenost
Dětmarova při smrti dojala tak hluboce mladého klerika, že téže noci posypal hlavu
popelem, oblékl se v žíni a obcházeje kostely modlil se k Hospodinu. Když pak Bole
slav II. položil velmožům a duchovenstvu sněm na Levý Hradec, k nejstarší svatyni
zemské, a přítomných se tázal, koho by poradili na osiřelý stolec biskupský, odpo
věděli všichni jednohlasně: „Koho jiného než rodáka našeho Vojtěcha? Ten bude
moudrým vůdcem duší našich.“ I chopili jinocha velmi se bránícího, přivedli ho do
shromáždění a řekli: „Chtěj nechtěj, biskupem naším budeš“, a celý národ dal ra-.
dostný souhlas k volbě prvního syna k hodnosti velekněžské. Investován i vysvěcen
byl ve Veroně v Italii, kde právě dlel císař Ota II. i mohučský arcibiskup Villigis.
Mladému, pětadvacetiletému biskupu, nadšenému asketickými ideály, k sobě přís
nému a v šíření cti a slávy Boží přehorlivému, se otevřelo širé pole působnosti. Snažil
se nejen v českém státě a národě vyhladit hluboce zakořeněnépohanské zlozvyky,
ale podstatně přispěli k pokřtění národa maďarského. V té době pronikalo křesťan
ství k Maďarům z různých stran a též sv. Vojtěch tam posílal věrozvěsty a sám Uhry
několikrát navštívil. R. 986 (?) pokřtil na Ostřihomě (nebo ve Stolním Bělehradě)
jejich knížete Geyzu, někon členů knížecího rodu, též Geyzova syna a nástupce
Štěpána. Legenda vypravuje, že sv. Vojtěch přišelk sídlu knížete celé krajiny. Tam
byla modla nad jiné znamenitá, skrze kterou zlí duchové často věštívali. Proto zá
stupové lidu z okolních míst se tam v jistých dobách scházeli, aby se jí klaněli. Když
tedy převelkémnožství lidu kolem modly stálo, svatý biskup, udaten věrou a hotov
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podstoupit pro Krista smrt, směle přistoupil přede všemi, pochodeň rozžehl - ani
všichni silou Boží poděšeni a udiveni byli takou odvěžlivostí a nikdo se neprotivil 
a modlu onu před tváří kněží spálili)
Náboženské poměry v Čechách však svatého biskupa nemálo kcrmoutily. Viděl ve
svých krajanech lid tvrdé šíje, jenž nesnadno přivyká příkazům evangelia. Nejvíc
jej popuzovaly nekázeň kněžstvo.,mnohoženství velmožů &prodávání Hesťanů Ži
dům do otroctví. R. 988 opustil sv. muž svízelný úhor své vlasti a odebral se do
Říma. Měl namířeno do Palestiny, posvěcené životem Vykupitelovým, ale zbožný
opat Nil mu v jižní Italii radil, že záslužnější než pout je život v přísném klášteře.
I vstoupil se svým bratrem Radimem v Římě na Aventině do kláštera sv. Bonifácia
a Alexia a prožil tam jako člen benediktinského řádu dva nejšťastnější roky svého
života.
Mezitímse zastaklo Čechům po jejich pastýři. Kristián s Radlou byli vysláni do Rí
ma pohnout jej k návratu. Na rozkaz papežův opustil sv. Vojtěch klášterní zátiší a
vraceje se na vykázané sobě pole, přibral si 12 benediktinů, kteří by mu pomohli
trhat koukol a býlí pohanských zlořádů. R. 993 j im založil klášter v Břevnově a z to
hoto svatého štěpu, zasazeného do středu Čech, vypučelo mnoho odnoží po Čechách,
Moravě,Polsku i Uhrách, a mladá, česká církev našla v benediktinských klášterech
pevnou oporu.
R. 994 došlo na pražském hradě k pohoršlivé výtržnosti. Manželka jednoho z Vršov
ců, viněna jsouc z nevěry, utekla se do chrámu sv. Jiří, kde jí církevní zakon zaru
ěoval bezpečnost. Vršovci však, pohrdajíce výstrahami svého biskupa a pronášejíce
výhrůžky proti jeho brath, odtth nešťastnouženu od oltářea na hradě ji sťaliý)
Sv.Vojtěch vyslovil klatbu nad Kochancm, starostou rodu, a opustil vlast po druhé;
už jí nespatřil. V těsné cele na Aventině se mu dýchalo volněji než na prcstolu nej—
rozlehlejší diecése. _
Tehdy pravě dlel v Římě Ota III., proniklý stejně jak sv.Vojtěch ascetickou náladou
své doby. Císařsi zvolil sv. biskupa za zpovědníka a s radostí naslouchal jeho zbož
ným výkladům. Sv. Vojtěch byl nadán neobyčejnými dary těla i ducha a jeho osob
nost táhla srdce neodolatelným kouzlem.
Arcibiskup mohučský jej znovu posílal zpět do jeho diecésc. Biskup poslechl, od pa
peže si však vyžádal dovolení, že může jít hlásat evangelium pohanům, nebudou-li
ho Čechové poslouchat. S císařskýmdvorem se zatím odebral do Porýní a odtud na
vštěvoval nejproslulejší svatyně a kláštery ve Francii: St. Denis (u Paříže), sv. Mar—
tina v Touru, ostatky sv. Benedikta ve Fleuru a j. Obdařena propuštěn jsa od císaře
blížil se hranicím své vlasti. Tam se zatím udály hrozné věci, zapsané krvavým pís
mem na hradě Libici.
Vršovci byli mocný vládycký rod na Litoměřicku a měli osobní záští proti Slavní
kovcům. Po odchodu Vojtěchověpustil Boleslav uzdu jejich zvůli a zvedl válku proti
Slavníkovcům; hlavní účast v ní měli Vršovci. Hrady bratří Vojtěchových byly zte
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čeny a Libice, jejich poslední útočiště, obležena. Marně žádali ve svátek sv. Václava
o příměří.Přes statečnou obranu byl hrad vzat útokem, obhájci byli vylákani z chra
mu Panny Marie, kde hodlali zachraniti alespoň holé životy, a jakmile překročilipráh,
byli všichni nemilosrdně pozabíjeni: Spytimír, Pobraslav, Pořej a Čáslav se svými
manželkami i dětmi 28. září 995. Tak tragicky skončil rod Slavníkovců. Boleslav II.
vložil do jejich hradu své kastelány a posádky, část kořisti připadla Vršovcům. Ale
neodvratně. Nemesis číhala.na ně pod hradbami libickými, &na témže místě na nich
vzala po letech strašnou pomstu.
Sv. Vojtěch, uslyšev děsnou novinu, šel přímo do Polska k Boleslavovi Chrabrému a
odtud se vypravil k divokým Prusům, provázen jsa Radimem a Benediktem. Když
však vstoupil v Sambii na pole Romové, Prusům posvátné, přihnal se zástup roz
zuřených pohanů &.ti misionáře sekyrami &oštěpy ukrutně zabili. Modle se za své
vrahy podstoupil sv. biskup mučednickousmrt pro jméno Kristovo, po níž tak dlou
ho toužil, dne 23.dubna 997. Boleslav Chrabrý vykoupil zlatem jeho tělo a pochoval
v Hnězdně. Slava sv. Vojtěcha se rozlétla po celé Evropě. Ota III. putoval r. 1000
k hrobu světcovu a povýšil chrám, v němž odpočíval, na arcibiskupský. To byl dar
v tehdejší době vskutku císařský;byl to největší úspěch, jehož pražský biskup svou
mučednickousmrtí dosáhl. Prvním arcibiskupem se stal jeho nejmladší bratr Radim
Gaudencius, &.jiný soudruh Vojtěchův Astrik se stal arcibiskupem v Ostřihomě, kde
Štěpán Uherský dal na jméno našeho světce posvětit metropolitní chram.
Sv. Vojtěch i sv. Václav jsou si duše velmi podobné. U sv. Vojtěcha je nápadný ne
klid a těkání po cizích zemích, jako by tušil svou sudbu, že nikoliv rodnou zemi, nýbrž
cizinu skropí svou krví. - Jak vycházející slunce zlatí nejprve štíty horských vrcholů,
tak křesťanství k nám pronikající bylo nejdřív pochopena od členů ncjvzncšenějších
rodů —Přemyslovců & Slavníkovců.

Sídla benediktinského řádu, který k nám sv. Vojtěch uvedl, byla v naší vlasti tato: Břevnov
(993), Ostrov (999), Sázava (1032), Sv. Jan pod Skalou (1033),Rajhrad (1048), Opatovice (1086),
Kladruby (1107), Třebíč (1101), Vilémov (1120), Postoloprty (1121), Podlažice na Chrudimsku
(1159), Police (1213),Broumov (1322).Dva byly pro panny: u sv. Jiří (973)a v Teplicíeh(1156).
Na malé výjimky to bylo.založení původu královského.
Uherský kníže Geym založil r. 996na popud sv. Vojtěcha klášter na hořesv. Martina v Panonii,
nejslavnější a dosud zachovalé benediktinské opatství v Uhrách.
Z četných opatství a priorátů na Slovensku byl nejvýznačnější klášter sv. Hipolita na hořeZu
boru u Nitry, založený od sv. Štěpána &bohatě nadaný. Proslul dvěma světci, Svorédem (Ondře
jem) a Benediktem, asi polského původu. Vedli poustevnieký život, jednak na Zuboru, jednak
na Skalce u Trenčína. Benedikt byl přepaden od lupičů, sťat a uvržen do Váhu (1012). Těla
svatých poustevníků jsou uložena v chrámu nitranském Na Slovenskuse světí jejich památka
17. července. Zubor po turecké invasi zpustl a teprve na konci 17. století byl znovu osazen
mnichy " ' ' ' Tani TT' '““ zrušiladneszněhozbývajismutnérozvaliny.
Duševním střediskem nad horním Hronom byl klášter sv. Beňádika, založený r. 1075 od krále
Geyzy; mimoto vznikly nad touže řekou sv. Kříž a Lekýr. Dále Kliž u Topolčan, Ludanice,
Siplok nad Hernadem, Janošovice u Rim. Soboty, Modrá a j.
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U Vesprimu založil sv. Štěpán klášter pro jeptišky slovanského obřadu. Ty mu darovaly mám
na almužny, který se zachoval. Je na něm vetkan nápis cyrilskými písmeny tohoto znění: „Budí
(Gospodi) milost tvoja na nás nynja i v' vieky. Bože uštědri ny, i blagoslav-iny i prosviti liče
na ny i pomiluj ny.“ (Z. 66).
Benediktini si dobyli nehynouoíoh zásluh o církev a vzdělanost. V jejich klášterech mniši opiso
vali &tak nám zachovali poklady antické literatury. J ejich klášterní školy byly vysokými uči—
lišti středověku; až do 13. století oni byli jedinými nositeli vzdělanosti. Hlásání a utvrzení křes
ťanství v severských zemích, hlavně v Anglii, Německu a také u nás je jejich dílem. Hluboko
do středověku byli jediným církevním řádem; všech jejich klášterů bylo 20-37 tisíc.

BOLESLAV III. (999-1002)

Budova českéhostátu, vybudovaná. velikým úsilím od dvou Boleslavů ze skromných
začátků, je vydana za Boleslava III. těžkým otřesům; rozpadava se a dynastie Pře
myslovců div nevyhasne. Boleslav III., zvaný podle rusých vlasů také Ryšavý, byl
kníže povahy zlé, ukrutný a zbabělý. Ovlédan byl od Vršovců, z nichž jednomu dal
svou dceru za choť, a Kochan, jejich starosta, byl muž schopný vší špatností. Bole
slav zbavil své bratry údělů ve východních Čechách, Jaromíra dal zhanobiti na tělo
a Oldřichoviukládal o život. Prohli tedy oba s matkou Emou do Bavor k vévodovi
Jindřichovi, jenž po smrti Oty III. se stal králem a. císařem jako Jindřich II.,
a jenž i s chotí svou Kunhutou je vřazen mezi svaté. Ale brzy byl i Boleslav sám
svržen se stolce lmížecího. Boleslav Chrabrý, syn Dobravčin, zmocnil se hned r. 999
Krakovska, pak Moravy a v Čechách vznikla proti Ryšavému vzpoura, v jejíž čelo
se postavili Vršovci. Boleslav prchl ze země a Čechové povolali na osiřelékřeslo Pias
tovce Vladivoje, jenž byl možná. bratrem Chrabrého. Vladivoj však přišel do Čech
spíše umřít než vladnout; byl trapen neustálou žízní a nemírným pitím přivodil si
smrt hned začátkem roku 1003.
V zemi vypukly zmatky a Přemyslovci se vraceli &.domáhali se dědičného stolce.
V této době se asi dopustili Vršovci vůči Jaromirovi, jenž jich několik vzal s sebou
na lov do křivoklatských hvozdů, neslýchané zpupnosti. Při odpočinku na vrchu Ve
lízi zmocnili se zlosynové slabého knížete, přivázali jej na zem k čtyřem kolům, pak
kol něho křepčili a nahé tělo přeskakovali, až věrný Dovora přichvátal s pomocí a ná.—
silníky rozplašil. Boleslav III., jenž se opět na krátko zmocnil trůnu, uspořádal maso
pustní hostinu a při ní několik Vršovců dal pobít; sám svému zeti rozpoltil mečem
hlavu. Brzy jej však Chrabrý vlakal do Krakova, zajal jej tam, oslepil a uvěznil na
neznámém hradě, odkud ho teprve r. 1037 vysvobodila smrt. Jediné dobré, co vyko—
nal, bylo, že dokončil stavbu kláštera na ostrově u Davle, započatou jeho otcem.
BoleslavChrabrý mezitím vyrval Maďarům Slovensko až po Dunaj, zmocnil se Prahy
a. celých Čech a tak založil velkou slovanskou říši vzdorující říši německé. Leč ani
Přemyslovci ani kmenové polabští nechapali potřeby a výhod takové říše; naopak
Čechové a Polabané se svými bůžky bojovali po boku císařověproti polskému králi.
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Jaromír a Oldřich, jimž zůstala posádka na Vyšehradě věrna, vtrhli r. 1004:se svým
předvojem přes Rudohoří do Čech, opodál za nimi táhl císařJindřich. Král polský,

jenž hlavní sílu soustředilv Lužici,byl útokem na Prahu překvapen; hlavně po Opyši Zas“
opouštěli Poláci kvapně hrad a Slavníkovce Soběbor padl na můstku hradního pří- '
kopu, háje ústup polských přátel. V zápětí přitáhl i císařdo Prahy a potvrdil J aro
míra za knížete nad samotnými Čechami, pouhým to jádrem, kdežto části dřív při
vtčlené zůstaly odtrženy. Císařsi osoboval nad dosazenými knížaty tím více práv,
čím více oni potřebovali jeho ochrany. Stát český byl jakoby rozdrcen dvěma žerno
vy; kus byl pohlcen Polskem, kus Německem.

JAROMÍR. - amazon. (1004-1012)(1013-1034)

Historie 0 setkání Oldřichověs Boženou Křesinovou zdá se být výmyslem Kosmo
vým; bylo s velkou pravděpodobností dokázáno, že Kosmas do Čech přenesl a Oldři
chovi připsal to, co v Belgii slyšel vypravovat o Robertovi, vévodovi normanském,
otci Viléma Dobyvateleý)
Marně se snažil Boleslav Chrabrý odtrhnout Přemyslovce, své příbuzné, od němec
kého krále a převésti je na svou stranu. Po osmi letech zbavil Oldřichslabého J aro
míra panování a uvěznil jej na hradě Lysé. Když pak císařKonrád rozkázal, aby se
o vládu rozdělili, dal Oldřich bratra ve vězení oslepit. Oldřichbyl kníže náruživý,
úskočný a krutý. Bezohledně popravoval velmože, kteří se znovu pokoušeli nastolit
Jaromíra. Jako zvláštnost se o něm připomíná, že uměl německy. On se první z čes—
kých knížat zúčastnil v Němcíchvolby krále Konráda II. Jeho jinak neslavné vládě '""
dodal lesku teprve Břetislav. V Polsku nastal po smrti Boleslava Chrabrého (1025) _

podobný rozvrat, jako r. 1000u nás. Břetislav vpadl na Moravu, vypudil polské po- gif;
sádky ze všech hradů a zmocnil se celé země; otec mu ji ponechal ve správě jako úděl. 1029,
Mnoho zajatců rozdělených na skupiny po stu prodal jmenovitě do Uher. Slovenska
se zmocnil Štěpán Uherský. Břetislav sice vpadl r. 1030s Konrádem II. přesKarpaty
ke Komámu, ale podnik ztroskotal.

Chotí Břetislavovoubyla J itka, sestra Oty, markraběte iranského, chválené.jako nejkrásnější BW“
kněžna své doby. Byla vychovávána v klášteře svinobrodském. R. 1029na cestě k císaři se tam “"na“
stavil Břetislav. Spatřiv ji v kostele vzplanul k ní velkou vášní a přísahal, že si jí musí dobýti,
kdyby měli zahynout. Znaje hrdost Otovu, nechtěl ho o její ruku žádat, ale umínil si,že ji na
zpáteční cestě hrdinsky unese. Vloudil se s několika svými lidmi do klášterního dvoru a ve skrytu
čekal na konec bohoslužeb. Když spatřil Jitku vycházet z kostelních dveří. uchopil' ji &unášel
ke klášterním vratům. Na pokřik jeptišek pospíěilo služebnictvo k bráně a přepjalo ji silným
řetězem. Břetislav jej však padnou ranou meče přeťal,dorazil k přichystaným koním a již cválal
k českým hranicím. Z jeho družiny si však nejeden donesl domů těžké okrvavení. V Olomouci
pak slavil svatbu.
Tehdy proslul v Čechách poustevník Prokop“z Chotouně u Kouřimě, původně lměz slovanského 80-Prom
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obřadu u kostela vyšehradského. Zatouživ po dokonalém životě, uchýlil se do pustin sázavských
a usadil se v chatě u jeskyně, v níž prý přebývala tisíc běsů. Nedaleko je příkop „Čertova bráz—
da“, již podle pověsti sv. Prokop vyoral zspřáhnnv do pluhu ďábla a poháněje jej křížem. Asi
r. 1030si vyjel do sázavských hvozdů kníže Oldřichna lov &setkal se tam se sv. poustevníkem
Bmy ho tam vyhledali mužové stejného smýšlení &kníže tem vystavěl r. 1032 klášter. K vý
živě jim daroval okolní lesy a louky. Mniši konali bohoslužby &pěli žalmy jazykem slovanským.
Zunikající národní liturgie tam nalezla alespoň na krátkou dobu trpěné přístřeší. Vystřídali se
tam celkem čtyři opati: sv. Prokop (1' r. 1053). Vít, Jimram a Božetěch. Poslední z nich byl
dovedným umělcem a povznesl klášter k velkému rozkvětu. Přestavěl jej, bohatě opatřil socha.
mi. obrazy, slovanskými lmihami, rouchy, zvony a kříží, a při tom měl vždy pro chudé měšec
otevřený. Mezi bratřími však vypukly spory a lmíže Břetislav II. jim r. 1097správu kláštera
vzal a uvedl tam latinské mnichy z Břevnova. Tak si sami naši předkové opětovně zkazili to,
co jim svatí mužové vymohli.
První opat Prokop byl r. 1204 prohlášen za svatého a jeho tělo bylo r. 1588 slavně přeneseno
na Hradčany do kostela Všech svatých. Sv. Prokop, jenž oře tvrdou půdu, poháněje křížem
temného tahouna, znázorňuje neůmomou práci na svízelné půdě naší vlasti.

BŘETISLAV 1. (1034-1055)

Smrtí Oldřichovouse otevřela brána vězni na Lysé. Jaromír přijelna voze do Prahy,
dal se přivézti k tělu svého tvrdého bratra u sv. Jiří a zkropil je tam hořkými slzami.
Slepý kníže však již nedoscdlna uprázdněný stolec, nýbrž vzdal se vlády ve prospěch
svého statného synovce.Ujav jej za ruku uvedl jej na kamenný stolec na místě ny
nější svatovítské svatyně a zvolal k shromážděným zástupům: „Hle, kníže váš!“
Přítomní odpověděli trojnásobným „Krleš“. Mezitím byly házeny z oken hradu stří
brné mince, aby lid, zaujat jsa jejich sbíráním, netiskl se přílišna knížete. Pak volal
Jaromír Mmíice, Těptice a náčelníky jiných rodů &doporoučel je novému knížeti;
z těch nechť si vybírá rádce, jim at' svěřujehrady a úřady,ti budou pevnými operami
jeho vlády. Zato důrazně varoval knížete předpřítomnými Vršovci; vypočetl zločiny,
kterých se proti němu a proti Přemyslovcům vůbec dopustili a nazval se zlými ne
přáteli knížecí rodiny. Nechť se má před nimi na pozoru, neboť záhuba od sv. Voj
těcha předpověděná prý je nemine. Zato Kochan, hlava rodu, vyslal biřice, který
po roce Jaromíra úkladně zavraždil;
Kosmas nazývá Břetislava Achilem, jenž svými činy zastínil slávu předků. Jak do
byl Moravy, tak se chtěl zmocniti i částí Polska, jež za Boleslavu patřila k Čechám,
zvláště když rozvrácené poměry v Polsku silně lákaly k smělému podniku. I nařídil
obecnou hotovost a k pobídnutí váhavců dal nositi po zemi lýkový provaz hroze jim
smrtí. Na podzim r. 1038hnal se Břetislav do východních končin. Prvním náběhem
bylo dobyto Krakova, Poznaně a Gdeči; hořícíhrady a vesnice značily cestu Čechů.
Nejvíc lákalo hlavní sídloHnězdno a jeho nejvzácnější skvost, tělosv.Vojtěcha, uložené
v chrámě Panny Marie. Dřívenež se svatých ostatků dotkli, nařídil biskup Šebířtří
denní půst a modlitbu jako pokání za ony neřesti, proti kterým byl sv. biskup ve
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vlasti marně bojoval a jichž se nyní u jeho hrobu slavně zříkali. Poté biskup ohlašo
val církevní tresty, to jest klatby, kníže časné tresty, mrskání, pokuty i prodání do
otroctví na uzavírání nepořádných sňatků, zřizovánínových krčem, zdrojů to všech
špatností, znesvěcování neděl a svátků trhem a všedními pracemi, na pochovávání
těl na polích a v lesích mimo posvěcenoupůdu. Pak odboural biskup oltář, za kterým
tělo světcovo odpočívalo, a vyzvednuvšc je i s těly arcibiskupa Radima a pěti bratří
benediktinů, zabitých r. 1003 v klášteříku u Poznaně, dali se Čechové na zpáteční
pochod. Dne 24. srpna 1039 byl uspořádán slavný vjezd do Prahy. Kníže a biskup
nesli na ramenou tělo sv. Vojtěcha, opati ostatní svatá těla, 12 silných kněží neslo
velký zlatý kříž, jejž dal zhotoviti Boleslav Chrabrý z ryzího zlata, jímž sám sebe
třikrát vyvážil, jiní nesli tři zlaté desky posazené drahokamy, na mnohých vozích
byly vezeny jiné klenoty a zvony. Nakonec šli spoutaní urození Poláci, kteří pak nad
Litávkou založili osady Zdice &Lochovice.
České poselstvo žádalo v Římě, aby i při novém pražském hrobě sv. Vojtěcha bylo
zřízeno arcibiskupství, jak bylo před lety zřízeno u jeho hrobu hnězdenského. Alo
u papežského dvoru žalovali už polští poslové na Čechy, že v Polsku zplenili kostely
a bez dovolení odnesli ostatky. Benedikt IX. uložil knížeti za pokání vystavět kostel
&usadit u něho duchovní osoby, jež by v něm Boha stále chválily; o arcibiskupství
že však nemůže zatím býti řeči,dokud se neporovná s císařem.
V Němcích právě nastoupil vládu Jindřich III., zvaný „Černý“, nejmocnější z ně
meckých králů, jenž žárlivě sledoval výboje českého vasala. Císařse ujal vypuzeného
Kazimíra Polského a rozkazoval Břetislavovi, ať se vzdá všech dobytých zemí. Po
něvadž se Břetislav zdráhal, došlo k válce. Jedno vojsko vedl císař přai Šumavu,
druhé markrabí Ekart přes Rudohoří. Též Břetislav rozdělil vojsko ve dví a šumav
ské přechody zahradil silnými zásokami. Když císařův předvoj na ně udělal útok,
padl do zálohy a utrpěl velkou porážku; mnoho urozených zahynulo & ostatní se
octli v zajetí. Kostelík sv. Václava u Brůdku dosud hlásá dobyté vítězství. Prkoš
však, kastelán bilinský, vzav úplatek, vpustil severní vojsko u Chlumce do země, ve
da proti němu boj jen na oko. Po pohromě u Domažlic však též Ekart ustoupil zpět
do Němec. Prkoš zle pykal za svou zradu. Byly mu ut'aty ruce i nohy a pak byl hozen
do Bělé, kde bídně zahynul.
Následujícího roku se blížilo nové, a to trojí vojsko k českým hvozdům. Na oko chys
tal císař útok na záseky, zatím však v jiných místech byl upravován přechod, jím
část vojska vnikla do země a začala ji Břetislavovi za zády zle hubit. Tím byl kníže
odvrácen od střežení zásek k hájení Prahy. Nepřítel stanul před ní 8. září.Nezbývalo
než podrobit se císaři,podrážděnému loňskou porážkou. Na podzim musil Břetislav
zaplatit v Řezně obvyklý poplatek, vydat část kořisti a zřícise výbojů mimo horní
Slezy s Vratislavi. Ale i ty postoupil r. 1054Kazimíru Polskému za roční plat 30 hři
ven zlata a 500 hřiven stříbra.
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Palacký se dohadoval, že císařitantalu-ate ukázal cestu poustevník Vintíř. Novotný však správ.
ně upozorňuje. že v pramenech není pro toto tvrzení žádného dokladu. Císařpřešelpřes hvozdy
mnohem severněji, daleko od sídla poustevníkevaJo) Vintíř pocházel z knížecího rodu durinské
he, byl dobrým přítelem knížete Břetislava a byl podle svého přání pochován v klášteře břev
novském, tedy v české zemi. To jistě nesvědčí o nepříznivém smýšlení k českému národu.
Břetislav chtěl zvětšit český stát, ale v mezích svých vasalských povinností vůči císaři. Násle
dujícího roku s ním vtrhl na Slovenskoa zmocnil se na čas devíti nejmenovaných hradů.
Podle papežova rozkazu založil kapitulu ve Staré Boleslavě a nad kostelíkem sv. Kosmy a Da
miána, vystavěl chrám sv. Václava, jejž Šebíř slavně posvětil. Chrám ten byl zpustošen nej
prve cd husitů, pak od Švédů, v nynější podobě byl obnoven r. 1660.Založil též klášter v Raj
hradě.
Obnovoval hrady, na Domažlicku zřídil zemskou stráž k hlídání hranic, tak zvané Chody, ne
byli-li už dříve.Příopravě pražského hradu dal Spytihněv strhnout překážejícípec svatej irského
kláštera, a když viděl, jak se kutálela do potoka Brusnice, náramně se tomu smál a pravil: „Dnes
nebude abatyše jísti teplých koláčů" Abatyše Adléta. příbuznájeho matky J itky, uslyševěito
vyšla ven &volala uštěpačné: „Věru, velké hrdinství ukázal lmíže Spytihněv! Myslí, že dobyl
pevného města, a zatím přemohl pec; dejte mu zlatý věnec a vavřínové listí, že pobořilpec kláš
temlm pannáml“ Kníže jejího posměchu arci nezapomněl.
Břetislav zanechal pět synů, Spytihněva, Vratislava, Konráda, Jaromíra a Otu. Třem rozdělil
Moravu v úděly. Jaromíra určil za nástupce Šebířova v biskupství. Sídla údělných knížat bý
vala: Olomouc, Brno, Znojmo, Jemnice, v Čechách Plzeň, Žatec, Hradec nad Labem a jiné.
Předvídaje nesvomost při osazování stolce, zavázal před smrtí velmože, aby při nastolování
knížat šetřilizákona starešinského či seniorátního, dotud ne vždy dodržovanéhe. U nás se pevný
nástupnický řád nevyvinul; rozhodoval nejen věk, ale i vůle předchůdcova, potvrzování císa
řovo i volba velmožů. Z toho vznikaly často sváry a rozbroje. jimiž byla hubená země, až Pře
mysl Otakar I. prohlásil seniorátní zákon za neplatný. Břetislav zemřelr. 1055v Chrudimi. Jeho
tělo odpočívá u sv. Víta v náhrobku pořízeném od císaře Karla IV.

Slovenska se zmocnil po r. 1025uherský král Štěpán. Od té doby žily slovenské kme—
ny 900 let pod cizím panstvím. Maďaři přijali od svých poddaných třetinu slov do
svého slovního pokladu; jejich poslovanění uvizlo jakoby na poloviční cestě. Nebylo
jich mnoho; dělili se na sedm kmenů. Jejich počet se po trvalém usazení v Uhrách
(896) odhaduje na. 20000031)

Král Štěpán nastoupiv na trůn rozkázal, aby se všichni pohané dali pokřtít, a všichni křesťanští
otroci, kteří se chtějí vykoupit. že mají být propuštěni. Pohanské. strana se chopila zbraně, král
byl nucen ustoupit na levý břehDunaje, ale v kruté bitvě u Palety (severněBlatenského jezera)
r. 998 nebezpečnou vzpouru přemohl. Jednou ranou zlomil i moc pohanství i moc kmenových
knížat. Rozdělil zemi na hrabství (komitáty) a diecése,a mohutným ramenem vnutil nevázaný
lid lovců a kočovníkůpod střechustátní a církevní budovy, zbudovaných podle západního vzoru.
Volal zc sousedních zemí duchovní a ti pokřtili ve dvou letech Většinu pohanského národa. Za
ložil několik klášterů a bohatě nadal deset biskupství. Prvním arcibiskupem v Ostřihomě při
chrámu sv. Vojtěcha byl Čech Astrik.
Hlavní královské hrady na Slovensku s úředníky a posádkami byly Nitra, Bratislava, Trenčín,
Hlohovec, Šintava, Beckov.
Zachovávání církevních předpisů bylo nařizováno sněmovními zákony. Kdo znesvěcoval neděli
polní prací, měl býti trestán ztrátou nářadí i soumarů. Mohlsi však odňaté věci vykoupit. Kdo
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nesvětil svátek, měl být potrestán osmidennlm vězeníma postem. Kdo zemřelvlastní vinou bez
zpovědi, tomu měl být odepřen čestný pohřeb. Zatvrzell pohané měli být odevzdání královské
mu soudu. Povinností vždy devíti osad bylo postavit kutel a duchovnímusprávci dát k výživě
pole a 29 kusů dobytka (koně, brav a skot). Velcí. malí, muži i ženy musili na bohoslužby. doma
směl zůstat jen jeden k udržování ohně na krbu.")
Na Slovensku založil král jen kapitulu v Nitře &nad Nitrou na Zubořeklášter. Biskupství tam
bylo obnoveno teprve po r. 1100. R. 1000přijal Štěpán od papeže Silvestra II. ln-álovský titul.
Jeho manželkou byla Gizela, sestra císaře Jindřicha II. Slovensko bývalo v XI. století občas
údělem královských princů.
Podkarpatskou Rus spravoval ln'álův jediný syn Emerich. Byl vychován úplně v duchu otcově.
R. 1081mu chtěl stárnoucí král postoupiti trůn, ale týden před korunovací byl princ na lovu
těžceraněn divokým kancem. Svého synovce Vazula věznilkrál pro nepořádný život na nitran
ském hradě. Když pro něj poslal, aby jej učinil svým nástupcem, dala jej králova sestra Gizela
oslepit &do uší mu nalít olova, aby mohla na trůn uvést svého vlastního syna Petra. Jiní spik
lenci se pokusili i samého krale zabít. Byla to předzvěst sporů o trůn, do nichž pak zasáhl král
německý a vévoda český. Král Štěpán a jeho syn Emerich byli prohlášení za svaté. Pochovúni
byli ve Stolnim Bělehradě, jcnž byl po 500 let až do turecké invase mistem korunovačním i krá.
lovskou hrobkou. Obvyklým sídlem králů býval Ostřihom.

SPYTIENBV ". (1065-1081)

Spytihněvíprvorozený Břetislavův, teprve 241etý, byl podobně jako otec mladík
ušlechtilé postavy, dlouhých vousů, červených líci. První jeho čin po obvyklém na
stolení byl, že dal “uštěpačnouabatyši posaditi do vozu a vyvézti za hranice. Mezi
bratřími hned propukly řevnivost a kyselosti. Již r. 1056sebral Spytihněv vojsko a
vyhnal z OlomouceVratislava, jenž se i s matkou Jitkou uchýlil do Uher, kde dva
roky jedl tvrdý chléb vyhnanství; matka. jejich tam zemřelaa Vratislav tam pojal
za choť Adlétu, dceru krále Ondřeje.Též mniši sázavští s opatem Vítem, synovcem
sv. Prokopa, byli tamtéž na čas vyhnáni, když kníže dopřál sluchu jejich osočovate
lům. Konráda, brněnského i Otu znojemského odvedl z jejich údělů k svému dvoru
v Praze, učinív onoho vrchním lovčím, tohoto správcem kuchyně. Vratislavovi vrátil
Úděl r. 1058. '

Chtěje se vyrovnati důstojnosti králi polskému a uherskému, žádal papeže o udělení
titulu královského. Papež a císař byli jakoby slunce a.měsíc na obloze středověku,
z nich splýval veškeren lesk vyznamenání a hodností. Jindřich IV. byl však ještě
nedospělý &Mikuláš II. si netroufal bez jeho vědomí jeho leníka povýšit na krále.
Zhola odmítnout však jeho žádost také nechtěl, poslal mu tedy místo koruny králov
ské biskupskou mitru a Spytihněv se zato uvolil platit kurii ročně 100hřiven. Středo
věk i v takovém daru viděl poctu &vyznamenání; císařové oděni v mešní roucha já,—
henská zpívali na hod vánoční o jitřmíevangelium: En'it ediotum a caesara, vyšel roz
kaz od císaře,aby byl sepsán veškeren svět. A podle jednoho výkladu měli Kapetovoi,
vládnoucí ve Francii, své jméno od kápě neboli opatská kapuce, již nosili jako světští
opati, to jest jako držitelé klášterního zboží.
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Zbožnost Spytihněvova byla velká. V postní době se modlíval žalmy s pražskými ka
novníky nebo břevnovskýmimnichy, oděn jsa v biskupský talár, podšitý kožišinou,
zachovával mlčení a půst a štědřerozdával almužny. O svátcích pak býval přítomen
bohoslužbám ozdoben jsa mitrou a oděn v biskupský plášť.
R. 1058založil v Litoměřicíchkapitulu. Kanovníci bydlívali tehdy pohromadě v jed
nom domě po způsobu klášterníků. Když pozoroval, že okrouhlý kostelík sv. Víta
nestačí návalu poutníků na svátek sv. Václava, dal jej kníže, v činechsvých ukvape
ný, strhnout a na jeho místě zbudoval trojlodní, asi 70 m dlouhou basiliku, jež stála
až do času císaře Karla.
Zemřeljiž roku 1061na začátku slibné vlády; jeho ostatky jsou uloženy v náhrobku
u sv. Víta. Vratislav se nepěkně zachoval; vyhnal vdovu, Idu z Vitfna, z rodu vlád
noucího v Sasku, ijejího syna Svatobora. Vlídnějšípříbuzenstvo matčino se ho ujalo
a opatřilo mu církevní hodnost.

VRATISLA V ". (1061-1092)

Vratislav opět usadil Otu v Olomoucia Konráda v Brně. Jaromír, jenž se vrátil ze
studií v cizině &též se hlásil o úděl, nedostal nic, nýbrž byl od Šebíře, ač nevalně
ochoten, vysvěcen na. jáhna &přisluhoval mu pak při bohoslužbách. Mladému princi
se však víc zamlouval lov a boj; brzy svlékl kněžské roucho a odebral se s několika
druhy na polský dvůr. Vratislav mezitím zřídilbiskupství v Olomouci.Prvním bisku
pem se tam stal Jan, benediktin břevnovský. Po smrti Šebířově(r. 1067)se nesla přání
bratří přímoopačným směrem.Vratislav tušil nesnáze, jež mu bude působit Jaromír,
a chtěl míti na jeho místě biskupem Lance, probošta litoměřického,původem Němce.
Údčlná knížata však přála biskupské hodnosti J aromírovi, jenž byl z Polska rychle
povolán a jenž ve stavu duchovním zatím našel zálibu.
Vratislav, maje spor s Polskem o hranice, svolal zemskou hotovost k Dobenínu ne
daleko zemské brány náchodské a otevřev sněm ve vojenském ležení, představil Lan
a, který za věrnost a oddanost lmížetizasluhuje,aby byl povýšen na biskupa praž
ského kostela. Leč místo souhlasu a pochvaly zazněl „ztáboru repot, hluk a zjevný
odpor proti odstrkování domácího prince a uvádění cizincena biskupský stolec. „Ne
máš tolik stolců biskupských,“ pravili, „kolik je kněží domácích této cti hodných;
my nechceme vůli Břetislavovu zrušiti &cizozemcenemáme.“ Většina lidu se při
dala k J aromírovi a údělným knížatům; ti se zvedli a táborem se položili u Opočna,
zatarasivše Vratislavovi cestu ku Praze. Ten však pospíšil ku Praze jinudy a bratřím
napsal, že Jaromíra za biskupa uznává. Dva kasteláni, Kojata Všeborovica SmilBože
jovic, kteří v táboře nejostřejimluvili, prchli předVratislavovým hněvem do ciziny.
J aromír jako biskup byl ve službách Božích horlivý, k chudým štědrý &.kázně v du
chovenstvu dbalý, budoval &světil kostely. 0 jeho schopnostech svědčí, že u císaře
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Jindřicha IV. zastával v tak pohnuté době několik let úřad nejvyššího říšskéhokanc
léře.Přesto se často dával unášeti vrozenou prudkostí a svému bratru činil leccos na
vzdory. Biskup se vyvyšoval nad knížete, kníže nad biskupa, a jeden druhému ne
chtěl ustoupit. Jaromír těžce nesl ztenčení diecése zřízenímbiskupství olomouckého
a naléhal na bratra, aby je zrušil. Ten místo toho založil na Vyšehraděka/pimlu, jež
byla z moci biskupské vyňata a podřízena přímo papeži. Kníže sám položil na Vyše
hradě základní kámen k chrámu sv. Petra a Pavla a přineslna vlastních plecích ně
kolik košů hlíny k stavbě; zbudoval i dům pro probošta a dvanáct kanovníků &
opatřil je potřebným zbožím.

S olomouckým biskupem Janem měl Jaromír spor o některé statky, zvláště o hrad Podivín.
R. 1072se jich pražský biskup násilím zmocnil a jeho čeleď olomouckého biskupa ztýrale. Vrati
slav se tim cítil velmi uražen a žaloval bratra svého přímo u papeže; ten poslal legáta vyšetřit
pohoršlivý případ. Jaromír se však odvolával k arcibiskupu mohučskému, jako své nejbližší
instanci. Leg-át přesto Jaromíra s biskupství sesadil; kněžstvo se však biskupa Přemyslovce
drželo. Konečněpovolal papež Řehoř VII. oba biskupy k porovnání do Říma. Jaromír si získal
přímluvu Matildy, markraběnky toskánské, své vzdálené příbuzné, jež stála za velkého boje
o investituru věrně při straně papežské a jejíž slovo mělo na dvoře římském velkou váhu, a. tak
bylo papežským rozsudkem pražské biskupství Jaromírovi vráceno a sporné statky mezi oba
biskupy rozděleny. Vratislav spíše čekal, že jeho bratr bude biskupská hodnosti zbaven.
Nejsa spokojen pouhou mitrou, usiloval Vratislav o dosažení koruny královská, a to horlivou
pomocí Jindřichu IV. v jeho válce se Sasy a v dlouhém zápase s papežem, tak zvaném boji
o investituru. V tomto boji šlo o velké věci. jichž dosah Vratislav sotva chápal. Ne papež, nýbrž
císař a vůbec světské vrchnosti obsazovali církevní úřady osobami často méně hodnými, čehož
smutným následkem byl pokles kázně, nezachovávání celibátu, takže se z duchovenstva začala
tvořit dědičná kasta. Král pak francouzský a kastilský se chystali odtrhnout své zeměod římské
církve, jejíž papež byl občas dosazován a potvrzován německým králem. Šlo o to, zda králové
&zeměpáni církev Kristovu znešvaří, v porobu uvedou &na kusy roztrhají, či zda v cirkvi jed
notné, mravně povýšené a svobodné bude panovati náměstek Kristův a nástupce sv. Petra. Val
ná část klcru stála při císaři,poněvadž v něm viděla dárce bohatých obročí. Spojencem papežo
vým byla hlavně skupina benediktinských klášterů s přísnou kázni, v jejíž čelobyl burgundský
klášter v Cluny. Mužemprozřetelnosti,jenž tento padesátiletý boj o vyšší mravnost a neodvislost
církve odvážně započal s.v něm herojskou sílu rozvinul, byl Řehoř VII. Boj byl veden zbraněmi
hmotnými i duchovními; nejúčinnější zbraní v ruce úpomého starce bylo vyobcování z církve
čili exkomunikace, jíž jako bleskem bil do nepřátel blízkých i dalekých.

Jindřich IV. neskrblil vůči Vratislavovi sliby, jichž všech nemohl splníti; české krve
však teklo mnoho, neboť pomocné voje českése stávaly pověstny stejně svou neohro
žeností jako pustým řáděním.Podstatně přispělVratislav Jindřichovi k vítězství nad
Sasy nad řekou Unstrutou v Durinsku. R. 1081poslal s ním po prvé 300 jezdců přes
Alpy do Italic pod Viprechtem Groičským &princem Bořivojem. Čechové"byli mezi
prvními, kteří slezli římské hradby. Vratislav mezitím způsobil nemalou porážku
Leopoldovi Rakouskému, odpůrci Jindřicha IV., u Mailberka poblíž moravských
hranic &zpustošil mu zemi až po Dunaj. Jindřich IV. byl r. 1084v Římě korunován
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na císaře a tu konečně splnil vůči českému spojenci část daných slibů, uděliv mu
královský titul.
Dne 15.června r. 1085konala se v Praze u sv. Víta zrovna na svátek hlavního patro
na zemské svatyně první slavná. korunovace. Konala se za velkého sběhu lidstva,
neboť to byla první slavnost tohoto druhu, jež svým leskem staroslovanské nastolo—
vání daleko zastiňovala. Dle starého obřadu býval nový kníže veden na hradní ná.
dvoří před kamenný stolec v prostém oděvu, byla přinesena i lýčené.obuv Přemyslo
va.,již ještě Kosmas viděl v knížecí komoře, a pak byl posazen na kamenný onen útes
trčící ze země.Korunovace se však dala v přední svatyni zemské a za slavných boho
služeb. Kral i jeho druhá. choť Svatava Polská,byli oděni v nádherná, roucha. Nikoliv
biskup pražský, nýbrž arcibiskup povolaný z Mohučepomazal krále olejem a vstavil
mu za modliteb skvostnou korunu na hlavu a podobně i jeho choti.
Tento složitý obřad je původu biblického; proroci a po nich velekněžíhh olej na hla
vu králů israelských a podávali jim věnec, jenž časem dostal tvar nynější koruny.
Obřad tento přijali nejprve křesťanští císařové římští a po nich všichni křesťanští
králové. —Vratislav přijal titul krále českého a polského, snad pro poplatek od Polska
odváděný. Na paměť této významné události byl po zbožném způsobu středověkém
založen klášter; břevnovští benediktini měli v Opatovicích poustevnu s několika mni

W' chy, král Vratislav, pravě korunovaný, povýšil ji na samostatný klášter,a nadal po
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třebným zbožím. Účastnit se korunovační jízdy s 300 oděnců bylo nyní hlavní povin
ností českéhopanovníka k německémukráli; poplatků jim už Čechy neplatily.

Též biskup J aromír, skládaje úřad říšskéhokancléře, vyžádal si u císařeodměnu. jež byla vlasti
spíše trestem. Trnem v oku mu byl biskupský stolec olomoucký. Jaromír chtěl mít zrovna tak
rozlehlou diecési, jak rozlehlým bylo bratrova království. R. 1086si dal od císařevyhotovitlisti
nu, jíž se moravské biskupství 'rušilo a jako východní hranice rozšířenépražské diecése se do
konce uváděly řeky Bug &Styr v Polsku. Vratislav však, dobře číně,po dvou letech olomoucké
biskupství znovu obsadil. Popuzený Jaromír šel hledat zastání do Říma; „cestouv "Uhráchse
však romemohl &v Ostřihomědokonal neklidný běh svého života; pochován je u sv. Víta.

Císařslíbil Vratislavovi i různé země,Míšeň, Lužici, Rakousy, král však z toho dobyl
a trvale opanoval jen Budišínsko a Zhořelecko,t. j. Horní Lužici, v tom i výběžek
rumburský a šluknovský, jež k Čechám dotud nenaležely. Toto území někdejších
Milčanů postoupil kral jako léno české koruny Viprechtu Groičskému, jenž se s ne
patrným zbytkem čcských bojovníků vrátil z první římskéjízdy, a zároveň mu dal
za choť svou dceru Jitku.

Král poslal nejstaršího syna Břetislava ztrestat osadu v Míšni. kde byli dva z jeho průvodců
přepadeni &zabiti. Břetislav s dvěma jízdními houfy vcs vydrancoval &srovnal se zemí a s ko

' řistí se vracel domů. Byl pamý červencový den a princ neodolal touze po osvěžující lázni, ač byl
varován od zkušeného hraběte Alexia. Břetislav poslal většinu vojska s kořistí napřed, podržel
menší část při sobě a již vesele ploval v tůni stříbropěnné bystřiny. Tu se přihnal zástup saských
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jezdců, strhl se boj, nepřítel byl sice obrácen na útěk, ale několik šlechticů položilo život, aby
neopatmý princ se neocítl v zajetí.
Opět vznikly růmice mezi králem a údělnými knížaty na Moravě. Krále popichoval také jeho
miloo Zderad. Vratislav dobyl Olomouce a oblehl Konráda v Brně. Při určování stanovišť upo
zorňoval Zderad krále, aby Břetislavovi vykázal místo při řece Svitavč, aby se po libosti mohl
vykoupat. narážeje posměšněna neblahou jeho příhodu v Míšni.Kněžic těžce nesl urážku otcem
nepotrestanou ; i poradil se večer se svými i s Konrádem skrze posla a. ráno pozval Zderada do
svého stanu. Když se blížil s průvodčím Držimírem, vyjel mu Břetislav vstříc a. zahrnuv jej
ostrými výčitkami vmetl mu nakonec ve tvář rukavici. Na to znamení pustili se Nožislav, Drž
kraj a Boreš koňmo za prchajícím Zderadem. Dostihše, zvedli ho ze sedla třemi kopími a jako
snopem jím mrštili o zem, na zemi ležícíhoubili a koňmi ušlapali. Jediný král prý želeljeho smrti,
ostatní zlý čin potají schvalovali. Boží muka pozdějšího původu. tak zvaný „Zderadův sloup“,
označuje místo, kde byl zavražděn. Jeho tělo prý bylo pochováno v Praze v kostele, zvaném
odtud „na Zderaze“.
Břetislav se se svým vojskem odtrhl a odtáhl na nedaleký vrch. K němu se přidala i většina lu—á
lova vojska, jako kdysi u Dobenína. Král vytáhl utvrdit vrchní moc, octnuv se však nenadále
mezi nedobytým hradem a vzbouřeným synem, byl by jí málem pozbyl. Velmi vítán mu byl
příchod Vilpurky, choti Konrádovy, jež se bez vědomí manželova vloudila do králova stanu,
konejšíc jako anděl míru hněv rozczlcných knížat. Na její přímluvu přijal král bratra i syna polí
hením míru; smíření se synem však, jejž doháněla ke vzpouře i obava o trůn, nebylo upřímné.
S 3000bojovníků vytrhl z Hradecka k Praze, chtěje svrhnouti otce &zajistiti si panování. Tento
kráte zabránil krveprolití Konrád. Břetislav však odešel do Uher a s ním 2000šlechticů s otroky
a stády. Tam jim král Ladislav, Břetislavův příbuzný, vykázal sídla v stolici trenčanské.

Téhož roku vsadil sázavský opat Božetěch Vratislavovi při slavných bohoslužbách
královskou korunu na hlavu, což bylo výhradním právem biskupovým. Biskup Kos
mas (jiný než kronikář kanovník Kosmas) chtěl opata pro tuto trouíalost sesadit;
z ohledu na krále, jehož přízněBožetěch požíval, mu trest zmírnil. Poněvadž byl opat
dovedný sochař a řezbář, uložil mu, aby vyřezal kříž s podobou Ukřižovaného své
vlastní velikostí a zanesl jej na.vlastních ramenou do Říma do chrómu sv. Petra. Bo—
žetěch těžké pokání splnil a vykonal strastnou pout s křížem přes nebetyčné Alpy
k hrobům sv. apoštolů. Nošení křížů bylo tehdy ovšem více obvyklé; mniši sázavští
chodívali v postní době v procesí, nesouce na ramenou velké kříže za zpěvu žalmů,
a dav lidu šel za nimi.
Začátkem roku 1092si vyjel Vratislav na lov, spadl však tak nešťastně s koně, že na
místě zůstal ležeti mrtev; pochován byl na Vyšehradě jím zbudovaném. Vratislav
byl nejznamenitější panovník český 11. století. Dovedl využívati pro sebe nesnází
sousední říše, povznesl moc českého státu a první jej naplnil leskem královského
majestátu. Z četných dítek dosedli po něm na dědičný stolec Břetislav, Bořivoj, Vla—
dislav a Soběslav, avšak jako pouhá knížata - důstojnost královská byla povýšením
toliko jeho osoby, nikoliv země &.rodu.
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BEETISLAV ". (1092-1100)

Vlády se nejdřív ujal Konrad Brněnský, jediný ještě syn Břetislavův a nejstarší člen
rodu; leč již po osmi měsících velela mu neúprosné. smrt opustiti knížecí prestel. Tu
Břetislav rozlouěiv se s hostitelem svým Ladislavem Uherským, vrátil se do vlasti a
v Praze byl slavně uvítán zástupy mládenců a panen, zpěvem,troubením, bubnová,
ním a hlaholem všech zvonů. Byl to princ asi pětatřicetiletý, statný, obcování pří
jemného a rozumem dospělý. Ke dni sv. Václava svolal valný sněm a vystrojiv sně—
movníkům třídenní hodování, radil se s nimi 0 mnohých věcech, týkajících se obec
ného dobrého. Nejdůležitější úchvaly sněmu mířilyk vyhlazení pohanských přežitků.
Vyhnal ze země všechny žrecc, věštce a hadače, kteří čarami a kouzly mámili a
sváděli nevědomý lid, dal posekati posvátné háje, v nichž byla prokazována pocta
modlám, učinil přítrž oslavám slunovratu, zakázal přinášeti zabitou drůbež k stu
dánkám jako oběť vodním božstvům, zapověděl pohřbívati těla v lesích a na kři
žovatkách, kde lidé stavěli kobky, vzývali duchy, zpívali, v škraboškách tančili a
divoce skákali. Tak vymýtíl zemský sněm poslední zbytky starých pověr a modlo
služeb.

B. 1093náramně zplenil Slezskoaž po řeku Odru a donutil Vladislava Polského k za
placení povinného poplatku „do posledního penízku“.
Evropský západ byl mezitím zachvácen novým mocným hnutím, jež znamená vrchol
křesťanské zbožnosti a živoucí víry; byly to křížové výpravy, jejichž cílem bylo do
bytí Božího hrobu z rukou nevěřících.Před spořádaným vojskem rytířským se však
valily z Francie &Porýní k východu nezřízenézástupy proletářů, to jest poddaných,
ikteřípřijetím kříženabývali svobody. Jeden takový zástup asi 0 12.000hlavách za
vadil r. 1096o Prahu, a jak všude jinde, též zde křtili Židy a vzpouzející se porubali
a synagogu proměnili v kapli pro nově obrácené. Kníže byl v poli a varující hlas bis
kupa Kosmy zanikal ve vřavě. Po odchodu křižáků se vraceli bezděčněpokřtění Židé
zpět k zákonu Mojžíševu, majíce křest onen za neplatný; kníže však jim bránil poklá—
daje je za platně pokřtěná křesťany. Židé tím popuzení začali odnášet z Prahy své
poklady a stěhovati se do Polska a Uher. Kníže však nechtěl připustit, aby zisky
v jeho zemi a z jeho milosti obchodem s křesťanskými otroky nabyté, byly odvezeny
do ciziny. Poslal komorníka se zbrojným lidem a vzkazem: „S prázdnou jste přišli,
s prázdnou odejdě !“ J ejich domy byly přepadeny, zlato a stříbro pobráno a odne
seno do knížecí komory.
R. 1096odňal Sázavu slovanským mnichům, z nichž někteří odešli do Uher, jiní zů
stali do smrti na. Sázavě. Když r. 1079Vratislav žádal Řehoře VII. o povolení něko
lika jiných slovanských klášterů, papež za nepříznivých oněch okolností arci odepřel;
sami knížata pak zrušili i jediný sázavský, jenž jim byl trpěn.
R. 1099se vypravil s četnými velmoži do Řezna a žádal císařeJindřicha IV., aby za
budoucího knížete Čechům potvrdil Bořivoje, ač nejstarším členem rodu byl Oldřich
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Brněnský. Císařarci přijal i podávané dary i podávanou sobě větší moc, rozhodovati
o tom, kdo má.v Čechách vládnouti.

Před vánocemi r. 1100si vyjel kníže na lov do zbečenských hvozdů s předtuchou blízké smrti.
Když se 20. prosince vracel za.soumraku do lovčího hrádku a čeleď mu šla s poohodněmi vstříc.
vyskočil z houští jezdec jménem Lork a vší silou mu vrazil oštěp do těla. Jako zářícíhvězda s ne—
be klesl kníže Břetislavna zem smrtelně jsa raněn.th vsedl na koně a uháněl 5místa, zřítilse
však do Výmolu a při tom se mečem na smrt zranil; služebníci knížecí, dostihše jej, srazili mu
ihned hlavu a tak navždy zavřeli ústa, jež mohla prozraditi strůjce zlého činu. Veřejnémínění
ukazovalo na Vršovce, z nichž Mutina &.Božej byli od knížete vyhnáni a statků zbaveni. Břeti
slav rozdal poklady lmížeeíkomory na almužny &třetího dne po kuropění podlehl zranění. Jeho
ostatky u sv. Víta chova náhrobek pořízený mu Otcem vlastí. Benodiktinům založil a bohatě
nedal klášter v Litomyšli. ti však z něho r. 1141ustoupili premonstrátům. Význačným rysem
tohoto knížete je náboženská horlivost, jež snad částečněsouvisí s jeho pobytem v Uhrách při
dvoře svatého Ladislava, jenž byl i jeho příbuzným; Břetislavova matka Adléta bylo,uherská
princezna.

BORIVOJ II. (1100-1101)

Moc českých knížat v 12. století celkem klesá, hlavně nesvomostí četných princů
přemyslovských, kteří se takořka předstihujívuplécení císaře,aby jim přiřklprávo
na. dědičný stolec. Nejhlouběji poklesla moc českého státu na.sklonku tohoto století
za mocných císařů z rodu štauíského. Vzdělanost v zemi mezitím rostla množením
klášterů a kapitul, jež byly tehdy středisky hmotného i duševního pokroku.
Bořivoj II. se zúčastnil po boku Viprechta Groičského prvé římské jízdy, vrátil se
však jen s devíti pozůstalými. Byl to kníže dobromyslný a prostý, ale lehkověmý.
Přál duchovenstvu &r. 1117, když znovu nabyl na čas moci, založil v Sadské kapi
tulu s chrámem sv. Apolináře. Leč neštěstí jako temný stín se za ním plížilo celým
životem. Nejprv se jej pokusil sehnat se stolce OldřichBrněnský. Nebezpečnější sok
však mu vyvstal ve Svatopluku Olomouckém, jenž si velkými dary zjednal stranu
mezi dvorským úřednictvem &.hradskými kmety a r. 1105se znenadání se šesti shlu
ky vojska.objevil na tržišti mezi Hradčany a Vyšehradem. Brány hradů však zůstaly
zavřeny, posádky zůstaly Bořivojovi věrny. Svatopluk se sice vrátil na Moravu, ale
zbavoval dále jeho vládu hlavních opor a podrýval mu trůn, až se pod ním r. 1107
při novém vpádu Svatoplukově do Čech žalostně zhroutil. Ode všech jsa opuštěn
prchal nešťastný kníže do Němec, z deště pod okap. Jindřich V. jej r. 1110 po opě
tovných pokusech o znovudobytí stolce zajal a věznil v Porýní na Hammersteině až
do r. 1116.

SVATOPL UK. (1107-1109)

Svatopluk byl nejschopnější ze žijících Přemyslovců, Čechové si ho však musili draze
vykoupit. Vydav se neopatmč k císařovudvoru, byl pro vypuzení Bořivojejat a pro

4 49

Johanu-L

Kapitula
o Sadské.



puštěn teprve, když slíbil 10.000hřiven výkupného. Cose kde od zlata. a stříbra třpy
tilo, bylo sebráno, a přece ještě 3000 hřiven chybělo; ty pak císař knížeti prominul
učiniv z nich křestní dar jeho synu Václavovi.
Krátká vláda Svatoplukova byla vyplněna neustálými boji; bylť to kníže bojovný &
přísnýdo krutosti. J eště jako údělný kníže vedl na svůj vrub válku s Polskem. R. 1108
obléhal s Jindřichem V. Bratislavu. Poláci, spojenci uherského krále, vpadli najednou
do Čech, porazili české vojsko, jemuž velel Vacek a Vršovec Mutina, &.plenili zemi.
Vacek svaloval vinu na Mutinu, že bojoval jen na oko, jsa v dorozumění s Vršovci,
kteříibyli na polské straně. Svatopluk obvinění tomu uvěřila bez vyšetřování a soudu
se rozhodl, že celý rod Vršovců vyhubí.

ZdhnbaK provedení děsného trestu si vyžádal svolení císařovo. Velmoži, mezi nimi i několik
"zm“ Vršovců, přišli knížeti vstříc na hrad Vratislav (u Vysokého Mýta). Dne 27. října

' r. 1108 vstoupil Svatopluk mezi shromážděné do hradní síně a arše hněvem jal se:
Vršovcům vyčítati všechny skutečné i domnělé zrady a zločiny, jichž se dotud do—
pustili. Nakonec vyřkl nad celým rodem soud smrti a katům přiřkljejich statky. Ně
kteří velmoži byli tou řečíjako omráčeni, jiní ji hlasitě schvalovali. Mutina a dva jeho
příbuzní byli na místěšubiti. Několik bojovníků tryskem jelo k Libici, kde Božej se
svými právě obědval. Když hlásný oznamoval, že se polem blíží zástup jízdných, pra
vil, to že jejich se vracejí z války, ať vejdou ve jménu Božím. Vpuštění jezdci však
vrazili do hradu jako andělé smrti. U stolu sedící všechny pobili, nahé naházeli do
jámy a celý hrad vyloupili. Několik týdnů zuřilipochopové po celé zemi proti rozvětf
venému rodu Vršovců. Nešťastníci byli na, trzích popravováni, na Petříně stínéni,
jiní ubíjeni na střechách domů, v hradech, v poli od biřiců. Též dva syny Mutinovy,
krásná paoholátka, jež nikomu neublížila, vzali pochopovómatce jejich z rukou a na
pražském tržišti plačícím a volajícím po matce nelítostně krky podřezali. Lidé se kři
žovali a s hrůzou utíkali od příšer-néhodivadla-. Zvěst o krutém činu pronikla až za..
pohraniční hvozdy. I cizí kronikáři poznamenali, že český kníže dal jpovraždit 3.000
poddaných. Tak pykal podle staroslovanského práva celý rod za viny jednotlivců.
Jméno Vršovců zaniklo, jsouc ohtíženokletbou, ale jejich vyhlazení jc skvrnou na ru
kou Svatoplukových a trest mu byl v patách.
Na dalších výpravách do Uher po boku císařověvypíchl si ještě téhož roku v hustém
lese o větev oko. R. 1109obléhal s císařem za války s Polskem ve Slezsku hrad Hlo

z-bít hov. Když se vracel pozdě večer ze stanu císařova do vlastního tábora, vmísil se ne—»
' "'""M' známý jezdec mezi jeho průvodčí a najednou vrazil vší silou Svatoplukovi do těla

oštěp, že spadnuv s koně ihned duši vypustil. Český tábor se té noci pro velké pobou
ření myslí neuklidnil, a to jak pro tragickou smrt knížete, tak i proto, že se nevědělo,
kdo zlý čin spáchal, poněvadž vrah nebyl dopaden. Později však ukazovéno na J ana
Čestova, uniklého Vršovce, jenž vraha najal a tak pomstil vyhlazení svého rodu.



VLADISLAV I. (1109-1126)

Opět se strhly kruté boje o český Kapitól a zeměbyla napojena krví vlastních synů.
Císařsliboval všem a bral dary ode všech. 1 Poláci vpadli do Čech podporujíce Boři
voje a Soběslava. Tehdy se stal opravený hrad Křivoklát vězením pro urozené provi
nilce, bažící po knížecím žezlu. Konečně se upevnil ve vládě Vladislav I., jeden z nej
lepších a nejšlechetnějších Přemyslovců. Svědčí o tom i to, že r. 1117 dobrovolně po
stoupil trůn brat-ru Bořivojovi, propuštěněmu z vězení, a sám se spokojil severním
Zálabím. Leč po třech letech bratra panování zbavil. Nešťastný Bořivoj, třikrát byv
zahnán s trůnu, zemřelr. 1124ve vyhnanství v Uhrách při dvoře Štěpána II. Tak
skončil kníže, jejž otec vypravil na první římskou jízdu, aby císařipomáhal sehnat
s papežského stolce Řehoře VII.
Vladislav vykoupil mnoho otroků z rukou Židů a vydal zákaz, že Židé nesmějímíti kře
sťanských otroků. Větev Vladislavem založená přežilaostatní již odumřeléa zastkvě
la se vzácnými květy nejslavnějších králů, kteří vyplnili celé 13. století. V říšiněmec—
ké zastával r. 1114 čestný úřad arcičíšníka. Bohatě nadal benediktinský klášter
v Kladrubechu Stříbra, tehdy vznikla i kapitula na Mělníce.Obnovil též knížecí sídlo
na Vyšehradě. Tam se na smrtelném loži smířils bratrem Soběslavem, jenž se vrátil
z Polska a hledal jeho milosti; došel jí prostřednictvím matky Svatavy a sv. Oty,
biskupa bamberského, apoštola Pomořanů,jenž na Vyšehradě právě dlel návštěvou.

I vyhlásil Vladislav bratra Soběslava za svého nástupce a krátce poté zemřel. Jeho
tělo je uloženo v chrámě kladrubském, jednom z nejkrásnějších a největších. jimiž
se honosí náš venkov.
R. 1101založili moravská knížata Oldřicha Lutold benediktinský klášter v Třebíči,
v jehož stínu byli také pochováni.
Téhož roku, kdy vytrhla smrt z rukou šleohetnéhoknížete žezlo,vytrhla' 1pero z ruky
Kosmy, děkana svatovítské kapituly, již osmdesátiletého starce, prvního českého
kronikáře a.patriarchy českého dějepisectví. Vyšší studie konal Kosmas v Lutychu
v Belgii. Byl to muž na svůj věk velmi vzdělaný, národ a vlast upřímně milující.
Jemu děkujeme za to, co víme o našich nejstarších dějinách. Svou kroniku spisoval
ovšem latinsky v posledních pěti letech života..

SOBĚSLAV 1. (1125-1140)

Soběslavnastoupil na vládu jako muž dospělý,prošlý tvrdou školouživota. Medovina
prý nesvlažila nikdy jeho rtů a též všem svodům rozmařilostimužně odporoval. Ná
rod jej s radostí přijal za knížete a se zbraní v ruce si ho uhájil. OtaČerný Olomoucký
si činil lepší nároky na vrchní knížetství. I odešel s dary k Lotarovi Saskému, právě
zvolenému německému králi, jenž uznal jeho spravedlivou žádost, a když se Soběslav
zdráhal dostaviti k jeho soudu, obávaje se právem podle nedávných zkušeností o své
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bezpečí,vypravil se Lotar záhy z jara r. 1126do Čech. Ota sliboval, že výprava bude
jen vojenskou vyjížďkou; velmožové prý mu přejí a po zbrojném vkroěení jeho do
země hned že Soběslava opustí. Soběslav mezitím zahrazoval zemské brány záseka
mi, chodil po zemi modle se veřejně v kostelích &povzbuzuje národ k statečnosti
v hájení zemských práv. Z kostelíka ve Vrbčanech dal přinést prapor sv. Vojtěcha,
jejž připevnil na kopí sv. Václava, a toto posvátné paládium bylo neseno uprowřed
vojska. Tím dal kníže boji ráz národní, uhodiv na mocnou strunu dřímající v nitru
mladého národa.
V únoru r. 1126postupoval Lotar se statným vojskem přesRudohoří k Chlumci, Ota
táhl se svým lidem v čele, obcházeje záseky a prodíraje se svízelně závějemi &houšti
nami. Jakmile začaly oddíly nepřátel sestupovati do údolí, tu kaplan Vít, šlechtic
kého rodu, oděný v krunýř a přilbu, obklopený stráží duchovních a šlechticů, zvedl
do výše posvátné kopí a povzbuzoval vojsko k statečnosti, neboť sv. Václav na bílém
koni prý se nad nimi vznáší a bojuje s nimi. S hlasným „Krl “ padli Čechové na
nepřítele; nejprve byl potřen oddíl Otův, jenž i sám padl. Týž osud stihl sbory nejblíž
za ním táhnoucí. Lotar vida tuto pohromu, ustoupil se zbytkem na návrší, ale byl do
stižen, cesty na všech stranách založeny, takže živá duše nemohla uniknouti.
Vida se zbavena vší naděje ve vítězství, podrobil se nezbytnosti &vyslal Jindřicha
Groičskéhojednat o mír. Soběslav se dostavil ke králi a pravil, že jeho úmyslem není
měniti něco ve starých závazcích k říši, toliko žádným novotám že se nemíní podro
bit. I byl Soběslav potvrzen v držení českéhoknížetství. Jednal umírněné, nechtěje
uvalit na sebe nepřátelství celé říše.Naloživ na vozy 400 nebo 500 padlých šlechticů
a přijav propuštěné zajatce, mezi nimi dva biskupy, tři opaty a markraběte Albrechta
Medvěda, vracel se Lotar do Saska, nikoliv v triumfu, jak doufal. Na české straně
padli tři urození, záškodná chasa se nepočítala. V saských rodinách vzplanula velká.
nenávist k Čechům a dlouho jim nemohli té pohromy zapomenouti.
Tak vzpřímil &.narovnal Soběslav mimo nadání nahnutou třtinu české neodvislosti.
Na památku dal kníže dřevěnoukapli sv. J iří m Řípu zbudovati z kamene a v říjnu
téhož roku za velké účasti ji posvětil Jindřich Zdík; právě se vracel zVormsu, kde byl
vysvěcen na biskupa moravské diecése. _
Drobný boj byl v té doběveden neustále. S Uhry žil v pokoji, maje Arpádovnu Adlétu
za choť. Dvakrát se však utkal s Polskem. Často posílal pomocné sbory Lotarovi na
bojiště německá a dvaln'át po 300 těžkooděných na římskou jízdu. R. 1130 přísně
potrestal spiknutí proti své osobě; dal vinníky i kolem lámat. Vládychtivé choutky
nepokojným Přemyslovcům vyháněl vězením a vypověděním z vlasti, až konečně
nastal pokoj. Opravoval hrady a zvelebil i své sídlo Vyšehrad. V průčelí rozšířeného
&krásně ozdobeného chrámu zavěsil zlatou královskou korunu, na paměť Vratislava
krále, jehož byl nejmladším synem. Nedůvěřuje při bohatém rozvětvení vládnoucího
rodu v trvání zákona stařeěinského,dal si roku 1138v Bamberce od Konráda Štauf
ského potvrdit za nástupce svého prvorozence Vladislava, a v Sadské mu dal od vel
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možů holdovat. Učiniv zbožná.nadání u všech pražských kostelů za pokoj své duše,
zemřelna hradě Hostiném, podle jiných v Hradci nad Labem, kde dlel k vůli opevňo—
vání zemských hranic proti Polsku. Byl uložen vedle svého otce na Vyšehradě; krátce
po něm zemřela žalem jeho choť Adléta.

VLADISLAV ". (1140-1173)

Soběslav ještě nezavřel očía nejvyšší úředníci již hlučně rokovali o volbě jeho nástup
ce, rychle zapomněvše přísah a slibů věrnosti složených jeho prvorozenému synu Vla
dislavovi. Velmožovénemínili se vázati ani zakonem stařešinským ani zakonem prvo
rozenství, nýbrž svobodně chtěli voliti toho, 0 kom doufali, že se bude spravovat spíše
jejich vůlí než oni jeho. Nejvíc se jim zamlouval synovec Soběslavův Vladislav, syn
Vladislava I., a to pro svůj veselý, dobrodružný život; čekaliť od něho, že bude ho
věti jejich zvůli. Po volbě však byla bujná. síla mladého knížete uvedena na lepší dra
hu, lepší stranka povahy nabyla v němpřevahy. Dosahnuv potvrzení u Konrada III.
&zasnoubiv se s jeho nevlastní sestrou Gertrudou Rakouskou, uchopil vládní otěže
pevnou rukou a panoval přísně.
Velmožové vidouce, že se jejich naděje ukázala lichou, jali se brzy proti němu kouti
pikle. Spojili se s údělnými knížaty moravskými a zvolili za vrchního knížete Konráda
Znojemského. Marně se pokoušel biskup Zdík exkomunikací a interdiktem je odstra
šit od vzpoury; církevní zbraně selhaly a biskup musil prchnouti do Čech. Vzbouřenci
vytrhh s vojskem z Moravy k Praze. Vladislav jim vytáhl vstříca pod horou Vysokou
u Malešova byla 25. dubna 1142svedena bitva. Byl to „den smutku a bídy, den, .ve
který Vladislav přesilsvé věrné jako pšenici“. Zprvu vítězil; když však zrádcové v je
ho řadaeh začali volati: „Spas se, kdo můžeš“ a dali se na útěk, nastal v jeho vojsku
zmatek, a kníže musil za velkých ztrát s prořídlým houfcem včmých couvat k Praze.
Svěřivobranu hradu bratru Děpoltovi, pospíšil ke králi Konrádovi do Němec žádat
o pomoc.
Vzbouřenci mezitím oblehli pražský hrad, rozestavili kolem něho praky a jiné hořící
stroje a usilovně ho dobývali, ženouce naň občas útokem. Konečně zapálili ohnivým
šípem kanovnický dům a plamen strávil největší část svatovítského chrámu s mno
hými poklady, též chrám i klášter svatojirský. Zvěděvše,že se Vladislav blíží s velkou
pomocí, strhli za nočního ticha ležení a kvapně se vrátili od poškozeného, ale nedoby
těho hradu tam, odkud přišli.Kral Konrád, jenž sám pomoc přivedl, byl v Praze při
vítán se vší poctou a přijav skvělé dary opět odešel, nespatřiv vůbec nepřítele. Vy
hořelěbudovy byly zase obnoveny a chrám svatojirský mimo pozdější přístavby má.
dodnes ten vzhled, jakého nabyl tehdejší opravou. Je to nejstarší svatyně pražská &.
návštěvník se v ní cítí vskutku unesen do nejhlubšího středověku.Následujícího roku
vypravil se Vladislav na Moravu ztrestat pych tamních knížat. J ejich úděly náramně
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zplenil ; co nebylo odvezeno, dáno na pospas ohni; věrní byli štědře odměněni
kořistí.

R. 1143přišeldo Čech legát kardinál Quido zjednat průchod církevním opravám Re
hořeVII. Legát jmenovitě nařídil, aby byly řádněvymezeny hranice farních obvodů,
aby žádný žák nebyl svěcen nemaje předem zajištěného místa neb obroěí. Velký roz—
ruch působilo rušení a přísné zakazování kněžských manželství. Tento zvyk trpěný
v řecké církvi pronikl v značné mířei do západní církve latinské a držel se tam místy
dost dlouho. Pro povznesení mravní úrovně kleru byl veden úporný, půl století trva—
jící boj, t. zv. zápas o investituru. První lateránský koncil prohlásil kněžské manžel
ství r. 1123za neplatné. Legát svolával po krajích duchovní a dával jim na vybra
nou, buď zůstati při rodinách a zřícisc církevních úkonů a důchodů, nebo se zříciro
diny a podržeti církevní úřad. Eugen III. děkoval r. 1146knížeti Vladislavovi, že se
v celé zemi snaží vykořeniti kněžskou nezdrženlivost, jež je ohavností před Hos—
podinem.
Nositeli mravního úsilí a školou ctnosti byly tehdy dva nově založené řády, premon
stráti a cisterciáci. Premonstráty založil r. 1120 sv. Norbert v Premontré u Laonu
ve Francii. Byli to vlastně kanovníci, podrobení tuhé kázni řeholní; stkvělé bílé řízy
jsou odznakem mravní neporušenosti, úcta oltářní Svátosti, Matky Boží a duchovní
správa jim byla od zakladatele jmenovitě doporučena. Chloubou tohoto řádu a horli
vým šiřitelem jeho u nás byl J žndřichZdík, biskup olomoucký, podle běžného výkla
du syn kronikáře Kosmy, muž vzácných darů. Osvojil si vzdělání své doby &nadchl
se jejími ideály, jež se nesly k mravnímu zdokonalení sebe sama, k dobytí Božího
hrobu a obrácení pohanů. Byl dobřeznám na papežském i císařskémdvoře. Dvakrát
navštívil Boží hrob, kde se oděl v běloskvoucířízupremonstrátskou, a navrátiv se do
vlasti, pohnul knížete Vladislava k založení prvého kláštera tohoto řádu na Strahově.
Vrch tento je jakoby stvořen pro monumentální stavbu, a poněvadž svou polohou
k západu slunce se podobá svaté hoře Sionu v Jerusalemě, nazván byl první tento
klášter bílých řeholníků horou Sionem. R. 1627přenesl tam opat Kašpar Kvesten
berk z Magdeburku tělo sv. Norberta, takže Strahov pro svou výstavnost, bohatství
sbírek a hrob sv. zakladatele je nejctihodnějším klášterem premonstrátským v celé
církvi. Jindřich Zdík založil v Olomouci kapitulu &hlavně svým nákladem dostavěl
románský kostel sv. Václava a r. 1131za velké účasti hostí posvětil. Kněžna Gertruda
založila v Doksanech na březích tiché Ohře první premonstrátský klášter ženský.
Několik Přemysloven a mnoho českých šlechtičen v něm zasvětilo život Bohu. Byla
to stavba slavná, jak dosud ukazuje krypta pod kůrem jeptišek, z krypt v Čechách
zachovalých největší (obr. 2.).

Premanstrátské kláštery u nás byly: Strahov (1141), Želiv (1139), Litomyšl (1141), Hradisko
u Olomouce (1158), Milevsko (1184), Louka u Znojma (1190), Teplá (1193), Zábrdovice u Brna,
Nová. Říše (1211).Pro panny: Doksany (1142),Louňovice pod Blaníkem (1149),Chotěšov (1190),
na Moravě Dolní Kounice (1181). Mateřským klášterem na Slovensku byl Jasov, jihozápadně
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od Košic, dosud zachovalý. Jiné byly: Bzovik (1130),'Zniev (1248), Leles nad Latoricí, Šahy,
Hrabovo (sev. Lučence),Lendak, v Turó a Béni nad Hronom. V době největšího rozkvětu měl
řád 1000klášterů mužských, 500 ženských; z těch se zachovalo větších asi 30.
Řád cisterciáků byl založen ve Francii r. 1098. Byla to vlastně odnož benediktinů, bíle oděná.,
usilující o zachování původni přísné kázně. Nejslavnějším synem &šiřitelem řadu toho byl sv.
Bernard. Několika sídel nabyli u nás cisterciáci již za Vladislava, ostatních později. Byly to:
Sedlec (1143),Plasy (severně Plzně 1145).Nepomuk (1144), Sv. Pole (východně Králové Hradec
1157),Mnichovo Hradiště (1143), Velehrad (1202), Osek (1206), Žďár (1252), Vyšší Brod (1256),
Vizovico (1262), Zlatá. Koruna (1263), Zbraslav (1291), Skalice u Kouřimě (1357). Ženské klášte
ry byly: Oslavany (1225), Tišnov (1233), Pohled (u Něm. Brodu 1265), Sezemice (1300), Staré
Brno (1323).V českých zemích měl řád přes 20 sídel. vládl největšími statky a měl nejvíce členů.
Nejbohatší byl klášter zbraslavský, chovající i královskou hrobku. Na Slovensku byla sídla
cisterciáků: Mariatál, odkud r. 1377ustoupili Paulánům, Štiiímik a Panna Maria ve Spiši, Sv.
Štěpán u Lučence, Lipovník (Hai—akutu Rožňavy), Bardiov. Za největšího rozmachu měl celý
řád 2000 klášterů. Z těch se zachovalo přes 20 mužských, asi 100 ženských; ostatní podlehly
zhoubě času. Tak valem přibývalo u nás za Vladislava posvátných domů. jež se zdají tělu
vyhnanstvím, duši jsou však rájem.

Kdyžšdobyli nevěřící r. 1144 Edessy, záštity Jerusalema, zdál se i sám Boží hrob
ohrožen a v Evropě z toho povstalo velké znepokojeni. Svatý Bernard, opat clair- """
vauský, byl od papeže Eugena III. pověřenhlásáním nové křižáckévýpravy. Sv.Ber
nard byl velký řečníka.přední tlumočník citů a tužeb, jež hýbaly tehdejší Evropou.
Francii i Německo uchvátil svou ohnivou výmluvnosti, a kam nedolehl jeho hlas,
tam posílal listy, sálající svatou horouoností. Velebnó.hesla dolehla tenkráte i do na'
šich zemí. Svatý opat vybízel Vladislava listem k účasti a Jindřich Zdík se vynasnažil
'conejvíce, aby Čechové nezůstali za.jinými národy. Rajmund de Puy, velmistr joha—
nitů, slyše, že český kníže se chystá. do Svaté země, poslal mu klíče jednoho ze svých
hradů, nabízeje mu jej za sídlo po dobu jeho pobytu v Palestině a.v hradě četu rytířů
kojeho službám. Tři Přemyslovci přijali kříž, Vladislav, jeho bratr Jindřich a Spyti
hněv, syn Bořivoje II., a. s valným zastupem českých křižáků připojili se u Dunaje
k vojsku německému, jež vedl Konrad III. Leč v malé Asii stihla křižáky děsná.
pohroma; byli.obklíčeni lehkou jízdou tureckou, mnozí byli pobiti, mnozí zajati, žízeň
a hlad dokonaly dílo zkázy. Z 80.000těžkooděných se zachránilo jen 7000. Tento zby
tek svěřiliKonrad &Vladislav králi Ludvíkovi, jenž brzy přitáhl s Francouzi, a Vladi
slav se vrátil do Cařihradu nespatřiv Božího hrobu. Odtud se plavil na řecké lodi do
Ruska. a přes Kijev a Krakov se vrátil domů.
Jindřich Zdík se vypravil téhož roku 1147s knížaty moravskými proti Slovanům po
labským; pomáhali násilným Sasům podmaňovat své soukmenovce, kteří vzdorovali
křesťanství jen ze strachu o svou svobodu. Ale i tato výprava skončila nezdarem.
Za nepřítomnosti Vladislavovy se pokusil SoběslavII. dobýti knížecího stolce, byl
však od Děpolta, jejž Vladislav byl pověřilsprávou země, zajat a vězněn dva roky
na Přimdě.

Vladislav, jsa pamětliv pozornosti, již mu projevil velmistr Rajmund, a. služeb, jež
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jeho řád prokázal v Palestině českým poutníkům, vystavěl johanitům u mostu na
Menším městě velký kostel Panny Marie, zvané „pod řetězem“, a,klášter s hospitá
lem k ošetřování nemocných poutníků. R. 1243 daroval Bavor ze Strakonic johani
tům, jinak Maltézským, hrad v Strakonicích, jenž byl asi 500 let sídlem českého
velkopřevora. Řády rytířské proti řádům jiným nedošly u nás velkého rozšíření;
nebyloť zde nevěřících, proti nimž byly založeny.
Nejvíce se proslavil Vladislav výpravou do Italie. Tam rozkvetla a velké moci nabyla
lombardská města a vzepřelase proti císařskémupanství. Před 200lety se sice podro
bila Otovi I., ale nyní byla ochotna uznati svrchovanost německých králů jen podle
jména. Císař Bedřich I. chystal tedy proti nim velkou výpravu. Českému knížeti
slíbil za mimořádnoupomoc titul královský &navrácení Horní Lužice, kterou mu před
tím odňal. Všeckajednání otéto věcivedlpražský biskup Daniel,původem Čech ajeden
z největších diplomatů, jež národ náš kdy měl. Když byl vlasti své vymohl, co se
tehdy vymoci dalo, sloužil svou hřivnou ostatní čas až do smrti císařijako přední jeho
diplomat v záležitostech často obtížných &někdy i církevní samostatnosti se pří
čicích.

Na valném sněmu v Řezně v shromážděníknížat a biskupů byl Vladislav v lednu 1158
u přítomnosti dvou svých bratří a českých velmožů prohlášen od císařeza krále, byl
ozdoben korunou a privilegiembyla tato důstojnost potvrzena i jeho dědicům. Doma
byl král slavně přivítán; někteří velmoži však proti výpravě reptali a sněm veřejné
hotovosti do tak daleké země nepovolil. I prohlásil král, že potáhne jen s dobrovol
níky; změkčilci necht' si hovějí doma.
Na jeho vyzvání se shluklo asi 10.000šlechtické a zemanské mládeže z Čech i Moravy
pod válečný prapor. On sám se postavil v její čelo, provázen jsa bratrem Děpoltem
a biskupem Danielem, jehož kaplan Vincenc výpravu popsal. Čechové táhli přes
Rezno a Brenner jako předvoj opožděného vojska císařova a čekali na ně na roz
košných březích Gardského jezera. Rozbili si tam stany v olivových a jabloňových
hájích, nemilosrdně sekcii stromy na stelivo a palivo a. bez překážky se rozjížděli
v otevřeném kraji za kořistí &.plenem. V červenci dorazili Němci i jejich spojenci
Čechové a Maďaři k rozvodněné Addě, jež tvořila první obrannou linii Milána. Mi
lánští strhli mosty &přivítali s protějšího břehu své nepřátele posměšným pokřikem
a deštěm střel. Vojska se po namáhavém pochodu rozložila táborem a sílila jídlem,
Čechové zvlášť, asi míli od vojska císařova.
Někteří čeští bojovníci marně hledali brod v řece, jež bývá. v létě nejvíc rozvodněna
táním alpských ledovců a sněhů. Tu se pustili tři jezdci přesřeku; jeden se sice vrátil,
ale Odolen Střížovic &.Bernard Soběslavic dostali se šťastně na druhý břeh. České
vojsko, jež jich zápolení s vlnami napjatě sledovalo, vzdalo vítězům zaslouženou
pochvalu jásavým pokřikem. Král stoloval ve stanu s bratrem Děpoltem a bisku
pem Danielem; uslyšev hluk, vstal tak prudce od stolu, že jej s pokrmy převrhl &
poznav příčinu rozruchu, pravil: „Co ti učinili, slušno provést všem.“ I dal udeřiti
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na bubny a s jízdnými se pustil do proudu a řeku přeplaval, ovšem na bez ztrát.
Mílanětí mezitím tábořili bezstarostně naproti císařským, jsouce na stráži, aby ne
přítel neobnovil stržených mostů. Tu se na ně znenadání obořiliČechové a.způsobili
mezi nimi velký zmatek. Císař, jemuž tento rozruch v táboře Milánských neušel,
myslil, že jim přišla nějaká, znamenitá pomoc, až způsob českého bubnování jej po
učil o pravém stavu věci. Čechové rozehnali Ita'ly jako plaché stádce &též druhého
dne jejich silný příval odrazili. Přes Addu byly mezitím rychle vystavěny mosty pro
vojsko německé i české pěší. To se stalo 23. července.
Již 6. srpna přilnula veškerá, branná moc císařova k hradbám města Milána a roz
ložila se v sedmi sborech kolkolem, každý sbor proti jedné ze sedmi bran; též Če
chově střežili jednu bránu. Obležení činili občas výpady, snažíce se prolomiti železný
kruh obléhajících. Když jednou přepadli vévodu Ludvíka, císařova bratra, pospíšili
mu Čechové na pomoc, strhl se lítý boj , v němž Vladislav proklal Dacia, jednoho
z vůdců. Milánští, obracení na útěk, hledali rychle spásy v pevných hradbách a jen
noc zabránila, že stíhající je Čechové nevskočili s nimi do města. Milánští pozbyli
chuti od toho dne s Čechy se měřiti a zatarasili bránu, proti které oni leželi. Leč ne
dostatek a hlad zlomily vzdor hrdého měšťanstva, i žádali Vladislava, aby byl jejich
prostředníkem u císaře. - Kaplan Vincenc sepsal podmínky, z nichž nejtěžší bylo od—
prošení císaře.

Na. svátek dne 8. září vyšel z města dlouhý průvod k “ J' ' stanu; J ' ' s arci
biskupem v omatech a s ld-íži,opati »,mniši, za nimi radní páni v nuzném oděvu s meči na. obna—
žených šíjích; padše před císařemna kolena, prosili o milost. Byla' jim udělena odnětím mečů.
Smířenískončiloslavným Te Deum, jež zpívalo kněžstvo stojící v kruhu a jeden duchovní, velký
a šedivý, jenž zpěv řídil,nejen sem tam mával a hrozil dlouhým prutem, ale i napravo i nalevo
všelijak se točil a.různá poskoky činil, takže nejen rukama a nohama, ale celým tělem zpěvákům
znamení dával. Krajané naši takovému divadlu nezvyklí, nevěděli,čemuse více diviti, zda veleb
němu zpěvu či post ředitelesboru.Pak sloužilarcibiskuppod stanem mši podle obřadu
ambrosíanského, a když císařsedící s korunou na hlavě zpozoroval, že král český koruny nemá,
posadil mu sám vzácnou korunu na hlavu, uznavaje tak jeho velké zásluhy o zdar výpravy.
Skvěle'jsa odměněnvrátil se král brzy pro ' "'A vinaři,ale m“6 & ud
cházely z Čech na italské bojiště. R. 1162byli Čechové mezi prvními, kteří házeli smolné věnce na
opuštěný Milán. Ten se znovu vzbouřil, ale tentokrát nedosahnuv milosti byl srovnán se zemí.
Čeští bojovníci odnesli si z trosek nešťastného města mimo jinou kořist 1svícen vzácné práce,
dosud chovaný u sv. Víta. R. 1167 zahynuli Děpolt' ! Daniel v Italii morem, jenž v císařově
vojsku strašně řádil a z největší části je zničil.

Mezitím se podařilo Soběslavovi prchnouti z Přimdy a r. 1161 se zmocnil Olomouce;
kral jej tam oblehla slíbil mu úděl, jestliže se vzdá.. Soběslav se vzdal, ale Vladislav,
nešetře daného slova a přísahy, učinil jeho údělem opět temnotu žalařní na. hradě
Přimdě, kde nešťastný princ tentokráte strádal dvanact dlouhých let.
Naposled se vypravil kral do pole r. 1163opět s dobrovolníky, a to do Uher, kde se
přelio trůn Štěpán III. a Štěpán IV. Tohoto se ujal řeckýcísařEmanuel. Štěpána III.,
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jehož dvě sestry byly manželkami Vladislavových synů, se ujal král Vladislav. J ako
vichr stepí hnali se Čechové napříčuherským královstvím a Řeky zahnali až za Tisu
do Banátu. Emanuel se pokoušel urovnati spor po dobrém, ale král český byl ne
ústupný. Rekové ani tam nevyčkali útoku českého vojska, nýbrž uchýlili se kvapně
za.Dunaj, zanechavše v rukou českých bohatý tabor is císařskou korouhví. Chráně—
ncc Vladislavův se upevnil na trůně a Čechové si odnesli domů kořist a bohaté dary.
Leč i mezi králem českým a císařem Emanuelem, jeho hostitelem r. 1147, byly vy
měněny čestné dary, a Helena, vnučka Vladislavova, byla dána.na vychování k dvoru
řeckému, kde se pak stala chotí jednoho z císařských princů. _
Zatím co král šířilza hranicemi slávu českých zbraní, stavěla doma druhá. jeho choť,
Judita Durinská, kamenný most přes řeku Vltavu na místě dřevěného. Byl zbudo
ván ve slohu románském, byl nižší než Karlův, bylo to však dílo hodné císaře.

Stárnoucí král chtěl zabezpečiti trůn svému prvorozenému Bedřichovi,narazil však na odpor jak
doma, kde si vclmožové háj ili pravo osazovati stolec volbou, tak venku u císaře, jenž se zapletl
do dlouholeté války v Italii &žádal po králi dalších velkých obětí, k nimž on nebyl ochoten.
Proto naň císař zanevřel a stranil synům Sobčslavovým, z nichž Oldřicha choval při svém dvoře.
Králi, jenž byl především bojovník, chyběl také obratný diplomat, jako byl zesnulý biskup Da—
niel. R. 1173vzdal se Vladislav trůnu ve prospěch prvorozeného Bedřicha a uchýlil se na Strahov
do klášterního zátiší. Tím začina čtyřiadvacetiletá doba zmatků, za nichž česká,moc hluboko
poklesů.,za nichž mocný císař ruší královský titul českých vévod, pokouší se nepohodlný kvádr
českého státu rozdrtit &osobuje si právo dosazovat &sesazovat v Čechách Přemyslovce podle
své libosti. Bylt v této krátké době český prestol obsazen celkem desetkrát.
Uslyšev tedy Barbarossa o odstoupení Vladislavově, rozkázal, aby byl Soběslav ze žaláře ihned
propuštěn a aby se s Bedřichemdostavil předjeho soud. V Ermendorfu u Gery byly dány Čechy
v léno Scběslavovi,a to jako pouhé vévodství. Vladislav této pohany dlouho nepřežil;uchýlil se
před Soběslavemz Prahy do Durinska na statky své choti Judity, kde již po čtvrt létě v lednu
1174zemřel.Tělo těžce zkoušeného krale bylo přeneseno do Čech a pochováno na Strahově vedle
první jeho manželky Gertrudy &biskupa Zdíka.
Císařzrušil slovo dané králi. ale ani Vladislav nedostál slibu vůči Sobčslavovi a věznil jej tvrdě
v žaláři čtrnáct let, ač mu mohl snadno vykázati úděl. Přes své chyby je Vladislav nejslavnější
panovník 12.století. Jeho zásluhy o rozšířeníčeskéhojméno.,0 povznesení českého státu a zvele
bení církevního života jsou velké.
Jeho syn Vojtěch,jenž byl vychován mezi premonstraty na Strahově, stal se arcibiskupem
salcburským, a pro mírnost a zbožnost tam zůstalo jeho jméno v dobré paměti. Dcera Anežka
byla abatyší v klášteře svatojirském (t 1228), synové Přemysl Otakar I. a Vladislav zahájili
slavnou dobu Přemyslovců v následujícím století.

SORĚSLA V 11. (1173-1179)

Soběslav II., jenž se trápil dlouhá.léta, na Přimdč jako Prometheus na skále, proslul
přísnou spravedlnosti a hájením drobných svobodníků neboli zemanů. Vždy míval
v boji kol sebe jejich pěší i jízdné oddíly &velmožové jej proto přezvali „selským
knížetem“. Císařimusil postavit (1174) pomocný sbor do Italie, sám pak doma stíhal
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válkou rakouského vévodu Jindřicha J asomirgotta, jenž byl odpůrcem císařovýma
s nímž měl Soběslav spor o kus Vitorazska. Se 60.000 svého i spojeneckého vojska
vpadl do Rakous a náramně zpustošil celou zemi až po Dunaj. Branný lid, jehož di
vokost kníže nedovedl udržet na uzdě, nešetřil ani kostelů a klášterů, a vévoda Jind—
řich se na útěku pádem s koně smrtelně zranil. Řádění, jinak obvyklé, převyšovalo
přece slušnou míru a Alexander III. dal proto knížete Soběslava do klatby. Když
naopak císařutrpěl téhož roku u Legnana zdrcující porážku a vzdav se výbojů v Italii
r. 1177 v Benátkách se s papežem smířil, bylo mezi podmínkami míru i dosazení
Bedřicha, prvorozeného syna Vladislavova, na český stolec. Bedřich byl úmluvám
v Benátkách přítomen.
Dvouletý boj mezi Bedřichem a Soběslavem se skončil bitvou v Praze na místě, jež
dosud sluje „Na, bojišti“. Tehdy tam stála ves, jež slula Rybník, a okrouhlý její kos
telík stojí dosud vedle chrámu sv. Štěpána. Soběslav bojoval jako hodný syn slav
ného vítěze u Chlumce, ale byv napaden od Konráda Oty s boku, byl nucen po tu
hém odporu ustoupit. Mnoho branného lidu padlo a ranění za třeskuté zimy mrzli;
byloť to 27. ledna r. 1179. Již následujícího roku dokonal Soběslav strastiplný život
v cizině &pochován byl vedle svého otce na Vyšehradě.
Vilém z Kounic, jenž na rakouské výpravě také pustil uzdu své loupeživosti, žádal
v Římě papeže za odpuštění. Bylo mu za pokání uloženo postaviti klášter. Vilém jej
zbudoval v Dolních Kounicích na Moravě r. 1181 a uvedl do něho panny řádu pre
monstrátského. Klášter zašel r. 1526.

BEDŘICH. (1179-1189)

Vydíráním peněz slíbených císařiza vrácení trůnu a ponecháváním přílišvelké účasti
na_vládě své choti Alžběte Uherské vznítil Bedřich proti sobě vzpouru velmožů. Byl
vypuzen &.za jeho nástupce byl zvolen Konrád Ota Znojemský. Bedřich se utekl
k císaři a ten zasedl na soudnou stolici nad rozvaděnými Přemyslovci a českými vel—
moži v Řezně. Podle zásady „divide et impera“ roztříštil (1180)Barbarossa v Něm
cích velké vévodství saské na drobná území; i použil podávané mu příležitosti ik roz
bití velkého státu českého.Nesvorným Čechům bměly uši nad strašným rozsudkem.
Knížetem českým byl jmenován opět Bedřich, Konrád Ota byl povýšen na samo
statného markrabí moravského,závislého nikoliv na českém vévodství, nýbrž přímo
na císaři.Páni se proti tomu vzpírali, ale byli zastrašení seky'rami a katy.
Když dlel císařopět v Italii, vyslal Bedřich na Moravu Přemysla v čele vojska, a ten
svedl s Konrádem Otou v listopadu 1185u Loděnic nad dolní Jihlavou bitvu, snad
nejkrutější v rozbrojích Přemyslovců; padlo v ní 4000bojovníků. Válečný ryk a třesk
zbraní doléhal až do kláštera v Dolních Kounicích, míli vzdáleného. Panny premon
strátky, plné úzkosti, vroucně se modlily za spásu svého zakladatele Viléma, jenž

59

Vpád
do Raketu
1178.

Bc) I va.
Bedřichem.

Vilém
: Kounic.

8:th
| trůnu.

Markrab
civí mmo
lkd 1182.



71mm
pražského

1187.

„&Mulu"
1169.

Louka 1190.

Klášter
m Zdarma.

bojoval na straně Konrádově. Vilém šťastně z boje vyvázl, ale liščí kožich, jejž měl
oblečený přes brnění, byl na něm úplně rozsekán. Po této bitvě se Konrád Ota opět
podrobil vévodovi českémujako svému bezprostřednímu pánu, ale titul markraběte
podržel. Tak byly proudem vlastní krve opět roztržené země stmeleny.
Brzy se však objevila trhlina druhá. Přemyslovec Břetislav Jindřich, v Paříži vzdě
laný, nejprve probošt vyšehradský a od r. 1182 biskup pražský, octl se s vévodou,
svým bratrancem, ve sporu pro násilí, jichž sc vévodovi kasteláni dopouštěli na bis
kupových poddaných. Biskup stíhal kastelány církevními tresty a spor byl Opětpřed—
nesen před Barbarossu na říšském sněmu v Řezně. Přítomní biskupové rychle pro—

a hlásili, že biskup pražský přijímá investituru od císaře,že je tedy jako ostatní říšští
biskupové i se svými statky podroben přímo císaři, a nikoliv českému vévodovi. Ru—
dovous toto vynětí pražského biskupa i jeho rozsáhlých statků z moci českého vé
vody ihned potvrdil listem. Tento pokus však, rozlomiti český čtverhran, jejž Bole
slavové tvrdou pěstí skuli, neměl trvalých následků.
Mezitím byla západní Evropa i Čechy znovu zachváceny hnutím křižáckým. R. 1187
se zmocnil sultán Saladin J erusalema a pád města, dobytého proudy křesťanskékrve,
mocně zaduněl celou Evropou. Urban III. horlivě nabádal k nové výpravě a v její
čelo se postavil letitý již císař Barbarossa, hodlaje úspěchem na východě zakončit
svou vládu. Listem hrozil Saladinovi, ať vrátí Jerusalem křesťanům, sice že naň
přitáhne s velkým vojskem, že naň přivede mimo jiné i Čechy, národ nad jiné lítý
a zuřivý. Též náš vévoda Bedřich přijal kříž, ale uprostřed příprav zemřel,nešťastný
kormidelník, za něhož se loď českéhostátu hnaná na úskalí rozpadala v trosky.

KONRAD OTA. (11.99.1191)

Konrád Ota patří mezi nejnadanější Přemyslovce. V čelo českých křižáků postavil
Děpolta mladšího. Výprava však ztroskotala; císař utonul v Salefu v Malé Asii, Dě—
polt s největší částí svých bojovníků zahynul pod hradbami Akonu a jen hrstka se.
vrátila do rodné vlasti. Konrád vyhlásil na sněmu v Sadské svá „statuta", jež berom
v ochranu poddané proti zvůli hradských úředníků a jsou prvním psaným zákonem,
v našich zemích.
R. 1191se vydal Konrád s králem Jindřichem VI. v čele pomocného sboru do Italie..
První z knížat českých viděl v Římě císařskou korunovaci &pak pomáhal císaři do—
bývat Neapole. Čeští jezdci prý tam hnali útokem do mořeproti nepřátelským lodím.:
Zachvácen byv morem zemřel tam nadějný kníže předčasně a jeho tělo bylo přene—
seno II sv. Vítu.

chaleko Znojma založil premonstrátský klášter Louku. Za jeho vlády založili K0-
jata a Všebor Hrabišovi na Zderazeu sv. Petra klášter strážcům Božího hrobu. Byly
to původně kněžské sbory, jež se po ztrátě Jerusalcma usazovaly v Evropě, a kam.
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přišly, zakládaly chrámy Božího hrobu. Rád se skládal z kněží a bratři, kteří ve špi
táleoh ošetřovali nemocné a poutníky.
Opět se strhly ošklivé různice o uprázdněný stolec. Páni zvolili Václava, bratra So
běslava ll. Císař, nejmocnější ze všech Štauíů, přiřkl jej za 6000 hřiven Přemyslovi
a Moravu jako nezávislé markrabství jeho bratru Vladislavovi. Poněvadž však Pře
mysl byl v placení liknavý a také z jiných důvodů jmenoval císařvévodou Břetislava
Jindřicha, jenž spojil ve svých rukou všechna tři panství, vévodství, biskupství i mar
krabství; tak měly i naše země jako mnohé jiné ve středověku knížete, jenž měl kní
žecí korunu i biskupskou berlu. Velením nad vojskem pověřovalnový vévoda Spyti
hněva Brněnského a násilnosti, jichž se dopustili bojovníci jmenovitě na výpravě do
Míšně, smiřoval veřejným pokáním a hojnými almužnami. Zemřel v Chebu vyplniv
patnáct let vlády duchovní a čtyři leta panování světského; pochován byl v Doksa
nech. Tam dokonaly téhož roku i dvě jeho sestry Alžběta a Markéta svůj řeholní
život.
Velmoži nastolili po něm Vladislava z vazby propuštěného; jeho starší bratr Přemysl
však rychle pospíšil z ciziny do vlasti, a oba bratří stanuli proti sobě u Prahy v čele
vojsk. Vladislavovi se zželelokrve poddaných; poradiv se tedy s biskupem Danielem,
svým bývalým kaplanem, a s velmoži, zavolal Přemysla k sobě a srovnal se s ním
po dobrém. Uhnul staršímu bratru se stolce &spokojil se markrabstvím moravským.
Jako nesvornost českých princů byla jednou z příčin,že samostatnost českého státu
klesla na pouhý stín, tak jejich smiřlivostí a vzájemnou ústupností začalo se období
slavných dějin.
Tehdy žil v Čechách nábožný velmož Hroznata, jenž založil kláštor Teplou a uvedl
do něho sbor kanovníků ze Strahova. Pak Chotěšovna Plzeňsku pro panny téhož
řádu; mezi nimi sloužily Bohu i jeho dvě sestry Vojslava a Jitka. Hroznata ovdověv
slíbil Bohu, že se zúčastní výpravy křižácké; nemoha však slibu dosti učiniti, puto
val do Říma, kde byl na své prosby od papeže závazku toho zproštěn. Zato však
přijal z rukou Inocence III. řeholní roucho premonstrátské a žil pak v Teplé, maje
péči o právní a hospodářské záležitosti kláštera. R. 1217byl zabit od zhoubců kláš
terního zboží. Je poohován v chrámu tepelském, jejž byl velkolepě vystavěl. R. 1897
byl prohlášen za blahoslaveného.

K Čechám v této době nepatřilo Chebsko,ale zato Kladsko, Žitavska, Vitorazsko&k Moravě z části
Opavsko. Český stát byl mocnou paží císařů vtlačen pod vysokou střechu říšskoněmeckésvrcho
vanosti, ale čeští vévodové, z nichž dva došli královské hodnosti, byli v Čechách skutečnými
zeměpány. Byli voleni od domácích velmožů a od krále nebo císařejen potvrzování ; jejich moc
tkvěla svými kořenyv národní samostatnosti a nebyli, jako na příklad rakouský markrabí, císa
řem dosazení úředníci. Proto se říká„že Čechy byly primkgovaným lénem. Vévodové měli k říši
povinnosti, ale měli v ní také práva. Oldřichpo prvé volil r. 1024krále (Konráda II.) a kníže
Vladislav zastával u dvora čestný úřad arcičíšníka. Vůbec tradičním příkazem přemyslovské po
litiky byla dobrá shoda s blízkou mocnou říší a snaha učiniti v ní skvělou kariéru. tím spíše. že
český vévoda byl nejmocnějším ze světských knížat.
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Pražský dvůr nabývá ve 12.stol. západního vzezření.Knížete obklopují dvorští hodnostáři: ko
morník, dvorský sudí, stolník, číšník, maršál, mečník, lovčí a.kancléř, jímž býval vyšehradský
probošt. Čechy byly rozděleny na 26 hajů, Morava asi na 7. Sídlem krajské správy byl hrad a
proto se mluví o zřízeníkrajském nebo také hradském. Na hradě sídlil lunet, t. j. comes, jinak
kastelán, purkrabí, pán neboli župan, jenž velel krajské hotovosti a a cůdařempředsedalkrajské
mu soudu. Sídlil tam i komorník, správce knížecích důchodů, lovčí, t. j. správce lesů, a villious,
správce dvorů. V Uhrách sluly kraje kcmitáty, v jejich čelestáli župani. Slovenskobylo postup
ně rozděleno asi na 13 komitátů.
Důchody knížecí plynuly ze statků, cel a soudních pokut; všeobecná daň slulo „mír“. Důchody
českých panovníků na.začátku 13. století se odhadují na 100.000hřiven stříbra, vévody rakous
kého na 60.000,důchody krále uherského se rovnaly důchodům obou sousedů.
Počet obyvatelstva v Čechách se před r. 1200odhaduje na půl milionu; na Moravě žilo tou do
bou asi 200.000obyvatel, na Slovensku také asi 200.000.")
Svobodní majitelé půdy, t. zv. vládykové, byli jen menší částí národa. Vládykové, kteří se nad
své vrstevníky povznesli úřady nebo rozsahem majetku rodového nebo darovaného od knížat
za sporů o trůn, stávají se vyší šlechtou; slují velmožinebo pány (barones, primates, proceres).
Na Slovensku byla šlechta původu slovenského i maďarského.
Pokrok hospodářský záležel ve zřizování velkostatků. jež přetrvaly na půdě sta-ré Galie i stěho
vání národů a podle tamního vzoru byly ponenáhlu zakládány v Němcích a ve 12. století též
u nás. Zakládal jo kníže. řády, hlavně cisterciáci, &velmoži. Obdělávány byly nevolníky neboli
otroky, kteří vůbec tvořili většinu obyvatelstva. Opodál velkostatku zakládal pán na svém
zboží též vsi &osazoval svými nevolníky. Tyto osady sluly múkdlem na rozdíl pánova velko
statku neboli dominikálu. Tyto nové vsi sluly namnoze „újezdy“, poněvadž jejich obvod býval
zjištěn komisionelní objížd'kou.Nevolník, nadaný cizí půdou, byl povinen svému pánu dávkami
&robotou, mohl od něho být kdykoliv s půdy mu propůjčené sehnán, ale jeho postavení se zlep
šilo; stalť se nesvobodným sedlákem. Přestává prodávání otroků za hranice (válečných zajatců
nebo dlužníků a jiných provinilců, pozbyvších za trest svobodu) a jejich síly se zužitkují doma
při zemědělsképráci. Král Václav I. tento obchod vůbec zakázal.
Před rokem 1200bylo v Čecth a na.Moravě 10kapitul a asi 30 klášterů. Dobřeo nich praví
Palacký, že ústavy k chování duchovenstva, kláštery a řeholev tomto věku byly předníbuditele
&opatrovatelé osvěty křeťansko-evropské.") _
Přijetím křesťanstvíprocitalo v našem národě i umělecké snažení a naše vlast nabývá pozne
náhla jiné tvářnosti. V pohanské doběpokrývaly naši vlast jen shluky nuzných chyěíe.kruhovité
valy hradišt, jež činily dojem měsíčníkrajiny. Od konce 9. století se vypínají k nebi dřevěné,ale
i zděné kostelíky, nejprve na hradech velmožů, brzy i v osadách. V Československu se zachovalo
víc než sto románských kostelíků a chrámů, nejvíc v Čechách. Ponejvíce to jsou malé kostelíky
s půdorysem kruhovitým (rotundy) nebo čtverhranný-m.větších chrámů zůstalo málo. Půdorysy
rotund měří 4-9 m.
V 17.století byl přestavěn kostelík na Levém Hradci; byl to asi nejstarší český kostel, zbudova
ný od Bořivojeke cti sv. Klimenta. Zato se uchoval kostelík sv. Petra na Budči,v Praze kostelík
sv. Kříže, sv. Martina na Vyšehradě a sv. Longina na Rybníčku. Značný počet románských
kosteliků, a to různých tvarů, se uchoval poblíž Prahy: v Přední Kopanině, v Stodůlkách, Vra
pici, Karlíka, Holubicích, Kostelci, Týnci nad Sázavou, Hradešíně, na Řípu, St. Boledavi,
Kejích &jinde. Všechny mají apsidu, v níž byl umístěn oltář, některé i věž. Nejeden byl promě
něn v sakristii při prostornějěím kostele, později zbudovaném: ve Vysoká (u Kutné Hory),
Blatné, Kuněticích (u Hradce Králové), v Hosíně (11Č. Budějovic), Dobříchově (u Kolína), Stří
žově (na.Jihlavsku), Křtěnicích (u Hoštěradic na Moravě).
Pravými skvosty románské architektury jsou kostelíky ve Vroutku a Podvorově (jižněod Žatce),
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ve Vinci (u Ml. Boleslavi) a v Libčevsi (jižně Bíliny); slušný kostelík je ve Sv. Jakubě u Kutné
Hory.
Na Moravě přečkalověky několik rotund na Znojemsku: sv. Kateřiny na znojemském hradě, pak
v Plavěi, Častohosticích, Štepkově a Přeskaěi. Podélné kostelíky jsou ve Stinavě (okres Plum
lov), Sti—iteři(u Třebíče),na Veveří,v Jakubově \: Mor. Budějovic, v Brníčku (u Zábřehu.).Kostel
v Řeznovicích (u Mor. Krumlova) je pozoruhodný svou mohutnou osmihrannou věží.
Náboženské horlivosti &rostoucímu počtu věřícíchakrovné kostelíky už nevystačovaly. Jmeno
vitě v 12. století byly budovány trojlodní románské svatyně, tak zvané basiliky, především
u klášterů a kapitul, menší i na.venkově. V Čechách a na Moravějich bylo postaveno celkem 44.")
Nejvíc si na jejich výstavnosti dali záležet cisterciáci. Velehradská basilika byla delší než nynější
tamní chrám; měřilapřes 90 m. Zbylo po ní pět apsid, iománský sokl s pilastry a v boční pravé
lodi dvě kulatá okna. Byla to první stavba na Moravě z tenkých tak zv. románských cihel.
Obyčejně bývaly zasvěceny Matce Boží. Některé z nich byly přestavěny v jiném slohu (sv. Vít;
staroboleslavský chrám byl dvakrát po zpustošení obnovován). Některé po bouřích husitských
už nebyly obnoveny (v Opatovicích, Vilémově, Louňovicích, Postoloprtech a j.). Jen několik se
jich zachovalo v původní podobě (sv. Jiří na Hradčanech, kostel sv. Václava v Proseku u Prahy
a basilika Panny Marie v Tismicích 11Č. Brodu). Jen zčásti změnily svou podobu basiliky v Mi
levsku, v Louce u Znojma. Někde se uchovaly jen části románských svatyň: portály v Záboří
(u Týnce nad Dubem), v Oseku, Hulíně, Měříně&v Třebíči. Třebíčský patří !: nejkrásnějším
v zaalpských zemích.
Na Slovensku dosud stojí tři rotundy: v Skalici, Kremnioi a Báňské Šťávnici. Obdélný, pěkně
zachovaný je kostel v Malé Bíni u Par-káně.Nitranský kostelík sv. Jimrama, jejž někteří pro
hlašovali za kostelík zbudovaný roku 830 knížetem Pribinou, je podle jiných zbytkem kato
drály z 12. století. Románské svatyně vzniklé v 13. století u klášterů, vesměs začly. Základy
basiliky byly zjištěny na př. ve Sv. Beňadiku nad Hronem. Rozsahem největší románská. sva
tyně je zbytek staré basiliky, postavené po tatarském vpádu (1241)ve Spišské Kapitule; obě
věže a oratoř jsou románské. Zajímavý je trojlodní kostelík benediktinského původu v Deáko
vicíoh u Šaly nad Váhem. Střední vysoká loď byla později rozdělena, takže vmikly kostely dva,
horní a dolní.
Hlavní památkou tehdejšího, ještě nedokonalého umění malířského jsou ilustrace evangelíáře.
t. zv. kodexu vyšeluadského. Byl psán za krále Vratislava k jeho korunovační slavnosti. Je to
jedna z nejbohatěji vyzdobených knih té doby.
V Čechách a na Moravě dohasíná románský sloh začátkem 13. století. Roku 1230 ovládá umě
leckou tvorbu gotika. Na Slovensku kvetl o něco déle. V románské době doháněla naše vlast
západní Evropu. U nás neuzrála díla monumentální, jež by se rovnala na př. katedralám v Po.
rýní. Všechny památky pečlivě opatrujeme ; jsout posvěceny skoro tisíciletím.
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ČECHY KRÁLOVSKÉ

PRBMYSL OTAKAR 1. (1197-1230)

R. 1197zemřel J indřioh VI., nejmocnější císařz rodu štauíského, a německé.říšebyla
stržena do víru rozbrojů a zmatků, jichž čeští panovníci právě tak obratně využívali
k povznesení a utvrzení české moci, jako krátce předtím císařové využívali sporů
mezi Přemyslovci k zveličení své moci nad našimi zeměmi. Přemysl slíbil nejprve
svůj hlas a vojenskou pomoc Filipovi Švábskému a byl za to v září 1198 v Mohuči
prohlášen za dědičného krále. Když však papež Inocenc III. se přiklonil k Otovi
Brunšvickému, přešel na papežovo vyzvání i král český na jeho stranu a r. 1203
vpadl král v čele velkého českého vojska a uherských jízdních houfů do Durinska
a sehnal Filipa s pole. Přitom jeho vojsko, jak bylo zvykem, zle řádilo, nešetříc ani
kostelů a klášterů a jezdci přikrývali své koně oltářními prostěradly. Poněvadž Ota
předešlé korunovace neuznával, byl Přemysl znovu korunován na českého krále od
papežského legáta Quidona v Meziboru24. srpna 1203.Konečně i papež Inocenc I II .
potvrdil Přemyslovi dědičný titul ln'alovský a všechna práva a svobody, jichž české
království v říši požívalo. Ale ještě téhož roku vpadl Filip do Čech a donutil Pře
mysla k návratu ke straně štauíské a spojenectví bylo utvrzeno zasnoubením Vác
lava I. s Kunhutou, dcerou Filipovou, tehdy dítkem ještě v kolébce. Ale již r. 1208
byl Filip úkladně zavražděn a papež vypravil do Němec mladého BedřichaI I ., krale
sicilského, jehož byl poručníkem.
Mezi stoupenci, kteří budoucího císaře v Basileji na prahu říše vítali, byli i poslové
čeští. Dne 26. září r. 1212tam byla vydána Přemyslovi památná. bula sicilská.,kterou
mu byl potvrzen dědičný titul královský, přiřčenamu moc investovati biskupa praž
ského a olomouckého. Z povinnosti posílati 300 jezdců na římskou jízdu mohl se vy—
koupiti 300 hřívnami; návštěva sněmu byla mu omezena jen na Bamberk, Norim
berk a Mezibor,byl zproštěn všech jiných poplatků a obdržel darem některé císařovy
hrady v Sasku. Od této doby měl český král v říšivíce prav než povinností.
Pak vedl hal několik let tuhý zápas s biskupem Ondřejem (1215-1224),neohrože
ným hajitclem církevních práv a svobod. Sporné kusy byly: placení desátku, vyko
návání soudní a trestní pravomoci nad kleriky, obsazování církevních úřadů, Ukla
daní veřejných břemenduchovnímu stavu. Když se biskup nemohl s králem srovnat
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o těch věcech po dobrém, odebral se r. 1217 do Říma a vydal na pražskou dieeési
interdikt, t. j. zastavil v celézemi služby Boží. Král jej dal arcibiskupem mohučským
zrušit, zkonňskoval biskupské statky a páni odírali duchovní, kteří interdiktu šetřili.
Spor se vlekl a přiostřoval, takže král dal zničit i výsadní listiny předních kostelů.
Spor byl urovnán schůzkou v červenci r. 1221 na hoře Schatzberku (Stožec, Šach)
na Znojemsku poblíž moravsko-rakouských hranic. Jednání se účastnil král, vévoda
rakouský Leopold VI., papežský legát a četní hodnostáři světští i duchovní.

Král svolil. že duchovní osoby podléhají budoueně ve všech soudních sporech jen duchovenským
soudům, a to i tehdy. když do oněch sporů byly zapleteny osoby světské. Též poddaní na cír
kevních statcích byli vyňati z pravomoci kastelánů a jejich menší přestupky soudili preláti sami,
těžší přečinytrestal král nebo jeho dvorský sudí. Zakladatelé &dobrodincové biskupství, kostelů
a klášterů se pokládali podle lenních zásad za vrchní vlastníky ústavů a pozemků církevních,
dosazovali biskupy, opaty, faráře, abatyše a brali z kostelů desátky jako z jiného soukromého
jmění; podle církevního práva stávají se z těchto vlastníků jen patroni, vlastnictví přecházína
samu církev. Biskupy a opaty volí kapituly a faráře jmenuje biskup, aě jistý vliv na volbu osob
zůstává patronům vyhrazen. Šlechtiei a královští úředníci nesměli už bez dovolení obtěžovat
klášterů hospitacemi, t. j. používat jich jako hospod pro sebe a pro svou čeleď k přenocování.
Církevní poddaní byli zproštění zemských robot mimo ty, jež byly určeny k hájení 7emě. Přesto
nepřestalise králové pokládati za vrchní vlastníky církevního zboží s,ukládali církeva ústa
vům daně řádné i mimořádné, takže církevní vrchnosti platily ve středověku králům větší daně
než světské. Nicméně byla česká církev úsilím biskupa Ondřeje vymaněna z područí světského
živlu.
Vynětí církevních poddaných z pravomoci kastelánů slulo imunitou; touto výsadou se stal velký
průlom do zřízeníkrajského, tehdy již přežilého. Odírání obyvatelstva od krajských úředníků
bylo zjevem obecným a na západě vládly již dávno řády patrimoniální neboli vrchnostenské.
Nejen totiž církevní, ale i světští velmožovósi vyžadovali od panovníků privilej, že práva kraj
ských úředníků byla přenášena na samy majitele velkostatků, takže jejich poddaní nebyli již
souzeni od kastelánů &jiných ln'ajskýeh úředníků. nýbrž od samého velkostatkáře, velkostatkář
pak sám od zemského sněmu. Tak se pravomoc kastelánů či kmetů víc a víc omezovala jen na
chudší vladyky neboli zcmany a zřízeníkrajské ustupovalo rodícímu se zřízenípatrimoniálnímu.
To záleželo v tom, že velkostatkáři, na něž byla přenosem pravomoc krajských úřadů, se stali
svým poddaným jakoby okresními soudci, hejtmany a herními úřady. Velcí, tak zvaní korou
hevní páni. byli i jejich vojenskými veliteli. Toto zřízení bylo tehdy velkým pokrokem, roz
mohlo se během století 13. u.trvalo u nás až do roku 1848.

Již r. 1216dal Přemysl Otakar zvoliti jedenáctiletého Václava za svého nástupce a
vyzval přítomné sněmovníky z Čech a Moravy, aby budoueně nevolili nejstarší, nýbrž
prvorozence. Děpoltici, kteří se novému řádu vzpírali, byli z údělů na Čáslavsku vy—
puzeni do Slezska a poslední z nich Boleslav padl v bitvě u Lehnice proti Tatarům
r. 1241. Ještě v druhé polovici 12. věku je nesnadno zjistiti počet přemyslovských
princů, ale v době poměrně krátké všechny tyto odnože odumírají. R. 1222 odešel
i markrabí moravský Vladislav se světa bezdětek, takže knížecí kmen zůstává, ome
zen na jedinou vládnoucí větev a prvorozený v panující rodině je zároveň nejstarším
v rodě. Cítě tíhu vysokého věku dal král 23letého syna i jeho choť Kunhutu 6. února
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1228 za.velké účasti českého i moravského panstva u sv. Víta. slavně korunovat. Po
prvé úplně osiřelkamenný kvádr v hradním nádvoří,na, nějž býval nový kníže uvá
děn. Tentokrát zůstal památný stolec nepovšimnut a také se nikdo neodvážil při—
nésti novému králi před oči z knížecí komory Přemyslovu mošnu a lýčené střevíce.
Lid cítil tuto zpanštělost &pohrdání prostými obyčejidomácími, což se jevilo i jinak.
Místo toho pasoval Přemysl mladého krélevice na rytíře &arcibiskup mohučský Sig
frid z Eppensteina Václava i Kunhutu pomazal olejem a.ozdobil korunou. Vaclav je
prvý král, uvedený na. trůn po způsobu západním.

Král Přemysl byl dvakrát ženat; první jeho chotí byla Adléta Míšeňské, k níž se lin-Alzachoval
tvrdě. Vzav si za.záminku čtvrtý stupeň příbuzenství, dal již r. 1199církevním soudem v Praze
prohlásiti toto manželství za neplatné a Adlétu se čtyřmi dítkami vypudil do Míšně, kde se jí
ujal její bratr markrabí Dětřich. Mezi rodem wettinským &Přemyslovci vznikla proto zla ne
vole a nepřátelství. Odstrěena Adléta dočkala se však ve vyhnanství přeceradosti. Až do Dán
ska zalétla zvěst o kráse a ctnosti její dcery Markéty &r. 1206 přišlo odtud slavné poselství
žádat o její ruku pro krále Valdemara II. Markéta neboli Dagmar, jak jí Dánové říkali, získala
si brzy přízeň a lásku všeho lidu. Byla štědrou darkyní chudých, přímluvkyní utiskovaných,
narod pohlížel k ní jako k světici &nalézal u ní vždy ochranu a.útěchu. Je to jedna z nejkrás
nějších ratolestí na kmeni Přemyslovců.
Hned r. 1199 pojal za choť Konstancií Uherskou, sestru krále Ondřeje II., jež mu odchovala
šest dítek; tři syny, mezi nimi prvorozeného Václava, a tři dcery, z nichž nejvíce proslula nej
mladší Anežka. Byvěivychována u premonstrátek v Doksanech, byla zasnoubena Jindřichu VII.,
synu Bedřicha II., a tak předurčenaza budoucí císařovnu.Nějaký čas dlela na dvořerakouském,
aby se naučila německým způsobům. Piklemi vévody Leopolda VI. však bylo její zasnoubení
zrušeno; chotí Jindřicha VII. se stala vévodova dcera Markéta a Anežka byla odealéna k svým
rodičům do Prahy. Přemysl byl tímto jednáním velice uražen a začal proti vévodovi pohraniční
válku. Jistě si vzpoměl, jak sám nelidsky naložil s Adlétou Míšeiiskouna začátku své vlády,
a uvědomil si staré přísloví, že kdo čim hřeěí, tím bývá. i trestán. Anežku vedl Bůh trpkou
zkouškou na vrchol ctnosti. Ostatně neměla své šťastnější sokyni čeho závidět. Jindřich VII.
se proti svému otci vzbouřil, byl od něho v jižní Italii vězněn a v žaláři v zatvrzelosti zemřel.
Osiřela Markéta. jež i dva své syny oplakala, uchýlila se ve Wůrzburku do dominikánského
kláštera. Leč i z toho klidného ústraní se dala r. 1252od Přemysla Otakara II. vylákat stavši
se jeho chotí. Ten ji však po devíti letech zapudil &tak opuštěna zemřela na vdovském údělu.
v Rakousích.
Mnohem dokonaleji pojala a splnila životní úkol Anežka. Na líh-antišku v Praze založila 8 po
mocí svého bratra Václava I. klášter pro františkány, druhý pro klarisky (1234)a hospital.pro
oěctřovóní pražských chudých a nemocných s několika kostelíky. Bylo to dílo velkolepé &tato
čtvrt náležela tehdy k nejkrásnějším v městě.Pak oblékla sama chudý šat sv. Kláry &Řehoř IX.
ji jmenoval hned abatyší.
Bratrstvo sloužící nemocným, k němuž byla zásluhou Anežčinou přivtělena i jiná. špitální bratr—
stva v zemi, povýšil týž papež na samostatnou řeholi,spravující se předpisy sv. Augustina. Na
popud Anežčin jim byl vystavěn hospital prostrannějěí u mostu s kostelem Sv. Ducha. Tento
hospitál se stal kolébkou proslulého řadu křižovníků s červenou hvězdou. Ta. byla přijata do
znaku asi na památku prvého velmistra.Alberta ze Šternberka. Řád mělvedle ošetřujícíchbratří
i dosti kněží a řídilěpitély i fary v četných městech v Čechách, Slezsku, Polsku a Uhrách.
Abatyěe Anežka odešla do lepšího života r. 1282 v pověsti světice, ale úsilí o její svatořečení
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naráželo vždy na obtíže, poněvadž její hrob na Františku zmizel za bouří husitských pod tros
kami jejích staveb. R. 1874prohlásil ji na žádost kardinála Schwarzenberka papež Pius 121.za
blahoslavenou a její svátek se světí 2. března. Její zásluhou je uvedení řeholesv. Františka do
Čech a založení řádu křižovníků. Tak chápal a svým způsobem plnil středověk sociální úkoly.
Královská dcera založí a bohatě nadá hospital pro chudé a nemocné, sama však volí život v chu
dé řeholi, žijící z almužen dobrodinců.
Chudé řády sv. Františka a sv. Dominika, založené r. 1209a 1216usazovaly se v městech tehdy
četné zakládaných, a vypomáhaly v duchovní správě. Oba řády vynikly v pěstování vědy a
zvláště dominikáni prosluli jako učitelé na tehdejších universitách. Do Prahy byli uvedeni již
r. 1224 a na místě nynějšího Klementina rozkvetl jejich slavný konvent. Celkem měli v před
husitské době v Čechách a na Moravě 22 klášterů mužských, šest ženských, irantiškáni 25 muž
ských. První konvent v Praze u kostela sv. Jakuba založilpro ně r. 1232král Václav I. Prapor
evangelické chudoby, vztýčený od sv. Františka, jevil neobyčejnou přitažlivost; neuplynulo ani
padesát let, a již se shromáždila pod ním armáda 200.000bratří. 1 naše vlast se plnila skrom
nými domky chudých řeholníků a mystické kouzlo je obklopující táhlo k nim mocně mysl vě
řících, kteří postupem času žádali i hlubšího pochopení i vroucnějšího procítční náboženských
pravd. V Uhrách měli františkáni na konci středověku 120 klášterů a 2.650 členy.')
Král Přemysl I. dokonal svou slavnou vládu r. 1230 a byl uložen u sv. Víta. Jeho bratr mar
krabí Vladislav odpočívá na Velehradě, jejž byl cisterciákům založil a bohatě nadal. Markrabí
velmi přál Němcům a začal je usazovat v městech.
Konstancie. jeho druhá choť, jejímž vdovským údělem byla Břeclava, založila u Tišnova v ti
chém údolí řeky Svratky ženský klášter cisterciácký; nádherný portál i kostel se dosud zacho
valy. Zakladatelka (T 1240) i její syn Přemysl byli v klášteře onom uloženi k poslednímu odpo
činku. Ve Žďáře rovněž na Českomoravské vysočině založil Boček z Kunštátu, předek krále Ji
řího, klášter cisterciákům r. 1262.

7101.47 I. (1280-1263)

Václavovi bylo 25 let, když nastoupil na vládu po svém otci, což se tentokráte obešlobez obvyk
lých rozbrojů. Ač se nevyrovnal ani otci, ani svému synu, přece to byl král znamenitý, ducha
bujarého, osobně udatný, v jednání rázný, žel německou výchovou národu hodně odcizený. Už
před ním, ale hlavně za jeho panování valila se k nám plným proudem rytířská vzdělanost; její
vlast byla jižní Francie, k nám však přicházela z Německa a v německém rouše. Statkář roz
děloval své dvory nevolníkům, ukládaje jim různé dávky a platy, z nichž mohl bezstarostně
žíti, a věnoval se výlučně boji a zábavám, jak se to po rytíři žádalo. Provázen jsa veselou dru
žinou, chodil na lov se sokoly a chrty, účastnil se turnajů a poslouchal verše potulných mine
sengrů a přebýval na tvrdém hradě opatřeném věží &cimbuřím. Tato strmá sídla, zbudovaná
v gotickém slohu na temenech kopců a skalních útesech, nejlíp znázorňují povýšení majetného
zemanstva nad nižší lid, s nímž dotud žilo v těsné blízkosti, a jenž i nadále přebýval v bídných
dřevěnýchchatách. Nicméně táž vlna rytířské vzdělanosti, která vysoko povzncsla svobodného
statkáře, přineslanemalé zlepšení i jeho nevolníkům; nebot smetla s jejich rukou otrocké okovy,
udělala z nich polosvobodné podsedky, jimž pán přidělilkusy půdy s různými závazky.
Rytířský stav vyžadoval dlouholeté přípravy. Proto se učil šlechtický panic u sousedního rytíře
nebo na královském dvoře jako páže &panoš povinnostem budoucího povolání: jezdil na koni,
mával mečem. klál kopím. střílel z luku, skládal a odříkával verše. V 21. roce byl pasován na
rytíře a sliboval, že bude chrániti sirotky &vdovy a hájiti víru. Jeho stav mu ukládal mimoto
sloužiti paním, dbáti cti a dvorských vybraných mravů.
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W znaky I. 1. Hřeben (páni z Boskovic). - 2. Hrábě (Hrabišici z Ryzmburka). 
3. Lvico (\'ortemberci). - 4. Lev (Valdštejnů. - 6. Parohy (Eroznatovoi). - 6. Sviní hlava (Bu
zioi). - 7. Půl koně (pp. z Malovic, z Pardubic). - 8. Zubří hlava (Pemštejni). - 9. Dělený štít
s dvěma, orlicemi (Lobkovici). - 10. Labuť (Švamberci). -. 11. Lelma (Martinici. Kounici). . 12.
Pětilistů růže (Rožmberci). - 13. Dvě ostrve (Ronovici). - 14. Hvězda (Štemba-ci). - 15. Zavi
nutá, střela (Benešoviců. - 16. Orlice (pp. z Kolovrat). - 17. Štít s černými &dvěma stříbrnými
pruhy nahoře (pp. z Kunštátu). - 18. Gmbuří (pp. z Cimburka). - 19. Tři vlčí zuby (Kinští). .
20. Lov na. pahorcích (Zemana. . 21..Trojhrotá udice (Kekulové ze Stradonic). . 22. Žernov
(Krabicová z Veitmile). - 23. Tři liliovité žezla (Kropáč z Nevidoml). - 24. Kotvioový kříž (PP.
z Náměšti). . 26. Maltánský kříž. - 26. Křídlo (Kaplíři ve Sulevic). - 27. Trubka (Hložkové ze
Žampachu). - 28. Kapr (Tunklové z Brníčka). - 29. Šmňk (Bohdanečtí z Hodkova). - 30. Zeď
s věžemi &branou (obvyklý znak měst).
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Šlechtické znaky II. 1. Kozoroh (pp. z Hradešína). - 2. Žebř (z Chrustnfka). - 3. Buben
(pp. z Bubna). - 4. Bobr (Roudnioký z Mydlovar). - 5. 0511hlava. (z Kasejovic). - 6. Hruška
(Hrušková z Března). - 7. Stříbrný trojlist (pp. z Říčan). - 8. Okřídlený,ryba (pp. z Bergova). .
9. Luk (Labečtí). - 10. Drak (Dražic-ký z Kunvaldu). - 11. Zld'ížcnó meče (Thmové z Vrabí). 
12. Třemen (pp. ze Skalice). - 13. Svisle polobřevny rozdělený štít, Černínů z Chudenic. - 14.
Štika. (Hecht z Rosic). - 15. Rak (Žižka z Trocnova). - 16. Špičaté, čepice (pp. z Dobrohoště). 
17. Rozpůlený a, šachovaný štít (pp. z Nechanic). 18. Štít uprostřed zúžený, kolečky ozdobený
(pp. z Vendryně). . 19. Štít Trčky z Lípy. . 20. Mlýnská, železa (vlád. ze Sudoměřic). - 21. Váhy
(vládykové z Višetína). —22. Dva srpy (vlád. z Křečova). - 23. Vidlo (pp. z Leskovce). - 24.
Hornická kladivo, (Pavlát, z Olšan & četná horní města). - 25. Loukoť (Lažanští z Bukové). 
26. Krokvice (Šárovci ze šarova). - 27. Udice (Chyba.z Kovačova). . 23. Kotev (Hubáč z Kot
nova). - 29. Medvěd (Zykmund z Púchova). » 80. Bradatice - tesařská. širočina. (Vršovci &.j.).
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Rytíři se nespokojovali s prosaickými jmény: Vacek, Zderad, Slávek, Česta, Beneda., nýbrž při
bírali si přídomky podle svých hradů, takžc jejich jména měla zvuk e. břink. Psaliť se: Vok
z Rožmberka, Zdeslav ze Šternberka, Bohuslav ze Švamberka (Krasíkova), Lev z Rožmitále,
Hynek z Lichtemburka, Vokaa z Valdštejna atd. Volili si též znaky či erby, podle nichž se při
zápasech se spuštěným hledím rozeznávali. Jimi zdobili nejen své štíty. ale i korouhve a pří
krovy koní, brány hradů i pečeti. Znakem Vítkoviců byla pětilistá růže, Hronoviců dvě ostrve,
t. j. osekané větve křížem přcs sebe položené (německy die Rone); znakem Buziců byla sviní
hlava, Benešoviců zavinutá střela (odřivous),pánů z Pardubic půl koně, Švamberků labuť, Var
temberků a Valdštejnů lev, Pernštejnů zubří hlava, Boskoviců hřeben, pánů z Lomnice křídlo
atd. „Česká heraldika“ od Vojtěcha Krále z Dobré Vody, v níž je podán seznam všech šlechtic
kých erbů, jež se za uplynulých století v našich zemích vyskytly, uvádí jich několik set, ne-li
tisíce. Nejčastější znak je štít, ěarami a barvou v různá pole rozdělený (páni z Kunštátu, Trčko
vé). Šlechta si libovala v nádherně zbroji. skvostných šatech, krásných koních, jež přikrývala
vzácnými ěabrakami, vybraných jídleoh &konečně v německé řeči,jak tomu nasvědčují jména
hradů.
Ve všech těch ctnostech i nectnostech, jež rytířská móda přinášela, předcházel panstvo král.
Jeho dvůr byl hledaným dostaveníěkem potulných německých pěvců, cslavujících milostná a
hrdinná dobrodružství; i sám král jednu takovou německou píseň složil. Jeho milec Ojlž z Fried
berka., německý rytíř, byl stále kolem krále a byl neúnavný ve vymýšlení &.pořádání slavností,
turnajů a her. Zvláště v pozdějších letech oddával se král náruživě vášni lovecké, a když se
jednou prudce hnal za zvěří, vypíchl si o větev oko a slul pak J ednookým. Nesnesl hlaholu
zvonů a proto tam, kde právě přebýval. se nezvcnívalo. Také nemohl spát v blízkosti zlata.
jehož se začalo tehdy víc a více dobývat.

Za Václava I. byl dovršen i vývoj Pražského města. Mezi knížecími sídly, hradem
pražským &Vyšehradem, nejctihodnějšími hrady v Čechách, byly roztroušeny vsi a
uprostřed mezi nimi se prostírala tržiště, podle svědectví Ibrahimova nejhlučnější
v severských zemích. Z osad se uvádějí Podskalí, Rybník. Opatovice, osada pod Zde
razem, Poříčí, na levém břehu Újezd, Nebovidy, s četnými kostelíky. Obyvatelstvo
tohoto podhradí tvořili nevolníci, kteří náleželi knížeti, velmožům i prelátům a pra—
covali především pro trh. Záhy se tam usazovali k vůli obchodu i cizinci: Židé, Va
loni a Němci, jej ichž osada kolem sv. Petra na Poříčí se skládala. z několika uliček;
u kostela jejich měli komendu Němečtí rytíři. Některé svobody poskytl jejich osadě
již král Vrdislav, jmenovitě tu, že se směli spravovat svým vlastním rychtářem. So—
běslav II. jim za velký dar rozhojnil privileje a podřídil je svému pcdkcmořímu.
Václav I. založil město Svatohavelskás Ovocným a Uhelným trhem, kostelem sv.
Havla a Rytířskou ulicí. Asi r. 1240 dal král půlkruhem od řeky k řece obehnati
Pražské město příkopem &zdí. Dovnitř hradeb přestěhovala se též osada poříěská.
Vedle obyvatelstva, německého bylo pojato do Starého města i dosti obyvatelstva
domácího; město se však spravovalo právem nan'mberslcým.Četné kostelíky, hlavně
u nově založených klášterů tyčily se do výše. U sv. Anny neboli, jak se tehdy říkalo,
u sv. Vavřince, zřídilkrál klášter pro Templáře. Na jižní Moravě měli komendu v Čej
kovicích. Nad dolní Jihlavou lze dosud vidět zHceninyjejich hradu Templštejna.
Mimoto byly za jeho vlády založeny nebo na. město povýšeny Litoměřice, Kladsko,
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Jihlava, Brno, Olomouc.Vznik městských obcí Hradec nad Labem a Znojma se při
pisuje jeho otci Přemyslu I.
Proud stříbra a zlata dobývaný z útrob zeměpovznaší český trůn mezi přední v Evro
pě a zlatozéř obklopující poslední Přemyslovce láká na jejich dvůr potulné pěvce,
kteří opěvují ve svých verších jejich slávu a přijímají za to štědré odměny. Hrazení
měst bylo urychleno strachem před Tatary, kteří r. 1241strašně zplenili Moravu.
Začátkem 13. století sjednotil kočovné kmeny mongolských stepí Temudžin a založil ram;na.
za velkých ukrutností rozlehlou, mocnou říši, jakési barbarské císařství. Dobyl se
verní Číny i Turkestanu, při čemž celé hekatomby lidí nemilosrdně ubíjel. Jeho syn
Oktaj vedl jízdné hordy na západ, nejprv proti rozdrobenému Rusku. R. 1223 po
razil na hlavu jihomska knížata a Polovce nad řekou Kalkou při Azovském moři.
Šest knížat zahynulo a zajatí Rurikovci byli nelidsky umačkáni pod deskami, na
nichž si Mongolové hověli při pustém hodování. Po mnohých bojích lehla popelem
(r. 1238) Moskva, r. 1240 klesl v ssutiny staroslavný Kijev, o jehož jednotlivé ulice Pmu
bylo krutě bojováno. Po sedmnáctiletém houževnatém odporu byla Rus povalcna a M'
úpěla v porobě těchto barbarů skoro do konce středověku (1480).
Leč ani druhá. slovanská říše, rozdrobené Polsko, nezarazila dravého přívalu asijských Poul-o.
vetřelců. Vojenské zástupy jednotlivých Piastovců byly rozprášeny, Halič, Vladi
měř, Sandoměř, Krakov &.jiné hrady se staly kořistí plamenů. Jindřich Pobožný,
kníže vratislavský, jehož chotí byla Anna, sestra českého krále, vydal se se svým
rytířstvem vstříc svému svaku, jenž se 46.000 domácího i spojeneckého vojska mu
spěchal na pomoc, a byl již jen den cesty od něho vzdálen; než se však mohli spojit,
byl Jindřich od Tatarů zaskočen a na Dobrém poli (Wahlstat) u Lehnice 9. dubna
1241poražen a s 10.000rytířstva zabit. Mezi padlými byli Děpoltic Boleslav. Praví
se, že Mongolové děsili křesťany velikou korouhví, na níž byla strašlivá, lebka, chrlící
z úst plamen a kouř. Bezpochyby to byl hořící prach, jejž v Číně poznali a jehož
ještě neuměli jinak upotřebit. Zabitým rytířům uřezali barbaři uši, naplnili jimi de—
vět žoků a poslali je jako vítěznou trofej velkému chánu do Asie.
Mezitím co Peta řádil v Polsku, zasadil Batu strašnou ránu království uherskému, Uhry.
jež se žalostně zhroutila. Tataři prosekali průsmyk nad Mukačevem &%ko dravé
vlny zaplavili širé nížiny uherské. S 65.000 vojska postavil se proti nim Bela IV. na
řece Slané. Tataři však jej za noci obklíčili a druhého dne, 11. dubna 1241, mu při
pravili děsnou poražku. Král se zachránil jen rychlostí koně do Rakous, kde vévoda
Bedřich Svárlivý zneužil jeho tísně a vynutil na něm kus území. Z Rakous prchal
Bela dále na dalmatské ostrovy, nechávaje zemi na pospas nepříteli, jenž ji zpola
vylidnil. Těžcepřístupné Slovensko projely jen některé tlupy. O Kremnici vypravuje
pověst, že pévi, chovaní na tamním hradě, skřekem prozradili blížícího se nepřítele,
probudili stráž &.tak zachranili město, jak svého času husy štěbetáním slavný Ka—
pitol.
Král Václav dlel ještě 7. května na severu Čech, očekávaje tam útok Mongolů; ti
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však již dále na západ netáhli pro rostoucí odpor rytířských vojsk i vlastní značné
ztráty. Do Čech se dobývali, ale přechody v pohraničních hvozdech byly zásekami
silně zahrazeny; zato se Opavskem &„Moravskou branou“ u Hranic prodrali začat—
kem května na Moravu, jíž nastaly zlé dni. Na rychlých koních rozjížděli se po celé
její deli i šíři, otevřené osady davali v požeh; obyvatelstvo, pokud se nezachránilo
do hor a lesů, nelidsky zabíjeli. Dlouhým obléháním pevných míst se nezdržovah';
čeho dobyli prvním náběhem, to propadlo zkáze. Kral slyše o zkáze markrabství,
spěchal ze severních Čech na pomoc, spatřil však jen mrtvoly a spáleniště. Divé
hordy po dvoutýdenním vraždění &.pálení vyhrnuly se Vlárským průsmykem do
Uher, kde oba proudy splynuly. Kral českýi vévoda rakouský stáli s vojsky na stráži
na hranicích uhersko-rakouských, nepřítel se však neodvážil útoku, a když ho došla
zpráva o úmrtí Oktajově, opustil začátkem r. 1242 i Podunají nadobro.

Poněvadž se nyní rukopis lcrálovédvorský pokládá. za padělek, dlužno i'rozhodující vítězství
u Olomouce v něm opěvované pokládati za výmysl. Tamtéž je líčeno strádání křesťanů, kteří
se utekli na horu Hostýn a trápení jsouce žízní, zevně tísněni od nepřátel, vzývali Matku, které
divy tvoří. I přihnala se bouře, jež přinesla křesťanům osvěžení, nevěřícím se však od hromů
a blesku vzňaly stany a tak byli Tataři bouříod Hostýna zaplašeni. Paměť o těchto událostech
se nám nedochovala v písemných pramenech, nýbrž jen živým slovem čili tradicí, jež se v mo
ravském lidu houževnatě drží, ač byla písmem zachycena teprve v 17. století. Toto ústní po
dání asi má pravdivé historické jádro. Vždyťlid sídlící v otevřeném kraji vždy se utíkal do hor
a lesů, a k tomu účelu si stavěl i staré. primitivní opevnění neboli hradiska. Hostýn, vybíhající
z Karpat nejdéle do Haně, samoděk se za útočiště nabízel svou výškou, hustým zalesněním a
svým valem, jenž věnčil jeho témě v délce skoro dvou km. kterýžto pravěký val tam byl právě
k tomu účelu od okolního obyvatelstva pracně vybudován. Stradání žízní je rovněž zjev zcela
samozřejmý;jet na Hostýně nedostatek vody, za suchého léta vysychají tam studny, jichž tam
ve 13. století stěží bylo víc než ve dvacátém, takže tam ještě do nedávna za valné pouti nó,
vštěvníci trpěli žízní. A poněvadž od nepaměti na Hostýně stávala kaplice mariánské &Matka
Boží tam bývala zobrazována, kterak svým pláštěm chrání křesťanyaneb kterak J ežíšokblesky
meta do tatarských stanů, je těžko lidovému podaní, vypravujícímu o podivném zachránění
křesťanů na Hostýně, upír—ativíruř)

Časté boje měl král Václav s vévodou rakouským Bedřichem Svárlivým, posledním
Babenberkem. Již r. 1237 zaslíbil vévoda svou neteř a dědičku Gertrudu Vladisla
vovi, markraběti moravskému, nejstaršímu synu krále Václava, ale slovo své opč
tovně zrušil. Když konečně vévoda zahynul ve vítězné bitvě nad Litavou proti
Uhrúm r. 1246, byl Vladislav s Gertrudou ještě téhož roku oddán a ujal se vlády
v Rakousích a Štýrsku. Ale již v lednu r. 1247 zemřel, netěšiv se dlouho ze svého
štěstí.
Císař Bedřich II., jenž vedl již dlouhá. léta záhubný boj s papežem o panství nad
Italii, nemínil Přemysloveůmdopřati babenberského vévodství. Král Václav se proto
přiklonil k straně papežské a r. 1248 svolal hotovost, aby vytáhl proti císařovým
spojencům do říše.V Čechách však byla tehdy velka nespokojenost s králem, jenž
se v posledních letech se svými milci oddával na loveckých hradcích životu marno
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tratnému a rozmařilému. Mimo nejvyšší úředníky vzbouřila se proti němu skoro vše
chna šlechta, k níž se přidal i biskup Mikuláš. Za krále byl provolán markrabí mo—
ravský Přemysl Otakar a skoro celéČechy se ocitly v jeho moci.Královna Kunhuta
ze žalu nad tím zemřela.Lečpapež Inocenc IV. začal přísnědotírati církevními tresty
na vzbouřence, takže jeden za druhým začali mladého krále opouštěti. Vzpoura byla
úplně udušena r. 1249.Její přední podněcovatelé byli potrestáni na hrdle a též Pře
mysl byl několik týdnů vězněn na Přimdč; kral hověl svým choutkam dále jako
předtím. Dočkal se však ještě povýšení svého syna na vévodský stolec rakouský; ale
v jeho těžké válce s Belou IV. pro nějakou nevoli se choval úplně netečně. Zemřel
v Počáplích u Berouna r. 1253 teprve 481etý a byl pochován Na Františku u své
sestry blahoslavené Anežky, již svým životem nemalo zarmucoval. Ona se však ne
přestala zaň modliti a hlavně jejímu blahodárnému vlivu dlužno připisovati to dobré,
co kral pro nové řehole, zvláště pro mendikanty, byl vykonal.

PRBMYSL OTAKAR II. (1268-1278)

Rostoucí příjmy ze stříbrných a zlatých dolů začaly raziti českým králům přístup na
trůny sousedních zemí. Když v Rakousích zemřel r. 1250 i druhý manžel dědičky
Gertrudy Herman Badenský &v zemi se začaly vzmahat nevazanost a rozbroje,
zvolili stavové rakouští, mezi nimiž jmenovitě Chuenringové byli horlivými straníky
Přemyslovců, za vévodu markraběte moravského Přemysla Otakara. Nový vévoda
vstoupil ještě téhož roku 1251 vojensky do země a ve Vídni se ujal vlády nad Ra
kousy, číně zaroveň kroky k dosažení vlády nad Štyrskem. Leč Bela IV., kral uher
ský, s nímž Přemyslovci dotud žili v dobré shodě, nepřál svému sousedu tak velikého
přírůstku moci; dal si postoupiti od Gertrudy dědická.práva a zvedl naroky nejen
na Štyrsko, ale i na celé dědictví babenberské; o ně pak bylo v následujících letech
vedeno několik těžkých válek. Tu se cítil i Přemysl nucen podepříti své právo k vé
vodství ještě jinými důvody a pojal za choť 23letý 461etou Markétu, sestru Bedři
cha, posledního Babenberka a vdovu po králi Jindřichu VII., žijící v dominikánském
klášteře ve VViirzburku. Svatba byla slavena v Hainburku v únoru 1252 za skvělé
účasti panstva ze zemí Přemyslových nevyjímaje ani Štýrska, a Markéta vložila do
rukou svého chotě vzácné pergameny, jimiž císařovépotvrzovali Babenberkům drže
ní Rakous i Štyrska.
Leč již v květnu nenadále zaplavil Bela Otakarovy země lehkou jízdou po celé jeu.
jich šířce,že se zdálo, jako by se hrůzy tatarského vpádu opakovaly. Nepřipravený
Přemysl stěží odháněl od hradů a měst loupeživé houfy. R. 1253 utvořil Bela proti
Přemyslovi velkou koalici některých polských knížat, Daniele Haličského a Oty Ba
vorského, &.jeho země byly napadeny z několika stran. Polské knížata oblehla Opa
vu, Bela sám Olomouc. Zle řádila jízda divokých Kumanů; leč hradby Opavy i 010
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mouce odolaly. Přemysl sam hájil Rakous a Štýrska. Tu se vložil Inocenc IV. s celou
vahou své autority mezi válčící strany ve prospěch míru a hrozil Belovi těžkými
tresty, nevrátí-li se v pokoji domů. Mír byl ujednan v Budíně. Přemysl podržel Ra—
kousy &.severní kusy Štýrska, jmenovité Travensko, jež se stalo zakladem „Horních
Rakous“. Ostatní Štyrsko připadloBélovi a ten tam ustanovil za spravce svého syna
Štěpána.
V prosinci téhož roku 1254pomahal Přemysl jízdou do Prus Německému řádu obra

„. cet zatvrzelé pohany na křesťanskou víru, jiným arci způsobem než kdysi sv. Voj—
těch. K Přemyslovi se přidali jeho svatové Jindřich Míšeňský a Ota Braniborský a
jiná.německá knížata, takže kňžácké vojsko vzrostlo na 60.000jízdnýoh. Český kral
výpravu vedl jako nejmocnější kníže německý a hlava papežské strany. Tyto jízdy
byly podnikány v době tuhé zimy, kdy četné močály a řeky se překlenuly ledovými
mosty. Prusové byli poraženi, haj, v němž byl umučen sv. Vojtěch, posekén, dřevo
rytiny a modly pokéceny, četní Prusové zchvaceni strachem se dali pokřtít. Jako
opora dalších výbojů byl vystavěn na řecePregole hrad, jenž na počest českého krále
byl nazván Královec - Kóm'gsberk. Druha výprava. podniknuté. od něho na Litvu
r. 1267, potkala se pro mírnou zimu a rozmoklé cesty s nezdarem.
Koncem r. 1259propukla ve Štyrsku dlouho tlumené. nespokojenost s uherskou vla
dou. Štyrští stavové nabídli knížecí stolec Přemyslovi, v jedenácti dnech vypudili ze
země uherské posádky a o vánocích mu složili ve Štýrském Hradci slib poslušnosti.
Kral jim zanechal jako hejtmana Voka z Rožmberka. Mezi Přemyslem a Belou IV.
vzplanul znovu boj, do něhož byla stržena polovice Evropy a v němž byla postavena
vojska nebývalé velikosti. Na straně uherského krále stali opět Boleslav, kníže kra—
kovský, Daniel Haličský, Srbové, Bulhaři, Valaši, i tatarský chan Burundaj. Bela
vedl do boje celkem 140.000 mužů. Otakar sebral hotovost zemí českých, rakous
kých, pomocné sbory knížat slezských, Jindřicha Míšeňského, Oty Braniborského,
příbuzných vévod korutanských, celkem 100.000bojovníků, mezi nimi 7000 jezdců
českých, od hlavy k patě v železo oděných. Vojska ležela proti sobě rozdělena řekou
Moravou a žádné si netroufalo u přítomnosti nepřítele přejíti na druhou stranu, bo
jío se nehody. Když už dlouhé vyčkávání unavovalo, vyzval Přemysl Belu, ať buď
sám přejde přes řeku, nebo ať jemu dovolí nerušeně se přepraviti, aby v rovině svedli
poctivý boj po způsobu rytířském. Bylo tedy ujednáno příměří,Přemysl couvl k se
veru a uherské vojsko přešlo přes Moravu. Tu zpozoroval princ Štěpán, že se české
oddíly při couvání příliš od sebe vzdalin a započal boj 12. července před vypršením
příměřínenadálým útokem na střed českého vojska u Kressenbrunu, kde stal král
se 7000 železných mužů.
Nebe bylo toho dne z počátku zakalené; najednou vysvitlo z oblaků slunce a v jeho
paprscích se zaskvěl pozlacený hrot svatováclavského kopí. Z tisícorých hrdel za

. znělo: „Hospodine, pomiluj ny!“ V boji se ukázala převaha těžkého rytířstva nad
lehkou jízdou uherskou; její útok byl odražen a též plachý lid kumanský byl roze
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hnán. Červencový den se náramně rozehřál a hustě mraky prachu zvířenénesčetným
koňstvem zahalovaly bojiště. Když konečnědorazily na bojiště i ostatní sbory rychle
svolávané, přešliČechové od obrany k útoku. Polokruh uherský byl na několika mís
tech prolomen a celé nepřátelské vojsko hnáno do řeky Moravy. Asi 14.000 jich uto
nulo v jejích vlnách, takže se proudy vod zastavily pro množství lidských těl i mrtvol
koní a Čechové přes ně přešli jako přes most na levý břeh, stíhajíce prchající nepřá
tele. Jeden z tatarských knížat nabízel tolik koní výkupného za svůj život, kolik měl
vlasů ve kštici; leě nikoho nebylo ušetřeno, kdo nestačil utíkati. Princ Štěpán byl
raněn. Král Bela s hrůzou pohlížel s levého břehu na zkázu svého vojska. Zanechav
tábor se všemi poklady na pospas nepříteli, dal se na kvapný útěk a byl stíhán až
do Bratislavy. Nečítaje utonulých, krylo bojiště 18.000 nepřátel. Bela se zřekl Štyr—
ska, umluvené sňatky měly utvrditi přátelství obou rodů. Dne 22. srpna vítala Praha
slavně svého krále, jenž dobyl jednoho z největších vítězství v našich dějinách.
Jeho sláva se rozlétla po celé Evropě. Tataři jej nazývali králem železným, majice
v dobré paměti jeho železné muže; na západě slul králem zlatým pro nádheru dvoru
a velkou štědrost. Svatý Ludvík, král francouzský, mu poslal darem trn z koruny
Kristovy. „Trnovou korunou“ nazval král cisterciácký klášter založený v jižních
Čechách r. 1263, podle slibu učiněného za války. Lid však nazval pomník králova
úspěchu „Zlatou korunou“ podle zlatého pouzdra, v něž byla ona vzácná relikvie
uložena. Poblíž bojiště založil město Marcheg.
Přemysl, vida se zbavena naděje, že by mu stárnoucí Markéta odchovala dědice, vzal
si za záminku její řeholní slib a dal svůj manželský svazek s ní biskupským soudem
v Praze prohiásiti za neplatný. Myslil také, že už nepotřebuje jejích dědických práv
k alpským zemím, jež držel jako vítěznou cenu dvou těžkých válek se žárlivým sou
sedem. Hned nato slavil v Bratislavě sňatek s Kunhutou, vnučkou Belovou, dcerou
Rostislava, knížete ruského, jenž prchl před Tatary a byl uherským místodržícím
srbského kraje Maěvy. Po třech letech byly slaveny oddavky Kunhuty Braniborské,
Přemyslovy neteře, s Belou, princem uherským, nedaleko bojiště kressenbrunského.
Svatbu vystrojil český král, a to s takovým přepychem, leskem a hojností, za tak
četné účasti ze všech okolních zemí, že se o ní až v dalekých zemích vypravovaly
pravé divy.
R. 1265jmenoval král Richard Cornvallský Přemysla svým náměstkem neboli viká
řem v říšiaž po řeku Rýn a Přemysl obsadil téhož roku Chebsko jako věno své matky
Kunhuty Štaufské. Po svém bratranci Oldřichuz rodu Sponheimů zdědil Korutany
a Kraňsko. Rozhodující vliv vykonával v duchovních knížetstvích akvilejském a salo
burském. V Opětovných válkách s nástupci Bely IV. zmocnil se některých hradů na
Slovensku, dočasně myslil i na výboje v daleké Litvě. Přemyslovi bylo usnadněno
zbudování české velmoci mdlobou německé říše, v níž se stal daleko nejmocnějším
knížetem. V Němcích od smrti Bedřicha II. (1250) a vůbec od zaniku štaufského
rodu nebylo vlastně krále a doba ta sluje interregnem neboli mezivládím. Vilém Ho
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Stahování:
na východ.

Zakládání
venue.

landský (1' 1256), Richard Cornvallský (1' 1272) i Alfons Kastilský (1' 1284) byli ně
meckými králi jen podle jména. R. 1262bylo Otakarovi řádné držení Rakous i Štyr
ska potvrzeno od krále Richarda.

Král Přemysl své království nejen rozšířil, ale též hospodářsky povznesl zakládáním měst, měs
teček a vsí. Zeplavil Čechy i Moravu přívalem německého obyvatelstva, jež se tehdy vůbec
dralo na východ, jak do krajin polabských, tak do podunajských, do Uher i na Balkán. Po
souvání národů na východ je pro středověk zjevem zrovna tak příznačným, jako stěhování za
moře do Ameriky po roce 1500. Ve středověku se dostavilo dosti záhy poměrné přelidnění, a tu
se hrnuli Romani za křižáckých výprav do orientu, Slované postupovali od Dněpru k Uralu a
Severnímu moři, cela masa evropského lidstva se sunula na východ, poněvadž mořské cesty na
západ za oceán ještě zahaloval neproniknutelný zavoj. Naše československé,vlast byla cílem
západních vystěhovalců jednak pro své rudné bohatství, jednak pro dostatek půdy ještě ne
obdělané, jmenovitě lesní půdy při pomezí a v horských krajích na Slovensku.

. Města rozkvetla ve středověku nejdříve ve Francii, pak procitla v Německu města
v Porýní &Podunají, kde proudil městský život již v době římské, ale byl zasypán
ssutí &.rumem za stěhování národů. K nám byl přenesen tento pokročilý útvar spo
lečenského života německými kolonisty; ti u nás vyměřili náměstí, kolem něho si
vystavěli měšťanské domky, to celé obehnali hradbami a příkopem, provozovali ře
mesla &.obchodfpodle předpisů cechovních aneb se ponořovali do útrob země, slídíce
po drahých kovech. Města vznikala obyčejně pod hrady, kde předtím stávala pod
hradí, to jest osady s obyvatelstvem nevolným, pracujícím pro trhy, jež se v pod—
hradich odbývaly. Když kral zakládal r. 1257Menší město pražské, praví kronikář,
že vypudil Čechy a usadil tam cizince.

Města nebyla příliš velké; která měla 100-120 měšťanských domů, náležela již k větším. Ale
velký byl jejich význam sociální, kultumí, hospodářský i vojenský. Měšťanstvem vznika nová.
vrstva společenská, sice neurozené., ale svobodné., vyplňující velkou mezeru mezi šlechtici a ne
volníky. Města jsou sídlem různých ústavů, klášterů, špitálů a škol, a měšťanstvo se stává, no
sitelem pokroku. Jsou středisky řemesel, vymsněných z rukou nevalné čeledi, jež konala ře
meslnou robotu v Koval-ech, Štítarech. Kolodějích, Košířích, Mydlovarcch, Žernosekách atd.
Hradby měst, hájené měšťanstvem, jsou silnou oporou králi proti vzdorné šlechtě ».královský
podkomoří, spravce důchodů, plynoucích z měst do komory královy, stává se jakoby ministrem
financí. Podkomoří dosazoval konšely a rychtáře, později si je měšťanstvo svobodně volívalo.
Větší zločiny soudíval dvorský sudí. Města se spravovala právem norimberským a magdebur
ským.

Za Přemysla II. vzniklo v naší vlasti i mnoho německých vesnic, a to nejen v po
hraničním páse, urvaném širému dotud pomeznímu pralesu, ale i ve vnitrozemí. Tyto
rolnické osady nebyly velké. Měly po 5-20statcích; a poněvadž jim byly na několik
let prominuty poplatky, t. j. dostaly lhůtu, bývaly často nazývány prostě Lhotami.
V Čechách a na Moravě je různých Lhot a Lhotek do 400, na Slovensku Lehot &
Lehotek 46. Cizím kolonistům byla propůjčována půda za příznivějších podmínek
než domácímu obyvatelstvu. Domácí podsedky mohl pán s dílců jim odevzdaných
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sehnati kdykoliv; cizím'kolonistům však bývala půda dána v dědičný pacht či ná
jem (emfyteuse), a plnil—linájemce své závazky, nemohl statek ani jemu ani jeho
dědicůmlbýti vzat. Statky těchto přistěhovalců byly větší než podsedků domácích,
jak naznačuje slovo lán, t. j. Leben; měly 50-150korcůšvýměry. Tehdy u nás zobec
nělo orání železným pluhem. Posléze byly tyto nové osady ustavovány jako nejnižší
správní jednotky. Vůdce kolonistů se stával rychtářem, bydlel ve velké rychtě, jíž
bývaly přiděleny dva lány, a rychtář rozhodoval a soudil menší sporné případy osad—
níků; o těžkých rozhodovala vrchnost.

Ponenáhlu byli i domácí peddaní převádění na lepší právo „německé“ a jejich poměr !: vrch
ností byl upraven podle zásad práva „zákupného“ či emfyteuse. Tak u nás vznikl stav selského
poddaného lidu celkem ze trojího druhu sedláků. Předně to byli nevolníci půdou od pána na
daní, pak cizí přistěhovalci, konečně mnozí svobodníci či zemané, kteří se dali dobrovolně pod
ochranu velmožů a stali se jejich vesely neboli many, aby tak unikli závislosti na tvrdých kas
telánech, kteří pak pozbývali nad nimi pravomoci. Závazky umanů, kteří se tak utekli pod
ochranná křídla vrchností, byly velmi mírně. poněvadž seděli na zděděné půdě a proto sluli
lieredes - dědici. Ponenáhlu se však postavení těchto dědiců zhoršilo, postavení původních ne
volníků zlepšilo; století vyrovnan rozdíly různorodých poddaných a oni splynuli v jednolitý,
polosvobodný selský stav. Před husitskými válkami se jim vedlo dobře; platili pánům hlavně
dávky peněžní, obilí mělo v četných městech dobrý odbyt, robot bylo málo, poněvadž bylo
málo panských dvorců.

Konečně rozdělil král Chebsko, Loketsko &Trutnovsko v manské statky svým lení
kům, kteří si tam uvedli kolonisty. Chebsko, jež k Čechám ještě trvale nepatřilo,
bylo proudem přistěhovalců poněmčeno již ve 12. století; z tohoto koutu pronikla
německá národnost do Čech nejhlouběji. Malí leníci byli usazování i kolem větších
hradů, na nichž konali vojenskou službu. Tak vznikla vedle pánů a rytířů šlechta
lenní, podléhající zvláštnímu soudu na hradě pražském.
Ústava krajská neboli hradské. se cele rozvrátila a práva kastelánů přešlana vrch
nosti. Pod správní a soudní pravomoc krajských úřadů patřili před husitskými vál
kami asi jen svobodní drobní zemané. Jinak zbyl kastelánům po krajích policejní
dozor a stíhání zemských škůdců. Páni vedli své pře před soudem zemským, jejž
Přemysl na začátku svého panování oddělil od zemského sněmu, osadil vyšší šlech
tou a založil při něm zemské desky, do nichž byly zapisovány všechny soudní vý
roky. Na Moravě byly zemské desky v Brně i Olomouci, kde moravský zemský soud
střídavě zasedal.
Přemysla následovali v tomto hospodářském podnikání velmoži světští i duchovní.
Města založená od krále slula královská a-byla poddána přímo jemu samému; města
založená od velmožů slula poddanské, zůstalať v poddanství své vrchnosti. Bruno,
biskup olomoucký,zrodu hrabat “ ' ' ' Ú “* ' ých, přednídůvěrník krá
1ův,kolon.isova1Jeseník a zřídilsi 601eníků s povinností rytířské služby; přidělil jim
kusy církevní půdy a v jejich čele se účastnil výprav po boku králově. V Kroměříži,
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středisku své hospodářské správy, založil kapitulu a chrám sv. Mořice, v němž byl
i pochován (l281). Založil města Brušperk, Místek, Příbor. - Rožmberská města byla
Krumlov, Třeboň, Jindřichův Hradec. Benešovici kolonisovali Kravařsko. Mnoho
kolonistů povolali na své statky cisterciáci a premonstráti.
V Čechách bylo založeno před husitskými válkami celkem 30 královských měst: Sta—
ré, Menší a Nové Město pražské, Beroun, Mladá Boleslav, Něm. Brod, České Budč
jovice, Čáslav, Domažlice, Cheb, Chomutov, Kadaň, Klatovy, Nový Knín, Kolín,
Kouřim, Kutná Hora, Litoměřice, Loket, Louny, Most, Nymburk, Písek, Plzeň, Ra—
kovník, Stříbro, Sušice, Tachov, Ústí nad Labem, Žatec, Hradec Králové, Chrudim,
Jaroměř, Nový Bydžov, Dvůr Králové, Mělník, Polička, Trutnov, Vysoké Mýto. Dů
chody z posledních devíti měst, někdy ne všech, odkazovali králově ovdovělým krá
lovnám, a proto slula městy věnnými. V době pohusitskó byl na královská město
povýšen Tábor, Český Brod, Pelhřimov, v 16. století Jáchymov, Příbram a j. - Měst
poddanských bylo v Čechách v předhusitské době jistě dvakrát tolik co královských.
Na Moravě.bylo královských jen sedm: Brno, Olomouc, Jihlava, Znojmo, Uničov,
Litovel a Uherské Hradiště; 63 měst moravských uznalo nad sebou v XIV. století
vrchní soud brněnskýř)
Z celého je zřejmo, že hospodářský rozmach v našich zemích byl v té době neoby
čejně velký. Obyvatelstvo v Čechách se skoro zdvojnásobilo, a dík technickým vy
moženostem, jež kolonisté přinášelize západu, klidila se z lánů bohatší úroda, z útrob
zeměvyvěral neutuchající proud drahého kovu, blahobyt vzkvétal. Pohraniční hvoz
dy prosvítaly, kulturní kvas se přes ně valem přeléval do české kotliny. Měšťané zá—
vodili ve výstavnosti gotických chrámů, radnic, věží a bran. Praha, Roudnice 8.Písek
patřily k 27 evropským městům, jež se honosila velkými kamennými mostyf) Hrad
by měst rostly do výše na všech stranách, chráníce nejen jmění měšťanstva, ale i je
jich německý ráz; města byla silnými oštěpy, vraženými do těla české národnosti a
bylo otázkou budoucnosti, zda národ města stráví, t. j. zda je počeští, či zda bude
od nich udušen, jako polské obyvatelstvo v dnešním Pruském Slezsku. Král voláním
cizích kolonistů urychlil z ňnaněních důvodů hospodářský rozvoj země, ke kterému
by byl národ po čase dospěl vlastními silami.
Ještě pronikavěji a nebezpečnějinež Čechy a Morava bylo zasaženo kolonisační vlnou

_ Slovensko!) Již v X1. století byly uváděny do západních i východních jeho krajů
vojenské posádky mongolských Polovců, Pečeněhů a Maďarů k nově zřizovaným
královským hradům. Tak vznikl na dolním Hnilci Abův Novohrad (Abaujvar), dále
Šaryš (Sarošujvar), Spiš (Szepesujvar), Hrádok (Liptoujvar), Užhorod (Ungujvar),
později Gemer, Zvolen, Orava atd. Tyto hrady byly střediskynově vznikajících komi
tátů a vojenští i hospodářštízřízencipřinich ustanovení stávají se lenní šlechtou.
Leč nejsilnější příliv kolonistů spadá do XIII. století. Tehdy se stěhovali na Sloven
sko především Němci a založili tam skoro všechna města od Bratislavy až po Košice;
zabírali i širé plochy venkova. V jejich rukou byly skoro všechny důlní podniky,
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vzniklé v hornaté, lesní oblasti středního Slovenska. Tento kraj byl dotud rozlehlým
lovištčm arpadských princů, přičinlivostí Němců se však nyní proměnil skoro v je
diné kutiště, v němž se těžilo velké množství zlata, stříbra, mědi a jiných kovů.
Kremnice založena již r. 1100,byla roku 1328nadana pravem kutnohorským a pro
slula. mincovnou, v níž se razily zlaté dukaty. R.. 1255 bylo od Bely IV. založeno
nejkrásnější slovenské město Banská Bystrica, Banská, Štiavnica byla po tatarském
vpádu nadana právem jihlavským, Žilina ve XIV. století právem těšínským. Ružom
berok se jmenuje r. 1339. O německé osadě pod hradem Bratislavou se děje první
zmínka r. 1204.Inocenc III. tehdy dovolil, aby se do ní přeneslos hradu proboštství.
Rozsáhlejších městských prav nabyla po vypaleni Otakarem 11.Nitra nabyla měst
ských prav r. 1258.
Ve Spišsku vystavěli Němci 24 královských měst; nejpevnější byla. Levoča. 'l'Jřináct
z nich bylo od krále Zikmunda zastaveno Polsku a teprve r. 1771byla vrácena uher
skému kralovstvi.
Němečtí kolonisté učinili obytným i širé poříčídunajské a dolní jeho přítoky, nasu
tím ochranných hrází proti záplavám. Mohutné valy místy i trojnásobné se táhnou
od Bratislavy ke Komamu v délce 100km &daly jméno Žitnému ostrovu (Schůtt
insel). Hrazemi byly sevřeny i dolní toky Váhu, Žitvy a Nitry až po Nové Zámky.
Úrodný pruh země, zabezpečený proti povodním, byl zalidněn Němci a Maďary.
Kolonisací vzniklo nynější velké Slovensko, národnostně pestré, hospodářsky pokro
čilé, kulturně vyspělé. Pozbylo arci národní jednolitosti, &že neutrpěl slovanský jeho
raz ještě víc, za to děkuje jednak tomu, že na severu sousedí se zeměmi slovanskými,
jednak silnému vzrůstu své populace. Neboť i slovenské &ruské obyvatelstvo pro
nikalo do střední horské oblasti, vsakalo do měst, chápala se živnosti a domáhalo se
městských prav. Starousedlé měšťanstvo německé však nechtělo připustit Slováky
a Maďary do cechů, mezi konšely, ba bránilo jim zakupovat se v městech a stavět
si tam domy. R. 1608 uzákonil uherský sněm rovnost všech tří národností v nabý
vání městských prav. R. 1609 stanovil pokutu 2000 dukátů těm městům, jež by
onoho zákona. nešetřila. Roku 1613 ji zaplatila Banská Bystrica.“)
Přemysl, slavený jako vzor rytířských ctností, panoval tak šťastně přes dvacet let,
pořádaje svůj stát, prostírající se od Krkonoš k Adrii, &jen občas zavítal na pražský
hrad. Ten dal Opravit a silně opevnit baštami a věžemi, z nichž pouze dvě - Mihulka
a Daliborka —dosud strmí nad Jelením příkopem. Jeho konec byl tragický; ač usta
novoval za hejtmany a správce v alpských zemích jen české pany, přece k české
národnosti velké lásky neměl. Jeho matka byla štaufská. princezna, on otevřel ně—
meckému živlu do Čech brany dokořán a učinil z nich zemi dvojjazyčnou, a přece
se Němcům nezavděčil. Toužil po německé a císařské koruně; za jejím leskem nesla
se jeho ctižádost, ona se měla stát pevným poutem statu jím založeného, jej zabez
pečit a jeho politický úkol dovršit. Knížata německá,však volila v poslední době za
krále panovníky slabé nebo vzdálené, aby jich nemusela poslouchat; a proto Pře
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mysla.,nejmocnějšího vládce v německé říši a střední Evropě, za krále míti nechtěla;
byl jím přílišmocný. Štěstí mimoto budí závist. Ludvík Falcký a Ludvík Bavorský
byli jeho hlavními nepřáteli. A Přemysl měl dosti nepřátel i doma. Velcí i malí ho
museli poslouchat a dbát zákonů, král tvrdou rukou ohýbal hřebínekbujným velmo
žům a donutil je vydat hrady a zboží, jež jim Václav I. lehkovážně rozdal a zastavil.
Vítkovicům odňal Hlubokou a Hradiště (Ústí nad Lužnicí) a do jejich rozsáhlých
držav vrazil jako klíny město Budějovice a klášter Zlatou korunu.
R. 1272zemřelRichard Cornwallský a za jeho nástupce byl vyhlídnut hrabě Rudolf
Habsburský; měl nad horním Rýnem dost velké panství a s Přemyslempodnikl vý
pravu proti Prusům. S pominutím českého hlasu byl zvolen v září r. 1273ve Frank
furtě za krále. Sněm dále prohlásil, že všechna odumřelé,říšská léna, počínaje rokem
1246,mají býti říši vrácena. Rudolf tím byl pověřenúkolem vyvrátit vzrostlou moc
českého krále. Přemysl rychle skončil válku v Uhrách, podržev některé pohraniční
hrady na Slovensku, &.stěžoval si papeži Řehoři X. na pominutí svého hlasu při
volbě ve Frankfurtě; také protestoval proti zvolení Rudolfa, neznámého prý dosud
hraběte. Když se však Rudolf vzdal všech štaufských plánů na panování v Italii,
uznal jej papež za krále a vyzýval Otakara, aby učinil podobně, nabízeje se mu
zároveň za soudce ve sporu o alpské země, jež měl říši vydatí. Bylť Přemysl
hlavou papežské strany a Rehoř X., ctěný v církvi jako svatý, byl ochoten mu
prokázat podobné služby jako Inocenc IV., jenž r. 1254 rozdělil babenberské dě
dictví mezi ním a Belou IV. Přemysl však nabízené služby odmítl, Rudolfa za krále
neuznal, nepřátelské hnutí proti sobě v alpských zemích přísně potlačil a chystal
se k válce.

Leč Rudolf, vysoké postavy a orlího nosu, byl neméně statečný a chytrý než jeho
sok, jehož hvězda počala blednouti. Po marném vyzývání, aby se Otakar podrobil
a alpské země vydal, sjednotil Rudolf ve svém táboře žárlivé jeho sousedy i vnitřní
odpůrce a v červnu r. 1275vyhlásil naň na říšském sněmu v Augšpurce říšskou klat
bu. Když i ta vyzněla naprázdno, sebral Rudolf říšskou hotovost a mířil r. 1276 do
Chebska, kdež jej Přemysl očekával na Tepelské pláni. Tu se podařilo Rudolfovi zís—
kati na svou stranu Jindřicha Bavorského, čímž se mu otevřel vstup do rakouských
zemí; vniknuv do vnitra. Přemyslovýeh držav, oblehl v říjnu město Vídeň. Město
toto zavřelo před Rudolfem brány, stojíe pevně při Otakarovi, jenž při nedávných
požárech prokázal měšťanstvu velké služby. Ale tábor Rudolfův u Vídně rostl pří
chodem alpské šlechty, jež po vypuzení českých posádek spěchala pod prapor no
vého zeměpána. Přemysl se dal kvapně na pochod ze západních Čech do Rakous;
cestou však vypukla vzpoura v jeho vlastním táboře. Vítkovici, vedení Závišem
z Falkenštejna, pak Boreš z Ryzmburka (Rudolf prohlašoval celkem 16 velmožů za
své spojence) odtrhli se se svými zástupy od králova vojska &jali se hubiti statky
jeho a jeho přátel, povolujíce zášti v chvíli nejrozhodnější. Přemysl vida, jak mu
mizí půda pod nohama, mělt' jeho odpůrce kolem sebe několikanásobnou přesilu a
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z východu seblížilo vojsko Uhrů a Kumanů, podrobil se nezbytnosti. Zřeklse vlády
nad alpskými zeměmi a nad Chebskem, vrátil pohraniční hrady na Slovensku, uznal
Rudolfa za německého krále a na ostrově v řece Dunaji přijal od něho obvyklým
obřadem Čechy a Moravu v léno 26. “listopadu 1276. Zároveň byl umluven sňatek
mezi ditkami Přemyslovými, Václavem &Anežkou, a Rudolfovými, Hartmanem a
Gutou, jíž zprvu určil za věno Dolní Rakousy po Dunaj, ale později jen Chebsko.
Král český a uherský dlouho boj0vali o dědictví babenberské; moc Přemyslova byla
stálými válkami přecejen oslabena, Rudolf přišeljako tertius gaudens. Česká velmoc
byla jako by mezi dvěma žernovy rozdrcena.
Po smutném pádu následovaloještě smutnější zahynutí. Přemysl byl po matce Kun
hutě z hrdého &tragicky zahynulého rodu štaufského a sám také neušel podobnému
osudu. Dva kohouti se nesnesli na jednom dvoře. Přemysl byl stále dosti mocný &
nemohl svého pokoření zapomenout. Těžce nesl, že Rudolf se zdráhal potvrdit velké
privilegium z r. 1212 a že držel ochrannou ruku nad zrádnými velmoži; byli sice do
mírové smlouvy pojati, král jim však nemínil tak snadno jejich pych prominout. Hra,
dy Vítkoviců byly zteěeny, Záviš a jeho bratři prchli ze země. V říjnu r. 1277 byly
vyměněny trpké listy, nepřátelství propuklo znovu a Přemysl vsadil znovu na zálud—
nou hru válečnou svůj život &.blaho svých poddaných. Nejprv se rozpředl úpomý boj
diplomatický o spojence. Při Přemyslovi stála. některá knížata severoněmecká, jme
novitě jeho synovec Ota Braniborský, knížata slezská, v Rakousku zvláště Chuenrin
gové; jiná knížata pohnul Přemysl alespoň k neutrálnosti, takže Rudolf vedl do boje
hlavně hotovost alpských zemi. Oba králové měli kolem sebe po 30.000 mužů. Ladi
slav Uherský však přivedl Rudolfovi snad 45.000lehké jízdy. Za těchto okolností nc
zbývalo, než zůstat na Moravěa vésti válku obrannou na hradech a za hradbami měst,
proti nimž byla rytířská. vojska bezmocná &v poli dlouho nevydržela. To se však
nesrovnávalo s Přemyslovýminázory o boji; znal jen polní bitvu, v níž jako v turnaji
bojuje muž proti muži.
Vpadl tedy do Rakous a tam se u Důmkrut na Moravskémpoli v pátek 26.srpna 1278
na den sv. Rufa vojska srazila. Byv varován před zradou, vstoupil v předvečer mezi
vůdce &rozhaliv hruď vyzýval je, už raději na něm samém vykonají nešlechetný čin,
než aby se zítra staly tisíce obětí zrady; všichni přísahali věrnost. S počátku levé
křídlo Otakarovo postupovalo vpřed, až záloha šedesáti těžkooděných dala boji obrat
pro Čechy nepříznivý. Milota z Dědic se choval zrádné nebo zbaběle a dal se se zálo
hou předčasně na útěk. České vojsko bylo obklíčeno se všech stran, a když Přemysl
viděl, že je bitva prohrána, vrhl se v nejlítější seč, až vysílen klesl s koně. Byl by se
octl v zajetí, ale tu se přihnal Berthold Schenk z Emerberku, jehož bratra rozkázal
král kdysi pro zločiny popraviti, a ten vykonal na bezbranném pomstu, ubodav jej
se svými tovaryši sedmnácti ranami. Tak sešel se světa slavný kdys Přemysl Otakar
II., teprve v 48. roce svého věku. Porážka Čechů byla úplná; 12.000 mrtvol krylo
bojiště, několik tisíc bylo zajato, někteří utonuli v Moravě. Tělo nešťastného krále je
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uloženo u sv. Víta. Cisterciáci zlatokorunští pořídili v tamním chrámě svému zakla
dateli krásný náhrobek.

V našich dějepisech se přilévá do těchto beztoho smutných události ještě hořkéhopelyňku tvrze
ním, že papež Mikuláš III. vydal na českého krále klatbu. Byla, to válečná lest nepřátel. Roz
hlaěovali, že český král je vyobcován z církve, aby od něho odvrátili spojence. Papež však naň
klatby nevydal.") Nanejvýš se možno tázat, upadl-li král v tak zvanou klatbu nominální, která
zvláště za středověku bývala připojena k mnohým přečinům a skoro ke všem smlouvám. Tak
upadal v církevní klatbu ten, na koho byla vydána klatba říšská;ta byla ovšem nad Přemyslem
vyslovena. Dlužno však míti na paměti, že Přemyslhájil svého dobrého práva, celistvosti svého
království, jež zrádni pánové &Rudolí chtěli roztříštit. Proto je celá ta věc nejistá.

VÁCLAV II. (1278-1305)

Otakar strhl svým pádem i naši vlast s výše blahobytu v propast neslýchané bídy.
Rudolf vešel do bezbranné Moravy, kde jeho vojsko řádilo a on přijímal hold němec
kých měst, jež se mu ochotně poddávala. Odtud postoupil až ]: Čáslavi, ale čeští páni
a Ota Braniborský se postavili u Kolína k obraně. V říjnu byla ujednána smlouva,
podle níž Rudolf podržel Moravu k hrazení válečných útrat. V Čechách na tutéž dobu
byl ustanoven za správce a poručníka sedmiletého Václava Ota Braniborský. V pro
sinci byly v Jihlavě slaveny svatby Václava s Gutou, Anežky s Rudolfem, ditek sed—
mi a desítiletých, jež do dospěléhověku byly chovány u svých rodičů. Rudolf si tím
připravoval cestu k přemyslovskému dědictví.
Ota Braniborský byl synem Otakarovy' sestry Blaženy, jež dostala věnem Horní Lu—
žici. Otovo vladařoni bylo neblahé; v zemi nastal zmatek a boj všech proti všem, ci
zinců proti domácím a domácích mezi sebou. Ota sám si počínal jako zemský škůdce
a násilník; jeho prvním činem bylo, že oloupil svatovítský chrám a královský hrad.
Kunhutu i Václava dal odvézti na hrad Bezděz &tam je střežiti. Kunhutě se sice po—
dařiloprchnout na Moravu a.usadit se v Hradci u Opavy, kde se záhy obklopila stkvě
lým dvorem, jehož přední zdobou byl Záviš z Falkenštejna-. Václava však vzal s sebou
Ota v srpnu 1279 do Branibor.
Správu zeměvložil do rukou Gcbharda, biskupa braniborského, a na pomoc mu poslal
houfy žoldnéřů, aby jimi udržoval nepokojný národ na uzdě. Ti však přopadali z hra
dů a měst vsi, dvory a kláštery, a mnohdy je tak důkladně vydrancovali, že v nich-.
nezbylo zrnka, chlupu, ni pírka; některé kláštery byly úplně zničeny. Do země se
hmula jak k padlěmu tělu všelijaká bludná chasa &loupila. Též šlechta.uchvacovala
královské i církevní statky. Vítkovici zpustošili klášter zlatokorunský a spálili Budě—
jovice, opory královy moci. Za bojů mezi šlechtou a královskými městy, jejichž měš
ťané nejen odráželi útoky, ale podnikali i výpady na šlechtické statky a hrady, valně
ochladla v panstvu láska k němectví, v níž nápodobili královský dvůr. Za obccnónc
jistoty ležela půda ladem; r. 1281se dostavil velký hlad, takže chudí majetným odná—
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šeli hrnce s chnišť, lidé jedli kůru, kořeny, těla lidská i zvířecí. Z nepřirozené výživy
vznikl mor, jenž zachvacoval lněné i syté. Když nestačily hřbitovy, bylo kolem Prahy
vykopáno osm velkých jam &do každé uloženo víc než tisíc mrtvol. Země vypila ka
lich hořkosti na dno. Rok 1282 přinesl opět hojnou úrodu. Morava již pro Rudolfa
spravoval biskup Bruno, zůstala těchto běd ušetřena.
Zemský sněm, na nějž byli za těchto mimořádných okolností voláni i zástupcové
předních měst, vymohl na Otovi, že již r. 1281ustanovil v Čechách za svého náměst- "
ka pražského biskupa Tobiáše z Bechyně. Také slíbil, že ještě téhož roku vrátí zemi
vězněného prince, dostane-li 15.000 hřiven výkupného. Když mu byla žádaná suma
vyplacena, žádal ještě nových 20.000 hřiven; i ty mu byly slíbený, ale král Rudolf
prohlásil požadavek ten za nezákonný. V květnu r. 1283se blížil dvanáctiletý princ
k rodnému sídlu svých předků. Měšťanstvo i duchovenstvo mu vyšlo vstříc a za zpě
vu jej vedlo k brcbům českých dědiců. Zářící úsměv na tváři králevicově věstil na
vrácení lepších časů.
Puzen' jsa citem synovské lásky povolal k sobě z Moravy matku Kunhutu a na její
přímluvu připustil ke dvoru i jejího milce Záviše. Jeden z předních původců Pře—
myslova pádu se stal hofmistrem. Bavil prince prázdnými hrami, své příbuzné a stra
níky dosadil na zemské úřady, odpor protivné strany lámal brannou mocí, ale též
zemské škůdce &rušitele míru neúprosně stíhal. Záviš byl vynikající muž, stkvějící
se vzácnými dary ducha i těla. Kunhuta se dala jeho rytířskými půvaby tak dalece
okouzlit, že s ním r. 1284okázale slavila sňatek, prohřešujíc se tak těžce na památce
svého prvního chotě. Záviš, zrádce, zvítězil tím nad Přemyslem dokonale; zaujalt'
jeho místo v rodině a v království. Ze svého štěstí se však dlouho netěšil; již r. 1285
Kunhuta zemřelaa Václav byl od jeho odpůrců uvědomován, v čí moci jest on i jeho
země. Záviš se stal nepohodlným i králi Rudolfovi, poněvadž ve Václavovi živil ná
roky na alpské země. Proto Rudclí prohlásil, že Guty Václavovi nedá, dokud se jeho
otčím nevzdálí ode dvoru. Hofmistr nečekal na rozkaz, nýbrž samoděk složil úřad a
uchýlil se na hrad Svojanov-Furstenberk u Poličky. Tam žil velkopansky a.ještě té
hož roku slavil hlučnou svatbu s Alžbětou, princeznou uherskou, vynášeje se svazky
s panovnickými rody nad svůj stav a zamýšleje asi ze svých držav zříditi samostatné
knížetství. Ješka, t. j. J ana, jejž mu odchovalaKunhuta, dal král Václav na výchovu
Německému řádu do Prus, kde dosáhl i nějaké hodnosti.
Když strojil Záviš křtiny synu, jejž mu porodila nová choť, zval na ně okolní knížata
a též krále Václava. Tomu však bylo namluveno, že mu jeho otčím strojí úklady, že
jej láká do léčky &chce zajmouti. Václava pojal hněv i strach a rozhodl se, že připraví
nebezpečnému muži to, co myslil, že on chystal jemu. Odpověděl tedy, že na křest
přijede, bude-li od Záviše osobněpozván. I byl dřívějšíhofmistr přivítán na pražském
hradě s obvyklými poctami. Gutě přinesl darem umělý závoj, jehož ona se však ne—
dotkla, nýbrž tušíc v němskryté kouzlo,ihned na oheňuvrhnout kázala; pokládalať Zá
više za čaroděje. Když chtěl odejíti, byl prohlášen za králova vězně. „Ba ovšem,
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chci-li však,“ pravil a vytasiv meč, bránil se devíti rytířům drahnou chvíli. Konečně
byl povalen, spoután a.vsazen do Bílé věže. Soud jej odsoudil k vydání královských
hradů &pokladů, jež neprávem držel, ač předstíral, že je zdědil po královně Kunhutě.
Půl druhého roku strádal Záviš ve vězení, žalář však jeho hrdé mysli nezlomil; stráž
ným dával najevo jen vzdor a opovržení.
Jako na povel zvedla rozvětvená čeleď Vítkoviců proti králi nebezpečnou vzpouru.
Ten však měl mocnou oporu ve svém tchánu Rudolfovi. R. 1290 přivedl jeho prvo
rozený syn, rakouský vévoda Rudolf, vojenský sbor. Ale uprostřed slavnosti náhle
zemřela byl pohřben u sv. Víta. I byl v čele výpravy postaven nevlastní Václavův
bratr Mikuláš, opavský kníže, levobočekkrále Přemysla, a prý podle Rudolfovy rady
byl spoutaný Záviš voděn od hradu k hradu a bylo vyhrožováno jeho popravou,
nebude-li hrad vydán. Byl přiveden i pod hrad Hlubokou, jejž hájil Závišův bratr
Vítek. Ten však nechtěl kruté pohrůžce věřiti &Záviš se zdráhal vyzvati bratra
k povolnosti. Byla mu tedy dopřána malá chvíle k přípravě na smrt, pak byl vy
veden na lešení &.před očima obhájců byl sťat na „pokutní louce“ 24. srpna r. 1290.
Tělo bylo se ctí pochováno v klášteře vyšebrodském, založeném od Vítkoviců. Jeho
bratří Vítek a Vok opustili zemi, ostatní Vítkoviei se králi podrobili a svá zboží
zachránili.
Václav na poděkování, ale též na usmíření založil klášter na Zbraslavi, kde dotud
stával lovčí hrádek, na místě překrásně položeném na soutoku Berounky s Vltavou.
Byl to nejbohatší klášter cisterciáků v Čechách s nádherným pětilodnim chrámem
gotickým a královskou hrobkou. Slul „Aula regia“ (Kónigssaal), Čechové však zů
stali při starém názvu Zbraslav. Opat Konrád, jenž tam uvedl sbor mnichů ze Sedlce,
stal se důvěrným rádcem královské rodiny a jeho nástupce Petr Zitavský tam se
psal kroniku, jež oplývá zaslouženou chválou štědrého zakladatele aje hlavním pra
menem pro události od r. 1283-1338.
Překonav vnitřní nesnáze, dospěl král Václav věkem a v devatenáctém roce začal
panovat samostatně. Těla byl slabého a proto se nemohl stát hrdinou jako otec, ale
nadání byl vynikajícího, mysli ctižádostivé a válek se nestrachoval. Zřídka cválal
v rytířské zbroji v čele vojska, ale pak vždy s velkou okázalosti a nádherou. Skoro
neustále přebýval na pražském hradě, odtud zakládal a řídil velkou říši. Jakmile se
země zotavila, cítil těsnost zděděného království a záhy pokračoval ve velkorysé
politice svého otce, byt' jiným směrem. Jeho dvůr už nebyl tak výlučně německý
jako za posledních dvou předchůdců. Bylo na něm dosti kleriků domácích i cizích,
jichž si král vážil jako nositelů vzdělání a ve styku s nimi mnoho dohonil, co pro
nepříznivé okolností v jeho výchově bylo zanedbáno. Ve službách politických i ve
jenských používal lidí zběhlých.
Velká byla králova zbožnost; jeho hradní kaple byla proslulá pro drahocennou vý
zdobu a četné ostatky. Kleče sledoval v ní několik mší najednou i po sobě k mrzu—
tosti rádců. Zvláště' hodinky mariánské se vroucně modlíval. Celé kusy latinského
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Písma uměl nazpaměť a složil i několik německých básniček, ač číst a psát neuměl.
Na Zelený čtvrtek vždy umýval chudým nohy. Zdaleka přicházeli mniši s dlouhými
bradami a sloužili před králem mši v jazyku slovanském i řeckém a požehnavše mu,
odcházeli obdařeni almužnou a šířili za hranicemi pověst o jeho zbožnosti a bohat
ství. Nejvíc miloval cisterciáky, nazývaje je „svými mnichy“. V důvěrném jejich
kroužku na Zbraslavi hledával oddechu od vládních starostí, v jejich chrámě a v je
jich řeholním šatě si přál býti pochován. Tato zbožnost Václava II. byla upřímná
&opravdová, jako u jeho vnuka Karla IV. a jiných středověkých knížat. Přesto ne
dovedl svých náklonností vždy opanovat a občas povoloval rozmařilosti. S jeho tě
lesnou slabostí asi souvisí, že měl nepřekonatelný odpor proti kočkám &.že jej jímal
děs při jejich mňoukání. Když se ukázal mrak věštící bouři, skrýval se do skříně
s ostatky svatých.
O přepychu a lesku, jaký panoval u jeho dvora., podává nejlepší důkaz korunovace,
již král slavil 2. června r. 1297na hod Boží svatodušni, v 26. roce svého věku. Václav
ji dlouho připravoval a vedlo nesčetného lidu a domácí šlechty zúčastnilo se jí 28
světských a duchovních knížat zahraničních. Vévoda Albrecht Rakouský, králův
svak, přijel se 7.000 jízdných. Celkem se napočetlo 191.000 koní, na nichž hosté při
jeli; pro tolik totiž bylo vydáno podle notářských záznamů demií píce z královských
zásob. Krále i královnu Gutu pomazal olejem a korunami ozdobil mohučský arci
biskup Gerhard za asistence několika biskupů. Václav byl oděn v plášť složený ze
zlatých šupin, posetých drahokamy. Zlatá koruna prý stála 2.000hřiven; cenu pásu,
meče, prstenu, klobouku a jiných skvostů bylo těžko odhadnouti. Na štítu před krá
lcm neseném se skvěl český lev, zobrazený perlami na zlaté půdě; velkými rubíny
v tlapách byly znázorněny pazoury. Po skončených obřadechbyla královská hostina
na lukách, kde se nyní prostírá Smíchov. Tam byl postaven velký dřevěný palác,
ozdobený zlatohávem, a v tom bylo připraveno pro vzácnější hosty. Ostatní stolo
vali pod stany a širým nebem. Na trhu u sv. Havla teklo pro lid ze studně víno.
Po hostině sedali rytíři na koně, aby si dobyli slávy kolbou. Obecný lid tancoval po
způsobu českém i německém, kolkolem zněly písně, hlahol trub, zvuky houslí, harf
a dud. Čtyři dni častoval král své hosty. Druhého dne položil základní kámen k zbra
slavské svatyni, jež byla chloubou jeho vlády, a při tom pasoval 240 šlechtických
panošů na rytíře. Byla to korunovace, jaké Praha neviděla a jež i v dalekých zemích
budila obdiv.
Hranice českého státu se šířily za Václava II. takřka do nedozíma směrem východ
ním. Tam nechal Rudolf svému zeti k ukojení ctižádosti volné pole; v německých
zemích však nebylo pro Habsburky &Přemyslovce zároveň místa. R. 1289 mu dal
Chebsko jako věno dcery Guty. Tehdy se začala od rozervaného Polska odtrhovati
a k Čechám kloniti německá města a poněmčené větve Piastovců ve Slezsku. Již
r. 1291složila Václavovi vasalskou přísahu homoslezská knížata, vládnoucí v Těšíně,
Ratiboři a Opolí. R. 1288 zemřel krakovský kníže Lešek Černý a vdova po něm po
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zůstalá, Gryůna, byla sestrou královny Kunhuty &tetou krále Václava. Ta přemlu
vila rovněž německé měšťanstvo krakovské, že si zvolilo za pána jejího synovce,
českého krále. I vypravil se Václav r. 1292 do Krakova a přijal v biskupském chrá
mu přísahu věrnosti od měšťanstva i šlechty malopolské. Jeho vojsko proniklo dále
na východ a Václav se nazýval knížetem krakovským a sandoměřským.
R. 1291 zemřel král Rudolf a Václav žádal po Albrechtovi, vévodovi rakouském,
vrácení alespoň některých alpských zemí. Albrecht však, muž drsný a pánovitý, to
příkřeodmítl a schůzka svaků ve Znojmě skončila s velkým rozladěním. Václav volil
Adolfa Nassavského a šířil své panství i v Míšni, kde získal asi třetinu nynějšího
Saska. Když však Adolf neplnil slibů daných voličům, bylo o korunovaci v Praze
umluveno zvolení Albrechtova. Zápas obou králů však skončilmimo nadání již r. 1298
bitvou u Góllheimu v Porýní, v níž Adolf zahynul rukou svého soka.
R. 1296si vymohl velkopolský kníže Přemysl od papeže královský titul a chystal se
sjednotit celé Polsko pod svým žezlem a vyvrátit i české panství v Malopolsku. Ale
již následujícího roku byl Přemysl od svých služebm'ků zabit &Velkopolsko bylo zmí—
táno tři léta vnitřními rozbroji. Tu vypravila tamní šlechta poselstvo do Prahy, nabí—
zejíc polskou korunu králi Václavovi a též ruku Přemyslovy dcery Elišky, zvané
Rejčky. Guta, první ln'álova choť, zemřela r. 1297. I vypravil se král v létě r. 1300
na východ a dobyv Hnězdna, dal se tam v srpnu od metropolity korunovati na pol
ského králc. Všichni Piastovci, vládnoucí knížetstvími, složili mu vasalskou přísahu;
vzpírající se“Vladislav Lokýtek byl vyhnán ze země. Kvapná korunovace byla před
zvěstí krátkého panování. Polský klerus dával zjevně znáti nechuť k četným Něm—
cům v králově družině. Zanechav tam české hejtmany &posádky k zajištění pořádku
a pokoje, vrátil se Václav do Prahy.
Začátkem r. 1301zemřelv Uhrách OndřejIII. a jím vyhasl starobylý rod Arpádovců.
Část magnátů požádala Václava II., aby jim dal za krále svéhosyna. Hlavním českým
straníkem byl Matouš Čák Trenčanský, jenž si při moravských hranicích zřídil polo
nezávislýstáteček. Byla to povážlivá věc.Václav III., tehdy teprve dvanáctileté dítě,
byl jedinou nadějí rodu; a král jej měl poslat do rozervané země, kde r. 1290byl od
Kumanů zabit Ladislav IV., spoluvítěz na Moravském poli? Konečně přece žádosti
vyhověl. Dne 27. srpna byl mladý Přemyslovec korunován ve Stolním Bělehradě na
uherského krále a přijal jméno Ladislav V. Druhá strana však zvolila Karla Roberta,
prince neapolského, rovněž dvanáctiletého. Ten byl korunován v polním táboře
u Ostřihoma;a tak měly Uhry dva krále, oba pravnuky Bely IV., a drobnou domácí
válku mezi jejich stoupenci.
Nejzaslužnějším činemVáclavovým ve vnitřní správě byla oprava mincovní. V evrop
ském mincovnictví byly tehdy velké zlořédy.Knížata prohlašovala rok co rok, někdy
i vícekráte do roka, běžné peníze za neplatné. Za stažené dostali poddaní peníze nové,
ale při této výměně se jim vždy' něco srazilo. Toto zkracování poddaných bylo sice
jedním z důchodů knížecí komory, neustálé přetavování mince však mělo za následek

86



velké její znehodnocení a zlehčení. U nás začali raziti mince Boleslavové v desátém
století po příkladě králů franských. Peníze, v této době u nás vydávané, byly brak—
teáty, tenké, nehezké lupínky, jimž lid říkal plecháče. Byly jednostranné, nesnesly
dvojího rázu; co na jedné straně bylo vyhloubené, to bylo na druhé vypouklé. Uží
valo se jich jen k drobným obchodům; větší nákupy a prodeje se platily stříbrem na
váhu. Řemeslo penězokazů kvetlo, ač jim bylo vyhrožováno upálením. Komoře
krále Václava plynuly bohaté příjmy z četných dolů, jmenovitě kutnohorských a
němcoko-brodských, takže náležel k nejbohatším panovníkům evropským. Český
král je předešel i dobrým příkladem; on se první zřekl nekalého zisku, Spojeného
s opětovnou výměnou peněz, a. dal raziti mince dobrého zrna, stálé ceny, jichž už
nikdy nežádal zpět. Z Florencie povolal družstvo mincovních podnikatelů a usadil
je v tak zvaném Vlašské-mdvoře v Horách Kutných a ostatní své mincovny v zemi
zrušil. R. 1300 nastoupily svou cestu světem české či pražské groše (grossus t. j. tlus—
tý), jež zaplavily země české, polské i valné okolí. Na jejich přední straně byl vyryt
český lev &kolem něho nápis: Grossi Pragenses. Na druhé straně byla vytažena česká.
koruna a kolem ní slova: Wenceslaus secundus Dei gratia rex Bohemiae (Václav dru
by z Boží milosti král český). Tyto věčné groše byly vskutku královským darem
o sekulárním roce 1300 a poddaným způsobily velkou radost.

Král povolal do Prahy i učeného právníka Gozzia z Orvieto, aby pořídil svod zemského zvyko
vého práva. Městskéi církevní právo bylo napsané, Václav chtěl dáti národu i knihu zemského
práva. Páni se však tomu vzepřeli; nechtěli si dáti vázat ruce zákoníkem, chtěli i nadále na.
zemském soudě „svobodně nalézatí“. Psaný zákon byl by utužil panovnickou moc na újmu
šlechtické svobody. Pro Kutnou Horu bylo jen přepracováno „horní právo jihlavské“ (J us re
galo montanorum). Též se vzepřeli královu úmyslu, založit v Praze generální učení čili univer
situ, aby ještě více nevzrostly moc &jmění duchovenstva. Bylo třeba silnější ruky, jež by národ
takřka za vlasy a proti jeho vůli povznesla na vyší stupeň vzdělanosti.

Velká moc českého krále vzbudila řcvnivost krále Albrechta, jenž se rychle dohodl
s kurfiřty v Porýní, s nimiž vedl válku, dohodl se i s papežem Bonifácem VIII.,
uznav jeho svrchovanost i nad světskými knížaty, &sbíral všechny síly proti nená—
viděnému sveku. Proti Václavovi se postavil i papež Bonifác. Království uherské
přiřkl jako papežské léno Karlu Robertovi, princi neapolskému, království polské
Vladislavu Lokýtkovi, jenž hledal v Římě zastání. I vyzval Albrecht Václava, ať se
zřelme obou oněch korun, jemu pak at' vydá Chebsko, Míšeň, ať mu postoupí na.
šest let kutnohorské doly nebo zaplatí 80.000 hřiven, jako desátek povinný říši.
V Uhrách skupina, českých straníků řidla přecházením do protivného tábora, kde
svůj hlas znovu dobřevydražila. Václav se vypravil roku 1304mocně do Budína, aby
odvedl syna do Čech, a vzal s sebou i korunovační klenoty. Celá země jako pobouřené
moře vzkypěla hněvem proti únoscům korunních drahocenností.
V září téhož r. 1304 vpadl Albrecht s vojskem německým i uherským do Čech a na.—
miřil od Budějovic přímo ke Kutné Hoře, stříbrné pokladnici království. V_Polsku
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vyvracel opory českéhopanství neúnavný Vladislav Lokýtek. Král Václav si počínal
proti tolika nepřátelům velmi obezřetně. Svolal zemskou hotovost, pevně obsadil
přední města a hrady, s vybraným sborem námezdným a s oddíly severoněmeckých
spojenců stál u Nymburka, sleduje Albrechtovy podniky. Shluk kutnohorských osad
byl nahonem opevněn příkopem, valem a týněním a dovnitř vložena silná posádka
pod Jindřichem z Lipé a Janem zVartenberka. Albrecht si přál svésti rozhodnou polní
bitvu jako u Góllheimu a tak naráz boj skončiti. Václavu však se mihl před duchem
otcův stín; nechtěl po jeho příkladěvše vsadit na nejistý výsledek polní bitvy, nýbrž
jako kunktátor boj prodlužovati, nepřítele malými potyčkami unavovati, v čemžmu
byla nápomocna i pozdní roční doba a raný sníh. Albrecht dorazil ke Kutné Hoře
teprve 18. října. Nepřítel nebyl s to ani celé město sevřít a útoku se neodvážil, obá
vaje se nehody. Zato Jindřich z Lipé učinil výpad, zajatci byli rozsekáni &.kusy těl
vyházeny přes ohradu. Lid i koňstvo začalo hromadně hynout od vody, již brali z po—
toka otráveného od horníků struskami ze stříbra. Uherští spojenci se začali bouřit;
to pohnulo Albrechta k rychlému ústupu z Čech přes Moravu ještě před svátkem
Všech svatých. Způsob Václavova boje nebyl hrdinný, ale vedl k cíli.
Ba následujícího roku chystal výpravu do rakouských zemí, v nichž habsburské pan—
ství ještě nebylo zakotveno. Lečposlední události otřásly jeho zdravím beztoho chatr
ným, takže o velkonocích byl nucen ulehnout.
Povolav dědice a přední pány, dal si od nich na ostatky svatých přisahati, že budou
dbáti 0 pokoj a bezpečnost v zemi. Nádherné zařízení své kaple rozdal kostelům &
klášterům, poručil duchovním, jakou mši má z nich kdo sloužiti v hodině jeho smrti
a skonal 21. června za předčítání pašijí podle sepsání sv. Matouše. Ač mu bylo teprve
34 let, měl vzezřenístarce. Pochován nebyl, jak si přál, v řeholnímrouchu cisterciáků,
nýbrž v skvostném korunovačním ornátě. Jeho tělo bylo nošeno po předních praž
ských kostelích, kde byly zaň konány bohoslužby, pak byla rakev vložena na smu
tečně vypravenou loď a vezena na Zbraslav. Přední hoste rovněž se plavili, obecný
lid se tam však hrnul po obou březíchVltavy. Opat Konrád v čele bratří přijal těles
nou schránku jejich zakladatele, pochoval ji uprostřed v chrámě a náhrobek opatřil
sochou zesnulého. Václav II. byl slavný panovník. Jeho postava je však obestřena
smutným nádechem pro zákeřnou chorobu, jež předčasně hlodala na kořenech jeho
zdraví. Svými snahami a sklony je předchůdcem šťastnějšího vnuka Karlaf)

VÁCLAV III. (1305-1305)

Šestnáctiletý Václav III., jenž se psal: „Z boží milosti král český, uherský &polský“,
měl v sobě jádro dobrého panovníka. Jeho chotí byla Viola Těšínská. Zprvu si liboval
v lehkomyslné společnosti panských milců, kteří při hostinách &pitkách na něm lou
dili hrady a statky a jejich darování si dávali ihned písemněpotvrdit. Opat Konrád
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a pražští měšťané však upozorňovali mladého krále na ošemetné jednání jeho přátel
a Václav si začal uvědomovat převrácenost svého počínání. Stalo se, že postavil řadu
hmečků vedle sebe a oslovuje je jmény svých milců, pronášel hrozby: „Ten a ten
pán nechť mi vrátí můj hrad, síce mu rozbiji hlavu jako tento hrnec“ a při tom jej
holí rozdrtil.
S králem Albrechtem ujednal mír ještě r. 1306,vydav mu Chebsko a Míšeň. Klenoty
uherské postoupil Otovi Bavorskému, maje v úmyslu hájíti jen koruny polské. Vla
dislav Lokýtek ohrožoval již i Krakov, hlavní baštu českého panství v Polsku. Jo
bovy zprávy konečně vyrušily krále z nečinnosti. Byla svolána veřejná hotovost a
král se sám postavil v její čelo. Jako sraz určena Olomouc, jež se stala jevištěm
smutné dobry Přemyslova rodu. Václav odpočíval 4. srpna za parného odpoledne
v děkanské residenci. Tu se k němu přiblížil najatý, v domě ukrytý vrah, a probodl
jej třemi ranami, takže vzápětí zemřel.V pachateli, jenž byl od stráží na místě ubit,
byl zjištěn Durink Konrád z Botensteina. Vlastní strůjce zlého činu však zůstává.
zahalen neproniknutelnou rouškou. Byl jmenován Albrecht, Vladislav Lokýtek, ale
i čeští páni. Teprve r. 1326dala Eliška převézti tělo nešťastného bratra na Zbraslav ,
kdež byl uložen vedle svého otce.
Celý národ byl touto smutnou událostí ohromen, poněvadž smrtná zbraň zasáhla ve
Václavu III. i vládnoucí rod v samém kořenu. Jím vyhasla dynastie, jejíž dějiny
byly po 500 let i dějinami celého národa. Zlou sudbou byl staroslavný kmen Pře
myslovců vyvrácen a v české zemi vznikla zející jáma, jež nebyla trvale již nikdy
vyplněna. Dynastie Lucemburků záhy vymřela a ty, jež následovaly, s národem ne
srostly &nezdomácněly, už i proto, že v Čechách nesídlily. Národ jakoby osiřel.
Rod Přemyslův dal zemi 32 knížat a 7 králů; nejslavnější je Přemysl II. Za něho a
jeho syna vzrostl český stát na velmoc, ač neobsahoval Slovenska. chušlcchtilcjší
ratolestí na tomto kmeni je kníže Václav, světec a mučedník. Tři princové dosáhli
biskupské hodnosti: Jaromír a Břetislav Jindřich byli biskupy pražskými, Vojtěch
arcibiskupem salcburským. Jiní princové byli probošty, četné Přemyslovny řeholní
mi pannami, z nichž některé zemřely v pověsti svatého života.
Na Slovensku mezitím jako svrchovaný vládce panoval Matouš Čák Trenčanský. Již
r. 1303 opustil stranu Přemyslovců &přešel ke Karlu Robertovi. Brzy se však zřekl
i jeho a neuznával nad sebou nikoho. Z rozsáhlých zboží arcibiskupa ostřihomského,
biskupa nitranského a vácovského si vytvořil souvislou državu a vládl od Děvína a
Komárna až do Spišska a ke Slánským horám. V četných hradech usadil posádky
žoldnéřů; též dosti Čechů a Moravanů bylo v jeho službách. Násilnostmi všeho druhu
nashromáždil velké bohatství. Trenčín, své sídlo, opevnil, opatřil vysokou čtverhran
nou věží, vodovodem a v blízkosti založil obory. Měl palatina, komořího, sudího a
jiné úředníky po způsobu současných panovníků. Mince razil v Nitře. Čák byl sice
maďarský magnát, ale poněvadž úřední řečíbyla latina a slovenské zemanstvo bylo
ještě maďarštinou skoro nedotčené, mluví se o „slovenském krá-lovství“.
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Roku 1312porazil Karel Robert s pomocí johanitů a německých měšťanů ve východ
ním Slovensku jednoho z Čakovýoh vůdců a zmocnil se Šaryše a Košic. Čák hledal
náhradu na západě. Vpadl 1315 na Moravu a dobyl tam několika hradů, zvláště
Veselí, ležícího na ostrově v řeceMoravě. Jan Lucemburský však téhož roku přitáhl,
dobyl všech hradů zpět, vnikl na území Čakovo a oblehl Holiě. Útoky Čechů však
byly odražený a když se přihnal Čák svým na pomoc, byli Čechové zasypaní deštěm
šípů &dávali se na útěk. Jindřich z Lipé prchající zastavil a v obnovené bitvě na
bylo 1500těžce obrněných českých rytířů brzy převahy nad lehkou jízdou Čakovou.
Došlo k míru a každý podržel své.
Když bylo šíření jeho moci na východě i na západě zataženo, odíral trenčanský des
pota tím více bezbranné duchovenstvo a drancoval kláštery &kostely. Církevní klat
by a interdikt si malo zabíral. Duchovenstvo nesmělo dbát trestů a musilo konat
bohoslužby. Nejvíc od něho zakusili nitranský biskup a tamní kanovníci. Když to
biskup už nemohl snést, vyslovil též nad tyranem klatbu. Musil však prchnout před
jeho hněvem &.jeho residence byla rozbořena. Král nechal nebezpečného muže na
pokoji. Bylť Čák bezdětný a bylo zjevno, že jeho smrtí zajde i jeho stat. Zemřel
r. 1318, podle pověsti stižen ošklivou nemocí jak Herodes. Slovensko pak dlouho
slulo „zemí Matúšovou“.

RUDOLF I. (MW-1.107)

Po vymření Přemyslovců se pokusily rychle zalsebou tři dynastie trvale se usaditi
na uprázdněném českém trůně; leč ani neúnavné úsilí Habsburků, ani opětovný po
kus rodu Korutanského nebyly provázeny konečným zdarem. Teprve Lucemburkům
se poštěstilo zaujmouti český trůn trvale a zakotviti v zemi skoro na půl druhého
století. Do té doby byli vybíráni za panovníky mužští členové rodu Přemyslova.
Václav II. zanechal čtyry dcery, Annu, provdanou za Jindřicha Korutanského, ne
provdanou 14letou Elišku a ještě mladší Markétu a Anežku. Byly tu ještě dvě mladé
vdovy, Eliška Rejčka a Viola Těšínska. Václav III., odcházeje do Polska, svěřilvlad
ní otěže Jindřichovi; ten měl tudíž nejlepší vyhlídky na královskou korunu &v září
byl od většiny panstva zvolen. Leč kral Albrecht prohlásil Čechy za uprázdněné
říšské léno a napjal všechny síly, aby se bohatého dědictví po Přemyslovcích zmoc
nil. Nehledě na právo země k svobodné volbě, rozkázal prvorozenému Rudolfovi vy—
praviti se z Rakous zbrojně k Praze; sam vtrhl z Míšněk Lounům. Rudolf u Prahy
neskrblil podle otcovy rady černidlem &pergamenem v zapisování hradů a statků.
Páni činili z nouze ctnost a politické váhy se začaly silně kloníti na stranu nečetné
skupiny habsburské. Jindřich cítě, že tratí půdu pod nohama, prchl s Annou tajně
přes Bavory do Korutan, skončiv tak neslavně první své vystoupení na českém je
višti.
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Rudolf byl v říjnu od sněmu zvolen za krále. Za chot' nepojal žádnou z Přemysloven,
nýbrž Elišku Rejčku, dávaje tím najevo své nároky i na polskou čast Přemyslovské
ho dědictví. Toto odstrčeni královských dcer domácích bylo nelibě neseno. Albrecht
nadto ve Znojmě udělil v lednu 1307 Čechy v léno všem svým šesti synům společně
z obavy, aby Rudolf, jenž byl slabého zdraví, nezemřelbez dědice. Rudolf, ač teprve
24letý, byl schopný panovník. Z Rakous, jež dotud byl spravoval, si přinášel zásobu
vladařských zkušeností a byl určen za,otcova nástupce v říši.První jeho péče se neslo.
!: uspořádání ňnancí, jež byly posledními událostmi rozvraceny. Tisíc hřiven z dolů
kutnohorských určil ročně k splacení dluhů, omezil velké výdaje dvoru a potřeby
k stolu si dával dovážet z Rakous. Měšťanéreptali pro úbytek zisku &nazývali Ru
dolfa „králem kaše“, „der Breikónig“. Dalimil o něm píše:

„Kněžsky se u stolu jmieše,
každý den kaši vařieše,
a to pro lék činieše,
neb mdlého života bieše."

Poněvadž se mu všichni pani nepodrobili, vypravil se proti Bavoru Strakonicke'mu
a oblehl jeho hrad Horažďovice. Leč zachvácen byv úplavicí sklacen byl předčasně
v hrob 3. srpna r. 1307, a nikým nejsa oplakáván, l\vl pochován u sv. Víta vedle
svého strýce Rudolfa.

JINDŘICH KORUTANSKY. (1307-1310)

V zemi se mocně vzedmula vlna protihabsburského smýšlení. Narod se rozestoupil
na dvě strany, četnější korutanskou, menší habsburskou. Volební boj byl úpomý;
místy byl veden i zbraní. Tobiáš z Bechyně, zemský maršálek, sloup strany habs
burské, jenž se pro dnu dal v nosítkách přinésti do volební síně v biskupském dvoře
a nešetrně se dotkl bývalého domácího rodu, byl tam od svých odpůrců proklán
mečem. Byl zvolen choť Přemyslovny Anny Jindřich Korutanský. Rychle byl vy
veden z alpského zákulisí na neklidnou českou scénu, aby sehrál komedii ještě smut
nější, než byla první. Poněvadž korunovace pro velkou vzdálenost arcibiskupovu ne
mohla býti ihned provedena, byl Jindřich po starodávnu nastolen a břevnovský opat
Bavor vsadil mu před celým shromážděním na hlavu svou mitru, takže se nový král
jevil pravoplatným nástupcem bývalých vévod vyznamenaných mitrou.
Král Albrecht si však nedal tak snadno skvělou kořist z rukou vytrhnout. J eště té
hož roku 1307 poručil synu Bedřichovi vpadnouti z Rakous do Čech; sam tamtéž
namířil přes Cheb. Útoky na Kolín a Kutnou Horu se sice nezdařily, ale Eliška Rejč
ka, vdova po králi Rudolfovi, otevřela Habsburkům věnná.města ve východních Če
chách, do nichž Albrecht vložil posádky. Bedřich mimoto dobyl Budějovic a získal
pro sebe čast Moravy. Jindřich by si byl proti houževnatěmu Albrechtovi přemyslov
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ský trůn stěží uhájil, když tu hluboce zasáhla do českých dějin nepředvídaná.událost,
která. jim dala zcela,jiný směr. Jan, lSletý vévoda švábský, Albrechtův synovec, syn
Anežky Přemyslovny a vévody Rudolfa (T 1290), chovaný do r. 1304 při dvoře praž—
ském, těžce nesl, že mu strýc zadržuje statky a že jej odstrkuje od českého trůnu,
na nějž on, po matce Přemyslovec, si připisoval lepší právo, než synové Albrechtovi.
Dohaněn jsa žalem &zklamáním ke kruté pomstě, přepadl Albrechta pod hradem
Habsburkem, vrazil mu meč do hrdla a jeho průvodci mu uťali hlavu. Tak skončil
tento drsný muž, jenž přes mrtvoly se neúprosně dral k vytěenému cíli. Jeho syn.
Bedřich, necítě se dosti silen k vypuzení Jindřicha, dohodl se s ním a obsazená, místa
mu vydal za peněžní odstupné.
Jan Švábský, zvaný Parricida, štvan jsa výčitkami svědomí, těkal po světě a zašel
do Avignonu k papeži, prose za odpuštění hříchu. Ten jej však odkázal k soudu cí
sařovu. Nástupcem Albrechtovým se stal hrabě Jindřich Lucemburský, jenž byl zá.
roveň manem německé říše i francouzského krále Filipa Sličného. Nad střední Evro
pou vzešla hvězda nové císařskédynastie, jež svým světlem na dlouho všechny ostat
ní zastínila. Vzešla'v Porýní, ale její lesk dopadl na vltavské břehy. Císař Jindřich,
před nímž Jan Švábský v Pise žaloval na svůj zločin, uložil kajícníku za pokání
vstoupit do kláštera a tam se kéti. Jan oblékl hned v Pise řeholní šat a zemřel již
r. 1313.

Jindřich Korutanský pocházel z rodu hrabat Gorických. Jeho otec, Menhart Tyrol
ský, bojoval na Moravském poli proti Přemyslu II. a za odměnu dostal Korutany
a Kraňsko. V Praze se brzy zapomnělo na dřívějšínepřátelství. Jindřich se stal man
želem Přemyslovny Anny a r. 1307 českým králem. Brzy se však poznalo, že tato
volba byla naprosto pochybená.. Jindřich byl muž neschopný, hleděl si jen rozkoší
a pro panovnické úkoly ncmčl smyslu. A poněvadž ve středověku nikoliv statní stroj,
nýbrž osoba králova byla pilířem právního řádu a záštitou bezpečnosti, nastávaly
při panovníkově nemohoucnosti zmatek, pěstní právo a zvůle silnějšího; tak tomu
bylo za jeho panování i v Čechách. Několik pánů, Jindřich z Lipé v jejich čele, vy
trhlo králi z rukou vládní otěže, proud stříbra, plynoucí do královské komory, od
vedli do vlastních kapes, takže král brzy seděl u prázdného stolu, a dvořané zasta
vovali kusy šatstva, aby opatřili královskou tabuli, jejímž byl Jindřich velkým mi
lovníkem. Králi nezbylo než uchylovati se s družinou do klášterů, zvláště do Sedlce,
a dávat se živit od mnichů. Proti panské oligarchii se spikli bohatí pražští a kutno—
horští měšťané; několik jejích členů, zvláště Jindřicha z Lipé, zajali a čtvrt roku.
věznih'. Zbohatlí měšťané se domáhali účasti na správě země a přijetí mezi zemskou
aristokracii. Protivy národnostní se přiostřovaly. Dalimil skládal v této době svou
rýmovanou kroniku, jíž rozdmyohoval národní vědomí ve vlažném panstvu.
Přední osoby nabyly přesvědčení, že místo Jindřicha, jehož se nikdo nebál a si ne—
vážil, je třeba opatřiti zemi nového krále. I vyhlédli si za dědičku trůnu kněžnu
Elišku, „poslední Přemyslovnu“, již hodlali zasnoubiti se synem právě zvoleného cí
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saře Jindřicha. Eliška byla l7letá panna, tmavé pleti, vychovaná. v klášteře svato
jirském od své tety abatyše Kunhuty, vycvičená.v umělých pracích urozených dcer.
Byla hrdá na řadu slavných předků, po nichž zdědila i značnou míru duševní po
drážděnosti, upadajíc občas i do mdlob v zúchvatcch bolesti a hněvu. Spiknutí vyšlo
2 nevelké skupiny panů, prelátů a měšťanů. Jednání s císařemvedli opati cisterciáětí :
sedlecký, plaský a zvláště Konrád zbraslavský. J ejich cesta do Porýní, kde se setkali
s císařem, neměla nic nápadného; putovalit' k řeholní kapitule do Citeaux. Netečný
Korutanec neužil ani svého kurfiřtského prava; Jindřicha Lucemburského ani nevolil
ani si nedal od něho potvrdit držení českých zemí. Jakmile přišel na stopu úkladům
proti sobě strojeným, dal svůj hněv pocítit předně cisterciáckým klášterům; jmeno
vitě Zbraslav byla důkladně vydrancována. Elišku chtěl zasnoubit s nějakým šlech
ticem, proti čemuž se ona rozhodně vzepřelaa z Prahy do Nymburka se utekla. Kral
povolal z Míšně a Korutan rytířské sbory a rozložil je po předních městech; tyto po
sádky byly metlou dalekého okolí. Jindřich z Lipé s nimi svedl vítěznou půtku na
Pohořelci před očima samého krále.
V srpnu r. 1310 byla Eliška chvatně vypravena do Porýní; vezla si svatební šat, zá.
řící perlami a zlatem, jejž si sama byla ušila k slavnému dni. S císařem se setkalo
české poselstvo ve Špýru. On by byl nejraději dal Čechům za krále svého 301etého
bratra Walrama, jenž se rovněž mohl stát chotěm Eliščiným; ale opati žádali ne
ústupné o syna Jana, teprve 14letého, o němž doufali, že národu přivykne a v Če
chách zdomácní. Udělil tedy císař svému synu, vzrostlému mladému rytíři, za ob
vyklých obřadů na náměstí města Špýru Čechy v léno. Pak byl Jan oddán s Eliškou
a nato následovala řada svatebních slavností, že ani nádhery milovný Václav 11. by
své dceři skvostnějších nebyl vystrojil. Tři týdny, plné šumu, rychle uplynuly &otec
i syn se vypravili skoro dobrodružné dobývat korun, císařskéa královské. Otec byl
sice r. 1312 v Římě korunován na císaře,ale již následujícího roku byl v krásné, ale
záludné Italii předčasněsklacen v hrob.
Ne malé Lucembursko, ani žádoucí Italie, ale nehostinné Čechy se staly základnou
lucemburské moci a slávy. A přece císař nepokládal ani za potřebné, aby tam uvedl
svého syna osobně. Výpravu do Čech o několika tisících jízdných vedli duchovní
kurňřti z Porýní. Přes Cheb vstoupili teprve v listopadu na českou půdu. Biskup
Jan z Dražic &několik pánů se připojilo k novému králi, ale města před ním zavřela
brany; většina země byla věrna Korutanci. Útok na Kutnou Horu byl odražen. Pro
chlad a nepohodu chtěli již vůdcové rozložit vojsko do zimních ležení; ale dříve ještě
zkusili štěstí před Prahou. Dorazili k ní 28. listopadu. Její brany byly i zevnitř za
taraseny a hlídany obhájci. Tu přišel Berengar, Eliščin zpovědník, s listinami v ru
kou k bráně a žádal stráže, aby jej pustili k mohučskému arcibiskupu PetruAspel
tovi, že mu nese k rozhodnutí svou při o nějaké beneficium. Blahoví strážcové pustili
jej ven a zase zpět. Dne 3. prosince dal Berengar týnským zvonem umluvené zna
mení. Lucemburští straníci v městě se srazili v houíec, obořili se motykami &seke

93

U ckalow
dvoru.

Výprava
do Čech.



1886.

W
mad!
nm.

1311.

1813.

1314.

Slamu
boule

1816-1819.

rami na jednu z bran, na niž i zevně vojsko hnalo útokem. Brána byla vypáčena a
lucemburské rytířstvo se spuštěným hledím a meči v rukou uvádělo nového krále do
sídelního města.

Jindřich se držel na hradě ještě pět dní; 9. prosince před svítáním nastoupil s čeledí
druhý svůj exodus z Prahy. U Křivoklátu malem mu nepadli do rukou oni tři
opati, vracející se do vlasti. Ještě zavčas se mu však vyhnuli; jinak by byli dostali
na pamětnou. Přes Bavory se uchýlil do Tyrol, kde žil dále svému pohodlí jako král
v perníkové chaloupce. Z Čech si odnášel roj trudných vzpomínek, jimiž prokmital
jen lesk královského titulu, jehož užíval až do smrti. Jeho choť, Přemyslovna Anna,
zemřela již r. 1313, neodchovavši mu dědice. Nedočkal se ho ani v druhém manžel
ství. Jeho švagr, král Jan, jej později vyhledal v zasněženýchAlpách a snažil se zís
kati jeho dědictví pro své syny.

JAN LUOEMBURSKY. (1310-1346)

Páni a rytíři svolání po útěku Jindřichově do Prahy na sněm, přísahalinovému králi
o vánocích věrnost, vymohli si však slavné potvrzení výsad, dotud ne vždy zacho
vávaných. První byla, že šlechta je povinna k vojenské službě jen uvnitř hranie čes—
kých a moravských; k výpravě zahraniční bylo králi volno sebrati vojsko na vlastní
náklad. Druhá. výsada se týkala daní. Šlechta se uvolovala platit'jen u příležitosti
královské korunovace, ovšem z kapes poddaných, a při vdávání královských dcer.
Páni byli tedy jen ochotni přispčti k zvýšení korunovační slavnosti a složiti se na
věnokrálovským princeznám. Toto omezenívojenské a berní povinnosti byla „magna
charta libertatum“ českéšlechty. Těchto svobod se domáhala tehdy šlechta ve všech
zemích. Král se dále zavazoval, že nebude svěřovati úřady cizincům a že jim nedo—
pustí nabývat v zemi statků. Již 7. února. r. 1311 byl na naléhání pánů král koru
nován bez velkých příprav v zimní době, &poněvadž byl hrad vyhořelý, byla pořá—
dána korunovační hostina v klášteře minoritů. Vše to byly smutné předzvěsti bu
doucí vlády. Téhož roku přijal král hold šlechty moravské v Brně a podepsal jí vý—
sady téhož obsahu. Ve Vídni musil vybavovat markrabství ze zástavy, v níž bylo
r. 1309 dáno Bedřichovi Rakouskému. Projížděje obě země, srovnával král se zemí
doupata loupežných rytířů, z nichž přepadali pokojné obyvatelstvo. Po smrti svého
otce byl by se rád stal jeho nástupcem v císařskéhodnosti. Překážel tomu však jeho
mladý věk a pak hněv papežův na jeho otce Jindřicha VII., jenž se pokoušel po
příkladě Štaufů zmocnit se vlády nad Italii. Volil tedy Jan Ludvíka Bavorského;
menšina provolala německým králem Bedřicha Rakouského, mezi nimiž pak byl ve—
den dlouholetý zápas.
V Čechách mezitím vládli rádcové, jež tam vypravil otec se svým synem, jmenovitě
Petr Aspelt, arcibiskup mohučský, kdysi probošt vyšehradský a přední úředník Vác
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lava II. Když se však vrátil král r. 1315 do Prahy, neviděli v něm pani již prince
ozářeného leskem císařské důstojnosti, nýbrž nedospělého panovníka, jenž potřebuje
ve svém úřadě pomocníků, ovšem ne cizích, nýbrž domácích. R. 1315 vypukly sta—
vovské bouře, jež trvaly až do r. 1319. Rozdmychával je především Jindřich z Lipé,
muž ctižádostivý a ve všech íinančních spádech zběhlý, jehož cílem bylo stát se vlast
ním pánem země a správcem královských důchodů. Král tedy propustil cizí rádce;
podkomořím, t. j. ministrem ňnancí se stal Jindřich z Lipé, správcem Moravy Jan
z Vartenberka. Jindřich si brzy počínal jako pravý majordomus. Na úřady a hrady
dosadil Ronovice, své příbuzné, sám se obklopil nádherným dvorem, takže zastiňo
val samého krá-le; ten trpěl nedostatek ».byl pouhou loutkou v rukou hřmotného
poručníka. Jindřich se k tomu začal kořit mladé vdově Elišce Rejčce, jež sídlila na
Hradci, zvaném odtud Hradcem Králové, takže historie Závišova se téměř opako
vala.
Eliška těžce nesla snížení královské moci a odedávna žárlila na hradeckou macechu.
Vybízela tedy svého manžela k rázným činům, t. j. k zdolání panské nadvlády. Když
všemocný podkomoří a Eliška Rejčka provdali o své újmě Anežku, již Rejčka od
chovala Václavovi II., za Jindřicha, knížete Javorského, a věnem jí zapsali město
Hradec, bylo jim to vykládáno za zjevnou zradu. Jindřich z Lipé byl r. 1315pozván
na pražský hrad, zajat a uvězněn na Týřově.Všichni Ronovici, t. j. páni z Lichten
burka, Dubé, Housky, Liběšic a jejich přátelé, jako na povel se vzbouřili. Král ne
moha odboje sám zdolati, volal na pomoc své přátele 2 Porýní, Petra, arcibiskupa
mohučského, &svého strýce Balduina, arcibiskupa trevírského. Ti přivedli do Čech
asi 1000 jízdných, ale cítíce se k potlačení bouře slabí, radili k smíru. Zde přestává
podobnost Jindřicha z Lipé se Závišem. Ten byl vyveden ze žaláře na lešení a sťat,
Jindřich byl z vazby propuštěn a nosil hlavu ještě výše než předtím.
Ba ještě téhož roku zvedl odboj proti Elišce, jež spravovala zemi místo nepřítomného
krále. Ten se vrátil do Čech teprve koncem r. 1317 s 200 rytíři, &.když s nimi proti
hradům odbojníků nemohl nic pořídit, jal se pustošit a pálit jejich zboží v Čechách
i na Moravě. Mezi obecným lidem šel hlas, že král chce všechny Čechy vyhnat a ce
lou zem osadit Němci. Byl též obležen na Špilberku, odkudž sice vyvázl, ale v Če
chách utrpěl jeho houfec těžkou porážku. Ve Vídni jednal Jindřich z Lipé s Bedři
chem Rakouským o uvedení některého Habsburka nebo Jindřicha Korutanského na
český trůn. Jan cítč, že se mu boří půda pod nohama, zavolal si na pomoc krále
Ludvíka Bavora a ten rovnal české panstvo s jeho králem na sjezdu v Domažlicích.
Panstvo triumfovalo. Jeho vůdci, Jindřichovi z Lipé, byl opět vrácen úřad králov
ského podkomoří.Král prohrál svůj zápas s panstvem nadobro, zůstal králem jen po
dle jména, žezlomu z ruky vytrhla šlechtická oligarchie; k boji s panstvem bylo třeba
soustavné, houževnaté práce, pro niž těkavý, lehkomyslný král neměl smyslu.
Čechy, jež se mu zdály beztoho zemí polobarbarskou, se mu tím více znechutily. Zemí
jeho snů bylo Porýní. Tam stála jeho kolébka, tam se mu dýchalo nejvolněji. Lakal
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jej skvělý dvůr francouzský v Paříži, kde jeho otec tak často přebýval, kde on sám
v mládí studoval nějaký čas na universitě. Což divu, že král začal s Ludvíkem Ba
vorem vyjednávat o výměnu Čech za Rýnskou Falc, jež Ludvíkovi náležela. Když
uslyšela o manželově úmyslu královna, byla nanejvýš pobouřena a postavila se proti
tomu co nejrozhodněji. Přemyslovský trůn musil být zachován jejím dětem. Tu se
jal Jindřich z Lipé králi našeptávat, že Eliška osnuje proti němu spiknutí; chce prý
se svými straníky tříletého Václava (Karla) provolat za krále a tak jej zbavit trůnu.
Je pravděpodobné, že Eliška tento úmysl měla pro případ, že by král onu záměnu
chtěl provésti. Toto nařčenípůsobilo v královské rodině jako výbuch podkopu. Král
se přihnal v únoru r. 1319s 200 jízdnými k hradu Lokti, kde Eliška se čtyřmi dít
kami dlela přes zimu. Dobyl hradu útokem a začal tak řádit, že královna myslila,
že se pominul s rozumem. Královně byly odňaty dítky i skrovné komonstvo, ona
sama byla odvezena na Mělník a tříletý Václav (Karel) jako malý spiklenec s chů
vami vězněn dva měsíce na Lokti v komůrce. Rodinné štěstí Eliščino bylo rozvrá
ceno. Jindřich z Lipé byl u cíle. Krále úplně ovládl a obklopil jej společností zhýra
lých šlechticů; ve víru pustého života, měl zapomenout na rodinu a stát. Výlohy na
dvorské radovánky platilo duchovenstvo a města. Staroměstští se však vzbouřili a
povolali Elišku do Prahy. Král se přihnal s 300 ozbrojenci z Moravy k Praze &útočil,
ovšem bez výsledku, na silné hradby; pálil tedy a plenil okolí města. Zjev v českých
dějinách neslýchaný, aby král vedl válku proti královně. Brzy došlo k narovnání;
ale berní šroub se nelítostně zadíral do těla městského stavu. Král utrácel mnoho a
páni nejen neplatili. nýbrž ponenáhlu se zmocnili i všech královských statků.
Král, cítě se v Čechách otráven, pronajímal správu země pánům, kteří mu nejvíce
nabízeli. Obyčejně to býval Jindřich z Lipé nebo jeho příbuzní. Sám sebral peníze,
ujel s družinou za hranice a proháněl se po světě, vyhledávaje zábav, tumajů, bojů
a zaplétaje se do všech politických jednání. Říkalo se, že bez Boží pomoci a českého
krále se ve světě nic nepořídi. Celá střední a západní Evropa od Pyrenejí k Němenu,
od Severního moře k Adrii, oblast románská, germánská i slovanská tvořily širé pole
nejen jeho dobrodružství, ale i politického úsilí. Honilť se král nejen za laciným po
zlátkem rytířské slávy, ale snažil se povznésti i moc svého rodu; a toto úsilí se po
tkalo s velkým zdarem nejen pro jeho kavalírské vlastnosti, pro něž byl všude víta
ným hostem, ale i pro diplomatickou obratnost a pak pro příznivémezinárodní styky.
Chotí francouzského krále Karla IV. byla Janova sestra Marie Beatrix, druhá choť
Janova a Blanka, první manželka Karlova, byly princezny francouzské, a král pře
býval více v Paříži než v Praze. Papežský dvůr byl tehdy v Avignoně a skládal se
většinou z francouzských prelátů. Papež, jenž zasahoval svým mocným ramenem do
běhu evropských dějin, dbal podle možnosti prospěchu francouzského krále a jeho
přátel Lucemburků. Dík těmto okolnostem získal král řadu rozlehlých zemí, některé
dočasně, jiné trvale. Hlavní pak jeho úspěch byl, že se dočkal šťastného dne, kdy
císařská důstojnost jeho otce byla přenesena na jeho syna Karla.
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Není bez zajímavosti sledovat, jak tři přední rody v německé říši, Wittelsbachové
(rod bavorský), Habsburkové a Lucemburci, vedly úporný zápas o rozšíření svých
držav. V německé říši, rozpadlé v tříšť státečků a. podobné mosaice, uprázdnilo se
vyhasnutím dynastie co chvíle některé území. 0 takováto odumřelé.léna byl sváděn
urputný boj mezi mocnějšími rody, jež z oněch trosek říše budovaly svou domácí
moc. R. 1319 vymřel v Braniborsku rod Askanský, jehož člen Ota Braniborský do
stal od Přemysla II. Horní Lužici jako věno jeho sestry Blažony. Téhož roku se
zmocnil český král Budišímka; druhou část Lužice, Zhořelecko,obsadil teprve po de
síti letech.
R. 1322pomáhal český král Ludvíku Bavorovi v bitvě u Můhldorfu nad řekou Innem
proti Bedřichu Rakouskému. Čechové podstatně přispěli v den sv. Václava k vítěz
ství Ludvíkovu. Bedřich byl zajat a též jeho bratr Jindřich, jenž pak byl vězněn na
Křivoklátě. Nejvíce se vyznamenal v boji Plichta ze Žerotína. Dvakrát se prosekal
řadami nepřátel naskrz ven a opět se vrátil touže cestou k svému králi; při třetím
pokusu klesl pod ním kůň a on sám byl ubit. Král dostal za odměnu Chebsko,jež od
té doby zůstalo při Čechách trvale. Byly mu slibovány i Branibory; ty však Ludvík
udělil svému stejnojmennému synu.
Při korunovaci přijal i titul krále polského a chtěl se zmocniti i této země. Vypravil
se tedy proti Vladislavu Lokýtkovi ke Krakovu. Leč pro vyhrůžky Karla Roberta,
uherského krále, Vladislavova zetě, se vrátil, ale ne úplně s prázdnou. Hornoslezská
knížata mu složila vasalskou přísahu, jako kdysi Václavu 11.
R. 1325se nabídl v Avignoně papeži Janu XXII., že potáhne do Palestiny dobývat
Božího hrobu. Papež mu k tomu účelu dovolil vybírat v Čechách a na Moravě tři
léta za sebou desátek z církevního zboží. Kral vymohl velké sumy peněz, jež pak
v Porýní a v Paříži při hlučných zábavách promrhal. Když všecko královské zboží
bylo již v cizích rukou, zastavoval kusy z církevních statků. Na Žideoh vymáhal
dávky po dobrém i po zlém a dovolil jim hraditi si to půjčováním na lichvu. Cizina
byla plna chvály českého krále, ale doma byl pro vydírání proklínán. Aby danému
slibu učinil nějak zadost, vypravil se r. 1328s několika sty rytířů na Litvu, aby jako
spojenec Německého řádu obracel tamní pohanské obyvatelstvo na křesťanskou víru.
Asi 3.000 jich bylo donuceno dát se pokřtít. Václav pak, kníže mazovský, se musil
prohlásit za českého vasala. Při návratu ve Vratislavi složila.českému králi přísahu
věrnosti dolnoslezskáknížata. Tak skoro celé Slezy, národnostně pro Polsko již ztra
cené, se přiklome k české koruně. Ale těsně s ní nikdy nesplynuly.
V Alpách vyhledal dřívějšíhosoka Jindřicha Korutanského a pohnul jej, že svou dě
diěku Markétu, zvanou Maultasch, zaslíbil Janovu druhorozenému synu. I byl pěti
letý Jan Jindřich (1327)uveden do Tyrol, zasnouben a později oddán s bohatou dě
dičkou. Tu vyhledalo v Tridentě českého krále poselstvo města Brescie, sevřeného
od nepřátel. Král sebral rychle vojsko, město osvobodil a 31. prosince 1330 slavil do
Brescie vjezd jako jeho vládce. Podobně se mu poddala města Milán, Modena, Pavia,
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Lucca a jiná, takže se český král stal pánem větší části Lombardie. Tak budoval své—
mu druhorozenému synu panství, jež by bylo zastínilo i české dědictví Karlovo; ale
tyto plány bez pevných základů se rozplynuly v nic a_jen ty zisky byly trvalé, jež
bezprostředně přilnuly k Čechám jako k pevnému jádru.
Králi zatím dospělvydatný pomocník, jeho prvorozený syn Karel. Narodil se v Praze
r. 1316 a byl pokřtěn na jméno Václav, jméno zemského patrona a svého děda Vác
lava II. Jako sedmiletý hoch byl odvezen do Paříže, jednak pro vzdělání, jednak
z obavy, aby přece snad v Čechách nebyl provolán za krále. V Paříži, nejpokročilej
ším městě Evropy, otevřely se českému princi všecky zdroje tehdejšího vzdělání.
Tam byl nejskvělejší dvůr s vybranými společenskými způsoby, tamní universita.
byla cílem nesčetných scholárů ze všech národů. V Paříži a v Avignoně se sbíhaly
nitky evropské politiky, tam se k nebi tyčily gotické katedrály, země oplývala ví
nem a blahobytem. Při biřmování bylo mu dáno jméno Karel, jímž pak byl trvale
jmenován. Velký vliv naň měl benediktinský opat Petr Roger, pozdější papež
Kliment VI. Karel už byl markrabím, když se setkal v Avignoně s kardinálem Ro

. gerem, a ten předpovídal bývalému chovanci, že bude zvolen za římského císaře; on
zas svému vychovateli věštil, že dosedne na papežský stolec. Studoval též na univer
sitě. V Paříži byl Karel proniknut nejen smýšlením, ale i hlubokým cítěním katolic
kým, cítěním, jež je vlastní románským národům. Ti lnou k církvi a papežskému
stolci jako k instituci s jejich národním životem co nejtěsněji srostlé, a Karel toto
žhavé katolické ovzduší tam v útlém věku do sebe vssál. Proto se mluví o román—
ském cítění prvních Lucemburků, jež je u severských národů vzácným zjevem. Jeho
nadprůměrné vlohy se při tak mnohostranných podnětech rychle rozvíjely &již v Pa
řížinaznačoval českým pánům, co podnikne, až dosedne na trůn svých předků. V pat—
náctém roce svém opouštěl kolébku evropské vzdělanosti, odnášeje si odtud vážný
životní názor a vysoké ponětí o vladařských úkolech.
Po krátkém pobytu v Lucemburku se odebral do Italie, kde mu otec svěřil správu

„: nabytých zemí. Tam jej jen horlivá nábožnost zachránila před nastrojenými úklady.
V Pavii, třetí den po příchodu, chtěl přijat o velikonočním hodu při slavných boho—
službách oltářní Svátost a proto zůstal lačen. Z dvořanů, kteří požili předložené sní
daní, tři zemřeli. Dopadený vinník na skřipci vyznal, že byl najat od milánského
vévody Viscontiho, aby králevice otrávil.
Proti českému králi, jejž nenadálá vlna štěstí tak vysoko povznesla, utvořili všichni
sousedé nebezpečnou koalici. Král však odvrátil hrozící bouři obratným jedná-ním
a rázností. Císařeuklidnil, přijav od něho italské země v léno. Vladislava Lokýtka
oblehl v Poznani a donutil k smíru. Uherský král a rakouští vévodové se nepohodlí.
Ale vrtkaví Italové byli českého panství pro vymáhání daní a stavbu hradů brzy
sytí. Karel sice 25. listopadu r. 1332 u San Felice poblíž Modeny nad povstalci ve
velké bitvě zvítězil, ale otec, přispěchav z Paříže, uznal za vhodné udělat italskému
dobrodružství konec. Za peníze vydal hrady a města, jež dotud držel, sedmnácti-

98



letého syna jmenoval markrabím a učinil jej svým náměstkem v Čechách a na Mo
ravě.
Tam zatím dokonala jeho matka Eliška svůj kormutlivý život, plný obětí a zkla
mání. Ponejvíce žila na Mělníce, nějaký čas v Bavorsku, necítíc se v Čechách bez
pečnou. Poslední léta strávila na Vyšehradě u nevlastního bratra, kanovníka Jana,
s jedinou svou dcerou Annou. Ostatní dítky byly za hranicemi na vychování. Ve své
osiřelosti hledala útěchy ve skutcích zbožnosti. Ze skromných důchodů dostavěla
zbraslavský chrám. Zemřela na Vyšehradě r. 1330 v 39. roce svého věku a byla po
chována na Zbraslavi vedle svého otce a bratra. Opat a kronikář Petr Zitavský na
psal o ní do své kroniky zaslouženou chválu. Eliška pojí naše královské rody, pře
myslovský &lucemburský. Zažila slavnou dobu Václava II. a slyšíc o svém synu,
jak v Paříži prospívá, snad tušila, že nežila nadarmo, nýbrž že odchovala svému ná
rodu nejslavnějšího krále.
Eliška Rejčka ji přežila o šest let. Zemřelav Hradci Králové a zanechala po sobě dvě
znamenité gotické stavby: v Hradci chrám sv. Ducha, zbudovaný pro nedostatek
kamení z cihel, a na Starém Brně tak zvaný klášter králové, v němž usadila panny
cisterciačky, &.při něm chrám, jenž náleží k nejctihodnějším v zemi; v něm byla též
pochovánaý)
Karel nalezl dědictví v smutném stavu. Nenašel v zemi žádného člena královské ro
diny. Všechny hrady a komorní statky byly v rukou pánů, kteří vládli v zemi jako
satrapové a vedli proti sobě záškodnou válku. První jeho cesta byla na Zbraslav
k hrobu zesnulé matky. Mnoho panstva, lidu a duchovenstva mu vyšlo vstříc a za
hlaholu zvonů a pod vlajícími korouhvemi jej uváděli Újezdskou branou do sídelního
města. Markrabí však se musil ubytovat v občanském domě a rychle se učit češtině,
již byl za dlouhého pobytu v cizině zapomněl. Z povolené berně, z níž část musil
odvésti svému otci do Lucemburska, obnovoval zpustlý hrad. Dílo svěřil francouz
skému mistru a ten provedl opravu podle pařížského Louvru. Ve dvou letech vyba
vil ze zástavy 17královských hradů a měst. Obnovil působnost ln'ajských popravců,
kteří se starali v kraji o bezpečnost.

lt. 1335 zemřel Jindřich Korutanský a tu se císař Ludvík &Habsburkové smluvili, že se sami
rozdělí o dědictví, jež on. byl zanechal Lucemburkům. Naléháním Karlovým došlo ještě téhož
roku na uherském Vyšehradě k přátelské shodě s východními sousedy. Oba Lucemburkové,
dále Kazimír, král polský. Karel Robert Uherský a jiná knížata. vyjednávali tam tři týdny.
Český král se vzdal všech nároků na Polsko, Kazimír se zato zřeklvšech práv k slezským kní
žetstvím. Král polský i uherský poskytli Lucemburkům pomoci v nastávajícím boji. Král Jan
vtrhl v létě r. 1336s valným vojskem do Bavor a položil se nad řekou Isarou u Landavy a oko
pal se náspem. Na protější straně zaujalo postavení vojsko bavorské a rakouské. Marhabímu
Karlovi, jenž táhl k otci s vojskem z 'lyrol, byla zatarasena cesta. Dvanáct dní ležela vojska
proti sobě a žádná strana se neodvážila útoku. Když mocnější nepřítel strhl pole, vrátil se Jan
do Čech a přes odpor obou synů postoupil Korutany Habsburkům. Pro přílišnou vzdálenost od
Čech bylo těžko alpských zemí hájit.
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Po šesti letech vytlačil císařLudvík Lueemburky i z žírných pastvin tyrolských, a to způsobem
velmi ošemetným. Smluvil se s rozmařilou Markétou a když její manžel Jan Jindřich se vracel
podle zvyku z vyjížďky, nalezl bránu hra/du Tyrolu zavřenou. Jeho věrní byli vypuzeni, císař
Ludvík pak vkročil do země, manželství Markétino s lucemburským princem prohlásil za ne
platné a dědička Tyrol dal sezdat se svým synem Ludvíkem. Tento císařův krok hájil jeho
dvorský theolog Vilém Occam, předchůdce Vikleíův a velký odpůrce papežův. Císař těžce urazil
Lucemburky. ale též hněv papežův proti němu tím dostoupil vrcholu.
Král Jan, ač již úplně slepý, hledal spojence, aby se mohl pomstít císaři. Jedno oko pozbyl za
druhé výpravy na Litvu, kamž joj provázel i markrabí Karol. Při návratu dal slábnoucí oko
léěiti ve Vratislavi, neduh se však zhoršil a král dal v hněvu lékaře hodit do Odry. Brzy oslepl
na pravé oko úplně. Druhé si dal léčit na proslulé universitě v Montpellieru a léčení skončilo
úplným oslepnutím (1340). Lid v tom viděl Boží trest za svatokrádež. Karel ozdobil hrob sv.
Václava stříbrnými soškami svatých apoštolů; král je prostě vzal a zastavil. Tu tam byla krasa
tohoto světa, jcž krale tak vůbila. Chmurné,opona mu zastřela půvaby rytířských dobrodruž
ství a zábav. obklopila jej trudné. temnota. Od té doby zvažněl. Jeho mysl se víc soustředila,
začal více mysliti na Boha a spásu duše. R. 1342 vystavěl na Smíchově klášter s gotickým kos
telem přísné řeholi kartusiénů; mniši se modlili, pracovali v zahradě a celý den zachovávali
mlčení. Tento klášter padl první za oběť husitskému třeštění.
Lidé se tehdy smáli, že v Čechách mají panovníka slepého a v Rakousích ohromého. Byl to
Albrecht Moudrý, jenž prý zůstal chromý od požití pokrmu, v němž byl namíchán jed. Kral
Jan jej navštívil a rozmlouval s ním dlouho bez svědků někde poblíž hranic, snaze se jej od
vratiti od císařovy strany. Po skončené rozmluvě se český král zvedl a odcházeje. zamířil ke
dveřím. Král i při své slepotě se tvářil a jednal, jako by viděl. Když však dveře minul, hledal
je ohmatévajo zeď. Když takto chvíli tépal, chtěl mu hostitel posloužit, jsa však chromý. nemohl
se s pohovky zvednout. I dali se oba do hlasitého smíchu pro vzájemnou nemohoucnost, až
přivolané služebnictvo krale odvedle.:

Mezitím se stal papežem známý ném Petr Roger jako Kliment VI. a Karel na něm
vymohl první velkou milost, zřízenípražského arcibiskupství, a to přes odpor otcův,
jenž neviděl toho potřebu. Karel uváděl pro svou žádost platné důvody; předně vel
kou vzdálenost Mohučeod Čech a Moravy, takže metropolita dotud jen jednou kos
tely těchto diecésí visitoval; přísahou dotvrzoval, že obyvatelstvo těchto zemí mluví
jazykem slovanským od německého rozdílným &arcibiskup se nemůže s duchovními
v Čechách dorozumět. Tehdejší mohučský arcibiskup jako stoupenec Ludvíkův byl
v kletbě a proti odtržení českých zemí se nemohl branit. R. 1344 dne 21. listopadu
konala se v Praze významná. slavnost. Za přítomnosti obou panovníků bylo v staré
svatovítské basilica Arnoštem:z Pardubic podáno arcibiskupské pallium. Arnošt, sám
posvěcený od papeže v Avignoně, posvětil na. biskupa premonstráti). J ana, jenž byl
dosazen na nově zřízený biskupský stolec v Manny/šli, kde mu kapitulu tvořili čle
nové tamního klaštera. Arcibiskupovi pražskému byl podřízen mimo biskupa lito
myšlského též olomoucký. Amoštův nástupce J an Očko z Vlašimě byl povýšen na
apoštolského legáta nad diecésí míšeňskou, bamberskou &.řezenskou, poněvadž četná.
panství v oněch diecésích patřila ke koruně české. Vídeň tehdy ještě neměla. ani bis—
kupa. Za hlavní svatyni tak velké metropole už nestačila stará, basilika z dob Spyti
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hněva H. Jako se pravomoc pražského stolce povznesla do výše a rozšířila daleko
za hranice, tak i přední svatyně tak rozsáhlé církevní provincie musila vzrůsti do
výše i délky a zaskvěti se leskem nade všechny ostatní. Současně s prohlášením arci—
biskupství byl položen základní kámen k velechrámu sv. Víta a stavba svěřenaMa
tyáši z Arrasu, jejž si Karel přivedl z Avignonu.

CísařLudvík, jsa si dobřevědom, že Lucemburkové ve spojení s papežem jej chtějí mu
zbavit císařskékoruny, pokusil se naposled podvrátit jejich moc. Králi markrabí se
právě vrátili 2 třetí bezvýslednévýpravy na Litvu, když tu do týdne jim vypověděli
válku všichni sousedé: císař, král polský, uherský, kníže svídnický. Král se rychle
vracel z Lucemburska, a když jeho poslové u císařes mírnými návrhy nic nepořídili,
zvolal: „Čím více nepřátel, tím více kořistil“ Přísahal, že prvního, kdo jeho země
napadne, tak zbije, že se ostatní zhrozí. Karel řídil obranu země doma a svolával
zemskou hotovost. Král Jan se hnal se značnou mocí na východ proti Kazimíru
Polskému, jenž vpadl do Ratibořska. Vypudil jej za hranice a oblehl v Krakově.
I žádal Kazimír za příměří, k němuž mimo císaře přistoupili všichni členové proti
českého spolku. Z železného kruhu nepřátel zůstal na bojišti jediný císař, jenž ne
.chal spojence na. holičkách.
Král i markrabí se odebrali do Avignonu a umlouvali se s papežem o podmínkách
nastávající volby. Konečně prohlásil Kliment VI. císařeLudvíka za zbavena císařské
hodností, zprostil jeho poddané slibu poslušnosti a vyzval kurňřty k volbě nového
krále. V Rense nad Rýnem byl 11. července r. 1346 zvolen německým králem mar
krabí Karel pěti ze sedmi hlasů. Dva hlasy byly v rukou Wittelsbachů; Rudolf
Falcký totiž a.Ludvík Braniborský pocházeli z tohoto rodu. Též Lucemburkové měli
dva hlasy, český&trevírský; arcibiskupem trevírským byl Baldiun, strýc krále Jana.
Německá říše měla opět dva krále, Wittelsbacha a Lucemburka. Dříve však, než
došlo k rozhodnému boji mezi oběma rody, spěchali Jan i Karel asi s pěti sty české
ho a lucemburského rytířstva na pomoc francouzskému králi Filipovi VI.
Byl to začátek stoleté války, jež vzplanula po vymřenípřímélinie Kapetovců a skon
čila teprve vystoupením Panny Orleánské.Proti Filipu VI. z Valois zvedl nároky na
francouzský trůn Eduard III., král anglický, a bitva u Kreščaku byla jednou z nej
větších, jež soupeři svedli. Angličané ustoupili před přesilou.od Paříže, jejíž před
městí pálili, na sever a u Kreščaku zaujali na návrší pevné postavení. Tam došlo
26. srpna 1346k památné bitvě. Francouzské vojsko tvořilo čtyři šiky. Hlavní zbraní
Angličanů byly silné luky a ostré šípy. Rytířstvo sesedalo s koní a z chráněného
postavení kosile houfce francouzského rytířstva, útočícího na osudný vrch bez oprav
dového vedení. Jen ojedinělé oddíly dospěly k srážce s nepřítelem, ale jeho sevře
nou řadu neprorazily. Zmínka o dělech se nepokládá za věrohodnou. Nový německý
král Karel, asi pod říšskou korouhví, vyrazil nepochybně dřív'než otce do boje a
byl také šípem raněn. Filip VI. utrpěl velké ztráty. Květ jeho rytířstva kryl bo
jiště a prořídlé shluky hledaly spásu v útěku.
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Český král, zpraven o zlém průběhu boje, nemínil málo čestným útěkem pcskvrnit
pověst svou a pověst českých králů. Zůstal do posledního dechu sobě věren a volil
smrt, která, byla důstojným zakončením života, jaký vedl co dobrodružný rytíř,
honící se za vidinou slavného hrdiny. Také neměl co čekat od života, který mu
zhořkl, když mu zlou sudbou byla zavřena okna do širého a pestrého světa. Byla
to vědoma jízda smrti. S heslem „Praha“ se rozjel proti zlověstnému návrší, maje
po boku Miinicha z Basileje a Jindřicha z Klingenberka nedavno na Moravě used
lého. Ale i tento houfec českých a německých pánů byl zasypán deštěm šípů.
Všichni mimo dva vykrvaccli na bojišti, mezi nimi i král, zasažený několika stře
lami. Že by s jeho přilbice korunní princ si byl vzal tři pštrosí péra, pokládá, se za
výmysl. Kamenný kříž „Croix de la Boheme“ označuje domnělé místo jeho skonu
(Šusta, Karel IV.).
Jako za živa král neklidně těkal po světě, tak i ostatky jeho neměly pokoje. Byly
přenášeny 8 místa na místo, až konečně byly uloženy v Lucemburku v katedrále
Panny Marie. Francouzská. zeměvssála jeho krev jako svou. Ve francouzském ovzduší
vyrostl a žil více v Paříži než v Praze. V Čechách zůstal cizincem a ani se česky ne
naučil. Přesto mu národ zachovává,čestnou vzpomínku, poněvadž za jeho vlády noha
nepřítele nevkročila na českou půdu. Rozšířil hranice českého státu a zanechal po
sobě syna, již zvoleného německého krále.

01341! KAREL 17. (1346-1878)

Když se Karel pozdravil v jednom francouzském klášteře z utržených ran a vrátil
se do Němec, zavřely před ním Cáchy i Frankfurt brany. Nový německý král se
musil dát korunovat v Bonnu (26. list. 1346)za valné sice účasti prelatů, nemnohých
však knížat světských. Ludvík Bavor seděl pevně na německém trůnu, a zvláště
města mu byla věrně oddána. Ludvík sice psal Karlovi hanlivý list, v němž jej na
zval mravencem, jenž chce pohltit lva; netroufal si však za jeho nepřítomnosti vpad
nouti do Čech &zbaviti jej tak základny jeho postavení.
Druhého zaří r. 1347se dal Karel korunovat na českéhokrále, za valné účasti hlavně
domácích hostů. Byl to první český král, korunovaný domacim arcibiskupem. Od té
doby přestaly čestné dary metropolitům, volaným k tomu účelu z Porýní. Poněvadž
dřívějšíkorunu král Jan zastavil a prodal, dal Karel zhotoviti z ryzího zlata skvost
nou korunu novou. Hlavní její ozdobou jsou čtyry stylisované lilie, znak tehdejšího
královského rodu, z něhož pocházela králova choť Blanka. Je ozdobena 91 draho
kamy a perlami. V zlatém křížku na vrchole je uložen tm z koruny Páně. Ke koru
novačním klenotům patří meč sv. Václava, ocelový, dvojsečný. Jím pasoval koruno
vaný kral vynikající muže na rytíře. Žezlo a říšské jablko pocházejí z doby Rudol
fa II. Žezlo má.podobu stonku a je rovněž posázeno drahokamy. Karel nařídil, aby
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koruna byla vždy na hlavě sv. Václava, a papež pohrozil klatbou každému, kdo by
ji odtud bez dovolení vzal. Nyní jsou klenoty uloženy v komoře nad kaplí sv. Vác
lava. Vlastníkem těchto vzácných starožitností je svatovítský chrám.
"Téžkorunovační obřad byl zčásti napodobením obřadu, jejž Karel viděl v Remeši.
Arcibiskup a preláti šli hledat krale, jejž nalezli v hradě na pohovce uprostřed zem—
ských úředníků. Oblekše jej v královská roucha, vedli jej do staré basiliky svato
vítské, nosouee před ním odznaky královské moci. Za bohoslužeb byl i s chotí Blan
kou pomazán a korunován. Korunovační hostina se konala v dřevěném paláci na
tržišti svatohavelském; král a královna byli obsluhování od dvorských úředníků, jez
dících na koních.
Přítomné pany přemluvil král k velké výpravě proti Ludvíku Bavorskému. Marně
se domáhal pomoci u vévod rakouských a uherského krále. Zemská hotovost se schá
zela v Pošumaví, když došla zpráva, že Ludvík na lověmedvědů nedaleko Mnichova
klesl s koně, raněn byv mrtvicí (12. října 1347). Jen s částí vojska táhl Karel Ně
meckem přijímaje hold měst i knížat. Bavorská, strana však zvolila za vzdorokrale
Gunthera ze Schwarzburka, jehož panství v Durynska měřilo čtvereční míli. Karel
ovdověv předčasnousmrtí choti Blanky, požádal Rudolfa Falckého o ruku jeho dcery
Anny. Tím si nejen naklonil hlavního odpůrce a vůdce protivné strany, ale získal od
něho i Horní Falc jako věno nové manželky. Gunther se královské hodnosti zřekl,
když Karel zaň zaplatil dluhy; ještě téhož roku však zemřela Karel šel ve Frank
furtě za jeho rakví jako obecněuznaný německý kral. Svého bratra Jana Jindřicha
ustanovil markrabím moravským, vymohl mu od papeže zrušení manželství s Mar
kétou Tyrolskou &svolení k novému sňatku.
Cítě se pevným na německém trůnu, jal se Karel nerušeně a neúnavně prováděti
velké plany, jež dávno u sebe byl zrale uvažil. Bohatý na velké podniky je rok 1348.
Dne 26. dubna toho roku položil základní kámen k hradbám Nového Města pražské—
ho. Byl na vahách, neměl-li by je umístit na letenské pláni na levém břehu Vltavy;
konečně se rozhodl pro prostranství mezi Poříčí &Vyšehradem, na němž bylo jen
několik malých osad s kostelíčky. I dal vyměřit ulice, náměstí i místa pro brány
v hradbách. Měšťany, jimiž už nebyli výlučně Němci, osvobodil na řadu let od daní.
Ze Starého Města, jež bylo vyhlédnuto za sídlo učenosti a vědy, tam přestěhoval
hlučná. řemesla, jmenovitě kováře, bečváře a klempíře, a tak v krátké době vyrostlo
velkoměsto, obepínající po celé východní straně Staré Město, táhnoucí se dlouhým
obloukem od Vltavy k Vltavě. Staré Město mělo své hradby i příkop, Nové Město
však naproti Starému bylo bez opevnění. Václavské náměstí, 682 m dlouhé a 60,7
široké, sahající od Koňské brány (nynějšího musea) k Můstku, podobá se široké ulici,
táhne se napříč celým městem a dělí je na dvě části. Náměstí Karlovo 531 m dlouhé
a. 152 široké, patří k největším evropským náměstím.
Duchovním potřebám novosvětských sloužilo šest klášterů a devět kostelů. Hned
3. září r. 1347, druhý den po korunovaci, položil Karel základní kámen k chrámu
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Panny Marie Sněžnéa ke klášteru, do něhož uvedl karmelitány. Chrám tento nikdy
nebyl úplně dostavěn. Vždy čnělnad okolní domy jen převysoký kůr, dosud nejvyšší
v Praze, ač je nyní o něco nižší než původním) Je to ctihodné. památka na koruno—
vací slavného krále. Téhož roku založil klášter na Slovanech ke cti sv. Jarolíma,
Cyrila, Metoda, Vojtěcha a Prokopa, a povolal do něho 80 mnichů z Chorvatska
s opatem Ivanem, aby tam všechny církevní hodinky i bohoslužby konali jazykem
staroslověnským. Poněvadž návalu věřícíchkostelík sv. Kosmy a Damiána nestačil,
zbudoval tam Karel chrám prostrannější, vysvěcený v pondělí velkonoční r. 1372.
Poněvadž se tam první evangelium zpívalo o učenících jdoucích do Emauz, nazýval
lid kostel i klášter Emauzy. Dílo sv. Prokopa bylo vzkříšeno a křivda od Přemyslov
ců na klášteře sázavském spáchaná, napravena. Karel dal Emauzům staroslověnský
evangeliář, jenž se připisoval sv. Prokopu a jenž se později podivným osudem přes
Cařihrad dostal do Remeše, kde byl chován mezi korunovačními klenoty. Za světové
války však propadl zkáze. Papež svolil k zřízení jen jednoho kláštera slovanského,
a Karel v něm viděl most k přivedení východních Slovanů k jednotě s církví řím
skou. V tom smyslu psali velkému caru Štěpánu Dušanovi, jenž však brzy zemřel.
Servitům vystavěl klášter a při něm gotický kostelík Zvěstování Panny Marie na
Sli/pi; má půdorys čtvercový a klenba spočívá na ústředním pilíři.
Karel budoval nad Vltavou císařskouresidenci, proto pamatoval i na Karla Velikého,
prvního císařezápadoevropského, jehož korunou měl sám býti brzy ozdoben. K jeho
poctě založil Karlov, centrální svatyni gotickou, s velebnou kopulí o průměru 22,8m,
jež jako nebeská báň se volně vznáší nad velkou prostorou. Spočívá jen patou na
osmihranu bez jakékoli jiné opory. Je to nejpamátnější stavba tohoto druhu ve střed
ní Evropě.11)Jméno stavitele neznáme. Na myšlenku osmihranného půdorysu byl
Karel možná přiveden kostelem v Cáchách, zbudovaným od Karla Vel. Do kláštera
karlovského uvedl řeholníky sv. Augustina.
Nejen Slovanům a Němcům, též Románům postavil v Praze pomník své přízně &
pozornosti. Chtělt' si dát na brzké cestě do Italie vstaviti v hlavní milánské svatyni
na hlavu lombardskou korunu, a proto zbudoval na rohu nynější Hybernské ulice
(proti Prašné bráně) kostel sv. Ambrože s klášterem pro italské benediktiny, kteří
tam konali bohoslužby obřadem ambrosiánským.
Malebné témě vrchu Včtrova bylo vyhlédnuto pro chrám ke cti sv. Apolináře. Roku
1362k němu přeneslze Sadské kapitulu, jež časem splynula se svatovítskou. Kostely
sv. Štěpána &.Jindřicha zbudovali tehdy křižovníci s červenou hvězdou a obstarávali
v nich duchovní správu. Pannám řehole sv. Augustina vystavěl klášter a kostel sv.
Kateřiny na poděkování za vítězství dobyté na svátek této světice (25. listop.) u San
Felice. Z původní svatyně se zachovala jen štíhlá gotická věž.
R. 1342strhla rozvodněné Vltava Juditin kamenný most, jenž 180let spojoval oba
břehy. Dne 1. února roztál naráz všechen sníh a.dravý proud vod unášel mlýny, jezy,
zásoby dřeva, celé vsi s lidmi, dobytkem i kolébky s dětmi. Před mostem se nakupila
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spousta ledových ker, most jejich tlaku neodolal a 3. února k velkému zármutku
zeměbyl jimi stržen. Zůstala z něho jen hlava, zvaná „Bradáě“, zasazená do zdi pod
klášterem křižovníků, jež je dosud měřítkem vodní výše. Se stavbou mostu se začalo
r. 1357. Dílo řídil Petr Parléř. Karel se jeho dokončení nedočkal. Most je vyšší než
Juditin, je gotický, kdežto onen byl románský. Spočívá,na 17 pilířích, je 620m dlou
hý a proti proudu poněkud vydutý. K jeho ochraně byla,na Starém Městěpostavena
věž, vysoká &masivní, jež daleko široko nemá. sobě rovně. Jedinou ozdobou mostu
až do 17. století býval kříž.
Nejkrásnější umělecké dílo Karlovo je velechrám sv. Víta. Do roku 1352řídil stavbu
Matyáš z Arrasu, od r. 1356 Petr Parléř, teprve 231etýmistr ze Švábská. Stavěl se
jen presbytář, tedy menší část zamýšlené svatyně; pod zatímní kry-tbou se v ní ko
naly bohoslužby již od r. 1369. Stará basilika v místech nynější lodi byla zčásti roze
brána. V kryptě pod chrámem byla jižr. 1348pochována první Karlova choťBlanka.
Teprve za Václava (1385)byla hotová část stavby sklenuta. R. 1392bylo slavně za
počato se stavbou lodi a byla do výše hnána též věž; leč vypuklé bouře husitské dílo
zarazily. Největší péči vynaložil Karel na výzdobu kaple svatováclavské, jejíž zdi
byly bohatě ozdobeny zlatem, drahokamy, perlami &malbami. Sv. Václav tam odpo
číval ve zlaté rakvi &.jeho hlava byla uložena v zlatém kování. Do svatovítského
chrámu bylo sneseno ohromné množství ostatků a církevních památek. Bylo v něm
celkem 67 oltářů. K prozpěvování chval Božích tam bylo ustanoveno přes 250 osob:
kanovníků, vikaristů, oltářníků a žaltář-níků,jimž náležela polovička.domů městečka
Hradčan. Zdálo se, jako by sv. Vít množstvím kněžstva a nádherou bohoslužeb chtěl
závoditi s papežským sídlem.

Po druhé začal loď stavět Vladislav II. se skrovným výsledkem. Po třetí byl položen základní
kámen k lodi péčí Tomáše Pešiny z Čechorodu roku 1673 o 700. výročí založení pražského bis
kupství. Plán byl zmařen tureckými válkami. Po velkém požáru r. 1541zakončil Ferdinand I.
věž měděnou. renesanční bání. Teprve čtvrté položení základního kamene k lodi svatovítské
bylo korunováno konečným zdarem. Stalo se to r. 1873péčí „Jednoty svatovítské" utvořené
od kanovníka Václava, Pešiny z Čechorodu, velkého horlitele o dostavění dómu o 900. výročí
založení pražského biskupství. Práci řídilarchitekt J oseí Mocker. Do převratu byla loď s dvěma
věžemi vpředu dokončena. Po převratu se za přispění vlády s vnitřní úpravou rychle pokračo
valo, aby svobodný národ mohl r. 1929důstojně v dostavěné svatyni oslavit milenium mučed
nické smrti svého dědice.
Svatovítský velechrám je 120m dlouhý; podle původních plánů měl být značně delší. Hlavní
loď je 36 m vysoká, hlavní věž 99,3 m, přední věže, dostavčné r. 1892, 82 m. Český lev, jímž se
hlavní věž končí, měří 4 m. Koncem minulého století se pomýšlela i na. dostavění hlavní věže
v původním gotickém slohu; podle nákresu architekta Mockra měla sahat do výše 136m. Ny
nější doba všek upouští od uměleckého puri—u &ponechává, dílu tu podobu, jakou mu dala.
jednotlivá. století.
Sv. Vít patří mezi nejznamenitější gotické památky v střední Evropě. J 0 to „zkamenělý hym
nus dávnověku“, je to horoucí věrou oduševnělé hmota, hustý les k nebi sepjatých rukou, tak
výmluvně hlásající zbožné nadšení předků. Věže, přečetné pilíře, fiály, kolmé. stylisaee všech
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tvarů, neúprosně unášejí ohromnou budovu do výše a tak případně znázorňují ideální vzlet
středověké duše s jejím zbožným horovéním &tíhnutím k nebeské vlasti. Uvnitř pak mezi vy
sokými pilíři a pod závratnou klenbou a v tajemném pološeru, 'z něhož vane posvátné kouzlo,
je návštěvník zdrcen živým vědomím Božské velebnosti a nekonečnosti a hluboce cítí nicotu
svého pozemského bytí. To němé zdivo hlasitě mluví k vnímavé duši, neboťkladivem a (11an
je do něho vteséno svaté zenícení dávného pokolení. Jak věrně se plní na gotických dómech
slova evangelia, že kamení bude volati.

Blízko Prahy chtěl míti Karel bezpečnousehranu císařskýcha královských odznaků,
zemských listin, ostatků a konečně klidné ústraní pro odpočinutí a nerušenou mod
litbu. I vyhlédl si znaleckým okem nad Berounkou skalnatý vrch uprostřed mezi les
natými chlumy a mistr Matyáš z Arrasu tam začal r. 1348budovat hrad. Již r. 1357
byl dostavěn a posvěcen. Karel měl v díle tom velké zalíbení a nešetřil výloh na jeho
výzdobu. V celé říšinebylo vzácnější klenotnice k uložení korunovačních klenotů čes
kých i římsko-německých.Perlou Karlštejnu je kaple sv. Kříže,jejímž zlatým leskem
je divák přímo oslněn. Stěny zdobí mimoto četné drahokamy, malé obrazy světců,
papežů a kardinálů, dokola plálo na tisíce voskovic. „Čarovna, tajemná. síň z báje
o sv. Grálu“. Při kapli Panny Marie byla zřízenakapitula s pěti kanovníky. Je tam
i kaplička sv. Kateřiny, v níž se Karel 0 pašijověm týdnu zamykal a oddával rozjí
mavé modlitbě. V nejbližším okolí mělo lenní statky 42 rytířů. Ti střežili hrad, v noci
obcházeli jeho hradby a každou hodinu volali do temných hvozdů: „Dále od hradu,
dale, ať tě nepotká neštěstí nenadále“.
Poblíž horkých vřídel, jejichž léčivé síly občas užíval, si vystavěl hrádek Karlsbad a
pod ním stejnojmenné městečko. Na Šumavě vznikl hrad Karlsperk, jehož jméno
utkvělo na podhradí - Kašperských Horách. Tyto i jiné ještě hrady od něho zbudo—
vané propadly zkaze. Tehdy prožil svou nejslavnější dobu i památný Vyšehrad.Vrch
byl obehnán novou zdí, uzavírající v soběhrad a četné svatyně. Byla obnovena hrad
ní budova, v níž sídlil purkrabí s královskou posádkou. Byl obnoven zvláště kapitulní
chrám, v němž stalo 32 oltářů. Bohoslužby tam konalo asi 100duchovních. Hustý les
gotických věží i věžiček kostelních i hradebních činí podle starobylého obrazu pře
krásný dojem. Byl dostavěn chrám sv. Jiljí, jehož stavbu započal Jan z Dražic, před
chůdce Arnošta z Pardubic. Karel při něm zřídil kapitulu. Minorité dokončili obnovu
chrámu sv. Jakuba, jenž svou délkou 82 m následuje hned za dómem svatovítským.
Bohatí měšťané staroměstští se nechtěli dát králem zahanbit a na místě sešlého kos
telíka Panny Marie předTýnem začali budovat nynější velkolepou svatyni. Do bouří
husitských vyhnali zdivo pod krov; po bouřích se pokračovalo a roku 1511chram do
končen. Sotva kdy vzniklo v Praze tolik památných staveb, jako v druhé polovici
14. století. Různí umělci, řezbáři,malíři, zlatotepci, kteří zde nalezli širé pole pro svou
dovednost, sestoupili se ve zvláštní cech, řekli bychom uměleckou akademii. Tehdy
i pani, preláti a měšťanépostavili tolik znamenitých budov, že se podle Eneaše Sylvia
žadná země nemohla s Čechami měřit.
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Velkorysost Karlovy činnosti, již jsme sledovali v oboru stavitelském, jeví se v ne- vm:.maa
menším rozměru'1na poli osvětovém a vychovatelském. Na západě, jmenovitě v ro- "“
mánských zemích, utěšeně rozkvetla vzdělanost universitní, jejíhož ovoce Karel ve
svém mládí byl okusil. Italie měla 12 universit, Francie 5, Španělsko 3, Anglie 2.
Kdežto tedy po západních zemích 22 zářných pochodní rozlévalo světlo vzdělání &.
učenosti, zahalovalo střední a východní Evropu ještě šeré přítmí. Karlovi náleží vel
ká, zásluha, že proklestil cestu vysokoškolskému vzdělaní do této oblasti osvětové
opožděné. Jeho příkladpak následovali i jiní panovníci. Praha však zůstala Athenami
těchto zemí až do roku 1409.Universita byla tehdy církevním ústavem; Kliment VI.
svolil k jejímu založení již r. 1347,nadal ji výsadami university pařížské a boloňské,
akademické hodnosti v Praze udílené prohlásil za platné v celé církvi. Nejctihodnčjší
fakulta byla. theologická, urozenými posluchači slynula právnická., třetí byla lékař
ská,; průpravou k těmto třem byla fakulta filosofická, jež byla nejčetnější. Kanclé
řem, t. j. vlastním spravcem university, jenž jmenoval profesory, byl arcibiskup;
scholáři a profesoři si volili rektora a děkany. Diplom doktorský se rovnal diplomu
šlechtickému.

Seholárové i profesoři se dělili na čtyři národy, dva slovanské. dva německé. Český V sobě za
hrnoval i české Němce. Moravany, Slováky, J ihoslovany i Maďary; k polskému náleželi i Sle
zané a Lužičané. J ihoněmci sluli národem bavorským, Severoněmei saským. Profesoři bydlívali
společně v kolejích a byli kněžími nebo kleriky; též mezi scholáry byli četní duchovní a částečně
přebývali v kolejích společně s profesory. Karel založil s podporou českého kněžstva r. 1368
prvou „Karlovu“ kolej, ale nynější Karolinum s velkým sálem pochází od Václava IV. Před
nášelo se v kolejích i kléšteřích; byloť mezi prvními profesory i několik členů řádu dominikán
ského, kteří učili u sv. Klimenta proti mostu; jejich klášter přílivem kleriků z okolních zemí
velmi rozkvetl. V Praze vůbec nastal velký shon &hemžení; proto byla tak rozšířena, aby se
příval studentstva v ni směstnal; za života Karlova bylo na vysokém učení zapsáno 7.000, po
dle jiných 11.000 člonů.1=)Tak měl národ prostřený stůl doma, jak stojí v zakládací listině,
&nemusil se doprošovat s velkými ůtratami almužny v cizině.

Velkou péči měl Karel též o vědu dějepisnou, vybízeje schopné muže k spisování dějin Panaoví
a opatřuje jim k tomu pomůcky. Byl to František, pražský kanovník, Opatovický “"“““
opat Neplach, Jan Marignola,minorita z Italie, cestovatel po Orientě, PřibíkPulkava
z Radenína a Beneš Krabice z Veitmile. Nejcennější dílo dějepisné však je jeho vlastní
životopis, v němž nám zanechal paměť svých činů do r. 1340. Sepsal též život sv.
Václava; oba latinsky. Karel se mohl měřitis magistry na universitě a byl činný i lite
rárně; na to se nevzmohl žádný panovník český ani německý za celého středověku.
Při své všestrannosti staral se též o to, aby se i lidu dostalo hojnější měrou duševní
stravy. Byly tedy česky zpracovány kronika Pulkavova, životy svatých, život Kris
tův, do češtiny přeložena celá bible. Absolventi nejnižší fakulty stávali se učiteli na
venkovských školách, jež byly zřizovány v městech i vesnicích. Ač se na universitě
přednášelo výlučně latinsky, přesto působila vysoká škola mocně na rozvoj české lite
ratury; vychovalať nám prvního českého klasika, Tómu ze Štítného.
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Etnická
“aiu 1355.

Králem

Tužbou středověkýchpanovníků bylo dát se korunovat v Římě, městě caesarů, ko
runou Karla Velikého. Již r. 1350objevil se v Praze Cola di Rienzo, blouznivý římský
tribun, opojený slávou starého Říma, a vyzýval Karla, aby obnovil římskéimperium;
papež, císař a Cola di Ríenzo, že budou jak sv. Trojice spravovat veškeren svět.
R. 1354strhl Cola na sebe v Římě již po druhé vládu, ale po několika týdnech byl od
lidu pro tyranii zabit. Též Petrarka, „otec humanismu“, oslněný leskem dávné řím—
ské moci, vybízel Karla, aby v Římě z trosek a rozvalin zvedl staroslavný trůn. Karel
Petrarku vysoce cenil, poctil jej zlatým pohárem, měl zalíbení na plynném toku a an
tické vybroušenosti jeho latinských period, byl však duch příliš střízlivý, aby šel za
politickými vidinamí po příkladu Štaufů neb svého děda Jindřicha VII. R. 1354 se
vypravil s několika sty jezdců přes Alpy do Italie; tam se k němu sevšcch stran
shlukly vojenské zástupy, takže jeho vojenská moc vzrostla na několik tisíc.
V Miláně byl 6. ledna r. 1355 korunován „železnou korunou“ lombardskou. Je to

„„ zlatá.obruč, do níž je vsunut na plech ztepaný posvátný hřebz křížeKristova. Milan

Chakri!

ským Viscontům a jiným knížatům v Italii, kteří v různých městech na sebe strhli
vládu, potvrzoval Karel jako císařa král držení uchvácené moci a vybíral za to znač
né poplatky a dary. Při tom pilně sbíral různé ostatky svatých a památky. Od patri—
archy akvilejského si vyžádal čast evangelia, jež bylo pokládáno za rukopis samého
sv. Marka; vskutku pochází z 6.—9.století. Dosud se chová. v svatovítském pokladu.
Město Pavia mu darovalo velkou část těla sv. Víta, jež arci nemohlo býti čestněji
uloženo než v pražském velechrámě, zasvěceném jeho jménu. V Pise navštívil hrob
svého děda Jindřicha VII. Zatím co vojsko tábořilopředbranami, navštěvon Karel
po tři dny svatého týdne jako poutník s malým průvodem památné místa a římské
svatyně.
Na hod Boží velkonoční (5. dubna 1355) vjel okázale do věčného “města a v basilice
sv. Petra byl za slavných bohoslužeb od kardinálů pomazán olejem, opásan mečem
a korunován korunou Karla Velikého. Přijav žezloa říšskéjablko, zasedl v majestatě
na trůnu. Podobným obřadem byla korunována i jeho choť Anna. Svídnická,. Často
byli Čechové přítomni této slavnosti, ale po prvé vidělo české vojsko, četní paní a
všichni tři čeští biskupové, kterak této nejvyšší ctí v křesťanském světě se dostalo je
jich vlastnímu králi. V průvodu pod nebesy byl veden císařpřesKapitol na Lateran,
kde byla císařské hostina. Celá slavnost minula klidně bez třesku zbraní a krve
prolití. '
Téhož dne se vydal císařna zpáteční cestu. V Pise se octl chvíli v nebezpečí života.
Něco zbrojného lidu, jej provázejícího, zahynulo v pouličním boji, město bylo zato
pokutovano a vůdcové spiklenců potrestáni na hrdle.
Až do Berouna šli Pražané vstříc svému králi &císaři; Dne 15. července jej uváděli
v triumfu Strahovskou branou za hlaholu zvonů a radostných pokřiků do jeho císař
ské residence. Velká,radost se rozlila po celém národě, když viděl svého krále vysoko
trůnícího a ozdobeného nejslavnější korunou na zemi. V Praze nastal hlučnější život
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než předtím. Se všech stran se sjížděla poselstva říšských měst i knížat pro potvrzení
privilegií z císařskémoci. Četná říšská.knížata se usazovala v Praze na dlouhou dobu,
jak je toho dosud „Saský dům“ u mostu na Menším městě dokladem. Tím častěji a
déle tam přebývali domací velmožové, slezská,knížata, markrabí Jan Jindřich, bisku—
pové Jan Očko olomoucký, Jan ze Středy litomyšlský, vratislavský &.jiní. Hodnostá
ři světští i duchovní přicházeli z Němec do Prahy pro potvrzení svých hodností, úřa
dů, statků, pro rozsouzení rozepří.Praha, hlavní město Čech, byla Německu asi tím,
čím je mu nyní Berlín. Čechy nabyly politické převahy nad Německem a Italií.
Již r. 1348vydal Karel českým stavům 13listin, kterými potvrdil práva českého kra
lovství v německé říši. J ako císař vydal Zlatou bulu, jež uzákonila skutečné právní
řady v německé říšia rozhodla sporné kusy. Ze sedmi kurůřtů byli tři duchovní a čty
ři světští; z těch byl prvním český král. Čechy jsou tam zvány „vzaenějším údem“
římské říše. Po vymření rodu měli Čechové právo voliti si nového krále; jiná, území
v říši, úmrtím uprázdněná, obsazoval císař. Synové kurfiřtů se měli vedle latiny a
italštiny učiti i jazyku slovanskému, aby se dorozuměli se všemi údy říše. Říšský
sněm v Norimberce a.v Metach Zlatou bulu přijal a schválil. Český kral měl v říši už
jen prava bez povinností a synům kurňřtů říšský zakon ukládal učiti se i jazyku
českému.
Již r. 1348a opět jako císař r. 1355předložil Karel českým pánům navrh českého zá.
koníku Maiestas Carolina. Jím bylo na př. předem za neplatné prohlášeno jakékoli
zastavení královského hradu, zakazovalo se opovědné záští mezi pány, všechny hrdel
ní pře byly přiřčenykrálovu soudu, přísedící zemského soudu se měli spravovat psa
ným zákonem, církvi se nemělo bez králova. svolení odkazovat žádné zboží. Čeští pani
však předkladali císaři opět své nesnáze a námitky, nemajíce chuti vázat si ruce.
Karel návrh zákona odvolal. Přesto nabyly některé jeho kusy platnosti. Jmenovitě
zrušil Karel 9 arcibiskupem ordálie neboli Boží soudy, jež se u Němců držely ještě od
pohanských dob, a od nich se dostaly též do Čech. Soud dal na př. za pravdu tomu,
kdo vztáhl ruku do plamene, &.jeho ruka třetího dne, kdy s ní byl sňat obvaz, nejevila
stop ohně; kdo nesl v rukou 9-12kroků žhavé železo, kdo vytáhl z vařící vody kamen,
a jeho ruce po snětí obvazu třetího dne nejevily popálenin; měl-li je popálené, byl
prohlášen vinným. Při též prohrál, kdo svázán jsa na rukou a na. nohou, byl na pro
vaze spuštěn do tůně a v ni tonul; kdo se dovedl držet na povrchu, přivyhral. Někdy
rozhodoval o víně a nevině též los. Všechny tyto soudní prostředky byly jako hříšné
pokoušení Boha zrušeny. V Uhrách byly ordálie zakázány od Karla Roberta r. 1310.
Důkazy před soudem byly od té doby vedeny hlavně přísahami četných svědků. Přes
to se tam rozhodovaly soudní pře soubojem dosti dlouho.“)
Na pražském hradě u hlavní brány a jinde, kamkoli přišel, zasedal císař na soud, a
každý mu mohl svou stížnost bez obavy přednést. Známé je přísné potrestání Jana
ze Smojna, zvaného Pancéře, jenž stale chodil v brnění, kupce přepadal, lidi na Žam
pachu věznil a týral. Karel po návratu z Italie jeho lupičské doupě oblehl a vzal úto
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kem, zajaté drahy dal na stromech pověsit a Pancéřovi, jejž předkrátkem pro stateč
nost pasoval na rytíře, hodil provaz na krk a dal jej rovněž oběsit.
Hospodářsky se snažil své země povznésti předně hojnějším pěstěním vína,. Poznalť
Francii a Italii, vínem oplývající; dal tedy z Burgundska, Porýní a z Rakous přivážet
révu a zadarmo ji rozdával. Příhodnétrati musily být podle dobrozdání berkmistrova
proměněnyve vinohrad, a neměl-livlastník k tomu chuti, musil svou stráň za desátek
postoupit jinému. A tak kopce kolem Prahy &Mělníkazačaly brunátnět burgundskou
révou, a doma. se urodilo vína tolik (300.000hlí), že mohl zakázat dovoz vín cizích.
Už nejen medovina a pivo, ale i mok ušlechtilé révy zvyšoval životní radost národa.
Zavedl též pěstování švestek (karlatky). Na Novém Městě byla zřízenak lékařským
účelům botanická. zahrada. Dal kopat rybníky, na př. n Doks, v čemž jej následovali
ochotně i paní, a _takČechy a Morava, od živodamých moří vzdálené, měly nějakou
náhradu v četných rybnících, chovajících hojnost ryb. Každý kupec, jenž překročil
české hranice, musil nejdřív v Praze nabídnout své zboží k prodeji, a to prostřed
nictvím pražských kupců. Pokoušel se prokopati průplav z Vltavy do Dunaje,
ale tvrdá Šumava se ukázala nepřekonatelnou překážkou; snažil se tedy obrátit
proud českého obchodu po Labi na sever, kam postupovaly i hranice českého
panství.
Karel sám byl výborný hospodář. Vždy měl dosti peněz, znal jejich moc a užil jich
nejen k zvelebení umění a věd, ale i ke skoupení šitých zemí. Anna Falcká, mu při
nesla věnem Horní Falc, Anna Svídnická,vévodství svídnické a javorské, poslední to
slezská.území vzdorující českému panství. R. 1369 koupil od Oty a Ludvíka, synů
císaře Ludvíka Bavora, Dolní Lužici &r. 1373 za půl milionu zlatých peněz mrku
bramborem. Tím se dostal Lucemburský rod v držení druhého kurňřtského hlasu.
Tato zeměbyla,v podobném stavu jako Čechy r. 1333,a pod blahodamou vladou císa
řovou se rychle zotavovala. Mezi Labem a Rýnem získal hlavně koupí asi 200 men
ších panství, jež byla uvedena v lenní závislost k české koruně (německá,manství).
Rodné své hrabství lucembursképovýšil na vévodství a svého nevlastního bratra Vac
lava pohnul, že svým dědicem jmenoval Vaclava, českého krále. Ten se v Lucem
bursko uvázal r. 1382,za spravce tam jmenoval Půtu z Častolovic a po smrti Jana
Zhořeleckého je udělil jeho dceři Alžbětě.
Česká. velmoc, vyrostlé. v rámci německé říše, už nebyla rozbita od žárlivých císařů,
poněvadž český král byl zároveň císařem. Jeho zeť Rudolf, vévoda rakouský, začal
siceproti Karlovi brojit z touhy po císařskékoruně a zjednal proti němu velkou koali
ci všech sousedů, podobné oné, jaká. se byla utvořila-r. 1345. Císařposílal do českých
měst po 100, 300 i 400 kusech vojenské zbroje &poručil stavěti sýpky a sklady obilí.
Současněvšak, jsa obratným diplomatem, vyjednával a bouři zažehnal. V Brně pak
ujednal s Rudolfem za souhlasu panstva dědickousmlouvu.mezi rodem lucemburským
a habsburským, jenž se tehdy omezoval jen na tři členy. Synu Zikmundovi vyhledal
bohatou nevěstu Marii, dceru Ludvíka, krale uherského a polského, dědička obou
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těch království. Mladý princ s ní byl r. 1374zasnouben, takže podle lidských výpočtů
zajistil císař svému rodu nejskvělejší budoucnost.
Čechy měly ke konci jeho vlády 100 hrazených měst, 300 městysů, 280 hradů,
13.000 vesnic.“)

S velkou horlivostí sbíral císař tak zvané svátosti. jednak částky svatých těl neboli relikvie,
jednak posvátné předměty vůbec. Relikvií nashromáždil a u sv. Víta a na Karlštejně uložil ně
kolik tisíc. Karel se cítil šťasten uprostřed těchto pokladů, našemu věku málo pochopitelných;
připadaloť mu, že z oněch svatých těl vane dech Božích mučedníků, cítil se povznesen do spo
lečnosti lidí hluboce zbožných a ctnostných, jakých není na zemi nikdy příliš mnoho. Když se
dal r. 1365 v Arles korunovat na burgundského krále, dočetl se v legendách, že Zikmund, jeden
z králů té země, r. 524 ukrutně zabitý, byl prohlášen za svatého. Hledal tedy &našel jeho tělo
v klášteře sv. Mořicev krajině valliské na půdě nynějšího Švýcarska. Pokárav opata, že ani
neví, jaký poklad je v jeho klášteře slcryt, vyzvedl tělo světcovo, uložil je v chrámě svatovít
ském a. sv. král Zikmund byl vřazen mezi zemské patrony české.
Celkem bylo u sv. Víta 13 rakví s celými těly světců. Rakev chovající ostatky sv. Václava byla
celá ze zlata, ostatní byly stříbrné a pozlacené. Hlav různých světců tam bylo 25, z nichž dvě
(sv. Václava a sv. Zikmunda) byly zasazeny do zlatých poprsí neboli harm, ostatní do stříbrných
a pozlacených. Jiné schránky měly podobu zlatých a stříbrných sošek, rukou, křížů,monstrancí,
obrazů, skřínek, pouzder nebo desk. Vše bylo zhotoveno s vynaložením veškeré dovednosti kle
nemickéhe umění, jež tehdy mělo slavnou dobu. Mezi svatostmi byla na př. také část betlém
ských jesliček, zrnko kadidla, jež tři králové obětovali Ježíškovi, část stolu, při němž byla sla
vena posledni večeře, ubrus, jímž byl onen stůl přikryt, vložený do ld—ištálovékonvice. dar to
uherského krále Ludvíka, dosud ve svatovítské pokladnici zachovaný. O pravosti některých
těchto svátostí arci pochybujeme ; ale českému království nemělo chyběti ani toto duchovní bo
hatství. Císařvymohl na papeži, aby úctě svatých ostatků byl věnován pátek po Bílé neděli,
aby onen den byl slaven jako zasvěcený svátek, a aby poutníci ke „dni svátostí“ do Prahy pu
tující byli obdařeni odpustky. Na Karlově náměstí byla postavena, věž a s ní byly přítomným
ukazovány s příslušnými obřady ostatky, korunovační klenoty a jiné vzácnosti. Se všech stran
se hrnuli do Prahy věřící, takže naplnili celé prostrarmé náměstí. Pražané měli z takové pouti i
velký hmotný zisk.Tak vyrůstal na březíchVltavy zaalpský Řím, proslulý chrámy i těly světců.
Velkou pietu měl Karel i k tělům českých králů, svých předchůdců. R. 1373 dal jejich tělesné
ostatky přenést do chrámu svatovítského a uložit do náhrobků, jež mistr Parléř vytesal z opuky
&ozdobil sochami těch, jejichž popel uvnitř chovají.

R. 1358 vypukl v zemi mor, k němuž se přidružila též neúroda. Císařopatřil chudině
práci, dav stavčti zcď od Strahova přesPetřín dolů k Vltavě. Tato ozubená, „hlado
vou“ zvané zeď byla myšlena jako městská hradba, k ochraně městské čtvrti, jež by
časem vznikla na Petříně a jeho stráních. Staroměstští konšelé dali pro nějakou uráž
ku utopit jednoho z pražských duchovních, což se příčiloplatným zákonům. Císaře,
jenž právě dlel v Norimberce, to velmi pohoršilo, takže celou radu sesadil a z Prahy
vykázal. Konšelé žádali Inocence VI. o prominutí unáhleného skutku a ten je odkázal
na arcibiskupa. Arnošt, jenž též štědrými almužnami bránil nedostatku, jim za po—
kání uložil rozdati mezi strádající lid 7.000 korců žita. Následující rok přinesl opět
hojnou úrodu.
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CísařKarel byl čtyřikrát-,eženat. První choť Blanka mu odchovala dvě dcery a zemřela již r. 1348.
Druhá byla,Anna Falcká„ jež mu porodila Václava; ten však zemřeljako nemluvně a ona brzy
za ním (1353). Když mu třetí choť, Anna Svídnická, povila v Ncrimberce opět Václava (1361),
rozplýval se císař radostí. Bylt císař již 4510tý a neměl ještě mužského potomstva. Vyváživ
Václava zlatem (vážil 16 hřiven, asi 4 kg), poslal je jako dar do Cách na hrob Karla Velikého.
Nicméně zašel císař v lásce k svým synům příliš daleko. Již dvouletého Václava dal na den
sv. Víta korunovat na českého krále, přes námitky některých pánů a arcibiskupa Arnošta.
Václav nebyl bez nadání, byli mu dání nejlepší vychovatelé; ale těžko je korunovaného krále
podmbcvati přísné kázni. Václav byl brzy přesycen poctami, a když dospíval, hleděl si přede
vším rozkoší & zábav. Čtvrtá choť Karlova, Eliška, dcera Bojislava, vévody pomořanského,
proslula silou. již měla v rukou. Lámalat velké železné podkovy, jako by byly ze dřeva.; silné
nože. rytířské tesáky, cínové mísy svinuía jako by byly z papíru, a rytířský pancíř, spojený
koženými a kovovými pouty, v půli veskrz roztrhla jako plátěnou košili. V síle své viděla dar
Boží a pochlubila se jím jen na vyzvání císařovo k pobavení hostí. Marně se o to pokoušeli
rytíři, kteří se nechtěli dát královnou zahanbit.

Celá církev mimo Francouze pokládala pobyt papežův v Avignoně za něco nepřiroze
ného a volala čím dále tím hlasitěji po jejich návratu do věčného města. To cítil i cí
sařKarel a proto jako ochránce církve přemluvil Urbana V., že se r. 1367vrátil k hro
bu sv. Petra. Následujícího roku se vypravil Karel znovu přes Alpy v čele ozbrojené
moci k zln'ušení bujných Viscontů a k ochraně papeže. O svátku Všech svatých byla
Eliška korunována na císařovnu.Tehdy též založilv Římě hospic pro česképoutníky.
Lečpapež Urban V. povoluje nátlaku francouzských kardinálů a také pro nedostatek
bezpečnosti v Římě přesídlil r. 1370opět do Avignonu. Po třech měsících se však na
něm splnila výstraha sv. Brigity, že zemře, jakmile opustí Italii.
Císařměl otevřené oči i k mravním nedostatkům tehdejší církve a spolu s arcibisku
pem Arnoštem uvedl v život opravné hnutí mířící k nápravě zlořádů, jež se právě
v pražském velkoměstě zahnizďovaly. Arnošt vydal předpisy pro duchovenstvo, tak
zvaná „statuta“, přestupky proti kázni přísnětrestal a celou diecésizvisitoval. Roku
1362 byl jmenován i mezi kandidáty papežského stolce. Po dvou letech pak zemřel
a byl pochován v Kladsku. Z Rakous povolal Karel do Prahy výmluvného kazatele
Konráda Waldluzusem,kdysi člena řádu augustiniánského. Waldhauser kázal s vel
kým důrazem pražským Němcům v Týně proti přepychu, lichvě a hýření se zname
nitým účinkem. S mendikanty však, mezi něž sám kdysi náležel, měl nechutné spory
a hádky. Zemřel jako týnský farář r. 1369.
Hlubší pohnutí mysli způsobil Milíč z Kroměříže, pražský kanovník &císařský pod—
kancléř. Vzdav se výnosných obročízvolil život chudý a kající &jal se kázat u sv. Jiljí
na Starém Městě česky. Kázal několikrát denně a lidé vydrželi jej poslouchat dvě
i čtyři hodiny bez omrzení. Milíč mocně působil na obraznost a cit posluchačů, roz
váděje biblické obrazy. Ve výkladu o Antikristu se však uchýlil od běžného mínění
& byl proto obžalován. Osobně se dostavil do Říma, vzdal se odchylného názoru a
vrátiv se do Prahy, hlásal slovo Boží tím horlivěji nejen česky, ale po smrti Wald
hauserově i německy a četným klerikům, kteří se svěřili jeho vedení, latinsky. Ale
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i mnohá jiná místa v Čechách i na Moravě slyšela Bohem nadšeného misionáře.
Účinky jeho slova byly pronikavé. Mnozí zanechali hříšných návyků, četné osoby
vytrhl z bahna nepravosti a vedl na cestu ctnosti. On sám jim dával nejlepší pří
klad, plně sám daleko více, než co žádal od jiných. Znovu byv obžalován, hledal za
stání u papeže v Avignoně, kde se skvěle ospravedlnil. Vysílen apoštolskými pracemi
a kajícími skutky dokonal tam svůj život r. 1374.
Cítě tíhu stáří a trpě dnou v nohou hleděl císař svému synu zajistiti německý trůn. Vdala v

I pohnul kurfiřty značnými dary, že zvolili za ln'ále patnáctiletého Václava, ač se “““"
podle zvyku a Zlaté buly měla volba dáti teprve po smrti předešléhokrále.'Karel byl
šťasten, když ve Frankfurtě ve slavnostním průvodu byl jako novězvolený německý
král veden jeho prvorozený syn Václav a mladší jeho bratr Zikmund jako markrabí
braniborský před ním nesl meč.

Následujícího roku se vypravil slnevelkým komenstvem a nejstarším synem do Paříže, aby na
posled pozdravil své příbuzné a jednal o neurovnané církevní otázce. Na svátek Tří králů ke
konci hostiny byla dávána k poctě vzácných hostí slavná hra. Rozhrnuly se opony a na jeviště
„připlul" velký koráb se stožáry, plachtami a lany, ozdobený korouhví jerusalemského králov
ství. Na palubě stál slavný Bohumír Bouillonský s mnohými rytíři v plné zbroji a v jejich tvá
řích se zračila nadlidské.strázeň, snášená pro dobytí Božího hrobu. Pak plul koráb zpět a mi
ml za oponou. Když se znova rozhrnula, objevilo se svaté město Jerusalem a Šalommmův chrám
s věžemi a cimbuřími, na nichž stáli Samcéni. Koráb se přiblížil k městu, křesťanští rytíři se
stoupili z lodi a se zbraní v ruce hnali útokem na hradby, Saracény sehnali a J erusaléma dobyli.
Císaři i jeho komonstvu se hra vclico líbila.

Životní dráha Karlova byla dokonána a on s uspokojením hleděl na zdar své dlouho
leté práce. S neumdlelou pílí, s obezřetností &.jedinečným štěstím snesl do Prahy vše—
chny divy středověku. R. 1370 dal silně pozlatit dvě věže svého paláce na Hradča
nech, takže jako slunce zářily vstříc znaveným poutníkům &.hlásaly jim, že se přibli
žují k „Zlaté Praze“. Poddaným rozsáhlé římsko-německéříšezvěstovaly, že dorazili
k císařské residenci, vědychtivým scholárům oznamovaly, že dospěli k městu učené
mu, a zbožným věřícímhlásaly, že dostihli k městu plnému velebných chrámů a sva
tých ostatků. Ty zlaté báně korunovaly velké Karlovy podniky, z nichž každý sám
o soběmu zajišťuje nehynoucí jméno v českých dějinách. Jeho úkolem bylo povznésti
Čechy na první zemi v střední a východní Evropě, což se mu úplně podařilo. Karel
'založilv našívlasti „zlatý věk“ a národ za jeho vlády jel ve zlatém voze slávy, bo
hatství &blahobytu. Záleželo na jeho nástupcích a národě samém, jak dlouho si po
jeho smrti toto prvenství udrží. Karel je Augustus mezi českýmipanovníky. Palacký
jej nazývá. nejučenějším císařem celého středověku, Tomek vzácným mezi panovníky
všech věků a národů, Eneáš Sylvíus mužem velkých činů, Stránský o něm napsal, že
po svém otci přijal království hliněné &zanechal mramorové, národ jej právem na
zval „otcem vlasti“.
Zemřel na zimnicí 29. listopadu r. 1378 na pražském hradě v 63. roce svého věku a
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národ nad jeho ztrátou upřímnělkal. Pochován je v kryptě pod svatovítským chrá
mem. Postavy byl prostřední, poněkud vpřed nachýlené. Odíval se prostě, obyčejně
nosíval kabát po kolena splývající a.vždy zapjetý. Při slyšení rád vyřezával z měk
kého dřeva, rozhlížel se po okolostojících, prosebníka jako by si nevšímal; neušlo
mu však ani slovíčko &na vše dával odpovědi případné a.krátké.

V románské době doháněla naše vlast pokročilejší Evropu, v době gotické předstihly Čechy
okolní země a.v době Karlově nabyly vůdčího postavení. V gotickém slohu, jehož kolébkou je
Francie, stavělo se u nás 300 let. První stavby v tomto slohu provedené jsou: kostel v Před
klášteří u Tišnova (založ. 1233),kostel a klášter bl. Anežky na Františku v Praze (založ. 1234),
brzy pak (asi za Přemysla II.) chrám sv. Prokopa v Třebíči.Václav I. přestavěl v novém slohu
hrad Zvíkov. Kaple, síň &arkády v nádvoří a jejich malířská výzdoba jsou velkolepé ukázky
rané gotiky. Vzácnou památkou z jeho doby je Staronová synagoga v Praze; tím vzácnější, že
synagoga v gotickém slohu je zjevem tak vzácným (obr. 12).
Bohatě u nás rozkvetla. gotika za panování císaře Karla.. V českých zemích bylo nově založeno
nebo z dřevěných a. románských přcstavěno asi 1000 kostelů. Obnovují se kláštery, přibývá
kaplí, na výšinách vyrůstá několik set nových hradů. Města budují své hradby, brány, přední
budovy z kamene.") V Čechách bylo zbudováno několik svatyň v tak zv. katedrálním slohu:
pětilodních, s věncem kaplí v presbytáři, vně obklopených lesem pilířů. Přední chrám v tomto
přepychovém stylu, dík výtěžku ze stříbrných dolů, postavili cisterciáci v Sedlci u Kutné hory.
R. 1421byl vypálen, začátkem 18. století obnoven. Stavba nebyla důsledně provedena, chybějí
opěrné pilíře. Druhý byl rovněž od cisterciáků zbudován ve Zbraslavi. R. 1420 byl vypálen a
již neobnoven. Dále je to chrám sv. Víta, sv. Barbory v Kutné Hoře, s jehož stavbou se zapo
čalo asi po roce 1388, konečně kůr u sv. Bartoloměje v Kolíně, přistavěny Parléřem k Mí
starši lodi. Takovýchto katedrál vzniklo mimo Francii nemnoho, v Německu tři, na Skandi
navii, v Polsku a Uhrách jich vůbec není.
Pozoruhodné gotické kostely mají: Zlatá Koruna, Čes. Budějovice (bývalý dominikánský), Pra
chatice, Plzeň. Hradec Králové, Litomyšl, Roudnice. Brno (na Petrově, sv. J akuba, na St. Brně),
Olomouc (sv. Václava), Kroměříž.
Mezi světskými stavbami daleko vyniká Karlštejn, pal-:Karlův most s věží. V Kutné Hoře se
zachoval Vlašský dvůr (býv. mincovna). Velký gotický sál Karolinum byl přestavěn v 18. sto
letí, jen krásný arkýř (kaple sv. Kosmy a Damiána) má původní podobu. Z hradů zbyly po
nejvíce rozvaliny nebo byly přestavěny. jen hrad Kost zachoval celkem nezměněný vzhled.
Sochařské umění, ač nedospělo k vrcholné dokonalosti jak architektura, přece zanechalo řadu
zdařilých prací. Předně to je socha sv. Václava. od Parléře, pak v tr-iíoriu u sv. Víta galerie
poprsí zasloužilých osob 0 svatyni. Jiří a Martin z Kološe v Sedmihradsku, bratří kovolitci,
ulili v Praze r. 1373jezdeckou sochu sv. Jiří. Vzácný památník byl v 16.století poškozen. Socha
světcova je věrný odlitek původní podoby. kůň je dílo renesanční.
Z doby předhusitské se zachovalo též několik Madon (sedící Madona v Týně). Svědčí o prostotě
a hloubce náboženského cítění doby.
Z maleb jsou nejproslulejší karlštejnské; mezi malířivynikal mistr Theodorik. Velkou cenu mají
obrazy, uchované ve vyšebrodském klášteře (obr. 33).
K neobyčejnému rozkvětu dospěla malba lmih. Církevní knížata. závodila v Karlově době v ob
jednávání nádherně zdobených rukopisů.
Neméně bohate gotickými památkami je Slovensko. Jednou z prvních staveb je františkánský
kostel v Bratislavě, založený od Ladislava IV. podle slibu, učiněného před bitvou s Přemyslem
Otakarem II. 1278. Rozkvět gotiky tam spadá do druhé polovice 14. a do 15. století. Nejln'ás
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nějším chrámem v tomto slohu nejen na Slovensku, ale v celém bývalém království uherském
je košický dóm sv. Alžběty. Byl založen r. 1380 a, byl budován přes sto let (v 19. století byl
přestavěn). Je 60m dlouhý. Z předních jeho ozdob je senktuarium 16m vysoké, v podobě
svatoštěpánské věže. Velký a.krásný je chrám levočský (50m dlouhý). Jeho chloubou je z dřeva
vyřezávaný gotický oltář, 18m vysoký, dílo mistra Pavla ze začátku 16. století. Zabírá čestné
místo v dějinách evropského umění. Jeho dřevořezbyzdobí i jiné chrámy okolních měst. K před
ním stavbám patří dále chrámy v Bratislavě, Tmavě, Bardijově, SpišskéKapitula. Celé Spišsko
je gotické; je tam 200 gotických kostelů s bohatě vyzdobenými křídlovými (skládacími) oltáři
(obr. 23).
Líbeznými květy tohoto slohu na Slovensku jsou tři kaple lehkých, štíhlých tvarů, postavené
podle vzoru „Saint chapelle“ v Paříži. Je to kaple sv. Jana při írsntiškánském kostele v Brati
slavě (1361) a dvě kaple Zápolských ze 16. století, ve Spišském Čtvrtku (obr. 8) a při chrámu
ve Spišské Kapitula. Velmi se chválí osmiboká věž františkánského kostela v Bratislavě (14.sto
letí), ozdobená kraby, rosetami a fiálami. Na Žitném ostrově se stavělo též z cihel (Šemorýn).
Z hradů, jichž bylo mnoho zbudováno zvlášť v Pováží na ochranu hranic proti Moravě, se za
chovaly jen kusy původního zdiva. Madony v slovenských kostelích pocházejí ponejvíce z 16.
století.

VÁCLAV 17. (1378-1419)

Král Václav, korunovaný za otcova života na krále českého a německého, začal se.
mostatně vládnout jako osmnáctiletý mladík. Pro své povolání byl od otce připraven
svědomitě; literního vzdělání se mu dostalo velmi dobrého a již v osmém roce se do
vedl princ slušně latinsky vyjadřovat. Záhy jej bral otec s sebou na cesty a uváděl
jej do tajů vladařského umění. Dlouho se chystal Václav na římskou jízdu, ale ne
vypravil se na ní; otec ho tam už nemohl vypravit, a.tak mu chyběl lesk císařskédů
stojnosti, jímž se stkvěl jeho otec i mladší bratr Zikmund. Císařská.koruna byla by
dodala jeho zasahování do evropských i německých otázek větší váhy a r. 1400 byl
by stěží býval sesazen s německéhotrůnu. Těžko bylo též vládnout po Karlu IV., je
muž se z žijících Lucemburků státnickým nadáním nikdo nevyrovnal.
První těžký úkol, před nějž byl král postaven, bylo urovnání velkého schismatu. Vy
puklo v září r. 1378, ještě za života Karlova, když francouzští kardinálové zvolili
vzdoropapeže Klimenta VII. Václav se držel podle příkazu otcova pravého římského
papeže Urbana VI. a pohnul německá. knížata. ve Frankfurtě a uherského krále
Ludvíka ve Zvolení, že setrvali v jeho poslušnosti. V témže směru působil i na
anglického krále Richarda II., za něhož byla r. 1381provdána Karlova dcera Anna.
Svízelnou práci měl též v Němcích, kde marně rovnal rozbroje mezi knížaty &
městy.
Václava se však brzy zmocňovala únava a omrzelost, a již r. 1382bylo po Evropě zná
mo, že český'král je velký Nimrod. Z dalekých zemí si daval přivádět lovecké chrty,
vždy větší, a provázen jsa milci, psovody a nečkou hafanů, lovil celé dni ve hvoz—
dech zvěř srstnatou i pematou. Na Karlštejně, Zvíkově, nejraději na Žebráee pak

s. 115



Králův dvůr.

Blahobut

Dol kaple.

1382.

strojíval skvělé lovecké hody. Největší chrt spával i přesnoc v králově pokoji, a když
r. 1386náhle na Karlštejně zemřelajeho první choť Johana Bavorská, šel mezi lidem
hlas, že když královna v nocí s lože vstala, pes nepoznav za tmy své paní, popadl ji
za krk a než přišla pomoc, ji zardousíl. Druhou jeho chotí se stala Žofie, rovněž z ba
vorského rodu. Král byl dobrosrdečný, vynikal vtipem, občasvelmi jadrným, a mírné
pití jeho přirozenouveselost příjemnězvyšovalo. Jeho náklonnost k vínu však časem
rostla, zvláště když prý se staly dva pokusy o jeho otrávení. Lékařijej sice zachránili,
ale náramně. palčivost &žíhání, jevící se neustálou žízní, ho od té doby neopouštěly.
V podnapilosti býval prchlý a ukrutný. Když v mimořádnou dobu chtěl jisti &kuchař
neměl právě nic po ruce, kázal jej dát na rošt a smažit nad řeřavým uhlím. V lese
zastřelil mnicha, vzácnou prý šelmu, pravě, že mnich má zůstat v klášteře. K potup
nému nápisu na hradní zdi: „Venceslaus alter Nero“ připsal král: „Si non fui adhuc
ero“.1“)
Koncem r. 1382opustil hrad, ctihodné královské sídlo, a usadil se v „Králově dvoře“
(v místech nynějšího Obecního domu), aby byl blíže lidu. Jsa přestrojen a provázen
velkým psem a katem, chodil po ulicích města a zastaviv se u pekařského krámu, ku
poval chléb, smlouvaje se o jeho cenu. Shledal—li,že chléb je malý nebo příliš drahý,
dal vše nepoctivému pekaři pobrat a rozdělit chudým žákům. Tak činil i řezníkům,
hostinským &jiným živnostníkům. Větší přestupky trestal pokutou, někdy i okamži
tou smrtí, konaje tak zv. „krátkou spravedlnost“, neboť soudních průtahů nemiloval.
Také prý kopal do únavy celý den na vinici a pak nařídil, aby dělníci měli hodinu
odpočinku a stanovil, kdy mají práci skončit. Na tyto věci stačil strážník, ale krále
to těšilo.

v Čechách měli po patnáct let jeho vlády hojnost a.mír. Život proudil mezi malebnými břehy,
15644-do kterých jej přivedl Karel, a také kormidlo státní lodicc bylo v rukou úředníků ještě jím

jmenovaných. Praha se hemžilo obyvatelstvem domácím i cizím. Znamením blahobytu byla
mimo jiné i strakatá směsice krojů a střihů, v nichž si měšťané i páni libovali. Na krku nosili
obojky stříbrné nebo aspoň cínové, literami popsané, majíce hrdla jakoby okovaná proti útoku
dravců. Muži prý se odívali v suknice tak těsné &krátké. že se se ctí nemohli ohnout. Celý oděv
měli ozdobený pěti i šesti kopami knoflíků. Střevíce vybíhaly v dlouhé nosy, podobné čapím
zobanům, takže bylo nesnadno v nich chodit. Žertem se vykládalo, že na Litoměřicku rytíři &
jeho choti ony zobce urazil blesk a jinak jim neuškodil. Hlavy pobývali klobouky křivolakými
i hrotitými, zdobenými pery. Venkovský lid se držel čepic a starých krojů.

Václav pokračoval ve stavbě budov Karlem započatých, jak mu bylo nařízeno; mi
moto povstaly v Praze dvě nové památné svatyně, jedna na Starém, druhá na No
vém Městě. „Bratrstvo obruče a kladiva“, k němž náleželi jen učení &urození členové
a také sám král, založilo uprostřed Karlova náměstí gotickou kapli Božího Těla, jejíž
půdorys tvořila osmicípá hvězda. Uvnitř stálo osm oltářů, kolem kaple byl hřbitov.
Věž k ukazování svátostí byla časemrozebrána a svátosti byly vystavovány v této
kaplí. R.. 1406byla při ní zřízenai fundace pro mistra a studenty českého národa.
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Králův dvořan Hanuš z Milheimu &kupec Kříž zbudovali na Starém městě prostra
nou kapli, rovněž gotickou, v níž by se kázalo výlučně českým jazykem. Arcibiskup
Jan z Jenštejna k ní položilzákladní kámen, Jan z Pomuku, generální vikář, potvrdil
bohatou nadaci při ní zřízenou,kanovník Václav ji posvětil a ohlásil odpustky 40 dní
všem věřícím,kteří tam poslechnou slovoBoží a vykonají pobožnost. Byla to stavba po
délná., patnácti pilíři na.čtyři lodi rozdělená. Zasvěcení byla betlemskýmnemluvňat
kům. Tělo jednoho neviňatka se ukazovalo v relikviáři. Kupec Kříž se nejen skvěle
postaral o kazatele, ale opatřil tam stravu a byt pro několik českých žáků, t. j. zřídil
tam bursu. Prvním kazatelem byl Jan Protiva, druhým Stěpan z Kolína, třetím Jan
Hus (l402). Svatyně ty sluly kaple, ne že by byly malé, ale že nebyly farními
chrámy.

R. 1389se strhla v Praze velké bouřeproti Židům, největší, již dějiny pmnatují. Též Israelitům
se dobře vedlo &z dobrého bydla pýchali. V pašijový týden nesl kněz večerní dobou jejich měs
tem k nemocnému Svátost oltářní. Židé stojíce podle zvyku v zástupech na ulici, vzali z toho
pohoršení. Chopivěese kamení, obořilise za rouhání &proklínéní na kněze a vyrazili mu Svatost
oltářní z rukou; on sám se spasil útěkem. Městětí dráhové sice vinníky hned zatkli &odvedli
k potrestání, ale kněžstvo líčilo s kazatelen na hod Boží velikost zločinu &lid tak pobouřilo,
že v Praze nastalo velké pozdvižení. Zéstupy ozbrojené kopími. šípy &kamením se valily jako
dravé vlny přes výstrahy úřadů do židovské čtvrti. Na potkání bylo vše pobíjmo, domy byly
vydrancovány &zapáleny, prchající házení zpět do plamenů. Asi 8.000 nešťastníků přišlo o ži
vot, jen hlouček Židovek a dítek se zachránil na radnici, kde byly rychle pokřtěny, aby ušly
obecnému vzteku. Václav pospíšil z Chebu do Prahy a nařídil, aby všechna kořist byla uložena
na radnici. Do královské komory bylo odtud mimo jiné odneseno pět tun stříbra. Ukrutnost
pražského lidu zůstala, zdá,se, bez trestu.

R. 1381měl král spor s vratislavskou kapitulou, jenž skónčil rozehnáním kanovníků
a zpustošením jejich zboží. V Praze vypukl boj mezi mocí světskou a církevní o 12let
později, měl prudší průběh a tragičtější koneo.
Nástupcem Arnoštovým se stal Jan Očko z Vlašimě, předtím biskup olomoucký,
první kardinál českého původu; slul Očko, poněvadž při léčení pozbyl oka. Třetím
arcibiskupem byl Jan z Jenštejna, synovec Očkův, jenž nabyl vzdělání v Italii a ve
Francii. R. 1376 byl jmenován biskupem v Míšni &krátce před svou smrtí vyhlédl
jej císař Karel za pražského arcibiskupa, za říšského i českého kancléře, t. j. za před
ního radce a pomocníka. svého syna nejen ve správě Čech, ale i celé římsko-německé
říše. Mladý arcibiskup upadl r. 1380 do těžké nemoci, a když z ní proti nadání po
vstal, začal se vzdalovat světského hluku &oddávat se mnohým pobožnostem a ka
jícím skutkům. V této nébožné horlivosti byl ještě více utvrzen, když přišlaz Magde
burka smutné zpráva, že se tam o masopustní zábavě propadla pod tanečníky po
dlaha,a s mnohými jinými přišelo život i tamní arcibiskup Ludvík. Jan z Jenštejna
trýznil své tělo po příkladě velkých světců častými a těžkými posty, na svých zám
cíchměl komůrky', v nichž se bičoval trnitými pruty, spaval v studeném pokoji, maje
kámen nebo knihu pod hlavou, a když mu jeho kaplan nestačil v odříkávaní žalmů
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&hymnů, přibral si za společníka v modlitbě někoho z řeholníků. Štědře rozdával
almužny, před svatky umýval dvanácti chudým nohy. Jemu náleží velká.zásluha, že
první v Čechách přestal brat odúmrt na svých statcích, t. j. zanechal usedlost vdově
a dcerám po zemřelém hospodáři, jenž nezanechal syna. V takovém případě nakla
daly vrchnosti se statkem libovolně, neohlížejíce se na pozůstalé osoby ženské.
Při tom byl nedůtklivý na svou církevní moc, o níž měl vysoké ponětí, &.poněvadž
Václav byl autokrat a zároveň prchlivec, docházelo neodvratně k srážkám, jež, jak
se zda, i dvořané královi schválně způsobovali svými přehmaty proti církevním oso
bam. Kral zbavil arcibiskupa kancléřskéhodnosti, několikrát dal zplenit jeho zboží,
v čemž jej i někteří pani následovali. Jeho podkomoří Zikmund Huler dal popravit
pro přečinydva kleriky a některým pokřtěným Židům dovolil vrátit se k jejich staré
víře, což bylo zřejmým zasahováním do církevní pravomoci. Poněvadž prý se Huler
též provinil pronesením kacířských slov, vydal naň arcibiskup obsílku. Podkomoří
však hrdě odpověděl, že přijde v čele 200 kopiníků. Arcibiskup naň tedy vydal klat—
bu. Kral tím byl velmi popuzen, ale zatím svůj hněv odložil.
Předním pomocníkem arcibiskupovým ve správě rozsáhlé diecése byl J an z Nepo
muku. Jeho otec slul Velflin a byl rychtářem v městysi Pomuku neboli Nepomuku,

' jenž náležel cisterskému klášteru na úpatí Zelené Hory. Zpráv o světcově životě je
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velmi málo. Na obzoru dějin se objevuje v skrovném postavení klerika - písaře v kan
celáři J ana Očka z Vlašimě, k jehož dvoru i stolu příslušel. Měltitul císařského notáře
a tento úřad zastával deset let. Následující desítiletí byl farářem u sv. Havla na Sta
rém Městě. Zanechav tam zastupce, odebral se na několik let do Padovy, kde nabyl
doktorátu církevního práva a zároveň tam asi dohlížel na příbuzné Jenštejnovy,
kteří tam dleli na studiích. Naposled byl kanovníkem vyšehradským ».arcijáhnem
žateckým, t. j. dohlížel na církevní život v žateckém okrsku. U Jana z Jenštejna
požíval takové důvěry, že jej jmenoval generálním vikářem.

Vznešená.postava arcibiskupova. je nepěkně slu—celemv románě „Mezi proudy“ od Al. Jiráska,
jenž jej tam líčínejprve jako pustého světáka, pak jako přepjatého asketu. Podnět k tomu byl
vzat z jeho vlastních spisů, v nichž mluví o svém „obráeení“, nikoliv snad ze svědectví součas
níků, kteró. by jej stavěla do nepříznivého světla. Každý začátečník v církevní literatuře ví, že
obracení je dvojí; bud' od života hříšnéhok ctnostnému, jako tomu bylo na př. u sv. Augustina,
nebo od života obyčejného k dokonalému. Tak tomu třeba rozumět, když o svém obracení mluví
imnozí svatí, o nichž jistě víme, že žili počestmýmživotem, jako sv. František z Assisi,sv. Ignác,
sv. František Borgíaě a j. Ti rozumějí obrácením velkomyslně rozhodnutí žíti podle příkladu
velkých světců. Že obrácení Jana z Jenštejna bylo tohoto způsobu, toho důkazem je nám jeho
dosazení na nejvyšší úřady Karlem IV. Je nemyslitelno, aby zbožný císař Karel jmenoval arci
biskupem a kancléřem, t. j. předním rádcem mladého dědice v království i v říši takového člo
věka, jaký je líčen v onom románě. Leč slyšme úsudek střízlivého historika: „Je to muž (Jan
z Jenštejna) velmi vzdělaný, jenž v nejednom traktátu řešípalčivé otazky své doby (v tom již
i základní problémy husitství), muž svatého života, asketa. mystik, básník, horlivě oddaný
myšlence nápravy mravů a prohloubení zbohosti v kleru i lidu, mimochodem řečenoi přítel
myšlenky. aby selské statky na rozsáhlých církevních statcích staly se plným dědickým majet
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kem sedláků (kterou později doporučoval Hus). Jeho předním úředníkem ve správě aroidiecése
je konečně Jan z Pomuka, generální vikář. Již z toho, co pověděno, musíme souditi, že osob
ním tajemníkem a potom generálním vikářem takového biskupa mohl býti jen muž příkladný
a dobré pověsti.1")Jinak zajisté historik, jinak romanopisec. Ostatně i sám Hus, u něhož se
preláti netěšili zrovna velké úctě, jmenuje jej knězem svaté paměti.")
Sv. Janu se vytýká půjčování peněz, lichva, mnohoobroěniotví. Cela ta věc nestojí vůbec za to,
aby se o ní psalo. Ale poněvadž se z těchto malichemostí kuje proti světci nenávistné zbraň,
nelze jich pominout. Je zjištěno šest případů. kdy sv. Jan přijímá nebo vydava peníze v kan
celáři složené. V osmi případech jde o kancelářské nedoplatky, jež zůstaly dlužny hlavně du
chovní osoby za vyhotovení úředních listin. Konečně sedmkrát půjčil sv. Jan 15 neb 30 grošů,
jednu nebo dvě kopy, ponejvíce duchovním z venkova, kteří v Praze nevystačili s hotovostí a
poprosili písaře o malou výpomoc na dva tři týdny. J edinú větší půjčka byla 16 kop, ale tolik
jeden písař neměl, a tak se na ni složili dva.") Půjčovalo se bez úroků a pod trestem klatby,
což bylo pravidlem. Ostatně betlemský kazatel půjčoval značně obnosy 5-10 kop za týchže pod
mínek v letech. kdy požíval nejvydatnějších obročí,'-'0)kdežto u sv. Jana se doěítáme o půjč
kach, kdy byl skromným písařem a jen bohoslovcem.
Stejně nemístné, je výtka mnohoobročnictví.*') Sv. Jan neměl současně více prebend než dvě,
jak to bylo u vyššího kleru zvykem a jak to později dovolil koncil tridentský. Vzdal se fary
u sv. Havla, když se stal arcijáhnem žateckým; opustil kanonikát u sv. Jiljí, když přijal vyše
hradský. Kanovníkem u sv. Víta nebyl. Ač byl sv. Jan doktorem práv a. požíval důvěry orci
biskupovy, měl daleko méně důchodů než Hus, jenž měl rovněž dvě beneficia.=*)

Sv. Jan byl počestný kněz a titulu světce a mučedníka si dobyl svým hrdinným
utrpením &násilnou smrtí. Když se jednou sv. Janu zpovídala královna Žofie, tu
kral, zaslepen jsa žárlivosti, pozval k sobě generálního vikáře a k nemalému překva
pení se ho tazal, z čeho se mu královna ve zpovědi vyznala. Světec Václava nejen
pro hříšnou zvědavost pokáral, ale zároveň jej otcovsky napomenul, aby upustil od
nepořádného života uprostřed lehkých milců a aby dobře vládl; neb jen kdo dobře
vladne, je hoden královského jména.
Velké královy přízněpožíval jeho dvorní kaplan Hynek Pluh z Rabštejna. Král chtěl
založit v Čechách třetí biskupství a dosadit na ně tohoto svého milce. Čekal jen na
smrt stařičkého opata Racka v Kladrubech, neboť nové biskupství mělo být zřízeno
povýšením opata benediktinského na biskupa, jak se to stalo za císařeKarla v Li
tomyšli, kde byl na biskupa povýšen opat premonstrátský. Leč ani arcibiskup ani
mniši kladrubští, jak se zdá., královu záměru nepřáli a s papežem nebyla věc ještě
vyjednána. Opat Racek zemřelzačátkem r. 1393,mniši si zvolili nového opata Olena
a sv. Jan jako generální vikář 10. března volbu potvrdil. Vše šlo obvyklou cestou
v mezích církevního práva.
Uslyšev o tom král na Žebráce, vzkypěl náramným hněvem a chystal se do Prahy,
aby se tam na svých odpůrcích pomstil. Sv. Jan a kanovník Mikuláš Puchník uchý
lili se před jeho prchlivostí na arcibiskupský hrad v Roudnici. Král tam psal z Prahy
arcibiskupovi lístek tohoto znění: „Ty arcibiskupe, vrať mi hrad roudnický &jiné
mé hrady a klid se mi z mé země české. Pakli se oč pokusíš proti mně nebo mým
lidem, utopím tě a rozepřiskončím. Příjed'do Prahy!“ Ač arcibiskup netušil nic dob
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rého, dal se přece od Václavovýeh dvořanů přemluvit a vrátil se 18.března do Prahy
k zjednání míru. Smlouva od rádců s obou stran ujednaná měla být stvrzena na
osobní schůzce krále s arcibiskupem v maltézském klášteře. Sotva však král arcibis
kupa spatřil, obořil se naň zlostně: „Ty arcibiskupe, ty vylučuješ z církve mé úřed
níky, strkáš na mého podkomoříhokacířství &bludy, potvrdíls opata kladrubského,
saháš mně na Židy, vše činíšbez mé rady z vlastní hlavy; toho budeš želet ty i tvoji“
I rozkázal jej i jeho rádce zajmout a odvést na hrad do kapitulní síně. Arcibiskup
chtěl králův hněv ukrotit a několikrát před ním poklekl. Král se mu však proto po
smíval a svá.kolena i před ním k pokleknutí nakřivoval. Arcibiskupovi manové, ne
tušíce svému pánu nic dobrého, rychle jej odvedli do jeho blízkého dvora a pak
z Prahy ven až na Supí horu v Krušnohoří.
Jeho rádcovó byli na Hradčanech podrobeni přímému výslechu, při němž starý dě
kan Bohuslav byl od bále jílcem na hlavě do krve zraněn. Čtyři pak (sv. Jan, Puch
ník, probošt Václav a rytíř Něpr) byli odvedeni do mučírny na staroměstské rychtě
poblíž můstku. Tam byli napjati na skřipce a paleni, dokud by nevyznali, čí radou
se ony věci staly. Král jen litoval, že mezi zajatými není arcibiskup. Sv. Jana &.
Puehníka dal mučit přcd svýma očima, ba zapomněl se tou měrou, že se snížil k úkolu
kata a velkou smolnieí pálil oba do boku. Sv. Janu dal kleštěmi svírat palce na ru
kou a nohou; nakonec chtěl dát všechny utopit. Vtom si uvědomil, že je římským
králem &ochráncem církve a že trýznění duchovních osob bude proň mít zlé násled—
ky u papežského dvora. Třem tedy daroval život, když přísahali a před notářem se
písemně zavázali, že o svém mučení zachovají mlčení. Sv. Jan však, na němž si král
nejvíce zchladil svůj hněv, měl na těle tak těžká, zranění —levý bok jeho byl úplně
propálen - že by jim byl zakrátko podlehl. Ten byl tedy na jeho rozkaz odveden na
Karlův most a svázán jsa na rukou a nohou, aby se snad plováním nczaohránjl, byl
uvržen do hlubiny vltavské za večerní tmy 20. března r. 1393. Jeho tělo bylo teprve
po měsíci nalezeno u kláštera na Františku, druhý měsíc odpočívalo v kostele u sv.
Kříže Většího (vedle Milosrdných bratří) a teprve 16.května bylo pochováno v ocho
zu chrámu svatovítského. Jeho hrob byl přikryt mramorovým kamenem, lidé se však
zdráhali naň nohou vstoupit, jsouce si vědomi, že pod ním odpočívá mučedník.

Za mučedníka byl sv. Jan prohlášen z dvojího důvodu. Předně byl umučen od násilného krále
pro vykonávání církevního práva zrovna jako canterburský arcibiskup Tomáš Becket, jenž byl
z téže příčinyr. 1170na popud krále Jindřicha II. zabit a pak prohlášen za mučedníka. Sv. Jan
však zemřel i jako mučedník svátostného mlčení. Král pustil uzdu svému hněvu nejvíc proti
generálnímu vikáři, poněvadž se mu zdráhal vyjevit, z čeho se královna Žofie zpovídala. V hu
sitské Praze se o tom udržovalo ústní podání, jež ve své kronice poznamenal vídeňský profesor
Tomáá Ebendorler z Haaelbachu. Jako posel basilejského koncilu navštívil r. 1433 Prahu, tam
toto tvrzení slyšel a to, co husitské Praha 0 sv. Janu věřila,nám písemně dochoval. Z domá
cích spisovatelů nám přesvědčeníměsta Prahy o té věcí poznamenal katolický duchovní mistr
Pavel Zidek ve svém díle zvaném Správov'na, jež r. 1470 věnoval Jiřímu z Poděbrad, při jehož
dvoře žil. Tato písemné svědectví jsou sice poněkud pozdní; ale za života krále Václava nikdo,
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komu bylo vlastní hrdlo drahé, se neodvážil o té věci psát; o tom se po městě jen šeptem mlu
vilo. Neklamné svědectví o tom, že sv. Jan podstoupil smrt jako strážce zpovědního tajemství,
pedal jeho hrob r. 1719, když po 326 letech promluvil řečínanejvýš výmluvnou &všem daleko
široko srozumitelnou. - Sv. J an byv umučen pozvolným pálením, utrpěl ze všech zemských pat
ronů smrt nejhroznější. Za to byl od Boha oslaven nejnápadnějším divem, zachováním nepom
šeného jazyka. o čemž až na svém místě. - Poněvadž se věřící na jeho hrobě záhy modlívali &.
jejich prosby docházely vyslyšení. byl hrob ohrazen mřížkou.
Leč r. 1483, 90 let po jeho smrti, byl v kapituhiích záznamech k jeho jménu připsán mylný rok
úmrtí, tOtiŽ 1383; a tento chybný letopočet se dostal i na jeho hrob. Kronikář Hájek z Libo
čan neuměje si různé tyto údaje srovnati, uvedl do své kroniky J any dva.: Jana z Nepomuku,
ntopeného r. 1383pro zamlčení zpovědi, a.Johanka z Pomuku, utopeného r. 1393pro potvrzení
kladrubského opata. Jeho výmyslem byl sveden i Balbín a mylný rok 1383 byl přijat i do ka.
nonisečni bully (1729).Teprve r. .1752byl nalezen vc vatikánském archivu stížný list, jejž Jan
z Jenštejna poslal hned po oné katastrofě papeži do Říma.") List ten byl poslán do Prahy a
tam přinesl světlo de chaotické změti Hájkových smyšlenek.
Utracení sv. Jana bylo předzvěstí oněch násilností, jež u nás byly páchány na duchovenstvu
v době husitské.") Král Václav, jenž nelidsky umučil sv. Jana, vyhýčkal svou nedbalosti onu
bouři. Tělo sv. Jana bylo vzácné símě, zaseté do posvátné půdy na Hradčanech, dřív než na
naši vlast dolehla mrazivá doba husitství a luterství. Ona setba, zasetá ze.slavné doby, pod
zemí neodumřela, nýbrž když roztály ledy a sněhy, a jižní slunce v Čechách vykouzlilo nové
jaro katolické víry, vypučela a utěšeně rozkvetla též úcta svatojanská, tvoříc vlastní znak ba
rekové doby.

Tato bouřese strhla tři dní po vyhlášení milostivého léta, jež pro Prahu a Čechy byl
Václav na Bonifáci IX. vyžádal pro ty, kteří roku 1390nemohli putovat do Říma.
Krále pominul hněv a šlechetnější stránka v něm nabyla vrchu. Volal arcibiskupa,
ať se bezpečně vrátí do Prahy a udělí mu rozhřešení, nemá.-li zoufat a ještě hůře
řadit. S Žofií pak veřejně navštívil čtyři chrámy, vyšehradský, kapli Božího Těla,
chrám svatovítský &.břevnovský, dávaje hojnou almužnu, aby získal odpustky.
Násilí na duchovních osobách, jindy přísnětrestané, prošlo králi beztrestně pro teh
dejší schisma. Papežská exkomunikace &interdikt byly by krále Václava zahnaly do
tábora papeže avignonského &Bonifác IX. by tím byl od sebe odpudil nejmocněj
šího stoupence - římského krále. J an z Jenštejna se r. 1396 své hodnosti vzdal ve
prospěch svého synovce Olbrama ze Škvorce a uchýlil se do Říma., kde brzy zemřel.
Pochován byl v klášteře sv. Praxedy. Václav zvítězil; biskupství sice zřízenonebylo,
ale důchody opatství kladrubského přiřklsvému oblíbenci kaplanu Králíku z Buře
nic. - Na, Moravě podobným utiskovatclem kněžstvo.byl markrabí Prokop.

Václav nezdědil všech zemí po svém otci, ač všechny patřily k české koruně &.on byl nade všemi
vrchním pánem. Zikmundovi připadlo Braniborsko, J anovi Zhořelecko,markrabím moravským
byl J očia úděly tam měli jeho bratři Prokop a Jan Soběslav,synové Jana Jindřicha. R. 1382
zemřelLudvík Veliký, král uherský a polský, odkázav svá království nejstarší dceři Marii, je
jímž chotěm se stal r. 1385markrabí Zikmund. Leč Poláci nechtěli ani slyšeti o dalším spojení
s Uhrami. Zusnoubili mladší dceru Ludvíkem Hedviku s Jagellern, knížetem Litevským, čímž
vznikla unie polsko-litevská, obrácená proti Německému řádu v Pobaltí. Zikmundova vojenská
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Výprava do Polska k hájení práva byla bezvýsledné. Ba málem že neztratil i uherské králov
ství, v němž vypukly o osiřelýtrůn pusté boje nápadníků a stran. Zikmund vtrhl několikrát
v čele vojska do země, až konečně došel obecného uznání. —J alt, poslední markrabí moravský,
byl muž zištný. zemí žádostivý, velmi zčetlý, knih však nekupoval, nýbrž jen si je vypůjčoval.
Zikmund mu postoupil i markrabství braniborské, &od r. 1387 byl i vévodou lucemburským.
S mladším bratrem Prokopem se neustále rval o panství a důchody, zvláště o statky po Janu
Soběslavovi, jenž se stal biskupem litomyšlským a později patriarchou akvilejským.

Ač král povyšoval podle dotavadní zvyklosti na zemské úřady členy panských rodů,
ú; přece jim nedopřával účasti ve vládě, poddávaje se vlivu důvěrníků a milců ze stavu

městského a vladyckého. Velmožové z předních rodů s Jindřichem z Rožmberka
v čeleutvořili r. 1394 „panskou jednotu“ za tím účelem, aby ony důvěrníky od krá
lovy osoby odehnali a sami zaujali jejich místa. Získali pro svůj záměr Zikmunda,
uherského ln-ále,markraběte Jošta, rakouské vévody Albrechta a Viléma i markrabí
míšeňského. Při Václavovi stál věrně Jan Zhořeleckýa markrabí Prokop, jenž v Pra
ze na jeho místě vyřizoval zemské záležitosti. Když se král 8. května r. 1394 vracel
z lovu a odpočíval v Králově Dvoře nedaleko Berouna, předstoupili před něj znena
dání jednotníci i s Joštem. Jindřich z Rožmberka oslovil krále upravenou řečí,v níž
poukazoval jmenovitě na to, kterak v nynější době království klesá s vysokého stup
ně slávy, obecné dobré náramně trpí, nářek sirotků a vdov proniká, do nebe, církev
&preláti snášejí útisk. Nechť se král nezdráhá. přijmouti služby přítomných pánů
k napravení tohoto neblahého stavu. Václav za této řečiprudce sebou trhal a odpo
věděl urputně, že dobře vládne a že smělci trestu neujdou. Leč jeho družina byla od
panských oděnců rozehnána a král se musil poddat nezbytnosti ».jeti uprostřed samo
zvaného komonstva do Prahy a vzhůru na hrad. Páni, majíce v moci hrad i osobu
královu, vládli jeho jménem a Jošt byl zemským správcem.
Zajatý král se však dorozuměl s Janem Zhořeleokým,jemuž otevřel své pokladnice,
a Jan nabízeje vysoký žold, měl zakrátko u Kutné Hory silné vojsko, s nímž stanul
20. června před Prahou. Když mu měšťané otevřeli brány, posadili spiklenci krále
na vůz a dali se s ním jako satrapové s Dareem na kvapný útěk jižním směrem.
Přenocovalina Konopišti, na pevném Krumlově, Jan jim však byl neustále v patách
a tak odvedli krále tajně do Rakous na hrad Wildperk. Tu začal králův bratr ná
ramně plenit zboží spiklých pánů, jmenovitě Rožmberků. Tím je donutil, že 1. srpna
Václava ze zajetí propustili, když jim slíbil, že vinníkům odpustí &.že vládu upraví
podle starodávného způsobu. Při jednání o mír byla vydána v Písku 25. srpna 1394
v kanceláři královské, v níž dotud výlučně vládla latina a němčina, první česká.lis
tina. Českých právních listin vůbec z doby před r. 1400je známo 40.
Král nechal vše při starém. Nad Žebrákem si vystavěl pevnější Točník a umístil tam
svou pokladnu. Odliv v ní způsobený byl nahrazen velkým poplatkem 100.000 du
kátů, jež z Milána poslal Galeazzo Visconti za udělení vévodské hodnosti. Toho roku
vzplanula záškodná válka znovu, pak zase r. 1399, a tehdy se českých rozbrojů již
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zúčasth uherský král Zikmund. Mezitím co se Lueemburkové takto mezi sebou svá
řili a světu skýtali truchlosměšnou podívanou, ohromila je z Německa Jobova zprá
va, že kurňřti prohlásili v Rense 20. srpna r. 1400Václava za zbavena německé ko
runy, ježto prý se o říši nestará., a místo něho zvolili Ruprechta Falckého. Tlumená.
řevnivost mezi Lucemburky aWittelsbachy propukla znovu. Král Vaclav se cítil se
sazením velmi potupen. Nevýslovně se proto rozčílil a zaklínal se svatým svým pat
ronem, že těžkou urážku pomstí a že on nebo Ruprecht musí zahynout. Poněvadž
Jan Zhořelecký r. 1396náhle zemřel, zavolal Václav z Uher bratra Zikmunda. Ten
přivedl značnou vojenskou hotovost a v Sedlci se radil Václav s ním, s Joštem i čes
kými pény o pomoci proti vzdorokráli. Porady však skončily smutně. Zikmund jed—
nak chtěl hluboko stáhnout do měšce Václavova a pak po něm žádal postoupení Lu—
žice a Slezska. Osobni zištnost zvítězila.nad zajmy dynastie. Bratří se rozešli roze
zleni a Václav ztratil v drobné pohraniční válce s Ruprechtem Horní Falc.
Věcise zamotávaly víc a více. Zikmund byl ještě téhož roku čtyřiměsíceod magnatů
vězněn na hradě budínském a Ruprecht Falcký, jenž se vypravil přes Alpy pro cí
sařskou korunu, byl od Viscontiho poražen a donucen k návratu. Začátkem r. 1402
byl Zikmund už opět v Čecth a Václav se mu cele svěřili se svými zeměmi, on
pak se zavázal, že jej doprovodí do Říma ke korunovaci. Leč bratrská. laska se ne
očekávaně obratila v prudký hněv. Zikmund Vaclava zajal a uvěznil na pražském
hradě. Pod Bezdězem se úskočně zmocnil Prokopa a držel ho v zajetí na bratislav- „
ském hradě. Zikmund, jenž se svou povahou podobal dědu Janu Lucemburskému,
se cítil u cíle; svrhl bratra s trůnu a na jeho místě vladl rozlehlými zeměmi. Nejdřív
důkladně vyprázdnil královskou komoru, obral Židy a vypisováním daní sahal hlu
boko do kapes i národu, jenž byl za vlády Václavovy skoro všech berní ušetřen.
V červnu vytrhl opět z Prahy jižním směrem, odvážeje s sebou staršího bratra, &roz
hlašoval, že jej veze do Říma, „pravé to staré děcko, aby bylo korunováno jako pán
všeho křesťanstva“.
Měl-liZikmund opravdu tento úmysl, pak se ho vzdal, když uslyšel o úmrtí Galeazza
Viscontiho, od jehož pomocí si sliboval zdar výpravy. I odevzdal Václava rakous
kým vévodúm Albrechtovi a Vilémovi a ti jej chovali ve Vídni v čestném zajetí ;
sám dobýval přes zimu Kutné Hory. Z Uher si přivedl asi 12.000 vojska a moci
zlomil odpor měšťanů, kteří před ním musili do blata kleknout &.prosit o milost. 
Pokuta a poklady Kutné Hory mu umožnily vésti válku v Uhrách proti Ladislavovi
Neapolskému, jejž mu jedna strana povolala jako vzdorokrále do země.
Václavovi byla vídeňská. vazba učiněna co nejpohodlnější. Mělkolem sebe dosti skvě
lého dvořanstva, takže se podle zdání se svým osudem smiřoval. Přísnosti v dozoru
ubývalo, časem se mohl vznešený vězeň projetí na koni po městě i okolí. Johanita
Bohuš činil zatím přípravy k útěku. Dne 11. listopadu r. 1403 si opět kral vyjel
k Dunaji. Podplacený rybář převezl krale s družinou na druhý břeh, kdež jej očeká
val mikulovský pán Jan z Lichtenštejna s hlouěkem oděnců. Ten jej doprovodil na
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svůj hrad a pak do Čech, kde byli Zikmundova vydírání syti &Václava přijali s ra—
dosti.
Zikmund se nad ztrátou Čech velmi horšil & chtěl obrátit zbraň proti rakouským
vévodům, jako by byli Václava úmyslně propustili. Ti mu však na důkaz své neviny
nabídli pomoc k opětnému nabytí Čech. V létě r. 1404 oblehl Zikmund a Albrecht
Znojmo, město J oštovo, jenž už přešel na stranu Václavovu &požíval jeho důvěry.
Ale Znojmo hájili dva pověstní rytíři, Hynek z Kunštátu, zvaný Suchý Čert, a J an
z Lemberka, řečený Sokol. Šest týdnů odolávali všem útokům. A když při smělém
výpadu hořícísmolou obléhajícím polili a zapálili berany, praky &různé stroje a v je
jich ležení se začala vzmáhat úplavice, byli nuceni se dát na ústup podobný útěku.
Též Zikmund i Albrecht byli zachváceni nemocí. Léčil je lékař ze Švábska, jenž ne—
moc Zikmundovu prohlásil za otrávení. I nařídil, aby král byl 24 hodin pověšen hla
vou dolů, až by onen jed z těla vyšel; prsa králova při tom spočívala na podušce.
Zikmund se pozdravil, Albrecht však v září nemoci podlehl.
Za stavovských bouří pozbyl král Václav německého trůnu a na českém se udržel
jen pro svou oblibu u poddaných, jichž neobtěžoval daněmi. Páni však nabyli bý
valé své moci. Podkomoří Huler byl pro zpronevěry ve správě financí na králův roz
kaz sťat. Arcibiskupem byl v této době Zbyněk Zajíc : Hazmburku, jenž se znal ve
vojenství a králi se zavděčilhájením země proti vpádům z Bavor. Po skončení těchto
různic se zdálo, že život v Čechách chce i v novém století plynout klidným tokem
a že národ bude žíti v hojnosti &.míru jak dosavad, leč na obzoru se začaly ukazovat
mraky, věštící bouři, jaké národ dosud nezažil.

Za Václava IV. bylo v Praze 44 far, 18klášterů mužských (i s Břevnovem), 7 ženských, 71 kos
telů &.kaplí, osob duchovních bylo asi 1200 obojího pohlaví, nejvíc u sv. Víta, přes 250, na Vy
šehradě asi 100.") Dále tu bylo asi 30 domů, v nichž žily tak zvané bekyně, panny &vdovy,
tvoříce společnosti 0 6-10 osobách. Žily po způsobu řeholnic, živily se však šitím a obsluhou,
nebyly vázány sliby, a obyčejněnáležely k třetímu řádu sv. Františka.") Chrámy byly bohatě
vypraveny. Chrám sv. Tomáše, jenž nebyl nejbohatší, měl 88 ornátů, 18pluviálů, 22 monstrancii
a vzácných křížů, 55 antipendií. V Praze vydržovala církev 6 špitálů pro chudé. nemocné a po
cestné; největší byl křižovnický u mostu. Praha měla tehdy 20 škol farních, 5 vyšších škol při
kapitulách. &kláštery si vydržovaly soukromé školy, hlavně pro svůj dorost. Scholastik neboli.
správce školy svatovítské byl správcem všeho tohoto školství v diccési. Rektora. ». kantora
(učitele zpěvu) na farní škole ustanovoval farář. Již na farních školách se učilo začátkům la
tiny, poněvadž žáci byli připravování především pro kněžské povolání. Žáci přespolní mívali,
u školy i byt a.živili se přísluhováním v kostele, pěním žaltáře, koledováním, alrnužnami hlavně
od osob duchovních; bylo na ně též při odkazech všelijak pamatováno. Zboží církevní v Če
chách zabíralo, jako jinde v Evropě, asi třetinu vší půdy, rozděleno však bylo nestejně. Arci
biskup měl 18 panství s četnými many, rytíři &panoši. Bohaté byly především kláštery cister
ciáků. Z novosvěcených kněží, jichž bývalo v Praze ročně 130-140, valná část nevěděla, zda se
domůže nějakého postavení; mnozí žili v tísni a byli náchylní k převratům &novotám.
Mezi české reformámry, jimiž byli především kněží-kazatelé už v době Karlově, počítá se i svět
ský člověk,zeman Tomáš Štítný ze Štítného, odchovanec pražské university, jenž na své tvrzi.
v jihovýchodních Čechách se jal do českých knih ukládat-í zlato moudrostí, jež vyvážil ve zlato
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dole pražského učení. Universitní mistři jej okřikovali, že zrazuje obecnému lidu tajemství vědy.
jež zahalena. jsouc v roucho latiny, byla výlučným vlastnictvím vysokoškolské obce. Štítný
hájil proti mistrům práv rodného jazyka, a poněvadž mu církevní úřady nebránily, spisoval po
celý život. Ze spisů, jichž je asi 35, jsou nejznamenitější Řeči besed/ní:: Knížky ěestery o obec
ných věcech křesťanských. Vykládá v nich celou theologii a napomíná k plnění povinností Vše
chny stavy od krále až po krčmáře, duchovenstvo nevyjímaje. Pro velkou spisovatelskou plod
nost, pro čistotu jazyka, živý a jadrný sloh, je Štítný uznán za prvního českého klasika. Vy
niká daleko nad Husa obsahem i rozsahem svých prací i národním uvědoměním, nebot psal
česky po celý život, kdežto Hus jen poslední dva roky před smrtí z důvodů agitačních, aby
odvrátil národ od obecné církve. Hus nepředčí Štítného ani jako stylista. ") Též Štímý znal
anglického mistra, ale jeho bludným svodům odolal. Pro toto katolické smýšlení je odstrkován
do pozadí a je nedoceněn, aby tím více mohly vyniknouti literámí zásluhy jiných, byt byly
menší.
Od Mladé Vožice pocházel jiný reformátor zemanského původu, Matěj z Janova. Devět let stu
doval v Paříži, stal se tam knězem a bakalářem theologie, v Římě od Urbana VI. si vyžádal
milostný list na kanonikát v Praze, byl však přiobsazování uprázdněných míst odstrčen a musil
vzíti zavděk venkovskou farou ve Velké Vsi u Podbořan. Snad i tento ústrk jej přivedl na váž
nější myšlenky. Janov zůstal v Praze, přebýval u scholastika Vojtěcha Raňkova a jal se po
příkladě Milíčověhorlivě kázat, zpovídat a nabádat věřícík dennímu přijímaní oltářní Svátosti.
Při tom spisoval dílo: „De regulis veteris et novi testamenti“, jež je přísnoukritikou tehdejšího
stavu církve. Odsuzuje zevní lesk křesťanských svatyň, skvělou obřadnost bohoslužeb, množ
ství svátků, přemíru odpustků, hlučný zpěv, zázračně sochy a obrazy, velkou poctu vzdávanou
ostatkům, konečněnáboženská bratrstva a mnišské řády; všechno to prohlašuje za nálezky lid
ské, jež zasypávají zákon Kristův. Pramen velkého zla viděl v dvojím duchovenstvu, řeholním
a světském. Část věřícíchse drží těch, část oněch; odtud rozdvojení v ].idu.Jedno musí ustoupit.
A Janov si slibuje velký prospěch církve, když veškerá duchovní správu bude vložena do rukou
duchovenstva světského a když řeholníciv skromném počtu budou žíti stranou o samotě. Janov
prohlašuje, že se v ničem nechce uchýlit od obecné církve, ale duchovní shánějící se po obročích
nazývá Antikristovými a vzdoropapežje nejvyšší Antikrist; církev svatých má hlavu Krista.
V říjnu r. 1389 obeslal generální vikář sv. Jan Janova před synodu u sv. Víta, před níž musil
odvolat, že by měly býti kaženy obrazy pro pochybení a poblouzení, jež se při jich uctívání
přiházcjí, že by se vyslyšení jim připisovaná nedála z moci božské, že by měli Iaikové častěji
než jednou za měsíc přijírnati oltářní Svátost. V častém přijímání viděl nejbezpečnější cestu
k zbožnosti prvotní církve. Janov nesměl půl roku kázat &jednomu z jeho pomocníků, kteří
neuetivým způsobem popírali přímluvu Matky Boží a svatých a účinnost modlitby za mrtvé,
bylo zapověděno kázat deset let.
V jeho názorech se rozmanitě ozývá učení západních sekt. Z regulí čerpal reformní názory hlav
ně Jakoubek ze Stříbra, jenže důvody, kterými Janov dokazoval potřebu častého přijímání,
těmitéž důvody, z jeho díla vzatými, dokazoval nutnost přijímání pod obojí způsobou (Petrů,
Matěj z Janova 1946). Budoucnost dala za pravdu Matěji z Janova v zdůrazňování častého
přijímání oltářní Svátosti, ale obrození církve a lidstva vyšlo právě ze samot &klášterů, z nichž
v době husitské nezůstal téměř kámen na kameni. Bezprostředně před vystoupením Husovým
bylo hlavním nositelem reformních snah bratrstvo „Obručc“, založené při klášteře zderazském.
Tam působil vynikající kazatel J ohlín, jenž kol sebe shromáždil muže toužící po nápravě církve.
V latinské postila dokončené r. 1404píše, že byl obklopen „přáteli duchovními. nadšenými lás
kou k svatým Písmům.“")
Už na Janovu lze pozorovati, kterak opravný proud domácího původu. ryzí &katolický, se za
čal kalit přívalemvikleíismu z Anglie.Podle učení Jana Vikleía tvořívlastní církev jen vyvolení
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a předurčeník spáse a její hlavou jcLjedině Kristus. Pramenem víry je pouze Písmo, přední a
jedinou ' 1-je hlásání slovaBožího.Církevřímská'je sborniccsata
nova, papež'je Antikrist, mše, kněžskésvěcenía biřmování“jsou nálezky lidské, zpověď je zkrou
šeným zbytečná, odpustky jsou blahovost. Proti mendikantům (chudým řádům) měl i osobní
záětí a řeholevšechny nazývá. dílem ďáblovým a jejich zakladatelé, jež církev tolik velebí, jsou
V jeho očích zavrženými kacíři. Kdo vstupuje do řehole, sám sebe zatracuje, kdo dá klášteru
almužnu, jc proklet. Hříchem pozbývá. člověk u Boha nejen milosti, ale i práva k svému jmění
jako vasal felonií proti senioru pozbývá lenních statků. Proto mohou světští pani nehodným
duchovním zboží s dobrým svědomímvzít a poddaní církevních vrchností nejsou povinni platit
dávky.
Vikleí byl muž nadaný &urputný. Patří k největším odpůrcům církve; jeho hněv proti ní rostl
až v zuřivost. Již r. 1372odsoudil papež Řehoř XI. jeho 19 vět a.synoda londýnská 24 vět jako
učení bludné. Když pak anglický král viděl, že jeho podvratné učení se stalo podnětem selských
bouří,jež musily být násilně dušeny, přestal hlasatele novot chránit. Oxfordskékatedra mu byla
odňata, ale byla mu ponechána fara v Lutterfordě, kde se Viklef nerušeně až do smrti věnoval
rozsáhlé činnosti spisovatelské. Teprve r. 1428, když jeho símě, podobné dračím zubům, vzešlo
na české půdě a husitské bouře obracely širé kraje v poušť, bylo i jeho tělo, jakožto tělo zary
tého, neoblomného kacíře, vykopáno a na hranici spálena. '
R. 1382byla provdána za anglickéhokrále Richarda II. Anna, sestra krále Václava, a od té doby
začali Čechové docházet do Anglie a tam studovat. Při své zálibě v novotách opsali si mnohé
z traktátů oxfordskéhomistra, jež plní v londýnském vydání 34 svazků, a tak začal dorážet na
naši vlast příboj nového učení. Zvláště horlivě se tam po jeho spisech pídil Jeronym Pražský,
jenž (1401)přinesldo Prahy jeho hlavní díla Dialogus a Trialogus. Viklaíisty byli i němečtí mistři
pražské university. Později však obrátili a stali se horlivými zastánci učení církevního. Kam
Viklefova reforma mířila,vysvítá z toho, že již deset let po jeho smrti lollardi, jím rozeslaní chudí
kazatelé, žádali parlament, aby celibát duchovních byl zrušen.")
Druhý zdroj českéhohusitství byl zjištěn v sektě valdské, již ve 12.století založil lyonský kupec
Valdus. Začal jako později sv. František z Assisi,neměl však jeho poslušnosti, a tak hnutí jim za
ložené se neudrželo na církevní půdě, nýbrž zvrátilo se v sektu od papeže zavrženou. Valdští
kladli hlavní váhu na chudobu a pokoru první církve a měli za to, že se k ní vrátili. J ejich chudí
kazatelé, nemající kněžského svěcení, obutí v dřevěnésandály podle vzoru učedníků v evange
liu, chodili dva a dva po kraji kázat pokání. Prvotní křesťanéprý se shromažďovali po domech
k lámání chleba, a proto zamítali veldští církevní stavby, obřady, pouti, odpustky, očistec, vzý
vaní svatých 1Matky Boží, přísahu, válku a jakékoli zabití člověka..Mšeměla podle nich sestávat
jenz Otčenáše a konseln-ačníchslov.80)Původní církev prý trvala ve své neporušenosti jen
300 let. Když pak císař Konstantin obdařil římského biskupa Silvestra bohatstvím, mocí a cí
sařskou korunou, učinil z něho zhoubce církve, a tehdy se začaly v církvi množit zlořády. Země
byla rozdělena na diecéseaí'ary, původní církev prý neměla ani biskupských residencí ani far,
klášterů, vše to jsou nálezky lidské a Antikristovy. Uctívání obrazů a soch nazývali modlosluž
bou. Valdští žili porůznu ve Francii, Italii a v Německu. Z Bavor a Rakous přineslivaldství ně
mečtí kolonisté do jižních Čech, kde bylo časempřijato též od českéhoobyvatelstva a připravilo
půdu divokému táborství, s nímž splynulo. V Jednotě českých bratří pak opět nabylo původ
nější podoby. Učení jejich nejvěrněji zachytil a ve svých spisech uložil Petr Chelčický. Kolem
r. 1316prý měli valdětí v jižních Čechách sodm biskupů, jen volených, nesvěcených. a jednoho
arcibiskupa. Každý z nich měl péči asi o 300 věřících.“)
Anglosaské vikleí'ství, donáěené k nám v knihách od magistrů &bakalářů, románské valdství,
šířícíse mezi obecným lidem, staly se podkopem, jenž neslýchaným výbuchem rozmetal církevní
i státní českou budovu a zemi pokryl ssutinami a spěleniěti.
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Palacký se díval na naše dějiny očima romantické doby, jež zbožňovala národní individualitu &
svéraz, v dějinách spatřovala rozvoj ryze národních prvků, projev nejvlastnějších sklonů &vloh.
Podle těchto zásad soudil, že husitství vyrostlo z domácích kořenů a zárodků, z ryze českých
tužeb a snah. Česka duše se vzepřelaproti cizím řádům církevním, a v husitství, jmenovitě pak
v Jednotě bratrské, dospěla k onomu způsobu zbožnosti a bohopocty. který nejlépe vyhovuje
české povaze.
Nynější střízliva historie však tento názor zamítá &v husitství spatřuje naplaveninu západních
nauk keciřakých, uvádějícíje s nimi v příčinnéspojeni právě tak, jako jiné epochy našich dějin.
rytířskou či gotickou, protestantskou, barokovou (pobělohorskou),osvícenskou atd. vysvětluje
jako napodobení současnýchproudů evropských. Tento nový -ěr uvedl do českéhodějepisectví
Jaroslav Goll.Tak i bludy vyvěrající v Anglii a Francii vsakly do Čech. Domácí opravný proud,
štípený Karlem a horlivými arcibiskupy, byl jimi stržen na půdu proticírkcvní, &spor nábožen
ský. který tím vypukl, vzrostl protivou národní &bojem o hmotné zajmy v bouři, která, po řadu
let otřásala střední Evropou.

H.JANEUB.

Hus se narodil asi roku 1371,a.to nikoliv v Husinci u Prachatic, jak se do nedávna
obecně věřilo,nýbrž v Husinoi u Klecan. Spor o jeho rodiště před krátkem vedený
vyzněl ve prospěch Husinec středočeskéhos velkou pravděpodobností.")

Eneáš Sylvius o něm napsal, že pochází „ex ville Hus“, t.'j. ze vsi Husinec. Jihočeský Husinec
byl městečkem s tržním právem, a takové osada sluje kronikářům vždy oppidum, nikoliv
villa.
Když M. Konác z Hodišťkova r. 1510vydal Sylviovu „Českou kronyku“, leccos v přokloděpo
opravil, zvláště pro ostré výrazy proti husitskému kacířství volil obraty nezávadné; ale údaj
o jeho rodišti nechal nezměněný, že podle „vesnice Hus“ jméno přijal.
Nově objevené prameny zpravu Sylviovu potvrdily. Nibling, opat kláštera v Ebrachu u Bam
berka, jenž byl v Kostnici členemkomise vyšetřující Husa, napsal o něm, že je narozen „ex villa
Bohemiae prope Pragam, quae dieitur Huss", v české vsi blízko Prahy jménem Husinec.
V Ebrachu zemřel opat &.tři mniši cisterckého kláštera v Nepomuku, kteří se do Ebrachu byli
utekli, když byl nepomucký klášter od husitů zničen. takže kronikář Nibling byl zpraven od
svědků přicházejících z Čech.
Dále brněnský augustinián Jaroslav Baura, rozený v Týnci nad Vltavou, v kronice psané r. 1744
o Husovi poznamenává: „Johannes Huss natus Boemus do pago Hussinccz dicto non procul
Praga“, t. j. Jan Hus rodem Čech ze vsi Husince nedaleko Prahy. Mimoto vypráví, že sám
r. 1722byl v jeho rodišti &že na návsi viděl kamennou podobu velké husy.“)
Konečně Meiateflin, měšťan norimberský, dosvědčuje ve své kronice r. 1488, že Hus pochází ze
vsi (aus dem Dorf Huss und von armen Leuten). Též je jisto, že Hus již jako hoch studoval
v Praze. Dosud jeden vrch u Husince klecanského sluje „Na kazatelně“, na němž snad Hus lidu
kázal, když opustil Prahu. Na Kralupsku ještě nedávno hoši zpívali: Nedaleko Prahy stojí Husí-
nec, kde byl zrozen Jan Hus, český vlastenec.“) Mimotyto je ještě několik jiných dokladů.“)
Augustin Sedláček, v českých dějinách velké, autorita, jednou v důvěrném rozhovoru ve lnář—
ském klášteře prohodil: „My, čeští historikové, víme, že Hus pocházel ze zchudlé zemanské ro-
diny, a to z Husince u Prahy; ale nemůžeme s tím na veřejnost, protože: by nás národ za to—
. . . utloukl.““)
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Otázka tato sama v sobě'je podřízenéhovýznamu a mnoho na ní nezáleží; sedm měst se za stara
přeloo čest, které znich je kolébkou nesmrtelného pěvce Homera. Přesto značná,část naší veřejno
stihyln" ““*"“ ""“Avarodištěvelmi ' " * ,“ ír proč.Všumavském

lec Husinci se ukazuje rodný domek s pamětní deskou a vedle něho stojí protestantská modlitebna.
Část domku koupil Pražský Sokol.R. 1869se tam za velké účasti oslavovalo 5001etévýročí jeho
narození. „Husova světnička“ je plné věnců, návštěvníci se zapisují do pamětní knihy &nelítost
ně řeží relikvie z almárky, v níž student Hus míval knihy. V 16. a 17. století bylo používáno
tříštiček z domku proti bolení zubů. V Husinci prý hořelo, kdykoli husinecký rodák byl svěcen
na kněze.Na cestě do Prachatic je skála a na ní se ukazoval otisk hlavy, jejž tam zanechal stu
dent Hus, když na cestě domů unaven tam odpočíval, a celý skalní oblouk prý má podobu vou
saté tváře - Husovy. Tedy hotové poutní místo, jež tradice obetkala legendárním předivem, cíl
přemnohých poutníků, kteří se v skrovném pokojíku cítili ovanuti duchem velkého reforma
tora. A nyní na základě údajů, jež zanechali katoličtí kronikáři, věda tuto jihočeskou pohádku
vyvrací, usvědčuje Husovy ctitele z klamu a bludu a husineckou svatyňku jim do základů boří!
Dějinná.Nemesis nespí. Zlovolní lidé před kratkem se zrovna sápali pro mylný letopočet na pa
pežskou bulu, jíž byl r. 1729za svatého prohlášen sv. Jan Nepomucký. A nedlouho poté byl jim
samým dokázán blud daleko hrubší.
Husinec klecanský měl jen tři poddanské usedlosti a byl majetkem svatojírských jeptišek. Za
přetřáséníoné otázky bylo správně poukázáno na to, že Hus se narodil na úpatí Levého Hradce.
jenž na druhé straně Vltavy strmí do výše. Levý Hradce je nejstarší knížecí sídlo, v němž Boři
voj vystavěl první křestcnský kostelík, tam byl první syn naroda, Slavníkovce Vojtěch, zvolen
za biskupa české církve.

Jako hoch asi dvanáctiletý přišelHus do blízké Prahy a studoval na některé z far
' ních škol, živě se po způsobu chudých žáků. Praví o sobě, že byl „žačkem lačným a

udělaje lžíci z chleba dotud jedl hrách, až i lžíci snědl“. V chrámě sv. Víta se účasth
na den Miaďátek též rozpustilých žákovských her, jež pak brzy arcibiskup Jenštejn
zakázal. Po průpravě na farní škole se mu otevřela brana vysokého učení. R. 1393
byl povýšen na bakaláře, 1396na mistra svobodných umění neboli filosofie.V sezna
mu kandidátů, upraveném podle prospěchu je uveden Hus mezi 22 bakaláři na šes
tém, mezi 16 mistry na desátém místě?) To by svědčiloo prostředním nadaní. Pak
.se oddal studiu theologie a při tom vyučoval začátečníky. Tehdy si opsal čtyři filo
soíické traktáty Viklefovy, chované nyní ve Stokholmě. Na okraji mají Husem při
psanou poznamku: „O Viklef, Viklef, nejednomu ty hlavu zviklešl“ R. 1393vykonal
pouť ke čtyřem kostelům &dal poslední čtyři groše, aby získal odpustky milostivéhc
léta; později jako kazatel toho litoval. V průvodě králově jako zástupce university
navštívil Porýní. R.. 1401 byl vysvěcen na kněze a byl děkanem fakulty ňlosoíické.
Teprve předkratkem bylodokázáno, žeHus byl prvním rektorem počeštěnéuniversity.
Byla nalezena část rektorské řeči,kterou zahajoval r. 1409svůj úřad (Bartoš, Covíme o
Husovi nového 1946).Titul rektorazroku 1402senevztahuje na universitní úřad,nýb1ž
na úřad při betlemské kapli, jejímž byl správcem, t. j. rektorem.")
K studiu Viklefa přivedl Husa jeho učitel Stanislav ze Znojma.,nejbystřejší theolog
v českém namdě, uznaný vůdce českých vikleíistů. V květnu r. 1403 byli svolání do
velké síně Karolina mistři čtyř národů, aby se vyslovili o 45 Viklefových článcích,
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odporujících církevnímu učení. Vznikla prudká, hádka, jíž se z české strany vedle
Stanislava živě zúčastnili Páleč a Hus. Němečtí mistři, tvoříce většinu, články od
soudili a zakázali jim učit. Tyto hádky se častěji opakovaly. Přes tento zákaz vydal
Stanislav traktát o Eucharistii a hájil v něm Viklefovu remanenci, že totiž po pro
měňování zůstává v oltářní Svátosti vedle Těla Kristova i podstata chleba. Byl to
zjevný blud, &to velmi nebezpečný, poněvadž to byl první krok k naprostému po
pření skutečné přítomnosti Kristovy v oltářní Svátosti, k čemuž dospěli Táboři a
Čeští bratři. Hana kacířství se od té doby plíží Evropou za českým jménem. Papež
Inocenc VII. napomenul arcibiskupa Zbyňka, ať vyplení v Praze bludy. Stanislav
se podrobil a odvolal.
Hájení oněch 45 článků a Stanislavův traktát, třebas odvolaný, vrhly těžký stín po
dezření na reformní snahy, jež viklefsko-česká strana hlásala. Přesto arcibiskup Zby
něk ve svém opravném úsilí služeb této strany užíval. Od r. 1405 jsou Stanislav a
Hus synodálními kazatcli, to jest napomínají kněžstvo, jež arcibiskup do Prahy svo
lal, k horlivému plnění svých poviimostí. O Husovi praví Sedlák, že kázal nudně a
rozvláčně. Na jejich radu zakázal arcibiskup některé pouti &.theatrální zpěv v kos
telích. R. 1402 se stal Hus kazatelem v Betlemské kapli, r. 1404 byl povýšen na
bakaláře theologie a začal učit na theologickě fakultě. Tím se jeho akademický po
stup skončil. Doktorátu theologie již nedosáhl; bylť od klidné přípravy odtržen ne—
dočkavostí triumfů na kazatelně.
Viklef, do jehož spisů se mladý bakalář víc a více nořil, začal mu otevírat oči. V jeho
spise „De verit-ate s. scripturae - O pravdivosti sv. Písma“ se dočetl, že pro vyvolené,
jejichž hlavou je Kristus, je pouhé Písmo dostačitelným zákonem a všechna církevní
nařízení že jsou lidskými nálczky. Církev má být chudá a pokomá jako Kristus, po
vinností krále jest vzít církvi všechno zboží. Téhož názoru byl i Matěj z Janova.
Duše mladého bakaláře byla plná varu a kvasu; tvořilť si nový světový názor. Král
odejme církvi všechny statky, a bude opravena. Klatby a interdikty z Říma nic ne
uškodí, pončvadž z počtu vyvolených žádná moc světa nikoho nevytrhne. Tak našel
Hus ve Viklefovi průzračné rozřešení otázky, v Čechách již dlouho přcíž'ásané, jak
opravit církev. Touto jasně poznanou pravdou byl Hus tak oslněn, že by ji nebyl
dal za Betlemskou kapli plnou zlata. I před samým arcibiskupem vyslovil přání, že
by chtěl být tam, kde je duše Viklefova, jenž byl přeceodsouzen jako kacíř a zemřel
nesmířen s církví. R. 1407 byl s jeho hrobu do Prahy přinesen kámen a v Betlemě
byl ctěn jako vzácný ostatek. Hus předčítal s kazatelny listinu, v níž kancléř oxford
ské university potvrzoval Viklefovu pravověrnost, &lidu ukazoval pečeť onoho ově
ření. Němci rozšiřovali listinu, tvrdící opak; obě byly padělány. Na universitě před
posluchači mluvil posměšněo odpustcích a tvrdil, že ke kázání netřeba mít dovolení
od biskupa.

Sebevědoměsi vykračuje na vysokých, vypůjčených kotumech, nastoupil Hus na svou dějin
nou dráhu jako reformátor církve. Slovem i písmem začal hlásat, že duchovní mají být chudí
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jako Kristus a jeho apoštolé. Bude-li církev chuda, bude i reformovéna ; přestane svatokupectví
a lakomství a do řad chudého kněžstvo.přestanou se tlačit lidé nepovolení. „Psi se o kost hryzů“
píše v Postila. „Vezmi kost &přestanúť;nebuď zbožieu kostela, anenalezneš k němu lmiěžka".")
Tento ideální názor na církev se zdá svědčit o nejvznešenějších záměrecha nejryzejších úmyslech
betlemského kazatele, jenž se za jejich provedení pustil v nerovný, ale slavný boj proti zesvět
štělému a bohatému kleru. To se ovšem zdá.; ale skutečnost byla zcela jiné. Jeho horlení bylo
plané, jeho pathos prázdný. Každý by čekal, že přísný kazatel, jenž svolával blesky na bohaté
kněžstvo, zvolí především sám život evangelické chudoby a svým slovům da důraz vlastním
příkladem, jak jsme to viděli na Milíčovi, jenž se vzdal bohatých obročí a žil po způsobu sv.
Františka jako chudý kazatel a misionář.Lečdůslednost jak v theorii tak v praxi nebyla nikdy
silnou stránkou Husovou.
Flajšhans vypočetl, že Hus měl mimo celé zaopatření 60 kop ročních důchodů, jež mu zbývaly
skoro čisté.“) Autor vydal dílo o Husovi r. 1901 a tehdy cenil 60 kop grošů na 6.000 K, což by
po první světové válce činilo skoro 60.000 Kč. Též Pekař odhadoval tehdejší kopu grošů
zhruba na 1000Kč.“)
Co Hus, hlasatel reformy, dovolil sám sobě, to jistě nemínil odepřít jiným kněžím. Kdyby nyněj
ší kněžstvo se domáhalo celého zaopatření a k tomu pro každého po 60.000Kč a kdyby při tom
trout'ale tvrdilo, že žije podle zásad evangelické chudoby po příkladě prvotní církve, pak by se
naše veřejnost tazala, zda je kněžstvo přizdravém rozumu. Za Václava IV. náležela u nás církvi
asi třetina vší půdy; je to zajisté mnoho. Hus vybízel krále a pány, ať církevní zboží zaberou,
a oni ho poslechli. Bylo by vděčnou úlohou, vypočítat, kolik čistého toto církevní jmění tehdy
vynášelo. Nepochybná pravda však je, že kdyby každý kněz byl měl toliké příjmy jako Hus, že
by to ohromné církevní zbožídaleko nebylo stačilo. Mendikanti, to jest dominikáni a františkáni,
neměli žádných příjmů, ti žili v naprosté chudobě. Dosti bylo kněží potulných, kteří se žádného
obročí nedopídih', a jen málo bylo beneficií, jež by se výnosností rovnala Husovým nebo je pře
vyšovala. Říšští poslanci naší republiky si odhlasovali r. 1919 60.000 Kč ročního služného; Hus
měl nadto celé zaopatření.
Každý vidí, že Hus od velkého církevního koláče nebyl odstrkován. Z církevních podpor vystu—
doval, a když dospěl, bylo mu piáno. Již v 30. roce postoupil mezi nejbohatší duchovní. Flajš
hans píše doslovnětakto: „Časem domohl se Hus slušného blahobytu; příjmy jeho rostly jednak
z tax universitních, jednak z důchodů kaple betlemské, leccos mu vynášcla příprava bakalau—
reandů a magistrandů, něco měl ze studentů betlemských - a tak vidíme, že Hus nabývá i sluš
ného jmění.. . Počítáme-li příjmy Husovy všechny (k úroku z kaple ještě taxy universitní, platy
žáků, nadace za mše, služné dvorní...), dostáváme ročně asi 60 kop, jež Husovi zbývaly skoro
čisté: kaple mu davala skoro úplné mopatření.““)
Zatím co se o Husově bohatství před veřejností prostě mlčí, obrací se jiná.jeho vlastnost v pravý
opak. Na náměstích, ulicích i ve školních knihách se nám naskytují vyhublé, přísné, postem a
bděním mořené podoby a nápis pod nimi hlásá„ že umělec chtěl znázornit Husa. Hodnověmé
prameny však nám o jeho podobě praví něco zcela jiného. Když byl botlemský kazatel roku 1412
nucen odejít z Prahy na venkov, pokoušel se působit jako misionář,kraje sem tam procházející.
Učinil však smutnou zkušenost. Z Kozího si stěžoval listem nejvyším zemským úředníkům
takto: „Ježíš kázat šel jest, na pyšně jel, jako nynější kněžie jezdí. I já,pohříchujezdím a v tom
svou nestatečnost vyznávám, že nechodím pčš kázat, jak můj Vykupitel chodil; nevím, pomůž-li
mi to, že bych pěš tak daleko a tak brzo nemohl p'n'jíti.““) Augustin Sedláčekk těmto slovům
poznamenává: „Odtud (z Kozího) do okolí jadil kázat, lituje. že pro tloušťku těla nemohl pěšky
choditi jako činil Pán Ježíš.“")
Ponětí o Husově podobě se udrželo i v lidové tradici jižních Čech. Když Hus vycházel 2 Kozí lidu
kázat, opíravál prý se o lípu, poněvadž byl postavy otylé a volný postoj ho namáhal. Tradici.
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zjistil profesor Bernard, správce táborského musea; podle něho ji poznamenal Karel Me“)
Též na nejstarších obrazech je Hus mézoměn jako obtloustlý duchovní a bezvousý.
Člověk vznešeného a urozeného smýšlení přeje sobě i jiným, a když chce být přísný, začne sám
u sebe. Na katolickém knězi by nazvala naše veřejnost takové jednání polu-ytectvím a íarizej
stvím, &jistě právem. 0 Husovi se však pravda zamlčuje a překrucujo, aby jeho svatozůř ne
pobledla.Líčí se velké bohatství církve a o Husových důchodech se mlčí. Je pouze veleben jako
titán ctnosti, proti němuž se všichni zdají mrav-nímitrpaslíky, a o jeho ]akotnosti ajiných chy
béch není nejmenší zmínky. Jeho podoba se obestíra legendárním leskem k svádění prostodu
chých lidí. Je to však podoba vylhaná &falešná, právě tak, jak ono poutní místo u Prachatic. _

Jako rakovina plížila se remanenční nauka mezi mladšími členy university; předarci
biskupským soudem však všichni odvolali. Němci udali věc v Římě a Řehoř XII. ,
povolal Stanislava, vůdce reformní strany, k odpovědnosti. R. 1408se vydali Stani
slav i Páleč do Italie, byli však od místodržícího Baltazara Cossy v Bologni uvězněni
a propuštěni teprve příštího roku, když král Václav odstoupil od římského papeže &
uznal pisénskěho Martina V. Ten dal českým mistrům vysvědčení pravověrnosti.
V této době nastává. v českém národě, oddaném více méně Viklefovi, třídění duchů.
Česká strana. se dělí. Část mistrů se Viklefa zříka a vrací se na orthodoxní, pravo
věrnou půdu obecné církve; většina, zvláště mladší, při praporci oxfordského mistra
setrvávají, jejich poměr k arcibiskupovi se přiostřuje a napětí roste den co den. Do
kud byli Stanislav a Páleč ve straně viklefské, byli oni jejími vůdci. Hus jimi byl
zastíněn, poněvadž se jim duchem nevyrovnal. Stanislav a Páleč se vymkli ze svůd
ných sítí oxfordského sofisty a vystřízlivěli z opojení, jež přinášela četba jeho knih
a důkazů zdánlivě pádných. Hus však, jenž byl k studiu Viklefa přiveden Stanisla—
vem a z uznalosti jej proto vychvaloval do nebe, nyní svého učitele nejen nenásle
doval, naopak po jeho odchodu sém postoupil v čelo strany.
Vedle Husa stojí v popředí Jakoubek ze Stříbra, Mikuláš z Pelhřimova, jenž později
jako hlava táborského kněžstva slul „Biskupec“, dale Jan Jesenic, přehorlivý Jero
nym z Prahy, jenž ještě nebyl ani knězem, a jiní mladí horlivci, z nichž ani jeden
nebyl doktorem theologie. Ale čím skrovnější byly bohovědné vědomosti těchto ba
kalářů, tím ohnivěji a bezohledněji šířilia hájili převratné nazory Viklefovy, v němž
viděli pátého evandělistu. Jedině Bůh předvídal, do jakých vírů &úskalí bude strže
na církev v Čechách, řízená,rukama nezkušených nadšenců, kteří se dívali vždy více
uchvacovat duchem vzdoru vanoucím z daleké ciziny.
Toho roku (1408) přestává, Husův dobrý poměr k arcibiskupovi a k církvi vůbec.
Napadlt' Hus arcibiskupa, když podle své povinnosti stíhal J akoubka pro remanenění
traktát. Hus byl při tom v projevování vlastního mínění velmi opatrný, uvalil však
na sebe podezření, že se zastává. bludů. Sedlák z některých jeho výroků dokázal, že
Hus i v nauce o oltářní Svatosti přál názoru Víklefovu.“) Hus sice veřejněremanenee
nehlásal, ale také nikdy proti ní nevystoupil, ač betlemska obec byla tímto bludem
nakažena, a zastával se písní, jichž zpívání arcibiskup pro remanenční bludy zaka—
zoval. Hus sam zahájil svou českouliterární činnost tím, že starou píseň „Jezu Kriste
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štědrý kněže“ v tomto směru přepracoval a v roucho pravověrné dovolené písně podstr—
čilViklefův blud.“7)Vůdcové viklefské strany veřejně, i před vyslancem francouzského
krále, mistrem Jakubem z Nouviona, jejž pozvali na hostinu, nazývali církev římskou
církví satanovou, která se mýlila, když prohlásila za svaté preláty, kteří spravovali
světské zboží. Smáliseodpustkům, řeholea kláštery prohlašovali za lidské nalezky.
Pařížská universita, po papeži a císaři „třetí velmoc v křesťanském světě“, jsouc si
vědoma svého velkého poslaní, hledala hned po vzniku schismatu prostředky a cesty,
jak by velké pohoršení a roztržení křesťanstva zažehnala. Na prvním místě byl to
vlastně čestný úkol římského krále Václava. Ten však neměl v jeho sledovani ani
vytrvalosti ani obratnosti svého otce, císařeKarla. Pohnula tedy pařížská.universita
evropské mocnéře, aby se zřekli obou tehdejších papežů a uznali toho, který bude
zvolen na obecném koncilu; na ten byla tehdy skládana veškerá.naděje. Je sice zná.
mo, že první z těchto koncilů zlo spíše zhoršil a teprve druhý přineslžádoucí napravu.
Nám však bezděčněnapadá. velký rozdíl v jednání university pařížské a university
pražské. Narod francouzský a italský vedou zápas o papežský stolec, církev prožívá,
jednu z nejtěžších dob, korabu sv. Petra hrozí nebezpečí, že bude na kusy roztříštěn.
Kdežto však pařížská universita se snaží tuto hrozící pohromu od církve odvrátit,
universita pražská., založená od nejkatoličtějšího císaře,nejstarší ve střední Evropě,
jíž rovněž náležel závažný hlas v poradě o velké záležitosti evropské, ta na rozdíl
od oné pod vedením Husovým nalomenou řtinu papežské autority dolamuje, dout
nající knot shaší, proráží zející otvor do Petrovy lodice, jímž se valem dovnitř žene
bludné učení viklefské. Je to pádný doklad onoho „sentire cum ecclesia“, onoho „cí
tění s církví“, jež je vzácným údělem národů románských.
Kral Václav byl ochoten se zříciřímského papeže Řehoře XII., poněvadž ten uzná.
val za německého krale Ruprechta. Kardinálové, kteří se chystali k volbě nového
papeže, lékali Vaclava slibem, že nový papež uzná za krále jeho. Václav vyzval uni
versitu i Zbyňka, aby též odstoupili od Řehoře XII. Ale jak arcibiskup, tak i mistři
prohlásili, že od římského papeže neodstoupí. Velké královy nevole využil český ná,
rod, a hlavně strana viklefska, k změně universitního řadu. Od té doby, co měli Po—
láci universitu v Krakově, tvořili i „polský národ“ většinou slezští Němci. Němci
tedy měli na pražské universitě tři hlasy, Čechové jeden. Hus králi sliboval, že uni
versita schválí jeho krok, když přiřknečeskému národu tři hlasy a Němcům ponechá.
jediný. Kral tedy vydal 18. ledna r. 1409 v Kutné Hoře dekret, jímž byly českému
národu ve všech universitních záležitostech přiděleny tři hlasy, ostatním národům
zůstal hlas jediný. Asi 2.000 Němců proto odešlo z Prahy jinam, nejvíc na nově za
loženou universitu v Lipsku, tehdy v Němcích již šestou. Pražské učení tím pozbylo
evropského významu, ale brzy následovaly věci horší. Po odchodu Němců sice měš
ťané reptali na utrpěnou újmu v živnostech, ale na pražských ulicích ubylo němec
kého hovoru a r. 1413 dosadil král na staroměstské radnici za konšely vedle devíti
Němců i devět Čechů.“)
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V červnu roku 1409 byl v Pise zvolen Alexander V., dosavadní papežové se však
svých hodností nevzdali, a církev měla místo dvou - papeže tři.
Následujícího roku se mohla. i německá říše pochlubit třemi králi. V květnu r. 1410
zemřel Ruprecht Falcký. Někteří kurfiřti zvolili Zikmunda, krále uherského, jiní
Jošta, markrabí moravského. Jošt však již v lednu r. 1411zemřel.Václav si vyhra
dil titul německéhokrále a nárok na císařskoukorunu, mladšímu bratru Zikmundovi
však ponechal správu říše. Ten došel všeobecného uznání (1410-1437).
Zbyněk se držel s duchovenstvem legitimního papeže Řehoře XII., ln'ál a universita
se prohlásili pro Alexandra V. Arcibiskup proto vydal v červenci na Prahu interdikt,
ale se zlou se potázal. Král hrozil svým hněvem všem, kdo zákazu uposlechnou. Hus
popudil své posluchače v Betlemě proti arcibiskupovi do té míry, že se přihnali k jeho
dvoru a hrozili mu násilím. Zbyněk jen obratnou řečíje uklidnil a prchl na Roudnici.
Též část duchovenstva jemu oddaného opustila Prahu. Kdo se interdjktem řídili
byli od vikleíistů ztýráni, oloupem',vězněni. V chrámech došlo k pustým výstupům
a far se zmocňovali stoupenci Husovi, jenž bouře dmýchal, a opřen jsa o krále, pro
váděl takto svou reformu. Tu arcibiskup ustoupil násilí 'a v září rovněž uznal Ale
xandra V.
Zvítěziv po boku králově nad arcibiskupem, neukládal si v Betlemě míry. Čím dále
tím ostřeji útočil na katolické preláty, na farní i klášterní duchovenstvo, vytýkaje
mu pýchu, bohatství, svatokupectví, zhýralost, nazývaje jezákoníky a farizeji. Sa
mého arcibiskupa nazval kacířem, nevědomcem, zrádcem krále i národa, a toto spí
lání bylo promíšeno výroky kacířskými nebo kacířství blízký-mj.Na universitě na
byla strana viklefská odchodem Němců převahy a Jeronym veřejně vybízel mladé
posluchače filosofické fakulty, ať pilně studují spisy Viklefovy a nevydávají jich 11
dem, kteří jim nerozumějí. Zbyněk si umínil zasadit hrozivému hnutí drtící ránu.
Podal tedy žalobu k Alexandru V., zvolenému v Pise, že je v Čechách strana s Husem
v čele, jež se drží nauk Viklefových, zvláště o oltářní Svátosti, že se působením Vikle
fistů vzmohla neposlušnost k arcibiskupovi a nevážnost k církevním trestům, že na
vádějí krále, aby zabíral církevní zboží, což on činí, a že nápravu kleru prohlašují
za věc královu.

V březnu r. 1410 došla od Alexandra V. bula, v níž bylo arcibiskupovi nařízeno, aby
dal šesti doktorům theologie prozkoumat Viklefovy knihy a závadné ať odstraní, a
nechť zapoví kázat v soukromých kaplích. Mnoho viklefských spisů bylo arcibisku
povi odevzdáno; též Hus přinesl jeho díla osobně. Závadné z nich byly odsouzeny
k spálení. Jejich vlastníci snažnč žádali krále, ať nedopustí, aby jejich kodexy se
staly pokrmem plamenů. Václav tedy Zbyňkovi nařídil, nechť posečká, až přijde
učený Jošt a podá králi o odsouzených knihách dobrozdání. Jošt už některé znal,
na př. Trialogus, jejž mu Hus poslal. Studenti bydlící v Betlemě pilně opisovali, něco
z Viklefa bylo i přeloženo, Hus rozesílal knihy zvláště šlechticům, takže kam nedo
leblo jeho slovo, tam pronikla kniha. Agitovalt' Hus a kladl základy své straně po
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mocí svých apoštolů a knih „na výsostech hradů i ve skrýších vesnických“. Poně
vadž Jošt dlouho nepřicházel, svolal arcibiskup 16. července četné duchovenstvo,
uzavřel svůj dvůr a obsadil many. Uprostřed na hranici bylo narovnáno asi 200 knih,
některé pěkně vázané. Když plameny vyšlehly, zpívalo duchovenstvo, stojici kolem
hranice, hlučně Te Deum a zvony pražských věží vyzváněly jako hrany mrtvým.
Myslilo se, že je to konec nepokojů, ale „z dopuštění Božího“ to byl začátek horších
věcí. 0 arcibiskupovi byly proto rozšířeny hanlivé pisně: „Zbyněk Zajíc abeceda spá
lil knihy, nic nevěda, co je v nich napsáno.“

Hadí hnízdo bylo spáleno, ale jedovatý had, jejž si Čechové sami do svého ráje přineslia vyhýč
kali, už byl z něho ven. Proháněl se po zemi, syěel, ětipal &otravoval, vpouštěje nenávist k Ří—
mu do žil a cév národa. Od té doby z naší vlasti už vyhoštěn nebyl. Jeho pruhované hadi tělo
táhne se po celé délcenašich dějin a hraje v každém století vždy jinými barvami. Nejdřív to bylo
viklefství, pak husitství, táborství, českobratrství, luterství, kalvinství, voltairianství čili osví
cenství až k nejnovější sektě po převratě. Každá z těchto věr, každý z těchto názorů je jen jinak
zbarvený pruh na těle téhož starého hada, jenž na začátku lichotnou řečíEvu obloudil, k hříchu
svedl a z ráje vyhnal. Sektářstvímvstupuje do našich dějin nová, podstatná složka. Část národa
jím byla roznícena k velkým vojenským úspěchům. Ty však brzy pominuly a naše dějiny pak
sektářstvím náramně zhořkly.

S velkým odporem se potkal pokus zamknout Husovi ústa. Arcibiskup uveřejnil pa
pežský zákaz již 16. června 1410.V Praze vzniklo velké jitření; jedna část obyvatel
stva stála při arcibiskupovi, druhá při Husovi. Betlemský kazatel se octl na důleži
tém životnim rozcestí. Ale dlouho nebyl na váhách o tom, jak se zachovat. Zákazu
prostě nedbal, kázal dále a s kazatelny v Betlcmě prohlásil, že Boha dlužno poslou
chati více než lidi. Takové zákazy že se dávají jménem Antikristovým; tak prý brá
nili zákoníci &farizeově kázat Kristu, jenž káral jejich hříchy. Nepravých rozkazů
on neuposlechne, kdyby měl i zemřít ve vězení. O papeži Alexandrovi V., jenž 3. květ
na 1410zemřel,mluvil takto: „Zesnulý papež tvrdí, že v Čechách je rozset viklefský
blud!“ „Izže, lže,“ vzkřikl lid v kapli. „H.le, odvolal jsem se proti rozkazům arcibis
kupovým, chcete se mnou státiŽ“ „Chceme, stojíme,“ znělo mu hlučně vstříc. „Je
nejvyšší čas, abychom se přepásali a hájili zákona Božího mečem, jak bylo nařízeno
Mojžíšem.“ „Hus činí dojem víc táborového řečníka.než reformátora a reforma se
zvrhá v jeho rukách v anarchii.“
V kazateli se zvedl viklefský kvas vzpurnosti a pýchy. Fiu'iantství mu vstoupilo do
hlavy; již se vysmekl ze jha církevní poslušnosti. Tento veřejný odpad od církve &
vypovědění boje byly od posluchačstva betlemskéhc přijaty s velkou pochvalou.
Vlnami lidské přízně byl tak smělý kazatel zanesen tam, kdc bylo těžko obrátit.
Dobřepodotýká Palacký, že Hus, nepřestávaje kárati veřejněvady a poklesky před
stavených cirkve, snadno zapomínal, že také pokora i poslušenství jsou ctnosti křes
tanské.") Zbyněk tedy vydal na Husa klatbu, při jejímž ohlašování došlo v praž
ských kostelích k vý'tržnostem. U sv. Štěpána vytasilo na kazatele šest mužů meče.
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Král nařídil oběma stranám klid a vikleňstům slíbil, že jim arcibiskup nahradí škodu
způsobenou spálením knih.
Hus se odvolal k Janu XXIII., ale arcibiskup Zbyněk poslal k jeho dvoru vysvět
lení, že všeliké odvolávání bylo od Alexandra V. předem zamítnuto, a naléhal na
pokračování v procesu. Husovi hrozil půhon k papežovu soudu a z Prahy se valila
hotová záplava přímluvných listů do Bologni, aby Hus zůstal půhonu ušetřen. Žá
dosti však přišly pozdě a v září r. 1410 byla do Prahy donesena bula, jíž byl Hus
pro podezření z kacířství citován před papežský soud. Hus své věci nedůvčřoval a
proto se před soud nedostavil, ač by byl nepochybně dopadl příznivě, jednak pro
naléhavou přímluvu krále, královny a pánů, &hlavně proto, že proti obžalovanému
nestál neoblomný a neúprosný svědek, jeho vlastní dílo „De ecclesia - O církvi“, na
psané teprve po dvou letech, svědek, jehož v Kostnici nebylo lze umlčet. Hus nejsa
spokojen s nabízeným obyčejným pasem, žádal písemnou záruku, jež mu zajišťovala
naprostou nedotknutelnost neboli vynětí z platných zákonů církevních i světských,
podle nichž měl být pro podezření z kacířství vězněn, souzen, a neodvolá-li, upálen.
Páleč nazývá takovéto privilegium „věcí neslýchanou“.50)
Když uplynuly tři měsícepo doručení půlionu, byla nad neposlušným vyřčenaklatba
papežská, jež byla ohlášena skoro ve všech pražských kostelích. Poněvadž však Vác
lav držel nad vyobcovaným ochrannou ruku, kázal, učil a přisluhovalHus svátostmi
dále a církevní úřady ze strachu před králem mu v tom nemohly bránit. Václav do
konce, ehtěje ztrestat arcibiskupa a zjednat náhradu za spálené knihy, zabavil vět
šině pražského kleru důchody. Zbyněk vydal proto na vykonavatele toho rozkazu
klatbu, a když to nepomohlo, interdikt na Prahu. Král však poručil, aby se boho
služby kcnaly, a duchovní, kteří ho neposlechli, byli týrání a vyháněni. Zvláště jeho
milci Voksa z Valdštejna a Racek, řečený Kobyla, „kněží velmi šacováchu, a což sú
měli, vše jim pobíráehu“.
Zbyněk vida, že mu nelze zdolati sekty králem chráněné, šel hledat pomoci do Uher
k Zikmundovi, ale v Bratislavě na den sv. Václava zemřel.Hus v tom arci viděl trest
Boží. Zbyněk je jeden z nejlepších nástupců sv. Vojtěcha. Byl to český šlechtic, jenž
se králi zavděčilvojenskými službami, a byl vzdělán, jak se na kavalíra tehdejší doby
slušelo. Jeho svědomitá péčejak o kázeň kleru tak o čistotu víry je obecněuznávána.
K Husovi byl velmi shovívavý a divíme se, že tak dlouho jeho služeb užíval. Hus
jej také do nebe vychvaloval; když však se cítil povinen vystoupit proti Husovi, byl
od něho uctěn názvy málo vybranými. Hus spojen s králem nad Zbyňkem zvítězil,
ale jeho porážka byla čestná.
Husa papežská klatba přecejen mrzela.Doma naň bylo ostřeútočeno, žerozvrací církev
ažese pro zlésvědomíbojí soudu. Páleč, přineschopnosti Zbyňkových nástupců hlavní
záštita římskéstrany, doráželna Husa a říkalmu, že on se Stanislavem se vydali na sví
zelnou cestu a snesli i vězení, ale ospravedlnjli se; podobně on že má podstoupit totéž
nebezpečí, ba i smrt, než aby nechal na sobě lpět podezření z kacířství.5')

135

Citovat:
plod coud
pouzdo.

Papežská

únorIUI.

bm
)*zm uu.

Husova
žádat
!:Janu
XXIII.



Vwrduní

V zářír. 1411obrátil se Hus prosebným listem na „Nejsvětějšího Otce“ J ana XXIII.
a žádal jej, aby byl zproštěn půhonu a tím i klatby. Dovozoval, že udání proti němu
učiněná jsou nepravdivá; věřit v svatou církev, založenou na pevné skále (nepraví
však, míní-li skálou Krista, či jeho náměstka na zemi). Křivě se mu připisuje učení
remanenční, učení, že hříšný kněz neposvěcuje, že by měli páni bráti duchovním.
zboží, že odpustky nie nejsou. Též kardinálům psal uctivé listy, prose o zbavení pů
honu a klatby. Mezitím před lidem prohlašoval, že papeže neuposlechne, kdyby do
Čech poslal bul plný povoz.

Tu se třeba poněkud zastavit u žaloba výtek, jež se z úst Husových po několik let jen sypaly na
9M- kněžstvo římskéstrany. Kazatel betlemslrý pustil uzdu náruživosti a prudkosti a,deštil oheň a

Balla-zur
Cona.

1410-1416.

síru na své odpůrce, což bylo hlavním thematem jeho promluv. Dosud se širokým vrstvám celá
otázka Husova předkládá zjednodušenouvětou: káral hříchykněžstva a proto musil být odstra
něn. Dějepisná věda však pokračuje a ta přinesla do jeho sporu a doby mnoho světla. Nyní je
nejen nad denní světlo dokázáno, že Hus byl podle církevních názorů skutečným scktářem a že
mu koncil ani vlasu nozkřivil,nýbrž že vše podnikl, co se jen s jeho ctí srovnávalo, aby jej před
záhubcu duše i těla zachránil. To je stránka právní. Lečnejdřív třeba odpovědět na ony výtky,
jichž hrubou střelbou se betlemská kaple až do základů chvěla a jež jsou dosud od novodobých
hareovníků husitství mezi prostoduchými lidmi ohřívány.
Předněse srovnává Hus s Baltazarem Cosou, vetřelýmlžipapežem,jenž přijaljméno J anXXDI.
a jsa mužem zlé pověsti, trouíal si volat betlemského reformátora k odpovědnosti. Především
nesmíme tehdejší schisma neboli rozkol, to jest dvojpapežství &.trojpapežství, klástí na vrub
jen církvi. Tento velký zlořád byl v ní způsoben zevní mocí, vládou francouzskou, která chtěla
stolec sv. Petra trvale připoth k Avignonu, aby mohla využívat výhod s tím spojených ve
svůj prospěch. Tak povstaly dva, posléze tři papežské stolce. Baltazar Cossa byl šlechtic z Nea
pole, právník a válečník v papežské službě, jenž spravoval severní část papežského státu, jehož
nejdřív brannou mocí zpět dobyl. Byl sice kardinálem, ale neměl kněžského svěcení, což se dříve
častěji přiházelo. Maje v rukou velkou moc, spikl se proti římskému papeži, nabyl vlivného
postavení na koncilu pisánském a úplně ovládl v Pise zvoleného Alexandra V., starce už 701etého.
Po jeho smrti všechen odpor v konklave zdolal a dal se zvolit za Alexandrova nástupce, pak
teprve posvětit a korunovat na papeže. V Římě žijící Řehoř XII. tyto jeho kroky zatracevel
jako vzpouru proti Bohu a církvi.
Zbyněk jen násilím královým &Husovým byl donucen uznati pisánského lžipapeže. Baltazar
Cossaneměl jako voják a místodržící dobré pověsti a jeho odpůrcové, kteří jej před kestniekým
koncilem obžalovali, přidali k jeho hříehům i pomluvu, že za mládí byl mořským lupičem &že
otrávil svého předchůdce Alexandra V. Tyto lži už jsou dávno vyvráceny, ale u nás se stále opa
kují a dělá se z nich podstavec pro mravní velikost betlemského mravokárce. Vůbec se divíme,
že se Hus tak snížil a tomuto lžipapeži psal. Vždyť věřil a hlásal o římských prelátech, jsou—li
v hříchu, že pozbývají moci, a v Betlemě zasedal na soudnou stolici nade všemi duchovními hod
nostáři a před věřícímijim důkladně zpytoval svědomí. On tedy Baltazara Cessu nazýval „Nej
světějším Otcem“ a psal mu prosebný list, v němž se octl s pravdou důkladně na štiru od začát
ku až do konce. Dr Sedlák nazývá jeho list neupřímným. A Páleč na dvou místech píše. že se
Hus pokoušel působit na lžipapeže i dary, leč bez výsledku)-') Třebas bychom tomu nevěřili,
přece Hus sám s kazatelny přiznal, že měl v Římě dlouho právní zástupce a ti že jej stáli 1100
zlatých peněz, což jsou na ten čas velké sumy.“)
A nyní vizmo, jak se k tomuto uchvatiteli zachovala církev, shromážděné na koncilu v Kostnici.
Koncil nenazýval Baltazara Cossu „Nejsvětějším Otcem“ ani lží ani úplatky se nedělal v jeho
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očíchpěkným, nýbrž svrhl jej se stolce, na který nepatřil, a vsadil do vězení.Čtenář sám posoudí,
kdo jednal čestněji, zda koncil, zastupující církev, či zbožňovatel Vikleíův. Husa stihla kletba
zlého činu. Věímocí odtrhoval národ od pravého a hodného papeže římského, a sám pak hledal
nekalými prostředky přízněnehodného lžipapeže.
Také se papežům té doby vytýká, že vymáhali na hodnostářích celé církve rozmanité poplatky.
Papežský dvůr, na němž se soustřeďuje správa světové církve, vyžaduje velkého nákladu. Církev
ochotně, jako každá společnost, na tuto ústřední správu přispívá. Ve středověku měl papež da
leko větší moc a placení různých dávek prostě nařizoval, především duchovenstvu, a někdy žá
dal příspěvky i od věřících. Nyní je papežský dvůr vydržován z dobrovolných darů, svato
petrského halóře.
Za nástupce Zbyňkova byl od kapituly zvolen Albík z Uničova, vdovec, slavný lékař, jenž
r. 1398Václavovi zachránil život. Necítil se však dosti silen k spravování úřadu v bouřlivé době
a vzal zavděk proboštstvím vyšehradským. Král, nedbaje kapituly, uvedl r. 1412na arcibiskup
ský prestol Konráda z Vechty, biskupa olomouckého,Němeoz Porýní, jenž byl dotud jeho pod
komořím a minemistrem. Hus vinil Konráda ze svatokupectví, to jest že pohnul krále k svému
jmenování úplatkem. Řehoř V'II. za boje o investituru vydal klatbu na oba, kdo se simonií
neboli svatokupectvím prohřešili,na toho, kdo uplácel i kdo se dal uplatiti. Husův hněv stihl
jen Konráda. kdežto král mu byl nedotknutekiý. Dokud stál Konrád připapeži, byl svatokup
eem, když však r. 1421odpadl k husitům, žaloby naráz ztichly.
Nejvíce je Hus od svých zbožňovatolů veleben pro neohroženost &přísnost, s jakou tepal zlé
mravy lměžstva, které ho proto přivedlo k pádu. Přihlédněme ]: věci blíže. České kněžstvo bylo
lepší než v jiných zemích, poněvadž rozkvět církevního života se u nás dostavil později než na
západě. Mimoto se u nás již od polovice 14. věku objevil obrodný a opravný proud, štípený
Karlem a Arnoštem, udržovaný a prohloubený od jeho horlivých nástupců. Též úřední záznamy
o mravním stavu tehdejšího klcru ukazují, že duchovenstvo z největší části žilo pi-íkladně.“)
Také Hus sice praví, že zná mnohé faráře, kterým není hoden obuv zouti a jichž paty pro svaté
jednání by chtěl zulíbat"), ale máme důkazy daleko pádnější a výmluvnější. Eneáš Sylvius
v Historii české píše: „Mužové vytrvalí, kteří bud' vyhnanství nebo žalář nebo smrt pro zákon
Kristův statečně podstoupili, panují s Králem svým v nebi, &takových se zrodilo v Čechách
mnoho tisíc. Nobot jako zběsilosthusitů českéjméno zhanobila, tak zase stálost statečných mužů

veČevířeje oslavila. Není země, z níž by za našich časů vyšlo více mučedníků Kristových jakoz ch.“)
Duchovní byli topeni, stínáni, upalování, rdoušeni, hladem moření, za třeskuté zimy spoutaní
na le€lvystrčeni, byly jim ruce, uši usekávány, jazyky za živa.vyřezávány, vůbec všichni, kdo
upadli Orebitům do rukou, byli do krve zraněni. Jen z dominikánského řádu bylo umučeno
300 osob. 1 řeholnípanny byly ukrutně mučeny."') Žižka dával dvě kopy grošů za pravověmého
kněze nebo mnicha, a nepřidal-li se k husitům, dal jej bez milosrdenství utratit.“) Husité so
chlubili, že Žižka vlastní rukou usmrtil tisíc duchovních.") Utrakvista Jan z Příbramě vytýká
Táborům, že „jsú kněžstva veliké množství zmordovali, spálili a zhubili.“) Počet zabitým kato
líků byl od starých spisovatelů odhadován na 200 tisíc!)
Důsledek odvozený z této hrdinné statečnosti je nasnadě. Kněžstvo zpustlé, jak je líčí Hus,
nikdy se nedalo a nedá,mučit a ukrutně týrat za víru, podle níž nežije; stačilot vyslovit jméno
Viklefovo a byli zachráněni. Rozmařilou Capuou nevede cesta k vítězné palmě a míza mučed
nické krve neproudí ze stromu prohnilóho a. ztrouchnivělého. Katolické duchovenstvo bylo
utrpením a pronásledováním vyrýžováno jako zlatá. na z písku. Církev v Čechách byla kve
toucí, bujela ctnostným životem a proto v době pronásledování vyslala k nebi slavný voj Kris
tových mučedníků jako nikdy před tím a nikdy potom, a jako v té době žádná jiná katolická
země.
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Vimi Síla tohoto důkazu ještě jasněji vysvitne ze srovnání doby husitské s luterskou. Když Luther
Mm“ střásl jho řeholních slibů a oženil se s vyběhlou jeptiškou. následovali přemnozí a přemnohé

n

Hodní
oslav:/.

hudbu.

jejich smutného příkladu. Rychle svlékli &odhodili klášterní šat a oblekše světský, spěěněve
pluli do přístavu manželství. Zcela jinak u nás za bouří husitských. Betlemský reformátor vy
křičelkláštery chudé i bohaté za přístřešíhříchu a hnízda nepravostí, a hle, skutečnost ukázala.
že to byly školy svatosti a štěpnice mučedníků. Jejich krev mluví zřetelněji než Abelova. Hu
sité zapálili mnichům příbytky nad hlavou, co měli, jim pobrali, které dopadli, pozabíjeli a zmu
čili, ale mniši byli neohrožení, zůstali věrni víře i řeholním závazkům, ač jim bylo raděno, aby
se ožonili a šli orat a mlátit. Jsou zaručené zprávy, že husité násilím nutili klášterní panny
k manželství.") Zde bije do očí rozdíl mezi dobou husitskou &luterskou. Zde soudíme sami ne
podle pomluv, nýbrž podle skutků, kde byla mravní hniloba, a kde kázeň &ctnost. „I zuřilipo
celých Čechách i Moravě,“ píše Ondřej z Brodu, kdys přítel Husův, „zabíjejíce muže dobré &
ělechetnó, a sice především proto, že nechtěli přestoupiti k jejich pověrám.“ ") Těch 300 du
chovních, kteří u nás po převratě (1920) odpadli, stěží by podstoupilo muka. a smrt pro kato
lickou víru. Člověk se dá. týrat a zabít jen za to, co je mu milé a podle čeho žije.
Žádná zeměstřední Evropy se nemůže pochlubit tak četným vojem Kristových mučedníků jako
Čechy. Je svrchovaný čas, aby se těmto hrdinům dostalo zasloužené pocty od církve, za niž
své životy položili. &aby byli od ní prohlášeni za blahoslavené. Skvějít se jako hvězdy na čes
kém nebi vedle svatých dědiců a patronů, s nimiž vytrpěli smrt za tutéž víru. Pak katolický
lid otevře oči a nedá se klamat od těch, kteří jej svádějí k úctě mučitelů místo mučedníků.
Katolické náboženství nikdy u nás neodumře. Naše vlast nasákla krví mučedníků jak půda
římského amfiteátru. Z ní bude vždy znovu a znovu rašit a pučet katolický život. Též v Če
chách mají platnost slova Tortullianova: „Sanguis marty-rum somonohristianorum - Krev mu
čedníků —símě křesťanů.“

Hus měl též jisté důvody, proč líčil mravy katolického duchovenstva oo nejčernčji. Vyzývalt
ln'ále i pány, aby zabrali církevní zboží. Podle Vikleía pozbývá hříšník práv na své jmění před
Bohem i před lidmi, &Hus chtěje uklidniti v pánech výčitky svědomí, že by se snad oloupením
církve prohřeěiliproti sedmému přikázání, přitlačil nn žalobnou strunu a rozozvučolji na fortis
simo. „Tak jsme pošpiněni,“ prav-iljeden z duchovních, „že cent mýdla mi nestačí k očištění.““)
Páni, jak výsledek husitských bouříukázal. byli pevně přesvědčeni,že v katolickém kněžstvu
s lucernou v ruce za bílého dne nelze nalézt spravedlivého, a rozchvátili církevní statky, kam
jejich rámě dosáhlo. I milovníka chudé církve zaráží jednání muže, jenž by byl bez podpory
církve nevystudoval, nýbrž by byl zůstal světu nemám u selského žernovu. Hus byl povaha
hrdá., a jiskérka vděčnosti neměla v jeho srdci místa. A tohoto člověka troufají si někteří srov
návat se sv. Janem Nepomuckým, jenž raději snesl nejstrašnější muka, než aby se byl křivým
slovíčkem dotkl cti svého bližního.
A nyní se poohlédněme po lměhtvu strany Husovy. Páleč dobře vysvětlil svému bývalému pří
teli, že příčinou rozkolu &roztržky, jež on svou tvrdošíjností v Čechách působí, nejsou hříchy
kněžstvo, poněvadž ty jsou i na kněžstvu strany Husovy; Hus se ujímá i nejhorších světských
i duchovních osob, jen když s ním souhlasí v jeho bludném učení, všechny bez rozdílu nazývá
spravedlivým a hodnými.“) Doklad Pálčova tvrzení máme v chování Husově ke králi a jeho
dvořanům, kteří byli horlivými stoupenci jeho novot. Je známo, že jak Václav tak i Zikmund
nedělali úhonností svého života zbožnému a ctnostnému otci Karlu velké cti. Jak sv. J an Ne
pomucký tak i Jan z J enštejna Václava otcovsky napomínali, aby se polepšil a varoval se zlých
milců.") Betlemský kazatel'se jich však nikdy nedotkl ani slovíčkem. Vědělt zajisté dobře. že
Václav miluje „krátkou spravedlnost“ a že s ním není co žertovat. Události z r. 1393také Husa
poučily, že postavit se na odpor králi je věc velmi povážlivě.. Útočil tedy rozhorleně jen proti
katolickému kněžstvu :: proti klášterním. Napomonout krále k napravení života znamenalo zba
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vit se mocného ochránce a dotknouti se králových křehkostí bylo pokládáno v kruhu Husově
za snižování lnálovství.") Je zjištěno, že J eronym požíval se svými přáteli štědrého pohostinství
na hradě Bítově, jehož majitel byl ve spojení s loupeživými lapkami. Není známo. že by jej
Hus byl proto pokáral. J eronym se přestocítil povolán k velkému úkolu reformátora a byl Hu
sovým nejoddanějším přítelem a pomocníkem.“) Kdežto tedy Hus i zlé duchovní ve svém tá.

»hoře přikrýval pláštěm ctnosti, útočil i na osoby úplně bezúhonné v protivné straně, připisuje
jim věci nepravdivé, klepy a zevšeobecňuje jednotlivé přestupky. Z jeho utrhaěných úst a z úst
jeho pomocníků se rozléval neutuchající kalný příval obvinění, potup a pomluv. „Kde je kdo,“
píše Páleč, „kohcs nezhanobil, čí chování došlo před tebou milosti, kdo se dovedl skrýt před
tvým jedovatým jazykem mimo tvé spoluapoštclyt Všichni ostatní neřestní, všichni zhoubní,
jen ty s tvými spolutovaryši jsi ctnostný, jen ty vzdělaný, ty jediný učitel v Israeli“ “)
Stanislava ze Znojma, svého učitele, jejž dřív na kazatelně velebil, že mu není rovna pod slun
ccm, a Pálěe, bývalého přítele, div do bláta nezašlapal, když se od něho pro jeho bludné učení
odvrátili. Doktory theologie nazval blbci,"0)arcibiskupa Zbyňka kacířem, nevědomcem &zrád
cem. a tajemství, jež mu v době přátelství ve své prostomyslnosti byl svěřil, později vykřičel
s kazatelny před lidem. Mnichy nazval J idáši a nevěrnými ďábelmkyll) biskupy a kněze zlo
ději a lotry,") papeže Antikristem &kardinály rudými ďábly, když zmizela naděje, že bude
zproštěn půhonu a klatby. Podobně Ondřej z Brodu vytýká bývalému příteli Husovi, že si zlo
vyjíždí i na pacholata, která nepatří k sektě viklefské, ale zato přimhuřuje oči nad křivopřísež
níky. rouhači, vrahy, zloději a zhýralci, jen když se hlásí k jeho straně.")
Byl-li zakladan náboženské strany k slabostem svého kněžstva shovívavý, byli jeho nástup
cové tím shovívavější, ale také upřímnější než Hus &metli také před svým vlastním prahem.
Už r. 1416si stěžuje Křištan z Prachatic, Husův pomocník, že na všech stranách vystupují je
jich lžilměží, opilí, zhýralí a nad míru pohoršliví, kteří káží o chudobě a chtějí míti příjmy
kostelů a beze vší práce žíti v nadbytku.") Byli to duchovní potulní, bez místa, kteří se vrhli
na starověrné kněžstvo a vypudili je od jejich obročí a uvázali se v ně sami. Chudobou rozuměli,
jako sám Hus, ochuzení jiných. - Asi deset let po smrti Husově psal Mikuláš Biskupec v postila
o svém táborském kněžstvu, že je mezi ním dosti těch, kteří přišli chudí, a naplnivše měšec
zlatem, hodují, opatří si drahé šaty a ožení se.") V čele Táborů stál ovšem Prokop Holý, jenž
byl rovněž ženat, oděn zevně šatem hrubým, vespod vzácným a konal kněžské obřady.") Jiný
kněz a vůdce polních bratrstev Bedřich ze Strážnice na Moravě, provedl podobnou „reí'ormu“
sám na sobě a pak napravoval církev.") Rokycana zapovědělna synodě r. 1443 kázat proti
zlořádům v kněžském stavu, aby nebyl zlehěen.") Poměry se horšily vymíráním husitského
lměžstva, jež svými kořeny kotvilo v katolické půdě. Vždyť i za to dobré, co Hus měl, děkoval
výchd'věa škole katolické; jinak bylo s těmi, jimž se dostalo husitské výchovy. I středoškolská
učebnicedějepisu praví nezakryté, že husitské duchovenstvo bylo opakem toho, čímmělo býti.")
Tomek napsal o husitském kněžstvu XVI. století, že stále mravně a intelektuálně níž než to,
proti kterému svého hlasu pozdvihoval Hus."o)Podobně píše Dr Sedlák, že klerus husitský stál
mravně a intelektuálně níže, než dříve katolický.'l)
Arnošt Denis, francouzský kalvín, jehož láska k Husovi a husitství je velká, podal přece v zá
jmu pravdy o husitském kleru a tím o výsledku Husovy reformy soud přímo zdrcující: „I nej
lepší z nich neměli žádného vzdělání, neznali ani obřadů bohoslužebných, přáli pověře a z ne
vědomosti šířili nauky nejspornější. Mnozí byli poběhlíky, mnohdy zločinci trestu uprchlými,
zanedbávali všechny své povinnosti a svým osadníkům dávali příklad nejžalostnější; ačkoli na
zdařbůh byli přijímáni všichni, kdož se nabídli. přece skoro všichni kněží spravovali dvě neb tři
osady, mnozí pět i šest. Svou rozumovou a mravní prostředností kněžstvo pozbylo vší důstoj
nosti a vší neodvislosti. Ježto všechny církevní statky byly zabaveny, žilikněžíjen z almužen
pánů, kteří s nimi zacházeli jako se sluhy, najímajíce je na určitou dobu - i na ětvrt léta...

139



Indy
: Anglie.

Bouře pro
odpudkv

1412.

Není čtení jednotvémějšího a žalostnějšího nad akta nešťastného sboru (konsistořepod obojí);
nikde nevyniká s tmchlivější jasností všecka bída, kterou stáda církev česká, zkaženost a ne
vědomost duchovenstva, cbatrnost kázně, růmost učení, lhostejnost věřících,požadavky pánů.
Každým rokem se zhoršuje zlo a všecka nařízení konsistoře je jen potvrzují, ale neodstraňují.""—)
To byla ta „prvotní církev“. Nikdo nenamítej , že čest Husovi děla aspoň duchovenstvo J ed
noty brata-ské.Jednota, jak ukážeme, duchovenstva vlastně neměla. Kněžské obřady konali v ní
nevzdělaní a nesvěcení venkované. leč že tam zabloudili duchovní z jiné církve. A když v 16.stol.
začali Bratří posílat syny na školy protestantské do Němec & Švýcar. vraceli se jako ženatí
pastoři.
Tyto stíny husitské strany nejsou uváděny k zlehčenínašich předků. Bůh uchovej ! Jen mrave
kárcům, kteří se zálibou tvrdým koštětem metou před dveřmi římské církve, se tím připomíná,
že je nejlépe mésti před vlastním domem.

Richard Vychy, jeden z lollardů, to jest kazatelů víklefských novot v Anglii, poslal
v únoru 1411Husovi list, v němž vyslovoval radost, že on a Jakoubek neohroženě
hlásají čisté evangelium, a povzbuzoval je, aby nedbajíce klateb Antikristových, ká,
zah' poznanou pravdu. Též králi a některým pánům se dostalo od lollardů pochvaly
za přízeň prokazovanou chudým kněžím &.za oddělování pšenice od koukole. Hus
předčítal list se zanícením svým posluchačům v Betlemě a ti si vyžádali jeho překlad.
Přes dálnou souš a mořskou tůň vytušili Hus a lollardi své duševní příbuzenství, cí
tili se syny téhož heresiarchy Víklefa.
Brzy se však zastavil v Praze anglický mistr Stokes, člen královského poselstva ke
králi Zikmundovi. Na otázku, jak se v jeho vlasti soudí o Viklefovi, odpověděl, že
Viklef je v Anglii odsouzen jako kacíř a že jeho knihy byly spáleny. Varoval před
jejich četbou, neboť kdo prý se jimi stale obírá., byť byl dobrého smýšlení, stane se
za nedlouho kacířem, a Čechové prý jsou v ciziněpokládáni za kacíře. Stokes nepřijal
ani pozvaní na hostinu ani vyzvání k disputaci. Hus přes to Viklefa na universitě
hájil. On ho za kacíře nemá, předně proto, že mu to zakazuje výrok Kristův: „Ne
suďte &nebudete souzeni“ Škoda, že si na tu krásnou zásadu nevzpomněl, když vy
nesl zdrcující soud nad Zbyňkem.
Kol Betlema bylo dusno &.tolik hořlavin nahromaděno, že i malá, jiskra musila způ
sobit výbuch revoluce. Baltazar Cossachtěl vypudit z Říma papeže Řehoře XII. Dal
tedy hlásat odpustky v zemích, jež se ho přidržely, a ze sebraných almužen měla být
podniknuta výprava proti Ladislavu Neapolskému, jenž Řehoře XII. chránil. Do
Prahy přinesl odpustkovou bulu Václav Tiem, děkan pasovský, zároveň s palliem
pro nového arcibiskupa Albíka z Uničova. Hus si umínil, že se proti hlásání odpustků
vzepře.Nejprve radil králi, aby jejich hlásání nedopustil; byl však na dvoře odbyt.
Přesto se vůdcové víklefské strany v Betlemě smluvili, ač se ještě s hlásáním odpust
ků ani nezačalo, že proti nim vystoupí, a zavázali se přísahou k vzájemné ochraně.
Chtěje zamýšlený krok krýti souhlasem university, dal Hus svolati mistry do Karo
lina a vznesl tam na ně dotaz, mají-li buly papežovy o odpustcích býti schvalovány
či zamítnuty. Thcologická.fakulta ústy svého děkana Štěpána Palče odpověděla, že
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se chce rozkazům papežovým a královým podrobiti; většina mistrů vyslovila s Pál—
ěem souhlas. To byla druhá sprcha pro Husa. Leč démon vzdoru jej opanoval do té
míry, že se po prvé jal bouřit i proti královým rozkazům, jenž nad rejdy vikleíistů
dotud držel ochrannou ruku.
Bubnováním na náměstích byla lidu ohlašována příležitost k získání odpustků, když
přijmou svátosti a složí dobrovolný příspěvek. 0 prodávání odpustků nemůže býti
řeči. Arcibiskup nedovolil, aby se věřícím předpisovalo, kolik kdo má dát, a jestliže
se to na venkově místy dálo, stalo se to proti jeho výslovnému zákazu. Pro přílišné
zdůrazňování darů a příspěvků zakázal i sám Páleč hlásání odpustků ve své faře,
ani proti odpustkům ani proti papeži proto neštval. Největší zlořád byl, že hlásání
odpustků bylo na venkově svěřeno duchovním, k úkolu tomu málo způsobilým.")
Hus přes zápověď university a arcibiskupa uspořádal 7. června v Karolinu valně na
vštívenou, hlučnou disputaci, v níž napadl nejen způsob hlásání odpustků, ale od
pustky samy, střelami vzatými vesměs z toulce Viklefova: papež neví, je-li hříšník
předurčen k spáse, odpustky prý se podvrací kajícnost věřících,kteří se jimi stávají
náchylnýmí k hříchu, okrádá se lid; at' vyprázdní papež očistec atd. Ještě vášnivěji
mluvil J eronym, a proto jej provázela k bytu většina žákovstva. Téměřna každém
kázání vyzýval Hus lid, aby na odpustky nedával peněz a k duchovenstvu vydal
skoro jak papež okružní list, aby podle jeho příkladu varovalo věřící před svato
kupectvím. Za týmž účelem psal na Moravu, do Uher a polskému králi Vladislavovi.
Duch odporu proti církevní moci tím povážlivě rostl a ovoce se vzápětí ukazovalo.
Po ulicích byly zpívány na odpustky posměšnépopěvky, kazatelům v kostelích bylo
hlasitě odmlouváno, buly a truhlice na dary, umístěné za oltářina Vyšehradě, v Týně
&u sv. Víta byly pomazány blátem.
Dvořan Voksa z Valdštejna, byv ponuknut Jeronymem, uspořádal 24. června maš
karní průvod, jímž byla papežská moc před očima Prahy zesměšněna neslýchaným
způsobem. Z Malé Strany vyšlo velké procesí studentů a rozpustilců, provázejících
vůz, na němž seděl žák přestrojený za lehkou ženštinu, ověšený listinami na způsob
papežských bul. Stráž ozbrojená, meči a kyji obklopovala vůz a. jiní přestrojení za
biřiče, volali, že vezou kacířské listiny k spálení. Průvod táhl přes Karlův most a
Staroměstské náměstí do Dobytčí trh (Karlovo náměstí) a tam pod pranýřem. za
velkého shluku byly listiny spáleny. Byla to odveta za spálení Viklefových knih.
Král povolal konšely pražských měst na. Žebrák &.poručil jim, aby podobné výtrž
nosti a odmlouvání kazatelům trestali smrtí. Mělna oné peněžní sbírce nepochybně
i osobní zájem.
V těch dnech dostala Husova strana první mučedníky. Rozpustilci opět pokřikovali
na kazatele, doporučující odpustky, že lžou. Někteří byli zbiti metlami od kůrníoh
žáků, tři mládenci řemeslnického stavu, Martin, Stašek a Jan, byli však zatčeni a
odvedeni na Staroměstskou radnici, aby s nimi bylo naloženo podle králova rozkazu.
V lidu nastalo velké rozčilení a v pondělí druhého dne ráno se přihnal Hus asi a dvě
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ma tisíci žáků a mistrů před radnici a žádal konšely, aby tří mlédenců netrcstali,
on sám že je původcem jejich odporu proti odpustkům & chce první za to trpěti.
Konšelé, zastrašení sběhem lidu, Husa upokojili, a. když se zástup umenšil, vyvedl
silný oddíl oděnců tři jinochy na příkop k Můstku, obstoupili popravní místo a.sťali
je. Shluklý lid volal, že se stínaným děje křivda &že chtějí totéž trpěti. Těla.popra
vených byla.zavinuta. do bílých prostěradel, krev na.zemi byla.vytírana šátky, mistr
J an z Jičína zanotil antifonu: „Isti sunt sancti“ &pohřebníprůvod se hnul k Betle
mu, kdež byli pochováni. '
Konšelé přísný rozkaz králův vykonali, poněvadž byli většinou Němci. V úterý nato
sloužil Hus v Betlemě mši o sv. mučednících. O nejbližší neděli sešlo se v Betlemě
velké množství lidu toužící slyšeti, co kazatel řekne o sťatých mládencích. Hus se
však ani slovem příhody té nedotkl, což mu brali za zlé. Biřic prý mu zamkl ústa.
Zde nejlíp vidíme, jak hnutí husitské se zrodilo jen při neslýchané netečnosti a lho
stejnosti Václavově. Stačil jeho jediný přísný pohled a Hus by byl ani nehlesl. Te
prve následující neděli 24. července dodal si Hus odvahy a velebil popravené jako
mučedníky &vybízel posluchače, aby se ani smrtí nedali od pravdy odvrátit. Měli
tři mučedníky vzdoru &neposlušnosti. Rozbroj v lidu rostl, biřici denně rozhanělj
před radnicí davy, jež volaly, že chtějí pro onu pravdu umřít. Ukvapený trest přilil
oleje do ohně. Král se v hněvu rozkřikl, že kdyby takových lidí bylo i tisíc, že se
všem stane jako oněm, a není-li dost katů v království, že je dá,přivést odjinud.
Nejen z Čech, ale i od sousedních katolických panovníků docházely k Janu XXIII.
žádosti, aby učinil přítrž českému rozkolu. Byla tedy papežská klatba nad Husem
v září 1412ztížena. Při jejím ohlašování byly v kostelích zhášeny svíce, pozdvihovan
kříž, tři kameny metény směrem k Husovu příbytku &zvony hlaholily jakoby hrany
tomu, jenž byl pro církev mrtev. Když zůstala klatba bez účinku, byl koncem září
vyhlášen nad Prahou interdikt. Jan XXIII. déle nařídil, aby byl Hus zatčen a po
hnén před soud a Betlemská. kaple aby byla zbořena..Němci vedení farářem Bernar
dem Chotkem se obořilina Betlem, byli však odraženi. Tu dostal Hus od hale pokyn,
aby opustil Prahu, aby nebyl překážkou bohoslužeb. V polovici října nerad se loučil
s Prahou. Jeho vystoupení proti odpustkům, jejichž hlásání král schválil, skončilo
vyhnanstvím, t. j. porážkou. V Praze to vřelo jako v kotli před výbuchem. Hus nej—
vic dlel na Kozím Hrádku (východněTábora.)u Jana z Ústí, pak na K-rakovci(u Ra
kovníka), jenž náležel jeho příznivci Leilovi z Lažan. Husovy názory byly dávno už
rozšířeny od jeho stoupenců do nejzapadlejších chat; nyní on sám kázal po venkově,
ale především psal.

Teprve nyní 2 pohnutek agitačních. to jest, aby odvrátil národ od římskécírkve, začal Hus psat
činky. Hlavní jeho českéspisy jsou Postila, 0 svatokupectví, Výklad viery, desatera, modlitby
Páně atd., pak latinské dílo De ecclesia - o cirkvi. Předlohou, a.to i drobných prací, na nepatrné
výjimky byly mu spisy Viklefovy. Nové doklady toho svým bádáním podali dr. Sedlák &jiní.
Přejimá,z Viklefa nejen myšlenky, terminologii, důkazný aparát, ale i narážky, vtipy a, chyby.
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Listy theologického obsahu jsou někdy řádek za řádkem vzaty z Viklefa.“) Obecně se uznává „Názor
Husův jemný cit pro ryzost jazykovou. Palacký mu připsal anonymní traktát o „Orthograíii“, m církev
v poslední době se však toto autorství popírá.“) Zbožňovatelé činí z něho i zaklade-telekostelní
písně; ta zněla v Čechách dávno před ním. Zbyněk zakazoval písně nové nebo přepracované
pro skryté v nich bludy remanenční.
Hlavní jeho blud se týká podstaty církve. Papežství neboli primát podle něho nezaložil Kristus,
nýbrž císařKonstantin, jenž obdařil římskéhobiskupa palácem, korunou a bohatstvím, &ostat
ním biskupům nařídil, aby ho poslouchali. Tím prvotní neporušené,církev zesvětštěla a.se zhor
šila. Hlavou vyvolených je Kristus. Kdyby papež byl také hlavou věřících,měla by církev hlavy
dvě; dvouhlavé tělo je však nestvůra. Hus tu předkládá názory i důvody na západě dávno před
nesené a jejich planost netřeba vyvracet. Hlavně se snaží zbavit důkazné síly tak zvaná kla
sická místa Plana, jimiž byl od Krista v církvi zřízen&sv. Petru udělen primát: „Ty jsi Petr,
to jest skála, a na té skále vzdělám církev svou“ (Mt. XVI. 18) a „Pasiž beránky mé, pasiž
ovce mé“ (Ja_nXXI. 16). Skalou prý je Kristus. nikoliv sv. Petr, a paecním prý se rozumí jen
kázání a dobrý příklad, nikoliv duchovní pravomoc nad věřícími.Hus se raduje, že mnozí pa
peži byli bludaři, zlí, dokonce že byla i papežka Johana. a takové osoby přece nemohou být
hlavou církve. At prý mu satanáš, který nyní zaujal křesloPetrovo, a jeho kardinálové, nej
pyšnějšl vtělení ďáblové, ať mu dokáží, že jsou předurčení k věčné spáse, a pak je uzná za ná
stupce apoštolů. Když mčl Hus církevních představených poslechnout, žádal, aby mu dokázali,
že jsou předurčení k spáse; když se však ucházel o tučná obročí, neklsdl této podmínky a dobře
věděl, kde jsou církevní představení.
Dále Hus zamítal tradici a uznával jedině Písmo za normu křesťanskéhoživota. Kněz podle

něho jen ohlašoval odpuštění hříchů, a jeho stoupenci volali. že stačí zpovídati se jen Bohu a
kněz v těžkém hříchu prý ncproměňuje, , ' _,,Lnekřt " ' odpustky, přál rema
nenci. Stěžejní jeho blud je, že podrývá a podkopává. primát Kristem ustanovený. Snaží se
otřást oním mohutným pilířem. jejž Kristus na zemi vztyčil, který nese a jednotí obrovskou
církevní budovu &zabezpečuje jí nepřerušené trvání až do skonání věků.
Neméně bláhovým bylo jeho poblouzení o účinku svátostí, jejž činil závislým na osobní svatosti, Matemo
kdežto církev jej činí závislým výlučně na úřední moci, buďsi její nositel dobrý či zlý. Závisí-li HW a
účinek svátostí na osobní svatosti, jsou všechny svátosti církve venkoncem pochybné a nejisté, ""“"“
a my nevíme: jsme-li křesťany či pohany. Ačkoliv Hus sám sebe pokládal za člena vyvolené
církve, odkud věděl, že je platné pokřtěn, biřmován &posvěcen na kněze? Nutným důsledkem
této všeobecné nejistoty je popření veškeré svátostné moci. Tento další krok učinili Táboři a
Čeští bratři, kteří tím učení Viklefovo a názory valdských přijali se všemi důsledky a dospěli
tak k' církvi laické, to jest církvi, jd nemá svěcenéhokněžstva. Hlavním náboženským úkonem
laických církví'je svobodné hlásání slova Božího, což zdůrazňovali jak valdští taki Viklef, s tím
souvisí i horlivější studium Písma jakožto jediného zdroje víry. Hus tedy popřel božský původ
papežství a. tím, zákonodárnou moc církve a otřásl věrou v její svétostnou moc.
Podle Viklefa dokonce tvrdil, že i světský pán v stavu hříšnémpozbývá práv vlastnickýchi vla
dařských. Tento názor není lečnáboženským pláštíkem, kterým se dá ospravedlnit každý úchvat,
&těch se stalo, jak uvidíme, dost. Podle této zásady by nemusily dítky poslouchat rodičů, kteří
uepkií náboženských povinností, &poddaní zákonů, vydávaných od lidí, kteří po křesťanskune
žijí. Slovem, Hus dispensoval své stoupence od čtvrtého a sedmého přikázání. Vůbec nejodpor
nějším dojmem působí v jeho spisech farizejská pýcha, s kterou všude do popředí staví svoji:
ctnost.
Konečnězamítal s anglickým svým učitelem všechny kláštery bohaté' ! chudé; sídlit prý v nich
služebníci Antikristovi, to jest papežovi, kteří pro své vlastní zákony opustili zákon Kristův. .
Vlastními „zákony“ se míní řeholesepsané od svatých zakladatelů.
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Napomenutí, aby věřícínemluvili s bezduchými obrazy a nežádali od nich pomoci po způsobu
pohanů, že účinky jim připisovanéjsou ďábelský klam, způsobilo výbuch pustého obrazoborectví
v době, kdy jižní země se začaly plnit výtvory nově se rodícího renesančního umění.
Štěpán Páleč, rodák z Rakov-nicim, doktor theologie, byl o málo starší než jeho bývalý přítel

- Hus. Začátkem r. 1413,brzy po odchodu Husově z Prahy, musil na rozkaz králův též on z Prahy
odejít i se Stanislavem a dvěma.jinými mistry. čímž římská strana ztratila jak na universitě.
tak v Praze hlavní opory. Páleč se stal profesorem na, universitě v Krakově a proti spisům
Husovým vydal své dílo De ecclesia a Antihus. V traktátu o církvi dokazuje, že papežství za
ložilnikoliv císařKonstantin, nýbrž sám Kristus, a to slovy: „Ty jsi Petr, to jest skála, a na té
skále vzdělám církev svou a brány pekelné jí nepřemohou“ a pak slovy: „Pasiž beránky mé,
pesiž ovce me“. Jestliže Kristus poručil Židům poslouchat zákoníků a farizeů, poněvadž seděli
na, stolici Mojžíšově, tím více sluší křesťanům poslouchati těch, kteří sedí na stolci Kristově,
a Kristus poručil všem věřícím,abychom jeho zástupců na zemi poslušni byli, ježto praví: „Kdo
vás slyší, mne slyší, kdo vámi pohrdá., mnou pohrdá, &kdo pohrdá mnou, pohrdá tím, který
mne poslal“ (Lk. X. 18). O tom, kdo neposlechne církve, řekl: „Budiž tobě jako pohan a, pub
likán“ (Mt. XVII. 17). Viklefisté se tedy hrubě mýlí, když volají, že církevních představených
netřeba poslouchat. Jako zločincinechtějí, aby byly šibenice &soudcové, tak vikleíisté nechtějí
míti nad sebou církevních soudců, aby nebyli usvědčení &trestáni pro bludy a neposlušnost.
Nebylo většího heresiarchy nad bohaprázdného Viklefa. Jiní bludaři napadli jen ten neb onen
článek víry, on však útočí na všechny články víry a celé církevní zřízenía své bludy předkládá
ve svůdném, ba okouzlujícím rouchu, takže ti. kteří jeho spisy stále čtou, dají se obloudit a
oslnit jeho důvody, zdánlivě pravdivými &záludně přesvědčivými. Následek této četby je, že
jeho obdivovatelé snadno odstupují od cirkve, takže se na níeb plní slova sv. Pavla: „Bude
čas, že zdravého učení nebudou snášeti, ale podle svých žádostí sobě shromažďovati budou
učitele, majíce svrbivé uši, a od pravdy zajisté sluch odvrátí &.k báchorkám se obrátí“ (II.
Tim. IV. 3).
Dále hájí Páleč běžného učení, že svátosti platně udílejí dobří i zlí &že dobrých i zlých před
stavených třeba poslouchati. Hus uče opaku, klamně vykládaje církevní učitele. mnoho hod
nýeh lidí podvedl a,pohnul k odpadu od církve a tak s sebou strhl na cestu věčné záhuby jako
falešný prorok &vlk v beránčím rouše. At uváží zlo, které způsobil &hledí je napravit. Kterým
byl kamenem úrazu, ty necht pekánjm &.dobrým příkladem pohne opět k návratu do církve.
Lepšít je krátké &záslužné zahanbení zde na světě, než zahanbení věčné, jež nic neprospěje.
Ale Hus je prost vší bázně Boží. Jsa už po několik let stižen mnohonásobnou kletbou, dere se
se satanskou troufalostí k oltáři, ne aby na něm přinášel bohumilou oběť, nýbrž aby jej po
skvmil svatokrádeží . Nedbaja výčitek svědomí, rozhřešujev Betlemské kapli vyobcovnné uchva
titele církevního zboží a tryznitele kněží, neboť jeho návodem byli mnozí svatí kněží pronásle
dováni, někteří zabiti, jiní oloupeni, ztýráni a do vyhnanství vypuzeni. Hus zapomíná, že i pý
cha a neposlušnost jsou hříchy, pro něž Lucifer byl svržen s nebo. Papeže hanobí a tupí a.sám,
prohlásiv,tři rozpustilce za mučedníky, osobuje si jeho práva.
Kéž by byl přestal r. 1410 kázat. nebot tím by nebyl zanedbal spásu věřících,nýbrž pokorou
&poslušností byl by se staral o svou vlastní spásu. Hus myslí, že on jediný je moudrý &pro
zíravý, že on jediný rozumí Písmu. Všemi pohrdá &nade všemi se vyvyšuje, zavádí novou víru
a náboženství, jako by naši předkové a zemští patronovó byli bloudili, a doufá, že se svými
stoupenci dojde spásy mimo obecnou církev. Nechť ohne vzdornou šíji a vzdá se samolibé pý
chy a. vrátí se svými k té víře, kterou vyznával i sám dříve, než vzal do rukou knihy bezbož
ného Viklefa. Ale než aby to učinil, Hus raději vydá své tělo na pospas,plamenům. Tak Páleč
ve svém díle „De ecclesia". Jeho předtuchu.byla přílišpravdivá. Různé životní názory rozvedly
bývalé přátele nadobro. Dobře poznamenává novější historik, že v Husově &Pálčově zápase,
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jakkoli zakaleném osobními hněvy, je vtělen kus věčné pře mezi principem svobody &princi
pem autority, jež jde dějinami.")
Podobně mluvil Husovi do duše jiný z jeho bývalých přátel, Ondřej z Brodu. Též jej vypudili) Ondfe/
revoluce ze země a r. 1427 zemřel jako profesor v Lipsku. Ondřej se snažil přivésti na pravou : BVM“
cestu Husa &Hus Ondřeje. Mezi přáteli se rozevíels hluboká. propast. Hus odpověděl, že raději
volí smrt, než aby se vrátil do církve. Ondřej mu odepsal. že se jakživ viklefisteu nestane.
Zdaliž je rozdělen Kristus, zdaliž Viklef za nás byl ukřižován anebo jménem Viklefovým jsme
byli pokřtěni? Přeje Husovi, aby jeho duše se dostala ne tam, kde je Viklefova, ale tam, kde je
Kristus, sedě na pravici Boží. Nechťnepohrdá církevními tresty, neb odkud ví, že patří do počtu
vyvolených! Zdaliž je světější než sv. Pavel, jenž si nebyl ničeho vědom, ale tím se ještě neměl
za ospravedlněn? (I. Kor. IV. 4). Snaží se jej přesvědčit,že nebude trpět za pravdu, nýbrž za
nedostatek pokory. lásky a za bludy Viklefovy.")

V Praze učili dva mistři, Mikuláš a Petr, vypuzení z Drážďan pro valdství. Mikuláš zm:
prý upozornil J akoubka, že se věřícímvlastně nepodává oltářní Svátost celá. Po del—mih“
ším studiu a poradě se usnesli podávat věřícímpod obojí způsobou a Jakoubek pro—
hlásil přijímání pod obojí za nutné k spáse a za závazné i pro nemluvňata. Celkemje
ještě nejisto, komu náleží větší účast při zavedení této novoty, zda jemu, či mistrům
drážďanských. Církev upustila od tohoto obyčeje ve 12. století jcdnak pro nebezpečí
zneuctění Svátosti pod způsobou vína, jednak pro nesnáze, když osoby různých sta
vů pijí z téhož kalicha. Obyčej ten se udržel jako výsada v některých klášterech, též
císař v den korunovace přijímal pod obojí. V dubnu r. 1414se začalo věřícímHusovy
strany přísluhovat podle nového obřadu ve čtyřech kostelích: u sv. Michala, sv. Mi
kuláše, sv. Vojtěcha a sv. Martina ve zdi. Původci novoty byli stiženi klatbou, ale
církevní tresty na stoupence Husovy nepůsobily. Hus z kalicha nepodával; teprve
listem z Kostnice tento Jakoubkův krok schválil.
Kalich se stal viklefsko-husitské straně viditelným znamením, jímž se lišila i na ve
nek od církve obecné, s níž vnitřní spojení už přerušila. Složité bohoslužebné obřady
prohlašoval Jakoubek šmahem za nálezky lidské, jež jsou jen na překážku nábožen
ské reformě. Ta záleží v dokonalém spojení věřících s Kristem, a toho dojdou přijí
máním pod obojí způsobou. Věřícíse stávali nyní účastni Eucharistie stejnou měrou
s duchovními, všichni smáčeli rty v nebeském nápoji posvátného kalicha. Tento opo—
jující svatý grál a blouznivé řečikazatelů způsobily v národě náboženské vzrušení.
Zdálo se, že z kalicha proudí do národa zázračná síla, a když husitské šiky pod pra
porem rudého kalicha dobyly netušených vítězství, věřilose, že Hospodin drží ochran
nou ruku nad novým Izraelem a sílí jej v boji proti nepřátelům svého zákona.
Jakoubek přitom podle remanenční nauky hlásal, že vedle těla a krve Kristovy zů
stává v oltářní Svátosti i podstata chleba a vína. Mezi Tábory se již r. 1418 začíná
šířitnázor, že v oltářní Svátosti je pouze podstata chleba a vína a že v ní Kristus není
přítomen, nýbrž že v ní působí jen svou milosti.“u)Požívání &podávání této Svátosti
přibylo, ale víry v ní ubylo. Dobřenazývá Tomek zavedení kalicha chybným krokem
a nepotřebnou novotou, poněvadž po prvním tom kroku bylo nesnadno uchránit se
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dalších bez praktického zisku, ale s nebezpečím ve zmatky a sváry.89)Kalich se stal
hlavní překážkou smíru s obecnou církví.
Baltazar Cossa, nemoha se v Římě udržet proti pravému papeži Řehoři XII. a jeho

'““ ochránci Ladislavu Neapolskému, uchýlil se do severní Italie a v Lodi na schůzce
s králem Zikmundem se dal pohnout k svolání církevního sněmu, jenž by rozštěpenou
církev-sjednotil &položil hráz rozkolu, jenž se z Čech hlučně šířil i do okolních zemí..
Jan XXIII. chtěl asi vydat na Husa nový půhon, aby se zodpovídal před koncilem.
Zikmund to však nepřipustil, maje v úmyslu pohnouti Husa k tomu, aby se vydal ke
koncilu dobrovolně, a v témže smyslu asi psal i králi Václavovi. U Zikmunda právě
dleli Jan z Chlumu &Václav z Dubé, poslové Václavovi &.horliví stoupenci Husovi,
a jejich prostřednictvím vyjednával Zikmund s Husem o cestě k sněmu. Současně
napomínal Baltazar Cossa českého krále, ať netrpí ve své zemi koukol bludu, a Ger
son, kancléř pařížské university, přední světlo tehdejšího křesťanstva, vybízel arci—
biskupa Konráda, ať se rázně postaví na odpor rostoucímu hnutí. Již měl v rukou
Husův traktát De ecclesia a upozorňoval arcibiskupa, že některé věty v něm obsa
žené jsou nebezpečné i společenskému zřízení.
Husovi nepřinesloZilnnundovo pozvání velké radosti. Pohostinství na hradech pan

' ských příznivců mu činilo vyhnanství snesitelným, a přitom si byl dobře vědom, že
se za hranicemi naň hrozivě šklebí ohnivý moloch. Po mučednické smrti netoužil;
proto nešel k papežskému soudu r. 1410.Zikmund mu slíbil glejt neboli průvodní list-.
Hus však se vydal do Kostnice bez něho a Václav z Dubé jej přinesl ze Špýru od Zik—
munda teprve 5. listopadu, dva dny po příchodu Husově. Král Václav asi vybídl Hu
sa, aby šel na sněm očistit české jméno. Hus v srpnu Zikmundovi sh'bil, že půjde, a
připravoval si kázání a promluvy, ovšem podle Viklefa, jež hodlal před koncilem před
nášet. Arcibiskup Konrád, povolný dvořan, dal mu vysvědčení, že naň neví žádného
kacířství. Mysh'J-liHus, že bude se sněmem disputovat, jako činíval se svými odpůrci
v Praze, a pak že se vrátí domů, tu se náramně mýlil. Někteří jeho přátelé se dívali.
na věc daleko střízlivěji, netušili nic dobrého a varovali jej ; on však šel za svou
sudbou.
Zikmund, jenž jako římský král stál od této doby v popředí evropských dějin a jehož
zásluze především dlužno přičísti svolání koncilu aodklizení trojpapežství, nejen ne
mínil kacíře chránit, nýbrž naopak jako budoucí císařa ochránce církve se snažil s na
pětím všech sil husitský rozkol potlačit. Boj proti husitství se stal hlavním úkolem
jeho vlády. Hus napsal Pražanům na rozloučenou list, v němž je napomína-l, aby ne—
odstupovali od pravdy, již slyšeli,on raději že vytrpí smrt, než aby se dal „na křivú
stranu uchýlit“. Chráněn jsa četným průvodem, jehož přednímičleny byli Jan z Chlu
mu a Václav z Dubé, vydal se 11.října na cestu. Strach před Němci se ukázal lichým,
nejel v krytém voze, nýbrž na koni a bez zakuklení. Ba v hospodách, kde průvod pře—
nocoval, vykládal a hájil své učení. Lid se sbíhal, aby viděl toho, jejž pověst již pře—
dešla, &Hus zvědavost tu ještě zvyšoval nalepováním latinských &německých vyhlá-
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šek, takže cesta se stávala okázalou. Třetího listopadu dospěli do Kostnice, kamž o ně
co později dorazil jiný průvod z Čech, vedený Janem Železným, biskupem litomyšl
ským, jenž jménem obou pražských kapitul vedl proti Husovi žalobu. V jeho družině
byl i Páleč. Stanislav ze Znojma mezitím zemřel.
Kostnický koncil byl nejslavnějším církevním shromážděním celého středověku.
Zúčastnilo se ho 278 arcibiskupů &.biskupů, 29 kardinálů, 124 opatů, velmistři rytíř
ských řádů. Vedle prelátů, kterých si Hus nemnoho vážil, tam bylo 750 doktorů
theologie a zástupci 37 universit, vyslanci skoro všech evropských dvorů a mnoho
světského panstva. „Je jista,“ praví Krofta, „že v popředíkoncilu stáli a o něm roz
hodovali mužové nejen veliké učenosti a širokého rozhledu, nýbrž i nesporné mravní
výše, a že právě tito mužové měli také rozhodující vliv na odsouzení Husovo . . . Bylo
by pošetilé domnívati se o všech těchto mužích, že chtěli odsouzení Husovo ze msty
za to, že se svou mravokámou činností nešetmě dotýkal kněží. Příčiny rozporu mezi
Husem a koncilem tkvěly zajisté jinde, hlouběji. Šlo tu především o některé vážné
rozdíly věroučné.“90)
Hus se ubytoval u vdovy Fidy, sloužil mši &před zvědavci přednášel ostré íilipiky
proti katolickým prelátům zrovna jako v Betlemské kapli. Leč kostnický biskup ne
byl k tomu tak lhostejný jako král Václav, a proto Husa napomenul, aby přestal
sloužit a kázat, jak toho církevní zákony vyžadují. Hus však poslušnosti už dávno
odvykl. Přítomného tam Baltazara Cossy se neměl proč bát; ten měl dost starostí
sám o sebe. Pravil, že Husovi neublíží, kdyby mu byl vlastního bratra zabil. Jeho
osobní lékař později ošetřoval Husa, když upadl do nemoci. Na. jeho uvěznění nalé
hali žalobci z Čech a kardinálové. Byla rozšířena pověst, že Hus chce prchnout, a tu
se dostavili 28. listopadu do jeho bytu biskupové a vyzvali jej, aby s nimi šel do pří
bytku papežova. Čeští páni, jeho ochráncové, se ohražovali proti porušení glejtu, Hus
však vyzvání ochotně uposlechl. „Již nebudeš sloužit“ prohodili cestou. Byl střežen
na různých místech, též v klášterním karceru. Volně však tam přijímal návštěvy
svých přátel a psal odtud listy.
V našich dějinách se silně útočí na.soustrast čtenářstva,dojemným líčením Husových
žalářů. Třeba mít při tom na mysli, že ti svatí kněží, jak praví Páleč, kteH byli ná.
sledkem Husových kázání již za jeho života zabíjeni, týrání a olupováni, že nebyli
z oceleani z kamene, a že také cítili. Ostatně v rejstřících Jana XXIII. byly nalezeny
též účty za peřiny a otop pro Husovo vězení; nebylo tedy asi tak příliš strašné.")
Patnáct svědků tam předním přisahalo,že budou mluviti pravdu. Páleč při tom pro
nesl slova, jež Husa hluboce zranila: „Po Viklefovi nebylo většího kacíře nad tebe;
všichni, kteří navštěvovali tvá kázání, jsou nakažení bludem remanenčním.“ Zrovna
o svaté noci dorazil do Kostnice král Zikmund. Šel přímo do katedrály &.při půlnoč—
ních bohoslužbách zpíval jako jáhen s korunou na hlavě-evangelium:Vyšel rozkaz od
císaře. . . Jednání koncilu se dostalo v proud. Zikmund rozhodně žádal propuštění Hu
sovo. Kardinálové se však vzepřeli a hrozili odchodem, nebude-li šetřeno církevních
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zákonů. Hus byl tedy ponechán ve vazbě, kardinálové zato přistoupili na žádost Zik
mundovu, že se Hus může hájit před celým sněmem. Byl to velký ústupek, poněvadž
podezřelí z kacířství bývali vyšetřování a souzeni jen komisí v samém vězení.

'. Hus se měl držet Zikmunda a v jeho průvodu přijít na koncil. Jeho uvězněním byl
ovšem gleit porušen, ale nesmí se zapomínat, že Zikmund v něm něco slíbil, co nebylo
v jeho mocí. Lidé podezřelí z kacířství měli být podle církevního práva uvězněni &
souzeni. Zikmund právem očekával, že koncil učiní z ohledu na něho výjimku, kardi
nálové však na. to nepřistoupili z obavy, aby Hus neprehl. Veřejné slyšení však mu
povolili. Bezpodmínečný návrat do Čech gleit Husovi nezaručoval a Hus ho ani ne
žádal. Psalt' Zikmundovi, že neodmlúvá jako kaciéř utrpěti, bude-li naň které ka
cieřstvie dovedeno.") Též Pekař je toho mínění, že jej gleit chránil jen před násilím
&zatčením, nikoliv před právem a rozsudkem. Mimoto, byly-li mu zaručeny svoboda
a nerušený návrat, nebyla jeho cesta k sněmu žádným hrdinstvím.“a)
Hus měl nepříjemné oplétání pro list poslaný Jakoubkovi do Prahy. Nepřátelé prý
mu řekli, že nedostane veřejného slyšení, leč by Antikristcvým sluhům zaplatil 2000
dukátů na výlohy. Opis listu byl z Prahy poslán do Kostnice a komise se Husa pod
přísahou tézala, zda to psal. Nezbývalo než přisvědčit a k těžké urážce koncilu se
přiznat.")
Velkým a hlavním úspěchem koncilu bylo obnovení církevní jednoty. Dne 20. května
1415 byl Baltazar Cossa svržen s papežského stolce a vsazen do žaláře. Pravý papež
římský Rehoř X_II.se 4. července dobrovolně vzdala dovolil koncilu novou volbu.
V druhé polovici července se vypravil římský král Zikmund na západ a přemluvil jme—
novitě dvory španělské, že odstoupily od papeže avignonského Benedicta XIII.
Husova pře mezitím dozrála k řešenía koncil dopřál obžalovanému dosti času na roz
myšlenou. Nejprve byl vyšetřován komisí stran Viklefových článků, a k nemalému
překvapení se Hus anglického mistra zříkal, nebo dával odpovědi vyhýbavé, takže
jeho přátelé se báli, že se Hus koncilu úplně poddá. Jan z Chlumu jej zapřisahal, at'
ze strachu o bídný život neodstupuje od pravdy. Kdyby byl koncil zamezil Husovi
všechen osobní styk i dopisování s jeho stoupenci, byla by mu tato větší přísnost jen
prospěla. Páleč vyňal z jeho spisů, hlavně z traktátu De ecclesia, 30 článků, jež byly
několikrát přepracovány pro Husovy výtky, že jsou vyňaty chybně. Jan z Chlumu,
chtěje mistrovi posloužiti, vydal některé jeho spisy Zikmundovi, začcžjej Hus pokáral.

Nejdůležitější z oněch vyňatých vět jsou: Vlastní církev je církev vyvolených a nikdo neví, zda
členom jejím je či není. Zakladatelem papežství je císař Konstantin. Sv. Petr nebyl. hlavou
církve, také papež není její hlavou, není-lí ctnostný. Preláti, vydávající kacíře světským úlu-_
dům k potrestání. jsou horší vrahové než Pilát. Rozkazy církevních vrchností jsou nalezl-rylid
ské. Všechny skutky hříšníkovy (i dobré) jsou hříšné. Hodný kněz musí kázat nedbaje zápovědi
svých představených. Původcem církevních trestů, exkomunikace, interdiktu a jiných je ďábel.
Biskup i světský pán v těžkém hříchu pozbývají své pravomoci. - Dále bylo proti němu mta
veno asi 15 článků svědcckých, t. j. od svědků dosvědčených. Týkají se jeho chování a učení:
Hájil bludy Viklefovy, způsobil v Praze bouři &pohoršení (za hlásání odpustků), kázal přes za
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pověd' Alexandre V., schvaloval remanenoi. Hříšný kněz podle něho neposvěcuje, odpustky no
jsou nic, církev římskáje sbornice satanova, světští páni mají zabrat církevní zboží. Jsa v klat
bě, sloužil. Za vinu mu byl kladen též list zanechaný Pražanům, jakož i to. že před obecným
lidem tupil kardinály, kteří jsouCe vzdáleni se nemohli hájit. ") _

Rozvážíme-li, že vlastním žalobcem Husovým byl biskup J an Železný, český šlech
tic, dále Štěpán Páleč, pražský mistr, že soudu předsedal Zikmund, dědic českého
trůnu, pak chápeme, že pře Husova byla rozepřímezi Čechy, byť za hranicemi a na
cizí půdě.
Konečně se dočkal Hus veřejného slyšení (5., 7., 8. června 1416)v jídelně františkán
ského kláštera, kde se sněm shromáždil. Obžalovanému byl čten článek za článkem a
položena mu otázka, zda se k němu hlásí a zda se ho zříká..Kdykoliv se Hus pouštěl
do dlouhých výkladů, bylo naň voláno, ať krátce odpovídá slovem: „ano“ nebo „ne“.
První slyšení se dálo za velkého křikua rozčilení.Když Hus tvrdil, že ta neb ona věta
v jeho spisu tak nestojí, četl jeden kardinál článek z obžaloby, jeden anglický biskup
pak příslušnémísto z Husovy knihy, a.tu se nejednou ukázalo, že text v Husově spisu
zněl příkřeji, než pořízený výtah. Známý nám Stokes mu pravil: „Co se chlubíš tím
učením? Jsou to bludy Viklefovy, jehož cestou jdeš“ Druhému a třetímu slyšení
předsedal král Zikmund a proto bylo klidnější. Když se dospělo k větě, že i světská
vrchnost pozbývá hříchempravomoci, byl na to upozomčn Zikmund, jenž stranou
rozmlouval s BedřichemHohenzollemským. Zikmund měl nejeden vroubek před Pá
nem Bohem, a podle toho zněla jeho odpověď: „Jene Husí, bez hříchu nikdo nežije.“
Pak ho napomínal, ať není zatvrzelý, ať se podrobí koncilu, v němž zasedá tolik uče
ných a ctihodných mužů; pro Zikmunda.i krále Václava že sněm naloží s Husem mír
ně, kacíře však že hájiti nebude.
Hus se k některým článkům přiznal, některé popřel, jiným podkládal dobrý smysl;
zříci sc však žádného nechtěl, leč by byl z bludu usvědčen Písmem. Uznávalť jen
Písmo za. zdroj víry a ve vrchnosti církevní viděl jen dílo lidské - Konstantinovo.
Církev však je neomylnou tlumočnicí zákona Kristova, to Hus dobře věděl &Páleč
mu. to ve svém díle De ecclesia zevrubně uvedl na mysl, a proto se s ním koncil do
disputace nepustil.
Sněm mu dal na rozmyšlenou celý měsíc &Hus prožil v té době těžký vnitřní boj.
Byl si vědom, co dobrého zamýšlel a vykonal, ale jasně též poznával, že se dal Vikle
fem strhnout dále, než mu nyní bylo milé. Těch pochybení mohl &,měl litovat, zvláště
když k tomu radilo tolik moudrých mužů a přikazoval to koncil, nejvyšší tribunál
církve, i král Zikmund a nutkal ho k tomu i hlas jeho svědomí.
Palacký píše: „I nelze zapírati, že sbor i tenkráte ničehoneobmeškal, cokoli naň jen slušelo, aby
vrchu přísnosti vyhnouti se mohl. Usilováno znova dobrotou i přísnosti, přemlouva i hroz—
bami navésti Husa, aby vrátil se opět do lůna církve. S přátelskou laskavostí &péčí snažil se
předevšímnejmenovaný jeden prelát, jenž nad jiné všecky získal byl sobě Husovu důvěru, aby
obrátil ho zase na cestu spasení a.odvolání. Také Štěpán Páleč, někdy důvěrný jeho přítel, nyní
krutý odpůrce, přišed do žaláře,pokoušel se dotýkati strun dávno zalehlých. Vážnost okamžení,
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pohledy na minulost i budoucnost obměkěily je oba; zaplakavše spolu, odprošovali se vespolek,
aniž pak co do sporu srovnati se mohli. Opětované deputace od sboru, jichž 1nejvzácnější oudo
vé, jeko Alliacký a Zabarelle, se účastník, způsobily konečně, že se zdálo, jako by oni &ne Hus
ku prosbam se utíkali. Hus dne 1. července osvědčilse písemně, že odvolati nemůže ani nechce;
a když potom 5. července poslcdníkróto kromě doputovaných ode sboru z rozkazu králova také
čeští pani k němu přišli,a pan J an z Chlumu jej prosil, aby nedal lichým snad jen studem zdržeti
se od kroku spasitelného, opětoval ještě jednou s pohnutím a slzami. že jen tenkrat odvolá, když
Písmem svatým lépe poučen bude. Sbor, neměl-li jemu přisvědčiti &dáti se od něho posléze
i mistrovati, musel konečně přiln-očitik odsouzení jeho, jak toho žádali zékonové církve.. .od

volaním byl by zmařil sebe v duchovním ohledu naprosto. Nemaje voliti nežli mezi smrtí tělesnou a duchovní, volil si záhubu těla.“")

Sbor mu návrat do církve usnadnil, jak mohl; články svědeckémělodvolat jen ouhm
kem větou: „Těch článků jsem nikdy nedržel ani nekázal, a kdybych to byl činil,
chybně jsem činil.“") Před dvěma týdny psal totiž přátelům, že takovým způsobem
by byl ochoten odvolat. Nyní však žádal důkazy z Písma. Čtenář sám posoudí, zda
se srovnává,s pravdou známý obraz Brožíkův, znázorňující katolické preláty, jak na
Husa přísně vzhlížejí.
Laskavé domlouvání přátel'1hlasu svého svědomí nazýval v listech Pražanům satan
ským pokušením; doufá. však, že Bůh na přímluvu všech svatých a věřících mu dá.
ducha statečnosti, aby setrval v milosti Boží až do konce &csidlům zlého unikl. Hus
veřejně přiznával, že odvoláním nechce pohoršit věřících, kterým v Betlemě kázal &
kteří ovšem s velkým napětím jcho proces sledovali. Bylit' zvědaví, zda odpřiséhne a
tím to, co v Betlemě kázal, prohlásí za blud, sebe pak za falešného proroka nebo zba
bělce a zrádce pravdy. Nejednouť se osvědčil, že za své učení je hotov podstoupiti
smrt. Páleč jej arci ještě ve vlasti vybízel, ať pokorným návratem do církve a posluš—
ností da dobrý příklad těm, které pohoršil. Hus však miloval slávu lidskou více, než
slávu Boží (Jan XII, 43). Vytýkať mu sam Palacký „neobyčejnou smělost, neústup
nost a ncšetrnost proti nepřátelům, do oka padající chtivost po lásce u lidu a.po cti
a slávě/'“) A proto než aby přiznal, že pochybil, dal se raději upah't maje naději, že
se v očíchsvých stoupenců zastkví slávou mučednickou. Pokorným trpitelem Hus ní—
kdy nebyl. Z listů, jež tehdy psal, ozývají se výkřiky hněvu a vzdorné mysli proti
sboru a Zikmundovi. Když 15. června sněm odsoudil názor, že podávaní z kalicha je
nutné ke spáse, nazval to Hus pošetilcstí a zlobou. Zikmunda vinil, že jej do Kostnice
lstivě zlákal, že mu slíbil návrat do Čech; král Václav a české duchovenstvo, že jsou
jeho soudci. „Pravdy každému přcjtc“ byl jeho poslední vzkaz Pražanům. Tak psal
z těsné uzavřenosti žalařní. Dokud v Čechách na výsluní královské přízně & pod
ochranou velmožů mohl nerušeně dmýchat vlny revolučního hnutí, psal &mluvil ji
nak. V Postile dokazoval, „že slušie pénom světským mocí puditi zlé, aby byli do—
bří.“99)Když však koncil a Zikmund začali Husa samého puditi, aby se stal dobrým,
tu najednou obhájce puzení a nutkání se proměnil v hlasatele náboženské svobody:
„Pravdy každému přcjtc.“
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Sněm vyčerpav veškeru svou shovívavost a laskavost vůči obžalovanému, skončil při
Husovu dlouho se vlekoucí slavnostním jeho odsouzením v katedrálním chrámu
6. července 1415. Členové sněmu zasedli v prostranné svatyni, též král Zikmund
s odznaky majestátu. Po bohoslužbách byl přiveden Hus k podiu, z něhož vynikal
kůl ověšený kněžskými rouchy. Po kázání byly nejprv čteny &zavrženy články Vikle—
fovy, pak byl čten průběh pře Husovy, články vyňaté z jeho spisů i svědecké, načež
následoval zdrcující rozsudek. Hus byl prohlášen za učedníka ne tak Kristova jako
spíš Viklefova, jehož zhoubné učení na universitě i před lidem hájil a chválil; pohrdal
církevními tresty a mnoho věřícíchv Čechách do bludu uvedl. Knihy, jež Hus sám
napsal, obsahují nauky, jež sněm po zralém uvážení prohlašuje za.bludné, pohoršlivé
a pobuřující, &proto budou veřejněspáleny. Hus pak sám byl prohlášen za pravého
zarytého kacíře, jenž bude s kněžského úřadu složen a vydán světské moci, ana církev
nic Společnéhos ním už nemá. Následoval smutný obřad degradace. Odsouzený byl
oblečen do kněžských rouch, do rukou mu byl vložen kalich, a pak byl vyzván, aby
odpřísáhl bludné učení. Když odepřel, byla s něho roucha svlečena, byla mu zrušena
i pleš na hlavě a posazena mu papírová čepice s nápisem: „Hic est hacrcsiarcha 
ejhle kaciřl“ Byli na ní též namalování ďábli sápající duši, což mnohé dosud uráží.
Na tu věc je třeba se dívati očima středověku, jenž se takto snažil znázorniti slova
sv. Pavla, který o vyobcovaných z církve píše, že je vydal satanu (I. Tim. I., 20;
I. Kor. V, 5).
CísařBedřich II. vydal pro německou říši zákon, aby zatvrzelí kacíři byli upalování,
a tento zákon mělplatnost i v Čechách. Byl to zákon vydaný i prováděný mocí svět
skou; panovníci upalovali kacíře, nikoliv církev. Králi německými v 15. století byli
Lucemburkové a Hus nebyl vydán do rukou cizích,nýbrž do rukou Zikmunda, dědice
české koruny. Ten pověřil vykonáním rozsudku městského fojta. V kněžském šatě,
nespoután, uprostřed četných oděnců byl odsouzený veden ven za městskou bránu
za velkého shonu lidu. Když se průvod pro velkou tlačenici občas zastavil, ujišťoval
Hus nejblíž stojící, aby nevěřili,že učil bludům. Přišed na místo, poklekl a modlil se
hlasitě po latinsku takto: „Pane Ježíši Kriste, tutokrutou a potupnou smrt chcitrpě
livě a pokorně podstoupit za tvé evangelium a hlásání tvého slova.“
Bez bázně a lítosti se dal přivázalk sloupu, a když po bradu byla kol něho narovnána
hranice z dříví promíchaného slamou, poslal k němu ještě naposled král Zikmund
říšskéhomaršálka Pappenheima s vyzváním, aby se podrobil a zachránil tělo i duši.
Když Hus odmítl, zatleskal maršálek rukama a biřicmu zapálil za zády hranici, z níž
vyrazily plameny kolem dokola. Hlavou pohyboval, co by se pomodlil dva tři Otče—
náše, pak se zalkl v kotoučích dýmu a plamenů a uhořel. Popel i se zemí byl naložen
na vůz a vše uvrženo do Rýna, aby jeho stoupencům nezbyly relikvie.
Zarážející chladnokrevnost, s jakou Hus vystoupil na hranici, jeho ujišťování, že je
nevinen, a okázalá zbožnost, vzbudily obecný obdiv a dojem, že se mu stala křivda.
A přece církevní proces by nyní nedopadl o vlas jinak; jen světský zákon přikazující
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upalování, přišeldavno v zapomenutí. Hus dosáhl, co chtěl; svou smrtí vtiskl svému
dílu ohnivou pečeť, dokonav jako mučedník vzdoru a neposlušnosti. Zůstalť nepo
slušným až k smrti. Jeho upálení daleko v cizině před aeropagem celé Evropy bylo
od jeho stoupenců pociťována jako těžký,pohana národa, budící vzdor &.hněv. Viniti
proto církev, je největší bláhovostí, poněvadž koncil se o jeho učení vysloví-t musil.
Alejak v jiných věcech,tak i vůčikostnickému sněmu byl Hus nedůsledný. Buď uzná
val jeho pravomoc nebo ne. Uznával-li, měl se mu podrobit; neuznával-li neměl k ně—
mu chodit.

Zhola nemístné je námitka, že koncil, svolaný Zikmundem a vzdoropapežem, nemělpráva Husa
soudit. Právo soudit kacíře měl každý biskup. Čím více sněm biskupů! Ostatně za husitských
válek si osoboval pravomoc inkvísitora i nejposlednější táborský kněz.
Mimoto byl kostnický sněm ještě před Husovým odsouzením od pravého římského papeže Re
hořeXII. uznán za řádný koncil. Řehoř XII. se své hodnosti dobrovolně vzdal a oboje své roz
hodnutí, uznání koncilu i resignaci, ohlásili jeho poslové koncilu 4. července 1415.
Dobře píše Pekař, že jednání koncilu a Husem by přece zasluhovalo slova uznání. Koncil viděl,
že za obžalovaným stojí mocní přímluvci, jedna z prvních evropských velmocí té doby. Proto
byl ochoten ke koncesím se stanoviska svého neslýchaným, aby dal kacíři veřejné slyšení, je
muž pro kontrolu vyžádal si vlastní asistenci král Zikmund...'“) _
Týž autor popírá, tvrzení Mladenovicovo, že Zilnnund ku konci slyšení 8. června vyzýval kardi
nály, aby Husa, neodvolá-li, upálili, odvolá-li, do Čech nepouštěli. Česká. šlechta ve vášnivém
listě ke koncilu 2. září 1415 šetrně a pozorně vyjímá císaře Zikmunda „kteréhož v tom věříme
&doufáme nevinného“.m)
Tolik je jisto, že nikdo z Čechů nedělal takové drahoty se vstupem nebo návratem do katolické
církve jako Hus. Koho k tomu přemlouval nejslavnější koncil středověku, koho k tomu kroku
vybízel mocný císař, nad kým proto proléval slzy bývalý přítel? Všechny tyto vlivy, jimž je
lidské srdce tak přístupné, ti'íštily se o tvrdé úskalí jeho vzdoru. Mezi Husem a církví jako by
se byla rozevřela bezedné, nepřehoěitelna propast. Pro tento neslýchaný odpor &vzdor proti
obecní církvi napsala nynější nevěra jeho jméno na svůj prapor a udělala z něho vějeEku a 16
kadlo, jimiž svádí prostomyslné katolíky k odpadu. Činí to právem. Nesmí se zapomínat, že
i nevěra se nezrodila naráz, nýbrž má svůj růst a ponenáhlý vývoj. Jiní dílo to započali, jiní je
dokonali. Hus se mažil otřásti papežstvím, jež je nosným pilířem katolické budovy, pozdější
novotáři strhli střechu, jiní rozvalili zdivo, nejnovější rozmetali základy odhodivše i Písmo.
Proto vždy budou Husa plnými ústy velebit, poněvadž stojí u kolébky nevěry, &kdo o něm
píše střízlivě, bez oslavných chvalořečí,kdo nejeví obdivu pro jeho neposlušnost a vzdor, ton
nepochopil jeho velikosti.“')
Když vydal Dr Sedlák nejlepší dílo, jež o Husovi dosud máme, napsala kritika mimo jiné toto:
„V obrazu Husově, jak jej kreslí ve své knize Sedlák. je velmi málo světla, zato však mnoho
stínu. Přes všechnu chválu vzdávauou opravným snahám Husovým, přese všechno uznáváni
jeho mravní bezúhonnosti tento Hus jistě nevzbuzuje sympathií. Je to haštořivý, domýšlivý
sektář, bez hlubšího vzdělání, bez pravé síly povahové, bez jediného rysu velikosti, který se za
cizí myšlenky dává v zápas s církevní autoritou a smrt mučednickou podstupuje konec konců
ne tak z pravého přesvědčeníjako z falešného studu, aby si nezadal u svých přátel a stoupenců.
Bylo by pošetilé popírati, že Sedlák dobře vystihl některé lidské slabosti &chyby Husovy, že
má mnoho pravdy... jsou to věci, které nám Husa činí ještě bližším a milojším, poněvadž lid
štějším... ale povahovou velikost Husovu nepochopil."3) Odpůrci i přátelé Husovi jsou celkem
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zajedno v názoru, že popularisoval Viklefa a že Betlem nebyl duševní dílnou. nýbrž jen skla
dištěm cizího zboží.
Nejspolehlivější soud o lidech i jejich dílech nám podávají dějiny. Už dříve jsme uvedli hodno
věrná svědectví, že Hus, jenž chtěl býti reformátorem, vpravdě se stal největším zhoubcem
církve ve své vlasti, jež odtržena jsouc od ostatního křesťanstva, chřadla a hynula. Hus však
nezkazíl jen církev. ale zničil i vysoké Karlovo učení. Slyšme opět nestranné svědectví kalvínce
Denise.l“) „Co si zachovalo toto proslulé učiliště z minulé své slávy a co se stalo se záměrem
Karla IV.? Doufal zřídit tu velké ohnisko osvěty, jež by ozařovalojak Německo tak země slo
vanské a bylo místem, kde by se stýkala vzdělanost západní s východní: na chvíli se tyto tužby
uskutečnily; z nejvzdálenějších zemí přicházeli žáci, tisíce studujících se tísnilo v universitních
lavicích, &vysoké učení pražské závodilo s universitou oxfordskou a pařížskou. A nyní? - Jeho
žalostným úpadkem téměřse představuje dušemi pokleslost země české. Jediná fakulta artis
tická žije ještě, neboli lépe řečeno, ona jediná nebyla potlačena. - Několik málo žáků dřímají
cích asi při desíti prostředních profosorech; učitelé a žáci závodí v nedbalosti; po největší část
roku není zkoušek; většina profesorů jsou starci, kteří nekonají svých čtení; představ-ujípravo
věříutrakvistické v podobě nejnuznější a nejobmezenější, úzkostlivé a svéhlavé. nejisté a pod
hlídavé. Jsou velmi chudí, protože většina jejích důchodů byla zabavena; správa a obrana je
jich skrovnýoh příjmů zabírá všecku jejich horlivost; zastaralá pravidla, jimiž jsou vázáni, &žár
livost jejich kolegů překáží úsilí těch, kdož se odváží rušit tanto hluboký spánek. Proto lidé
nadaní, kteří zabloudili do této nekropole, Pašek z Vratu, Kornel ze Všehrd, později Brikcí ze
Zlicka rychlo ji opouštějí, aby v jiných úřadech upotřebili lépe svých schopností." V době kom
paktát sami Pražané žádali Zikmunda, aby universitě byly vráceny statky, jež jí za revoluce
(ve jménu Husova programul) byly odňatyJW)
To jsou smutnénásledky Husovy činnosti. „Po ovocije poznáte“ Praha, bývalé Atheny, dlouho
musela býti spokojena jen,s fakultou artistickou. Ta byla jen průpravou k třem vyšším, jichž
nebylo. Po více než sto letech teprve přišli jesuité, aby vzkřísili vysoké učení, Husem rozvrá
cené.

Podobnou smrt jako Hus podstoupil v Kostnici 30.května r. 1416Jeronym Pražský,
asi zámožný, ohnivé povahy, ušlechtilého zevnějšku, vysoké postavy s dlouhou čer
nou bradou. Nebyl knězem, jen misu—emsvobodných umění, a. jako bludný rytíř,
zchodil četné university západní i východní Evropy, šíře a háje učení Viklefova.
Kdežto Hus úplně srostl s Prahou, roznášel J eronym oheň s cizího Olympu po dalo
kýoh zemích a zabloudil až na Litvu. Z různých vyšetřování i z vazby se několikrát
obratně vyprostil. V dubnu r. 1415přišel tajně za Husem do Kostnice. Ten jej však
varoval &vybídl k rychlému odchodu. Již byl v Bavorsku blízko českých hranic.
V Hiršavě však začal tupit koncil jako synagogu satanovu. Po takové řečibyl poznán,
zatčen a v poutech dovezen do Kostnice a uvězněn. Dav se přemluvit od předních
členůkoncilu odvolal, ale na naléhání svých krajanů, ježto prý již častěji soudce okla
mal, byl podržen v mírné vazbě dale.
Zklaman jsa v naději, žopo odvolání bude propuštěn, zanevřel J eronym v prodlouže
ném zajetí na koncil a zatvrdil se proti němu nadobro. Z Prahy přišlikarmelitani a
žalovali naň, že v jejich chrámě rozházel ostatky, že tupil obrazy jako modly a týral
mnichy. Byl mu obnoven proces a 23. a 26. května měl veřejné slyšení před sněmem.
Bylo mu předloženo k zodpovídání nových 107 článků. Obžalovaný se hájil skvělou
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řečí,minulého odvolání litoval jako zrady, velebě pak Viklefa i Husa prohlásil, že je
odhodlán podrobiti se trestu, jakýkoli naň vznesou. Všechno přemlouvání bylo mar
né. Všichni ho litovali, praví Poggio, jen on sám sebe nelitoval. Poggio, florentský
kněz a humanista, zachoval nám jeho řeč. Jeronýmova výmluvnost a neohroženost
učinila naň takový dojem, že prý se mu zdálo, jako by některý z antických řečníků
byl vstal z hrobu. Italský humanista se už nedíval na lidi jen středověkýma očima.
Od Husa se lišil Jeronym tím, že k svým odchylným názorům se otevřeně přiznal. Šel
zachraňovat tonoucího, &utonul s ním. Husité je ctili jako mučedníky.
Stoupenci Husovi byli jeho tragickým koncem velmi pobouřeni.V Praze i na venkově
se obořilihusité na katolické duchovní a vyháněli je od kostelů &.uváděli k nim kněž
stvo podávající pod obojí. Šlechta sepsala na sjezdě v Praze 2. září proti koncilu pro
test, v němž bylo odsouzení Husovo nazváno ncspravedlivým a upálení ukrutným.
Páni prohlásili, že pokorných kazatelů budou hájit do těch hrdel a že pohrdají všemi
nálezky lidskými. Osm opisů bylo rozesláno po krajích v Čechách a na Moravě. Šlech
tici k nim přívěšovali své pečeti, celkem 452, Moravanů podepsalo protest 130.103)
Vzdomý list byl v této úpravě poslán kostnickému koncilu. Též katoličtí páni se sjeli
1. října v arcibiskupově městě Českém Brodě a poslali do Kostnice projev poslušnosti
ke koncilu a věrnosti ke katolické církvi, v níž chtějí setrvat podle obyčeje předků.
Těchto pánů bylo jen 14, ale byli mezi nimi mužové znamenitých jmen. Václav z Du
bé, ač se v Kostnici Husa zastával, zůstal po jeho smrti věren katolické církvi. Tento
pán vedl tak tuhý asketický život, že jej Hus, dokud byl živ, proto kárával.107)
V listopadu r. 1417byl v Kostnici zvolen papež Martin V. a došel obecného uznání.
Tím byla dlouholetá nebezpečná trhlina v církevní budově zacelena a jedna z nejtěž
ších krisí šťastně překonána. O naší vlasti mezitím zobecnělo mínění, že tam každé
mu volno včřiti co chce. Čechy se stávaly útočištěm sektářů jinde stíhaných. O dvou
drážďanských mistrech, vypuzených pro valdství, již jsme se zmínili. R. 1417 přišel
do Prahy a byl zde přijat mezi mistry Petr Payne z Oxfordu, vyhnaný z vlasti pro
viklefství, a následujícího roku vzbudil v Praze rozruch příchod několika.rodin, cel
kem 42 osob, vypověděných z Francie _provaldst-ví. V Praze je nazývali pikardy.
V jižních Čechách nad řekou Lužnicíse začala tvořit náboženská strana od pražské
valně odlišná.
Martin V. byl odhodlán přivést rozrytou českou vinici v dřívějšístav po dobrém nebo
po zlém. Zikmund poslal v prosinci r. 1418z Pasova svému bratru Václavovi výstraž
ný veřejný list v mnoha opisech, v němž mu oznamoval, že již několikrát zadržel cír
kevní klatbu chystanou naň pro chránění bludařů, ale déle že to již činit nemůže.
Zdaliž se chce odvrátit od víry, kterou vyznávali jejich slavní předkové? Až budou
jeho poddaní rozvázání od povinné poslušnosti, on prohlášen za zbavena trůnu a až
bude vyhlášena křižácké.výprava na záhubu českého království, on, Zikmund, tím
vinen nebude. Václav se těchto hrozeb velmi ulekl, poněvadž nechtěl “být sehnán
s trůnu po druhé, &.vším úsilím se jal dusit oheň, s nímž si dosud byl hrál. Podle na
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řízení Zikmundova uvedl !; pražským kostelům zpět katolické faráře, jen u Panny
Marie Sněžné a v jiných dvou se podávalo z kalicha. Též po venkově byli dřívější
faráři od královských purkrabí znovu dosazováni na svá místa.
V pražském lidu proto vypuklo jitření. Chrám sv. Mikuláše na Starém Městě byl
od husitů vzat násilím a potřísněn krví. Když Mikuláš z Písmélw předstoupil v čele
velkého zástupu u sv. Apolinářepřed krále a veřejně jej žádal, aby straně pod obojí
dal svobodu a více kostelů, král vypověděl smělého řečníka.z Prahy, ale ani sám se
už necítil ve svém sídle dosti bezpečen &uchýlil se na Nový hrad u Kunratic, zvaný
též Venclštejn. Na začátku svého panování se přestěhoval z Hradčan dolů do města-,
aby byl blíž lidu, na konec své vlády Prahu opouští, prchaje před býkem, kterého
odpoutal a který jej nyní nabíral na rohy. Onen Mikuláš pocházel z Pístného u Ra
kovníka a sluje též Mikulášemz Husí podle hradu u Prachatic, kde býval královským
purkrabím. Pro loupeže byl spolu se Žižkou stíhán Budějovickými, ale král vzal jej
i jeho devět pomocníků na milost.“s) Prahu podle Václavova rozkazu opustil, ale po
venkově jal se pořádat pouti lidu, poutníky brzy ozbrojoval a připravoval k vzpouře,
koje sc nadějí, že revolučnívlny jej pozvednou na královský trůn. Zúčastnil se prvních
bojů, ale již r. 1420 v Praze zemřel, těžce se zraniv pádem s koně.
Když seduchovnířímskéstrany zdráhali podávat liduzkalicha v kostelích, začalináčel
níci husitské strany vodit velká procesína hory a výšiny, jimž byla dávána biblická
jména: Horeb, Sion, hora Olivetská, Tábor a jiná. Tam pod širým nebem husitští du
chovní svým věřícím kázali &.podávali pod obojí. Též v Praze se sbíral lid v hlučné
zástupy a putoval v procesíchkc kostelům, postoupeným novému obřadu. Král tedy

dosadil 6. července 1419na novoměstské radnici za konšely vesměs odpůrce Husovy
strany a přikázal jim, aby oněm,.. .. . ' *=klid ,ěínili přítrž.
Kazatelem u Panny Marie Sněžné byl tehdy kněz Jan, jenž opustil klášter želivský
& přidal se k husitům, muž výmluvný a. k násilným činům odhodlaný. V neděli
30. července roznítil obraznost a hněv ozbrojených posluchačů ohnivým kázáním,
vedl je přes Koňský trh (Václavské náměstí) k chrámu sv. Štěpána, mocí jej zabral
a podal v něm věřícímpod obojí. Po skončených bohoslužbách vedl průvod přesKar
lovo náměstí k novoměstské radnici, u níž zastavil a žádal konšely za propuštění
měšťanů, vězněných pro náboženské nepokojem) Když odepřeli,bylo zvoněno na
poplach, a ozbrojený ]id, vedený Žižkou, se vrhl na radnici. Konšelé, pokud se ne
zachránili útěkem, byli pobiti, shození z oken na ulici a rozvášněným davem ma
sakr-ování.Želivský s monstrancí v ruce vybízel lid k ukrutnému dílu. Byl mezi nimi
purkmistr Mikuláš z Podviníi rychtář Niklásek, celkem devět osob, vesměsČechové. 110)
To je první pražská defenestrace, jíž se začaly husitské bouře. Byl to krok od Želiv
ského promyšlený a připravený. Převraty na pražských radnicích byly jeho speciali
tou. On je v následujících letech provedl několikrát. Po jeho příkladě pak táborští
kněží s monstrancí v rukou nabádali zfanatisované davy táboritů k vraždění, pálení,
loupení a. všem zločinům.111)

H G! cn

Král opouští
alus.T\

l'ouei.

Dumont-ace
30. d'or-umo
1119.



Smrt krále
Václava

1419.

Ztráta

TH clou-y.

mou"
národu (.

Když o tom uslyšel hal, rozčilením sotva dechu popadal &.přísahal, že sektu husit
skou do kořenevyhladí. Vtom byl raněn mrtvicí v levý bok. Bez meškání poslal o pO
moc k bratru Zikmundovi, ale nedočkav se jí, skonal 16. srpna 1419uprostřed svých
dvořanů ve věku 68 let. Pro rostoucí nepokoje byl pochován na Zbraslavi v tichosti
bez obvyklých smutečních oslav. „Co dítě stal se králem,“ píše Palacký, „po dětsku
kraloval pohříchu i v dospělém věku;... při vší ouhonnosti duchovní i mravní byl
prost hlavní vady v povaze lidské, totiž sobectví. Byv dobrým hospodářem, nebyl
lakomcem;nebaživ po velké cti a slávě,která by jej vedla k velikým podnikům a.útra
tám, ncmíval příčiny obtěžovati národy mimořádnými daněmi. To je hlavní příčina
zřejmépřízněa lásky, které jeho vláda nepřestávala požívati.“ Dějinný význam krále
Václava je v odpoutání husitského hnutí. On vyvolal duchy, kterých se nakonec sám
zhrozil, a nebylo mu už dopřáno času, aby je zkrotil.
V rozpravě o „Smyslu českých dějin“ právem poukazuje Pekař na jednoho z osudo
vých činitelů dějin, jejž zoveme náhodou. „Nemůžeme přeceneviděti,“ píše, „že Vác
lav IV. a milci jeho, kteří hnutí přáli, byli představitelé režimu, jenž svou bezstarost
ností, náladovostí &.korupcí, krátce svou nekrálovskou povahou, zaviněnou především
ne zcela normální povahou krále, jevil se domova i ciziněněčímzcela mimořádným. Ji
ný panovník byl by hnutí zašlápl v zárodcích, jak to učinili v Anglii —bezstarostný
Václav mu dal vzplanouti“.
A přecebylo jen třeba schytat loupeživé lapky velké i malé, nadiktovat městům po
měrný počet konšelů, českýcha německých,jak toho síla stran vyžadovala, a okřiknout
kazatele, aby napravovali mravy předevšímsvé, a dobrou víru aby nechali na pokoji,
a náboženské a národní hnutí, jež propukalo, mohlo mít klidný vývoj, a zeměi národ
mohly zůstat ušetřeny těch strašných spoust.
Rozsah české koruny byl za něho ztenčen 0 Horní Falc a o marku Braniborskau, kte
rou Zikmund r. 1415udělil i s hodností kuríiřtskou Bedřichu Hohenzollemskému.

Bor/RBuvszzsxt. (um-mo)

Husitská revoluce, největší, již národ náš prožil a již byla zeměaž na dno pobouřena,
měla.tři mocné složky, náboženskou, národní a hospodářskou. Nová obec nábožen
ská, shromážděná pod znamením kalicha, musila si zbraní dobývat uznání a domov
ského práva v západním křesťanstvu, v jehož čele stáli papež a císař.
Druhá složka byla národní. Dosud lze slyšet nebo číst, že Žižka zachránil český jazyk
a národ od německého útisku. Denis však výslovně praví, že se síla němectví a vítěz
ství nad ním tendenčně zveličujeln) Jestliže císařKarel nařídil v Zlaté bule synům
německých lnuíiřtů, aby se učili česky, jistě nenechal český jazyk utlačovat uvnitř
samého království. V městech původně převážně německých, začala se už za. jeho
vlády k svému právu hlásit strana česká a císařvydal pro Staré Město pražské naří
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zení, aby soudy na radnici se děly jazykem českým, aby za konšely byli dosazováni
měšťané znalí českého jazyka, a Němci usedJí v Čechách nechť učí své dítky „veleb
nému jazyku“, kterým sv. Václav, sv. Prokop a sv. Vojtěch Pána Boha chválili, čímž
se jim nebrání znát jiné jazyky.“a) Podobné nařízení vydal r. 1356 i pro město Be
roun.114)Tehdy také císařzakročil u generálního opata cisterciáků, aby se Čechům
nečinily překážky při vstupování do tohoto řádu.
Národ rostl za zlatého věku Karlova nejen počtem, ale rostlo i jeho národní uvědo
mění. Český živel vsákal do německých měst, takže již před husitskými bouřemi byla
silně počeštěna. Na Starém Městě pražském sice teprve Václav IV. dosadil r. 1413 za
konšely polovici Čechů, ale radnicí novoměstskou již vládli Čechové a též Písek, Lou
ny, Bělá.pod Bezdězem, Vodňany, Vlašim měly českou správu.“5)
Na začátku husitských bouří opustilo Staré Město pražské 700 německých rodin,
které se již nesměly vrátit. Na předníbaštu němectvi v Čechách to nebyl počet příliš
velký. Proto dějepisci mluví o „zbytcích“ Němců, kteří se v městech do husitských
dob udrželi. V městech ležících uvnitř země v českém prostředí byla moc staroused
lého bohatého měšťanstva silněpodemleta přílivem domácího živlu. Revolučním otře—
sem byla tenká vrstva němectví naráz smetena a husitské bouře urychlily, co před
cházející klidný vývoj připravil. Vládnoucí německé menšiny zmizely bojem, vypo
věděním, útěkem nebo hromadným pobitím."“) V téže době se popolštila i německá
města v Polsku.
Stůj i zde příslušná stať z novějšího díla o této době: „Čteme častěji, že zásluhou re
voluce je, že nám počeštila česká města. Pravím proti tomu, že nebýti revoluce, byla
by se počeštila, pokud ležela v českém okolí, zcela jistě cestou pokojnou a při tom
zachovala větší měrou svou hospodářskou potenci. Ano, troufám si tvrditi, že by se
počeštila i města moravská; v nich příklady revolučního počešťování měst musily jen
zvýšiti opatrnost v přijímání nových sousedů české krve a moc panovničí sotva byla
nadále ochotna nadiktováním českých konšelů jako se to dalo v Čechách v době
Václava IV., přispěti k vítězství českého živlu.“m)
Že tyto jinonárodni obce v českézátopě silně tály jako kusy ledu, toho důkazem jsou
nám jména mužů stojících v čele českého národa: Stanislav ze Znojma, Štěpán z Ko—
lína, Ondřej z Brodu, Jakoubek ze Stříbra, Mikuláš z Pelhřimova, Křišťan z Pracha
tic, Jan z Příbramě, Šimon z Tišnova a mnohá jiná. Milíč z Kroměříže se učil němec—
ky teprv v dospělém věku. Dobře praví Kalousek, že by byl Žižka musil být divotvor—
cem, aby z tisíců a tisíců německých měšťanů ruky obrácením nadělal Čechům) Též
němečtí nebo zněmčilí šlechtici se přizpůsobovali českému okolí, na př. Leíi z Lažan,
Hanuš z Milheimu, Rožmberci, kteří se před sto lety tvářili jako Němci.“9) V předchá
zející stati jsme se zmínili, jak čeština pronikala i do kanceláří a právních listin.
Čeští páni i preláti docházeli za Lucemburků, zvláště za císařeKarla, vysokých hod
ností i za hranicemi. Půta z Potenštejna a Albrecht ze Šternberka se stali biskupy ve
Zvěříněv Meklenbursku, Petr Jelito v Churu, Jan z Ostrova v Brixenu, Menhart
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z Hradce v Tridentě, jiný ve Varmii, a Magdeburk, jenž dal Praze prvního biskupa,
měl za sebou tři arcibiskupy pocházející z Čech. Mnozí čeští duchovní dosáhli v okol
ních zemích kanonikátů, někteří se domohli postavení v Avignoně v papežské kan
celáři.

Též kláštery se silně počešt'ovaly. Již r. 1333 byli v Břevnově opat i většina bratří
' Čechové. R. 1340byl na Strahově zvolen za opata Petr Vojeslav, v Kladrubech byli

opati Racek a Olen.Biskup J an z Dražic uvedl r. 1333do Roudnice augustiniány (late
ránské) francouzského původu, proslulé horlivostí &chudobou, a ustanovil, aby byli
mezině přijímáni jen Čechové. Klášter roudnický se stal mateřincemklášterů v Klad
sku, Jaroměři, Rokycanech &jinde. V Dolním Ingelheimě nad Rýnem založil císař
Karel r. 1354 ke cti sv. Václava a Karla Velikého klášter a karlovskému opatovi
v Praze nařídil, aby jej obsazoval rodilými Čechy; měliť se tam starat o české pout
níky. Klášter se tam udržel až do tak zvané reformacem)
Hospodářské složky jsme se už častěji dotkli. Vedle zboží církevního byly uchváoeny
domy a živnosti vyhoštěných Němců, takže přesun majetkový byl nemenší než za
konfiskací pobělohorských. Největší zisk z válek měla šlechta a měšťanstvo. Město
Tábor na př. nabylo panství osmi čtverečných mil."l) Oba tyto stavy byly nositeli
revoluce a nejvíce se zasloužily o válečné úspěchy husitských vojsk.
V jejich řadách sice bojovalo mnoho selské chasy, ale selský stav příčin k revoluci
neměl. Po celá století, co sedlák žil pod vrchnostenskou správou, dařilo se mu v před—
husitské době poměrně nejlépe. Bylo málo dvorů &.tím i málo robot. „Pod berlou“,
to jest pod církevní vrchností se poddaným ani v Čechách nevedlo zle. Arcibiskup
Jan 2 J enštejna.zakázal na církevníchpanstvích brát odúmrtí, takže dobré postavení
sedláka se lepšilo. V „Knize o Kosti“ čteme, že selskou účast v husitském hnutí třeba
chápat spíš jako důkaz poměrné zámožnosti i svobody českých sedláků, nikoliv jako
doklad jejich hospodářské a sociální uhnětenosti.m) Husitské bouře přinesly úplný
obrat. Prelátský stav byl v Čechách rozchvácením církevního zboží úplně zničen a po
stavení sedláka se velmi zhoršilo,nejen tím, že dlouholetý boj byl veden na účet selské
ho stavu a že válečná litice zpustošila selské grunty daleko široko, ale hlavně násled
kem nových břemen a robot, jimiž šlechta a města po válce selský stav ujařmily,
způsobem odedávna neslýchaným.
Na zvěst o králově úmrtí vyhrnul se pražský lid ozbrojený sekyrami a meči ven za
Oujezdskou bránu a obořilse na kartuziánský klášter, jejž roku 1341založilkrál Jan.
Kartuziáni se uchýlili před bouří do kůru v kostele a s děsem přihlíželik řádění svede
ného davu. Jedni bořilioltáře, druzí třískali, sekali &trhali sochy, obrazy, jiní rozha
zovali ostatky, roztloukali v kryptě náhrobky pochovaných tam šlechticů. Vy'páčili
dveře spižíren &sklepů a spili se v nich do němoty. Nač nestačili, pošlapali a na zem
vypustili. Vydrancovaný klášter a chrám byly zapáleny, i holé zdi byly zbořeny a
cihly rozneseny, takže nezůstal kámen na kameni; jen jméno zastrčené uličky na
Smíchověnám dosud hlásá, kde klesla v prach jedna z nejkrásnějších památek gotic
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kého umění. Jedenáct spoutaných mnichů pak bylo za velkého křiku vedeno do měs—
ta. Výtržníci si pochvalovali, že naučili němé mluvit, poněvadž kartuziáni podle ře—
hole zachovávali neustálé mlčení. Na mostě se radili, zda by je neměli shodit do hlu
biny; odvedli je však do vězení na Staroměstské radnici. Odtud byli dopraveni do
kláštera sedleckého, kdež byli po dvou letech společněs cisterciáky od Žižky umu
čení.

V celé Praze byly podnikány útoky na kostely, kláštery a fary, jež byly podobným
způsobem vydrancovány. Rozbíjeli a.pálili obrazy, malby na stěnách oštěpy &vidli
cemi boda-li nebo blátem poházeli, také svatým oči vypichovali, nosy uřezávali za
rouhání: „Jsi-li Bůh nebo svatý, braň se a uvěřímetoběl“ Kristu na křížích hlavy
uráželim) I velký křížna Karlově mostě byl rozbit. Duchovenstvo římskéstrany se
rozprchlo &skrylo. Staroměstský purkmistr, Jan Bradatý, sládek, tyto výtržnosti &
loupeže trpěl. Na hrdle byl potrestán jen rozpustilec, jenž se oděl v mešní roucho
ukořistěné v Kartouze a prováděl v něm po pražských ulicích různá tatrmanství.
V plenění klášterů následovala Prahu města nejvíc počeštěná.,Písek, Hradec Králové
za vedení kněze Ambrože, Klatovy, Žatec, Louny a Plzeň; ta však brzy od husitství
odstoupila.
Mezitím vzplanul boj mezi Pražany a královskými posádkami na Hradčanech a Vyše—
hradě. Po prvé hřímala děla s hradu na pražská města, po prvé se rozléhal jejich třesk
tichým údolím Vltavy. Na věžích kostelů bylo zvoněno na poplach, urputný boj &
válečný ryk brzy naplnily MenšíMěstopražské. Četné budovy hořely,jiné byly dranco—
vány, tehdy tam klesl v ssuť arcibiskupský dvůr a nikdy už z ní nepovstal. V tomto
boji byl od lidu po prvé „na slovo vzat“ jako znamenitý vůdce Jan Žižka, jehož
obezřelým vedením byli královští z Malé Strany vytlačeni. Na jeho vůdcovský dů
mysl byly od té doby skládány všechny naděje.
V březnu 1420 bylo nad řekou Lužnicí založeno město Tábor na. místě již přirozenou
polohou velmi pevném a.pro dávné ohrady Hradištěm nazvaném. Přemysl Otakar II.
tam založil město Hradiště, Vítkovici však je přepadli a zničili. Nyní se tam usadili
obyvatelé z okolního kraje, a zvláště z nedalekého Ústí Sezimova. Nové obci bylo
dáno biblické jmén'oTábor. Žižka hledal tehdy místo, jež by proměnil ve stálé vojen
ské ležení a.jež by učinil základnou svých válečných podniků. Za tím účelem se zmoc
nil Plzně, kdež zkazil dominikánský &.františkánský klášter. Ale pro hrozivou moc
katolíků město opustil a uchýlil se na Tábor, jejž vybudoval v nedobytnou tvrz &.
oporu své branné moci.Útoky Oldřichaz Rožmberka se o tvrdé hradby Táboru malo
mocně tříštily.
Jan Žižka z Trocnovam) byl jihočeský zeman, jemuž náležel svobodný lán v Trocno
vě, jejž však před r. 1380prodal, a brzy potom prodal i nevelkou usedlost v Čeřejově.
V nejnovějším díle je o Žižkovi dokázáno, že několik let prožil mezi silničními lepka
mi, t. j. ve zbojnické rotě složené z chudých panošů a obyčejných loupežníků, kteří
v jižních Čechách pálili, číhali na kupce-a pocestné, přepadali je, olupovali a někdy
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i zabili. Uloupené věci byly ukládány v skrýších, obyčejně mlýnech a.samotách a pak
prodávány. Takové roty se dávaly též najímat od neklidných pánů k záškodné válce.
Velký násilník v Posázaví Mikuláš Zoul z Ostředka byl r. 1404od arcibiskupa Zbyňka
na Komorním Hrádku zajat a na králův rozkaz i s 50 pomocníky v Praze veřejně
oběšen. Žižkovi král zabezpečil r. 1409dvěma.milostnými listy beztrestnost a vyzval
Budějovické, aby mu jeho výtržnosti prominuli.1“)
Toto lupičství se vzmohlo tak, že byly podnikány i kořistné „Íízdy“ nejen do Rakous,
ale i do Uher a do Slezska. Dobře Pekař poznamenává, že za slabé vlády Václavovy
přivykla část vyšší i drobné šlechty vojenství a loupeži a že se již za života králova
v malém měřítku dálo to, co se po jeho smrti ve jménu zákona božího dálo ve vel
kém.m) Boj Táborů byl jakoby velkým podnikem lapků.127)Mezi panskými záškod—
níky se setkáváme s několika členy rozvětveného rodu kunštátskěholu) Tyto lupič
ské tlupy někde podporovali i duchovní.m) Po smrti králově se pak stávali vůdci
vojenských rot.
Pak vstoupil Žižka i s jinými do vojenských služeb polských a bojoval ve velké bitvě
u Grunvaldu. Vrátiv se do vlasti, stal se dvořanem krále Václava. Po jeho smrti vy
nesly zvedající se vlny revoluce jednookého a již letitého dvořana na širou veřej
nost a Žižka, dík neobyčejněmu nadání vojenskému, stál po pět let v čele bouřných
událostí.
Selský &městský lid pěšky bojující dobyl skvělých vítězství nad obrněnými rytíři
již v 14.století ve Švýcarsku a ve Flandersku, též památná bitva u Kreščaku skončila
vítězstvím pěchoty proti jízdě. Ale největší pěší vojska do pole postavena a nejpo—
tupnější porážky rytířské jízdě byly způsobeny za válek husitských zásluhou Jana
Žižky. Vůdce Táborů chránil lehce oděné bojovníky vozovou hradbou, již někdy tvo
řilo i několik řad vozů, ověšených těžkými fošnami, a když se vozy srazily, kola se
spjala silnými řetězy a celé ležení se nad to obehnalo valem a příkopem, stávalo se
nedobytným. I na pochodu bylo vojsko zprava i zleva chráněno dlouhými řadami
vozů. Hlavní zbraní táborského vojska byly cepy, pobité železnýmipláty nebo ostny,
a palcáty.
Cepník udeřil cepem 20krát i 30krát za minutu. Děla neboli pušky, jak se jim tehdy
říkalo, měla ještě význam podřízený. Podle velikosti a tvaru se rozcznávaly houfnice,
srubnioe, hadice, harcovnice, tarasnice, hákovnice a píšťaly.“w) Střelný prach byl
ještě slabý, litina křehká, železné a kamenné koule byly velké jako hlavy a daleko
nedopadaly. Větší dělo .dalo denně 6-12 ran a po tolikéž dnech puklo. Větší bořivou
sílu ještě měly velké praky, jimiž byly metány těžké balvany. Žižka zřídiltéž několik
oddílů jízdy. Kde uviděl statného jonáka, „dal na něj brnění a,pod něj kůň“, kořist
to vítězných půtek s pány. Jezdci obyčejně honili poraženého nepřítele &.sluli honoi,
též koněberky. Oddíly boj začínající sluly harcovníci.

Tábor se zi'izoval nejen vojensky, ale ustavoval se i ve zvláštní obec náboženskou, od strany
pražské podstatně rozdílnou, v pravý protipól Prahy. Pražané, jichž se držela největší část
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šlechty, byli stranou konservativni, spravovali se universitou a od obecné církve se lišili jen
podáváním z kalicha a měli víc o dva „svaté“ - Husa a Jeronyma. Kněží taborští však pro
vedli viklefství &.valdstVi do posledních důsledků a dospěli ke křesťanství laickému. Zavrhliť
nejen všechny církevní obřady, roucha a budovy s veškerou jejich výzdobou, ale prohlašovali
i svatosti za lidské nalezky, popřeli kněžský stav, očistec, přímluvu svatých, zavrhli kněžské
hodinky, svátky i pouti. První křesťané.podle výkladů valdských, prý neměli chrámů, ale po
domech lámali chléb, a Kristus poslal učedníky po dvou kázat evangelium kdekoli &nevykazal
jim za sídla kostely, fary, kláštery a biskupské residence. Poklédali tedy církevní budovy a roz
dělení země na farnosti a diecése za. lidské nalezky a dílo Antikristcvo a neustávali nabadat
hrubý vojenský lid k ničení všeho toho a k pronásledování kněží jinak smýšlejících.
Klzíšwry prohlašovali za lotrcvské peleše &za jediný rok (1421) jich kleslo v ssutiny 47.'“)
Kostely zasvěcené svatým nazývali chrámy ďáblovými a na jejich rozkaz byly srovnávány se
zemí. Eneéš Sylvius píše doslovně takto: „Myslím, že žádné království v celé Evropě nebylo
nadáno za našich časů tak hojnými, tak vznešený-mia tak ozdobnými chrámy, jako království
české. Chrámy do nebe čnící, podivuhodné délky a šířky, byly kryty kamennými taškami, oltáře
do výše se pnoucí, plné zlata a stříbra, jímž byly pokryty ostatky svatých, oděvy kněžské.
protkané perlami, všecky ornaty bohatě, náčiní velmi drahocenné, vysoká.a velmi široké okna,
propouštěla světlo krásným sklem a podivuhodnou uměleckou prací. A netoliko ve městečkách
a městech, ale i na vesnicích bylo lze se tomu obdivovati.“1") Bylo tedy co bořit.
Němý úžas jima poutníka při pohledu na dva gotické pilíře v Benešově, jež zbyly z velké sva
tyně minoritů. zničené r. 1420 od Žižky. Tyto kusy trčícího zdiva smutně žalují na nesmyslné
třeštění zbloudilých předků. Kdyby byl zůstal z rozvalin každého zbořenéhokostela a kláštera
do výše čnět jen jeden pilíř, měla by naše vlast těchto zahanbujících pomníků herostratovské
slávy několik set - celý les. Obrazy a sochy jakožto modly ve Starém zákoně zapověděné na
pořád kazili &ušetřili jen těch, na nichž viděli podobu ďáblem) Arcibiskup Jan z Jenštejna
měl r. 1378 vidění, jež dal vymalovat na stěně kaple v malostranském svém paláci i na Roud
nici. Zrůdný černoch oděný v medvědí kůži, a očima vepře a s kopyty, v nichž držel šípy, meče,
sekery a srpy, na hlavě měl biskupskou mitru &snažil se vyrvati klíče z rukou papeže sedícího
na trůně. Ondřej 7.Brodu vykládal toto vidění jako útok pekelných mocí na církev Kristovu a
předpověď husitských bouří.
Světem letěla hrozné novina,"') že v Čechách ševci a krejčí slouží mše svaté. že Taboři ze sva
tých rouch dělají košile a kabáty, kalichy a monstrance za fotku prodávají, mešní knihy půlí
&děti křtí v rybníku. Taborští kněží bohoslužbu velmi zjednodušili; mše se skládala z Otčenóše
a proměňujících slov. pronášených česky. Sloužili ji ve světském oděvu, kalichem byla jakákoli
nádoba, sloužili ji ve stodole nebo v poli. Zato drahocennými ornaty platili žold, ze zlatých a
stříbrných kalichů a monstrancí razili tak zvané kalíšky, a když už jich nebylo. tavili svícny
&razili z nich „flutky“. Mnoho kostelních skvostů bylo prodáno zlatníkům &Židům.'“) Hostii
však nosili na žerdi v dřevěnémonstranci a vyhrožovali, že kde dopadnou kněze v omatě, spali
jej i s omátem. Též boření kostelů vyvěralo z názoru, že v nich Krist—ussvatostně nepřebýva.
Zaluávání s remanenčním učením a podávaní z kalicha skončilo tak bohopustým rouháním &.
hanobenim tohoto nejvznešenějšího tajemství naší víry. Mikuláš Biskupec, hlava táborského
kněžstvo, prohlašoval, že ti, kteří se klanějí oltářní Svátosti, dopouštějí se větší modloslužeb
nosti nežli ti, kteří se kdysi klaněli krtóm &netopýřóm. Jiný táborský kněz pravil, že by raději
předčertem klekl než předoltářní Svátosti.“') Za třesku zbraně byl veden urputný spor o ritus.
Taboři se horšili, že koncil kostnický vinil Husa jen ze 40 článků, Pražané však Tábory ze 72.
Obě strany vypověděly poslušnost papeži; mezi sebou se však hašteřily, až se pro víru pustily
do bratrovražedného boje.
Začátkem r. 1420 se jali taborští duchovní hlásat chiliastické názory 0 brzkém příchodu Kris
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tOVŠ.Předpovídali jako jisté, že Kristus sestoupí s nebe na zemi, uvaže se v království tohoto
světa, vykoná pomstu nad svými nepřáteli, věrným však vystrojí na horách velké hody &večeři
beránka. Pak nastane zlatý věk, jenž bude trvat až do soudného dne. Tehdy nebude králů ani
knížat, nebude biskupů. kostelů ani svátostí, nebude platů ani daní, přestane hřích,hlad, žízeň
i všeliká bolest, všichni budou synové boží a učení boží - ráj na zemi. Ale před příchodem Kris
tovým bude svět strávcn a očištěn poůrem, jako kdysi Sodoma a všechna města mimo pět.
Všechny vsi, hrady i pražský Babylon se stanou pokrmem plamenů, a kdo neprchno ze svého
příbytku, toho pohltí země i s příbytkem, nebot to bude den pomsty a Božího hněvu. Spásy
lze dojíti na horách, kde se shromažďují téborští bratři, a proto. kdo chtějí ujíti pohromě, nechť
se k nim utekou a přidají. Tábor-štíbratří jsou nejen záchranou věrných, ale jako andělé pomsty
jsou posláni k vyhlazení všech pohoršení, jsou vojsky, poslanými od Boha po všem světě, aby—
bila ranami národy, kteří se zprotivili zákonu Božímu. J ejich krví má každý své ruce umýti &
posvětiti. Kdo se k Taborům nepřidá, má jako satanáš a drak býti potřín a zabit a jeho statek
se stane odměnou věrných.
Mnoho prostomyslných &bezelstných lidí těmto bláznivým řečemuvěřilo. Řemeslníci opouštěli
své živnosti, pohodili nebo rozdali kusy nářadí, sedláci prodávali grunty &peníze vkládali v Tá
boře do kádí. Když však v polovici února r. 1420, ve dnech očekávané katastrofy, místo ohně
padly skoro v celé zemi velké deště, a sousedé, kteří zůstali klidně ve svých obydlích, zemí po—
zření nebyli, stihl sice ztřeštěné proroky posměch, ale cíle bylo dosaženo. Sedláci, kteří za,fotku
prodali usedlosti, se octli na. mizině, chtěj nechtěj se přidali k Táborům a,hledali výživy v boji
&loupeži.
Tímto ohiliastickým blouzněním byl zachvácen i Žižka, vůdce Táborů. On se především cítil
Bohem povolán k tomu, aby napravil církev a vymýtil z ní všeliké modlařství.“") Proto ve
svém vojenském řádu nařídil, aby všichni neústupní &zjevní kacíři byli zabíjeni, stínění, vě
šeni &všemi pomstami trestáni. Tuto nelidskou krutost vyjadřuje i mírný verš táborské vá—
lečné písně: „Bijte, zabijte, žádného neživtel“

Kral Zrkm'und se chystal r. 1419proti Turkům. Uslyšev však, že vzpoura v Čechách
nabývá, nebezpečné povahy, přitáhl na Moravu, maje v úmyslu připraviti husitské
straně týž osud, jaký stihl jejího zakladatele v Kostnici. J eště v prosinci téhož roku
se shromáždil v Brně sněm moravského i českého panstva; poselstvo pražských měst.
tam bylo přijato nemilostivě. Král je nechal proti obyčeji dlouho klečet a tvrdě se
na ně osopil, ať Pražané odklidí sruby, jež postavili proti hradu, ať odepnou řetězy„
jimiž přepjali ulice, ať chraní jeptišky a mnichy proti příkořím, a pak jim bude mi—
lostivým králem. Stran požadavků náboženských odpověděl, že se musí nejprv po—
radit se svými rádci.
V lednu r. 1420 byl již ve Vratislavi, kam byl svolal jako německý král říšský sněm,.
&shromážděna tam knížata vybízel k výpravě proti husitům. Zikmund, král český,.
německý a uherský, napína po patnáct let všechny síly svých rozlehlých zemí, možno—
řícistřední Evropy, k zdolání husitské vzpoury. Německé sněmy se radí v této době
jen o výpravách do Čech a o daních k uhrazení výloh s tím spojených. V dohodě se
Zilmundem vyhlásil i papež Martin V. křižáckou výpravu k vykořenění vikleíistů,
husitů a jiných kacířů. Papežská, bula byla ve Vratislavi uveřejněna v měsíci březnu..
V těchže dnech tam dal Zikmund pro hájení kalicha a tupení koncilu jako kacíře od
souditi, koňmi smýkati a,pak upaliti pražského kupce, starce Krásm Zpráva o těchto—
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událostech vzbudila v pražském obyvatelstvu hluboký dojem, nikoliv však bázně a
strachu, jak král očekával, nýbrž rozhořčenosti a. zoufalého vzteku. Jan Želivský
rozněcoval lid v chrámě Panny Marie Sněžné,]íčeZikmunda jako draka sedmihlavého
a ryšavého, jenž chce zahubit novorozeňatko, to jest husitskou církev. Vlédlť Zik
mund v sedmi královstvích a založil řad zlatého draka. Z Prahy se vystěhovalo 700
německých rodin. Měšťanstvo a mistři se zavázali přísahou, že nasadí hrdla i statky
na obhájení kalicha, a volali na pomoc své souvěrce z venkova.
V té době vypálil Žižka s Tábory klášter louňovický, z něhož jeptišky uprchly, pak
milevský, nepomucký &.zlatokorunský. Klášter ve Zlaté Koruně byl později (1425)
pustošen znovu a devět dopadených cisterciáků bylo oběšenona lipách. J ejich listy
prý od té doby mají podobu kapucí. Dobyl též hradu Rábí a upálil tam sedm du—
chovních.
V červnu se shromáždily ve Vratislavi zástupy křižáků, hlavně z Německa. Výpravy
se zúčastnili všichni kuríiřti mimo saského a mnoho knížat. Jejich síla se s upříli
šením udava na 150.000 mužů. Přes Kladsko vešel král mocně do země, 30. června
vjel slavně na Hradčany a vojsko se rozložilo od hradu přes Letnou k Holešovicům.
V jeho táboře byla česká šlechta katolická, i husitské. Prahy přišel hájit Žižka s Ta
bory, přišly pomocné sbory z Žatce, Loun, Písku, Slaného &.Orebité z východních
Čech. Ti si cestou vylili hněv na klášteře v Mnichově Hradišti, Žatečtí na klášteře
v Postoloprtech, jenž shořelse všemi poklady. Tehdy byly zpustošeny četné kláštery
v Praze i jejím okolí. Mniši, kteří rychle neprchli, byli utraceni.
Venkovské vojsko přitáhlo s ženami i dětmi; vedli jc kněží, nesoucí oltářní Svátost
na vztyčené holi. Byla to jakoby ozbrojená. procesí.
V Zikmundově táboře byla česká.šlechta husitská, i katolické a usilovně na krále
naléhala, aby nedával hubit svého dědictví, aby nedopouštěl Němcům zvítězit nad
Čechy. Ať cizí vojsko ze země rychle odešle, oni že mu přivedou Prahu k poslušnosti
po dobrém. „My jsme koruna česká„a ne sedláci,“ pravili mu. Žižka mezitim opevnil
Vítkovu horu. Dal tam postavit dva sruby, obehnal je náspy &.obsadil branným li
dem. Oddíl Mišňanů &Rakušanů se přebrodil přes Vltavu na Špitálská pole a v ne
děli 14. července r. 1420 vyjel na východní straně po mírném svahu vzhůru. Po hře
benu pak za hlasitého troubení hnali útokem proti opevněním. Jeden srub však
hrdinsky hájilo 26 mužů a tři ženy sudlicemi &.kameny. Ví_Praze bylo zvoněno na
poplach &houfy bojovníků spěchaly tísněné posádce na pomoc. Žižka byl ranami
cepů vyproštěn z rukou nepřátel. Brzy bral boj obrat pro křižáky nepříznivý. Prudký
útok a nezvyklé selské zbraně byly neodolatelny. Brzy byli Němci obraceni na útěk
a hnáni k přikrému svahu. Někteří se spouštěli dolů po bobku, chréníee se štíty proti
kamenům & střelám, shora za nimi dopadajícím. Jiní spadli i s koněm střemhlav
dolů a zabili se. Celkem přišlo o život 100-200nepřátel. Byla to nevelká půtka, jež
trvala asi hodinu. Zikmund byl tímto nezdarem velmi popuzen, přesto uposlechl rady
pénů a všeobecného útoku na město nedovolil. Pražané se zato _oddalinevýslovné
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radosti a město se rozléhalo jasavými chvalozpěvy za dobyté vítězství. Žižka dal na
vrchu, zvaném odtud Žižkovem, zbudovat tvrz a použil k tomu i dřeva z pražských
kostelů. Křižáci upalovali bezbranné lidi jako kacíře, Pražané v odvetu upélili v su
dech 16 zajatců před očima křižáků.
Na malostranském spáleništi se stal pokus o mírné narovnání mezi stranami. Husité
předložili čtyři tak zvané články pražské, upravené universitou, obsahující hlavní
jejich požadavky, směřující k opravě církve: 1. aby slovo Boží bylo od schopných
kněží svobodně hlásano; 2. aby Svatost oltářní byla všem věřícím podávána pod
obojí způsobou; 3. aby kněžstvo zanechajíc světského panování a držení statků živo
bylo podle příkladu Krista a jeho apoštolů; 4. aby všichni hříchové smrtelní a zlo
řádové zakonu Božímu protivní byli kažení a stavováni.
Dva týdny po nešťastné bitvě se dal Zikmund u sv. Víta od arcibiskupa Konrada
korunovat na českéhohale. Byla to slavnost skvěla, ale smutná., poněvadž dole pod
hradem vzdorovalo nedobyté město, jež korunovaci tu nazývalo planou a neplatnou.
Zikmund stáhlna svatovítské poklady. Jmenovitě vzal zlato s hrobu sv. Václava a
dal z něho razit dukaty. Když mu husité vytýkali, že činí sám to, co kara na nich,
odpověděl, že vše opět pořídí, a to ještě krásněji, jen až se navrátí pokojné časy. Po
korunovaci rozpustil vojsko, jemuž rovna již nesehnal. Jeho silou, zdá.se, chtěl Zik
mund vůbec Prahu jen zastrašit a pohnout k povolnosti. Dobytím Vítkovy hory měla.
být sevřena se tří stran. Křižáci odchézejíce od nedobyté Prahy, lali králi, že přeje
kacířům. Ukázalo se, že čeští páni Zikmundovi slíbili víc, než bylo v jejich moci.
Pražané sice čtyři články podali, ale rozpuštění vojska si vykládali jako slabost a
následek utrpěné porážky, a již tehdy myslilí na volbu krale jiného.“B) Pány pod
jednou i pod obojí se snažil Zikmund k sobě připoutat tím, že jim daval v zástavu
církevní i královské statky. Sám se uchýlil do Kutné Hory.

Dne 10. srpna sebral kněz Koranda zástup Táborů a pražského lidu a vedl je na Zbraslav, pro
slulou chrámem, klášterem &královskou hrobkou. O klášteře píše Eneaš Sylvius, že tam byl
ambit neboli sloupoví, obkličujícínemalou zahradu. a na jeho stěnách byl napsaný Starý i Nový
zákon od Genese do Apokalypse. písmeny čím výše tím většími, takže se“radky snadno daly
čísti shora až dolů. Svedený lid copy vše roztřískal, meči rozsekal a rozhazel, ba nedopřál po
koje ani královským tělům tam odpočívajícím. Hrobka byla otevřena, těla.z ní vyhazena, tělo
VaclavaIV. ještě nezetlelé bylo položeno na oltář, na hlavu mu vložili korunu ze sena a do úst
mu lili pivo; m žive prý s nimi také rad popíjel. Takového vděku se dostalo tomu, jenž svou
shovívavostí husitské hnutí vyhýčkal. Zásoby ve sklepích &.spižírnách byly vypity &snědeny,
mnoho cenných věcí bylo odneseno, nakonec bylo vše zapáleno a sloup rudých plamenů ozařoval
k večeru cestu vrávorajícím a výskajíclm hrdinům. Zbytky těl byly od Zbraslavských sebrány
a se ctí uloženy, tělo Václava IV. bylo přeneseno do hrobky u sv. Víta.. Mniši zavčas uprchli,
jen čtyři byli dopadeni a upáleni. když se zdráhali přestoupit k husitům.
Pražské straně mírnějších husitů se toto barbarství ošklivilo, a když se Taboři hnali na mino
ritský kostel sv. Jakuba, postavili se jim se sekyrami v rukou v cestu řezníci,kteří měli v blíz
kosti masné krámy. Tak kostel i kláštor zachráněny, ale po dobu válek byly vojenským ekla
dištěm a drahé nádoby byly odneseny do mincovny. Zámožným měšťanůmse nelíbily na tábor.
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slq'rch spojencích i jiné věci. Když přišli Táboři do Prahy, trhali kleštěmi měšťanům pěkně
upravené kníry, pannám i paním na ulici sti-hovalí s hlav kadeře, závoje a různé ozdoby, až
jim hejtmani toto „stavovéní a kažení veřejných hříchů a pohoršení“ zakázali. Hlubší však
byly rozpory, jež vznikaly mezi duchovenstvem obou stran; a tak odvedl Žižka své bratrstvo
22. srpna z Prahy do jižních Čech, kde bojoval proti Rožmberkům a jiným pánům, dobývaje
městeček&pevných míst. Nejvíc zakusily Prachatice. Katolická strana tam znovu nabyla vrchu
a dva nebo tři husité byli upáleni. Žižka dobyl v listopadu města po druhé &rozkázal „všecky
zamordovat“ bez ohledu na pohlaví a věk. 1 v Bystřici bylo hromadně zabíjeno. Též ve Vod
ňanech byl jistý počet měšťanů a dva duchovní vmetáni do hořícívápenky, a zde to asi byli
rodilí Čechové. Táborští kněží nabádali k uln'utnostem slovy: „Nebudete-li péliti, sami budete
páleni", ba ani sami se neštítili dělat katy.“')

Pražané mezitím obléhali Vyšehrad. Zikmund sebral asi 20.000 vojska, hlavně jízd
ného, a přitrhl k Vyšehradu ]. listopadu na svátek Všech svatých. Moravští páni jej
varovali před selskými cepy, on však prohlásil, že se chce s těmi sedláky bít stůj co
stůj. Byl sveden krutý boj, k němuž vyšehradské posádka jen nečinně přihlížela,
poněvadž jsouc hladem vysílena, byla již vešla s Pražany v příměří.Uherská jízda
útočila proti Pražanům na pláni u sv. Pankráce, čeští a moravští páni se s nimi utkali
v kotlině nuselské, plné vod. Král utrpěl druhou potupnou porážku a Vyšehradu
nezachránil. Padlo mu sice jen asi 500 bojovníků, ale mezi nimi květ české a morav
ské šlechty, na př. Jindřich Kravař z Plumlova, moravský hejtman, a Led z Lažan,
oba kališníci, Petr Konopištský ze Šternberka, velký odpůrce kališníků. Pražané že
leli jen 30 mrtvých. Zikmund se opět vrátil do Kutné Hory, posádka hrad vydala
a pražský lid vybil a rozbořil l. a 2. listopadu starodávný královský palác, nádherné
kostely i jiné památnosti ze starých dob české slávy; jen kulatá kaple sv. Martina
ušla obecné zkáze a zachovala se dodnes.
Po těchto úspěších začala husitská šlechta opouštět krále Zikmunda a přidávala se
k Pražanům. Ti se už netajili úmyslem, že si zvolí krále jiného. Pražané se jali do
bývat s pomocí spojenců, hlavně Táborů, královských měst, jež se držela katolické
víry a krále Zikmunda. Němci, vzpírající se kalichu, musili se z dobytých měst vy
stěhovat a jejich sprava byla vložena do rukou stran českých.Ty se přihlásilyk čty
řem pražským článkům a Pražané se nad nimi uvažovali v práva královská, zaklá
dajíce takto stát ve státě. V březnu r. 1421obehnali Pražané a Žižka Chomutov, při
druhém útoku ho dobyli &pobili všech 2.500 obyvatel, jen 30 lidem byl darován
život, aby pochovali mrtvé. Táborské ženy trhaly Němkyním šat a těla, pak je za
vřely do chalup a spálily. Záhy však byl Chomutov opět obsazen od okolního oby
vatelstva německého a Čechové tam tvořili jen menšinu. S velkým krveprolitím bylo
dobyto též Duchcova a Bíliny, a zvláště Berouna, jejž hájila i královské posádka.
Přes 37 duchovních osob, k tomu hejtmany a několik měšťanů, dal tam Žižka v sto
dole za městem upálit. Statečný rytíř Jan Koblih byl pálen pozvolným ohněm nej
prve na chodidlech, pak na kolenou a_kyčlích, a marně vyzýván, aby přestoupil
k husitům. Ze strachu před podobnou pohromou se vzdaly Louny, Slaný, Mělník 9.
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Litoměřice; tam dal Zikmund před rokem pro husitskou víru utopit 17 osob. Když
oblehli Teplice, tu panny benediktinského kláštera, z českých rodin, husity častovaly
a přijaly čtyři pražské články. Nic jim to však neprospělo. Musily z kláštera ven a
některým byl s těla i oděv strhán. Teplice zůstaly dlouho českým městem. Vypálen
byl klášter premonstrátek doksanskýeh, též Osek a tamní cisterciáci různým způso
bem utraceni. Zle pochodili husité u Mostu. Obleženému městu přitáhli na pomoc
Míšňané, s nimiž Pražané svedli krvavou bitvu, pozbyli však 1000mužů a'od oblé
hání upustili. Zrovna po pěti letech (1426)se tam utkali s Míšňany po druhé s vý
sledkem ještě smutnějším; tenkráte oželeli 1.500 mužů, a ačkoliv způsobili nepříteli
stejně velkou škodu, už se 0 Most nepokoušeli.
Téhož roku se obrátili Pražané s Orebity a později s Tábory do východních krajů

mmm a dali tamním městům výstražný příklad na Českém Brodě, jejž hájila královská po
» ““"“ sádka. Byl vzat útokem, asi 200 pobito nebo v kostele plameny udušeno; zahynulo

tam též 18 duchovních. Hrůzou jsouce omráčeny, poddaly se Kouřim, Nymburk,
Čáslav a Kolín, kde byl upálen děkan Hynek z Ronova s pěti duchovními; kláštery
byly všude napořád ničeny. Tehdy lehla popelem starobylá Sázava a Sedlec s velko- 
lepým chrámem; smíchovští kartuziáni a cisterciáci, jejich hostitelé, byli od Žižky
nelítostně utraceni. Velký hněv mčli husité proti Kutnohorským, kteří řádili proti
novověrcům s nemenší krutostí než Táboři proti katolíkům. Zajímali v okolí a kupo
vali kališníky a metali je do hlubokých šachet. Právem se obávali horníci přísného
trestu. Prosili tedy o milost a „zachování svého města, klenotu českéhokrálovství“.
Milosti se jim dostalo, musili však muži, ženy, děti vyjít v procesí k Sedlci a na kole
nou prosit za odpuštění. Jan Želivský je přísně“pokáral za jejich zločiny a nakonec
prohlásil prominutí a mír. Tak se dostalo druhé město v zemi pod moc Pražanů. Po
dobným způsobem došli milosti Chrudimští. Bez nesnází byly opanovány Vysoké
Mýto, Polička, Lanškroun, Brandýs nad Orlicí i Litomyšl, odkudž se zavčas na Mo
ravu zachránil biskup Aleš i s kapitulou. Residence byla vybita a biskupský stolec po
krátkém trvání povalen navždy. Těžce bylo postiženo město Jaroměř, vyhlášené
svým odporem proti kališníkům. Měšťanénetušíce své síle, vyjednali si volný odchod
z města. Sotva však vykročili z bran, byli od rozjitřených bojovníků přepadeni, mno
zí upálení, jiní utopeni, též 27 duchovních utraceno. Králové Dvůr se vzdal, Trutnov
byl vypálen.

HradčanyNouzí' jsouc donucena, vzdala se 7.června Zikmundova posádka na Hradčanech. Praž—
uz: ský lid, poštvaný Janem Želivským,vedral se do hlavní zemskésvatyně a rozbil tam

a spálil všechny sochy, obrazy a řezby na oltářích a hrobech zemských patronů. Kris—
tus sedící na oslátku byl vynesen na pavlač a za rouhání shozen do příkopu. Chátra se
jala bořit velechrám i hrad, ale měšťané a páni hrozící pohromu odvrátili.
V červenci dobyl Žižka po druhé hradu Rábí, za jeho obléhání však přišelo druhé oko.
Vletěla mu do něho tříska odštípená s hrušky šípem z hradu vystřeleným. Vůdcem
proto být nepřestal. Jezdil na voze uprostřed vojska a dával si od hejtmanů popiso
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vat krajinu, kterou táhli, a podle toho dával rozkazy. Hejtmani, jejichž očima se
Žižka na krajinu díval a jejich rukama válečné podniky řídil,byli jím tak přímouvá
děni do vojenského umění. Ale poněvadž i v následujících letech Žižka palcátem bo
joval a zabíjel, nebylo jeho oslepnutí úplném)
Na Táboře neutuchaly náboženské hádky a spory vinou radikálních lměží Kániše,
Martínka, Korandy, Jičína a j. Vyskytli se i Adamité, jinak Mikulášenci, kteří jak
prarodiče v ráji bez šatu chodili a různých neřestí a loupeží se dopouštěli. Byli z Tá
bora vypuzeni do okolních lesů a hor. Žižka je dal stíhat a upalovat. U Klokot neda
leko Tábora jich skončilo 60 na hranici, později 25. Zbytky blouznivců vyhladil na
nějakém ostrově v řece Nežárce.
České katolíky stihla těžká rána odpadem arcibiskupa Konráda z Vechty, jenž v dub
nu (1421)přijal čtyři pražské články, přešel k husitům a na Roudnici podával z kali- K
cha. Místo aby v tak kritické době věřícívaroval, utvrzoval kolísající, vyzýval lid
i duchovenstvo, aby následovali jeho příkladu, vyhrožoval neposlušným, a při tom
se tvářil, jako by byl pravověrným katolíkem; místo aby nad stádcem bděl, hnal je
pod zuby vlků. Bylo to smutné ovoce zlého činu Václavova, jenž svého dvořana jme
noval arcibiskupem, nedbaje přání kapituly ani prospěchu věřících,nýbrž osobního
zisku. Žižka,přes to, že arcibiskup opatřil jeho vojsko potravinami, pobořil v Roud
nici augustiánský klášter, spálil proboštův dům, rozbil v kostele obrazy a pobral ka
lichy a ornáty. Papež vyslovil nad Konrádem klatbu, ten ji však nedbal, světil husi
tům kněží, zabýval se alchymii a zemřelr. 1431.
Šťastnější byla Morava, kde se stal r. 1416biskupem Jan Železný, z rodu Benešoviců,
dotud biskup litomyšlský a vlastní Husův žalobce v Kostnici. Jako biskup olomouc
ký se postavil vší silou proti dravému přívalu, jenž se valil do jeho diecése, &osobně
bojoval proti husitům v čelesvých manů &žoldnéřů; odtud jeho příjmení „Železný“.
Kdežto v Čechách byly bouřemi oba biskupské stolce povaleny, olomoucký prestol
se udržel a husitský rozkol se tam nevzmohl tak silně jako v Čechách. Přesto se tam
značná část panstva přiklonilak slibným novotám, jež hlásali Husovi stoupenci do
mácí i z Čech povolaní. Hlavní střediska nové víry byla na Valašsku a na Slovácku:
Brumov na panství Bočkaz Kunštátu, Strážnice, jež patřila Petru z Kravař, Uherský
Ostroh (nikolivostrov u Nedakonic), jehož pán Hašek zValdštejna byl nejčilejšíhorlitel
o novou víru.“1)Pevnou oporou její byly i Milotice a.na jihozápadě Jevišovice.
Husité z Ostrohu přepadli 12.ledna 1421staroslavný Velehrad, pobořilia opata Jana
s několika bratřími, kteří zavčas neprchli, v chrámě upálili. Zpustošili i augustiánský
klášter v nedalekých Osvětimanech a mnichy většinou pobili.
Vůdci drobné šlechty a sedláků byli dva odpadlí kněží - Bedřich zc Strážnice a To
máš z Vizovic. Oděni jsouce v brnění přepadali se svými božími bojovníky okolní
kostely, drancovali je, pobořili, a jejich stavivem opevňovali své výpadní tvrze 
Ostroh a Milotice. Zabili i tři polešovické duchovní, že nechtěli přistoupit k jejich
nerozumu. Farář Mikuláš byl odvlečen do Ostroha a tam na hranici upálen.
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Olomoucký biskup v čele svých manů, katolické šlechty a oddílů rakouských se na
nebezpečné hnízdo odboje obořil_aje vyvrátil, aby se z něho nestal Tábor podobný
jihočeskému. '
Mezitímvyslal Martin V. legáta Brandu do Němec, aby pohnul říšskáknížata k druhé
výpravě proti husitům. Zikmund prohlásil, že se touže dobou na ně oboříz východu,
tak že obec husitská měla býti mezi dvěma žernovy rozdrcena. Též slezská knížata
vpadla toho roku třikrát'do Čech. Velká tato vojska však nevtrhla do Čech současně,
a husité za vedení Žižkova vyhnali jedno po druhém ze země. Velké vojsko německé
překročilozemské hranice v září u Chebu a táhlo za velkých spoust podél Ohřek Zat
ci, hájenému četnou posádkou husitskou. Šestkrát hnali křižáciútokem proti hrad
bám Žatce, šestln'át byli s hanbou odraženi. Když se 2. října roznesla zpráva, že se
Pražané a Žižka hnuli od Slaného Žatci na pomoc, padl na knížata velký strach. Ne—
trouíajíce si utkati se s husity v poli, rozpustili vojsko, jež zapálilo stany a rozprchlo
se s hanbou. nemalou. Doma se jim vysmívali, že prý si Čechy pro jejich bludy tak
zošklivili, že jich ani vidět nechtěli.
Zikmund se opozdil přípravami a bojem proti husitům na Moravě. Jeho hlavním

, spojencem byl Albrecht, vévoda rakouský, jemuž před výpravou v Bratislavě za
snoubil jedinou dceru a dědičku Alžbětu. Albrecht byl v poli nejhouževnatějším
odpůrcem husitů.
Zikmund se obořilna pevná.místa husitských pánů na Valašsku a na Slovácku a sko—
ro všech dobyl nebo donutil, že se vzdala.
Albrecht s velkým vojskem oblehl Jevišovice a dobyl jich a tamní hrad, výpadní brá
nu kořistných jízd do svých zemí, dal rozkotat.
Pak položilpánům na listopad sněm do Brna a husitům důrazně poručil, ať se ihned
zřeknou čtyř článků, veskrz kacířských a rozhřešení přijmou od přítomného legáta
Fernanda. Uherské vojsko, jež obstoupilo sněmovní budovu, dodalo jeho slovům žá
doucí účinnosti. Pak jim nařídil táhnout s ním proti Čechům.

' U Jihlavy vkročil do svého království a namířil přímo ke Kutné Hoře. Měl při sobě
slavného vůdce Pipu ílorentského, v jehož válečné umění skládal velkou důvěru. Velel

—uherské jízdě (15.000), jež tvořila jádro vojska. Proti novému návalu nepřátel volali
Pražané spojence z venkova, zvláště Tábory, jejichž slepému vůdci připravili vprav
dě královský vjezd. Část obyvatelstva se mu vyhrnula vstřícza brány města, všechny
zvony hlaholily, sbory duchovenstva, mistrů a cechy stojíce v řadách pozdravovaly
jej nadšeným voláním.
Též cílemhusitských vojsk byla Kutná Hora. První tam dorazil Žižka s Tábory. Dru
hého dne měli v chrámě bohoslužby a horníci se na ně přišli ze zvědavosti dívat. Na
oltáři byly položeny chleby, stály kalichy železné, cínové i dřevěné,naplněné vínem.
Jeden z kněží táborských přistoupil bez bohoslužebných rouch k oltáři, sklonil se,
hlasitě se pomodlil Otčenáš, hned pak pronesl proměňující slova a přijal tělo i krev
Páně. Poté přistoupili k oltáři ostatní duchovní s ostruhami, v pláštích a zabláce
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ných oděvech, jak ssedli s koní, a poživše posvěceného chleba a vína podávali pod
obojí bratřím i sestrám. Horníci, kteří se na tyto táborské bohoslužby dívali, ná
ramně se horšili ; odplivovali a mezi sebou si říkali, že to jsou opravdoví kacíři, jež
musí každý věrný křesťan pronásledovat. Bohoslužby Pražanů se lišily od katolic
kých jen tím, že podávali z kalicha i věřícím.
V neděli 21. prosince vytáhli Pražané a Tábořiz města a postavili se na západní stra
ně. Otoěili se vozovou hradbou, vyslechli napomenutí duchovních, poklekli ke krátké
modlitbě a pasovali význačnější bojovníky na rytíře, aby tím statečněji s nepřítelem
zápasili. Zikmund obklíčil tábor husitů asi trojnásobnou přesiloua.začal naň dorážet.
Mezitím se dorozuměli kutnohorští Němci se Zikmundem a otevřeli brány jemu i ro
dinám, jež se v létě vystěhovaly a nyní se vrátily. V městě došlo k velkému krvepro—
lití. Husité byli pobiti a zjímáni; ušetřeno bylo jen domů, v jejichž oknech byly po
staveny obrazy svatých. Ztrátou města pozbylo husitské vojsko i zásob, jež tam mělo
uložené a bez nich se nemohlo v poli udržet. Po celý den byly sváděny jen harce, t. j.
malé potyčky, jakoby předehry velké vlastní bitvy. Jednotlivé houfy jízdy se přiblí
žily k vozové hradbě, ale byly střelbou a cepy odraženy. Bylo proti husitům hnáno
také stádo skotu. Nezbývalo, než svést rozhodnou bitvu, nebo uniknout z hrozivého
postavení. Byliť jako výspa obklopená mořem a trpěli zimou a hladem. Ale ani Zik
mund se neodhodlal k rozhodné ráně, podobně jako minulého roku u Prahy; buď
spoléhal na jednání nebo čekal na příchod pomocných sborů. V noci za velkého
hřmotu a střelby z pušek ustoupil Žižka ke Kolínu a královo vojsko mu nebránilo.
Zikmund myslil, že se husité dali z bázně na útěk. Rozložil po okolí své vojsko, ja
koby do zimních bytů, a s radostnou myslí slavil s Kutnohorskými hod Boží vá
noční.
Žižka &Pražané táhli dále na západ, sebrali tam větší množství branného lidu a již
6. ledna, na svátek Tří králů, vytrhli z Kolína proti Kutné Hoře. Zpráva o jejich
neočekávaném, obnoveném útoku nepřátele ohromila. Nejdřív byly napadeny oddíly
uherské jízdy, jež sbíraly spíži &drancovaly poblíž Kolína?Daly se na překotný útěk
a jejich strach působil nakažlivé. Král se právem obával, aby nebyl v Kutné Hoře
na posměch celéhokřesťanstva od českýchkacířůzajat. Jediné východisko byl rychlý
ústup tam, odkud přišel.J eště v noci 6. ledna opustil král město a s ním Němci, kteří
se tam pod jeho ochranou před 14 dny vrátili. Kutná Hora byla zapálena, aby hu
sitům z ní zůstalo jen holé spáleniště. Ti nejprv uhasili požár a pak se pustili za prcha
jícím nepřítelem. U městečka Haber sešikoval Pipa na nějakém návrší svou jízdu
k odporu, ale jakmile na ni Čechové udeřilí, dala se na útěk a prchala za králem.
Žižka a Pražané jim byli stále v patách, klopotně se za nimi ženouce s těžkými vá
lečnými vozy. Dlouhou dráhu od Kutné Hory k Německému Brodu urazili husité
ve dvou krátkých zimních dnech, 7. a 8. ledna. Dne 9. ledna útočili na Německý
Brod, v němž se zavřela část králova vojska; 10. ledna ho za vyjednávání dobyli a
úplně vybili. Měšťané, dopadení na radnici, byli vyházeni z oken a chytání na meče
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a oštěpy. Pak bylo město vypáleno a zůstalo několik let pusté. Vojska i měšťanů
přišlo prý o život do 12.000. Žižka dobyl největšího vítězství, jež vzbudilo hluboký
dojem i v okolních zemích. „Vytepa “ krále ze země s takovou hanbou, že po celou
dobu husitských válek už nohou do Čech nevkročil. Posílal tam jen jiné. Žižka se dal
pasovat na rytíře, nestalo-li se to již dříve.

Jan Skoro neobmezeným pánem pražských měst se stal Jan Želivský, kazatel u Panny
ČÍŽ,? Marie Sněžné, u lidu oblíbený, k straně táborské náchylný, jenž na Novém i Starém

Městěpražském dosazoval a sesazoval konšely a hejtmany podle své libosti. R. 1422
se vzchopila na Starém Městě strana mírných kališníků, zvolila konšely ze sebe a
ln'utým způsobem provedla. třetí článek pražský, podle něhož neměli duchovní svět
sky panovat. Jan byl s devíti přívrženciobcslán na radnici a na nádvoří byli 9. břez
na 1422 všichni nelítostně postínáni. Novoměstský lid byl popravou zbožňovaného
kazatele přiveden do náboženského blouznění. Hnal útokem na staroměstskou rad
nici, dopadené konšely pobil, za nevýslovného rozčilení a kvílení byla nošena hlava
popraveného po městě, koleje vysokých škol i Karolinum byly vybity, mistři roze
hnání, knihy rozházeny. Tak pohltily revoluční vlny jednoho z těch, kteří je dmý
ohali.

zum Když tedy husité zvítězili nad králem Zikmundem a zbavili jej vlády nad větší částí
Kam: Čech, usnesli se (v červnu 1421) na čáslavském sjezdě, že nabídnou českou korunu

polskému králi Vladislavu J agellovci. Jeho hlavním rádcem byl však Zbihněv Oleš—
nický, biskup krakovský, muž úporný a prozíravý. Ten se postavil jako hráz proti
českému kacířství, jež začalo pronikati i do Polska, kde se mu někteří šlechtici na—
klonili. Jakmile vkročilo husitské poselstvo do Krakova, zastavil Zbihněv v celém
městě pro jejich přítomnost všechny bohoslužby, přemluvil krále, aby české kamny
nepřijímal, aby se tak českémurozkolu nedostalo z Polska nižádné posily. Pro horlivé
hájení církve byl Zbihněv podobnějako Jan Železnývyznamenán hodností kardinál
skou. I obrátili se husité k Vladislavovu bratru Vitoldovi, mocnému knížeti litev
skému, &nabizeli jemu českou korunu. Vitold nabídku přijal, chtěje se pomstít králi
Zikmundovi pro jeho stranění Německému řádu, úhlavnímu nepříteli Litvy. Sám
však do Čech nešel, ale poslal tam svého synovce Zikmunda Korybutoviče.
Poslání prince Korybuta do Čech bylo jen „ohvilkovým tahem na politické šachov
nici“. Vitold tím chtěl donutit Zikmunda, německého krále, aby přestal stranit Ně
meckému řádu, s nímž se litevský velkokníže přel o Žmuď . Kníže Korybut však
měl opravdovou vůli vrátit českézemi klid a smířit husity s církví. Aby si jejich dů
věru získal, přijímal pod obojí. Z jara 1422 se vydal asi s 3.000 branného lidu na
dobrodružnou výpravu. Od Olomouce byl odražen, dobyl jen Uničova. J eště z Mo
ravy psal Žižkovi list, aby přestal plenit &hubit zemi. Ač též Žižka půpojil pečeť
k žádosti o krále Poláka, odpověděl princi urážlivé. Nazval jej „knížetem vražedl
ným a paličem proklatým“. Také prý tvrdil, že svobodným lidem není třeba krále,
zejména takového jenž žije jako pohan. To byla narážka na nedávné pokřtění J a
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gellovců. V květnu dorazil kníže do Prahy. Pražané a šlechta jej uznali za zemského
správce, v červnu mu slíbil též Žižka poslušnost a pomoc, ale jeho skutky brzy svěd
čily o pravém opaku. Ještě v květnu téhož roku 1422oblehli Pražané a jejich polští
hosté hrad Karlštejn, Praze tak blízký &pro nepřátelskou posádku dvojnásob ne
pohodlný.
Důležitého hradu hájil purkrabí Zdeněk Tluksa z Buřenicse 400 bojovníky. Pražané MMM
se rozložilina čtyřechokolních vrších, aby s nich Karlštejn ostřelovali,nebo aby jeho 1573“
posádku vyhladovili. Hnáti naň útokem nebylo možné pro jeho strmost. Ale i koule
vystřelené z děl sotva k hradu přes hluboké údolí dolétaly anebo dopadly bez valné
škody a děla brzy pukala. Účinnějšízbraní ještě byly velké praky, jimiž byly na hrad
vrhány velké opukové kameny, lámané na Petříně a Bílé hoře; velmi jimi trpěly
střechy a stavby přiléhající k hradu. Celkem bylo z pěti ptáků na Karlštejn hozeno
9032 balvanů, z nichž se tam některé dosud ukazují. Dále bylo na hrad vmeteno
22 soudků hořlavin, mnoho těl padlých zvířat a 822soudků nečistot dovážených tam
z Prahy. Jiné věci snášel z celého světa do této zemské klenotnice Otec vlasti, jiné
husité. Ovzduší na hradě bylo tak otrávené, že se obhájcům viklaly a vypadávaly
zuby, až si je upevnili léky, přinesenými potají z Prahy. Nastaly chladné podzimní
dni, vojsko na chlumech rozložené začalo strádat zimou a pozbývalo naděje na vy
hladovění karlštejnské posádky. Strhlo tedy pole &táhlo „od hradu dále“. Tak se
skončilo památné obléhání Karlštejna, jež trvalo skoro půl roku, od konce května
do8 listopadu.
Zikmund mezitím odloudil husitům „požádaného krále“ Vitolda. Ještě r. 1422 vydal Zikmund::
Německý řád litevskému knížeti spornou Žmuď a v březnur. 1423urovnal Zikmund “MM
s oběma J agellovci Vladislavem a Vitoldem spory &.hněvy na osobní schůzce v Kež—
marku. Korybut byl z Čech odvolán &Jagellovci dokonce Zikmundovi slíbili proti
husitům pomoc. To byla pro Prahu smutná ncvina. Nezbývalo tedy než hledat do—
rozumění s nenáviděným a tupeným Zikmundem. Ostatně Pražané si vždy nechá
vali otevřené dveře k možnému smíru s nim. Ovládalť největší část české koruny:
Moravu, Slezy, obě Lužice, v Čechách při něm věrně stály Budějovice, Plzeň, Cheb,
Most, Žitava, Kladsko, řada katolických pánů se svými hrady, uhájil se i Karlštejn.
Husité byh pánijasi tří čtvrtin Čech. Zato drželi několik míst na Moravě. Kdyby si
byli zvolili husitského krále, stalo by se rozpoltění českého státu trvalým.
Žižka však byl nesmiřitelným. Jeho heslem byl vyhlazující boj proti nepřátelům 30- Domácí
žím (straně římské)1proti husitům „nevěmým pokrytcům“, kteří se s nimi smlou- “"“"“
vali. Na jaře r. 1423 bojoval proti pánům Zikmundovy strany ve východních Če
chách a 20. dubna je porazil v krvavé bitvě u Hořic. Žižka měl 3.000 lidu chráně
ného 180 vozy.
Toho roku se slepý hrdina rozešel s vojenskou obcí táborskou, jejímž byl zakladate- Zenow
lem &duší; snad pro náboženské neshody. V Králové Hradci vládl skoro po celouo
dobu husitských válek kněz Ambrož, horlivec podobný Želivskému, nakloněný stra
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ně táborské. Ambrož se s Žižkou smluvil, pobouřil hradecký lid, vyhnal Jetřicha
z Miletínka, jenž Hradec spravoval k rukám Pražanů, ».v červenci byl Žižka vpuštěn
do města. Od té doby stojí Žižka v čele východočeského bratrstva. Orebitů. Poštva
ný lid tehdy rozbořil tamní sídlo ovdovělých královen.
Začátkem r. 1423 postoupil Zikmund svému zeti Albrechtovi zemi Moravskou. Tím
byli Pražané náramně pobouřeni.Vypravili se tam v létě s velkou mocí, aby ji vy
trhli z rukou knížete Němce. U Kroměříže došlo v červenci mezi Pražany a Janem
Železnýmk ukrutnému boji. Po těžkých ztrátách na obou stranách obdrželi Čechové
vrch. Zmocnili se Kroměříže, kde vypálili a zbořili chrám sv. Mořice, mimo to Vyě
kova, Kvasic..Když však uslyšeli, že jim Žižka za zády odnímá,města, vyklidili Kro
měříža spěchali udusit vzpouru ve svém domově. Dostalo se jim však zlého uvítání.
Žižka proti nim vytáhl z Hradce a 4. srpna se s nimi utkal na polích u Strauchova
dvoru. Husitští duchovní nosili do boje po příkladěstarozákonních kněží archu s Bo
žím Tělem.V tomto prvním boji mezi Pražany a Žižkou „šla archa proti arše“. Žižka
Pražany porazil, „drahnč lidu jim ztepal“, 200 zajal &jejich kněze, nesoucího archu,
sám v návalu zuřivosti palcátem zabil. Poručiv Hradeckým, aby hladem mořili vě
nečky (t. j. duchovní a mnichy &tonsurou), vydal se na další výboj proti Pražanům.
Odňal jim a na svou stranu převedljednáním i mocí Čáslav, Jaroměř, Dvůr Králové,
Český Brod, Nymburk, Žatec, Louny, přidala se k němu též táborské. města Klatovy
& Sušice.

Jeho výprava do Uher, pokládaná za předzvěsťpozdějšíchjízd, se nyní popírá. Pozd
ní letopisec mylně připsal Žižkovi příhody, jež tam r. 1431zažili Sirotcim)
V listopadu smluvily v Praze obě strany - Pražané i katolíci - příměří&slíbily si vzá
jemnou pomoc proti „zemským zhoubeům“, t. j. proti Žižkovi. Ten napadl hned
v lednu roku 1424pány Zikmundovy strany v severovýchodních Čechách, pálil nc
hrazená městečka &vsi jejich poddaných &dobýval tvrzí. V Turnově spálil domini—
kánský klášter i s dopadenými duchovními. Kdo chtěl mít od něho pokoj, musil slí
bit, že nepřijme a neuzná žádného krále nebo se vykoupit penězi. I Žižku stála vojna
peníze a na svých městech vymáhal těžké daně.“3) V květnu pálil &.bojoval v zá
padních Čechách. Pražané a páni bez rozdílu viry se spojili &tři dny Žižku honili.
Zdálo se, že nastanou Lipany o deset let dříve. Viktorin, pán na Poděbradech, však
jej pustil svým městem na levý břeh Labe. U Malešova, jihozápadně Kutné Hory,
se Žižka zastavil a spořádal svůj lid k boji v těsném údolí, o němž předvídal, že v něm
Pražané nebudou moci své řady rozvinout a přesily využít. Povzbudiv své ke sta
tečnosti, svedl tam s Pražany 7. června krvavou bitvu. Zabil jim 1400 lidu, v tom
326 pražských měšťanů. Byl to řez do vlastního těla. Pak přepadl Kutnou Horu,
zmocnil se jí &Obnovené město spálil i s Pražany, kteří tam byli. Rozmnoživ svou
brannou moc, přitrhl k Libni a hrozně se zaklínal, že rozboří zrádnou Prahu do zá
kladů a nenechá v ní kámen na kameni, pro její spolky s nevěmou kališnickou šlech—
tou a vyjednávání s králem Zikmundem. I prostí bojovníci chápali zhoubnost ta
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kového úmyslu a reptali. Tu se v září otevřela brána města a před slepého hrdinu
předstoupilo na Špitálském poli poselstvo, jehož mluvčí, mladý Rokycana, Žižkův
hněv dojemnou řečí ukrotil. Dne 14. září byl mezi Žižkou a Pražany ujednán mír
libeňský.
V únoru r. 1424se vypravil Albrecht do Brna a dal si tam přísahat včmost od pánů,
rytířů a měst.
Koncem června (1424)se o své újmě vrátil do Prahy Korybut proti vůli svých strýců
a nazýval se „požádaným a zvoleným králem v království českém a markrabství
moravském“. Po míru libeňském se vydali Žižka i Pražané pod Korybutem s velkou
mocí znovu na východ vytrhnout Moravu z rukou Albrechtových. Při obléhání hradu
Přibyslavě však onemocněl Žižka morem &leže ve stanu cítil, že se přiblížil jeho
konec. U jeho lože stál též Viktorin z Kunštátu a Poděbrad, otec krále Jiřího. Na- by
pomenuv bratry, aby nepřestávali hájit pravdy Boží pro věčnou odplatu, zemřel
11. října 1424. Po ležení se rozléhal velký pláč &plameny, jež vyšlehly z dobytého
hradu a z hranic, na nichž bylo upáleno 60 obhájců, byly jako smutečními pochod
němi ke cti zesnulého. Orebitě se na znamení žalu od té doby zvali Sirotky. Kněží
Ambrož a Prokůpek uložili jeho tělo v Hradci před hlavním oltářem v chrámě sv.
Ducha. Později, snad po pádu strany Ambrožovy (1437),bylo přeneseno do chrámu
v Čáslavi.“')
Žižka náleží mezi nejznamenitější vojevůdce, kteří se v našem národě zrodili, a patří
mezi vzácně vůdce, kteří nikdy nebyli poraženi. Nikdy „neztratil pole“ ani ve velké
ani v malé bitvě, ač vždy bojoval proti přesile&poslední tři roky byl zbaven zraku.
Své strategické zkušenosti uložil ve Vojenském řádě. Žižka svými vítězstvími uhájil
husitskou církev, jež se zachránila za jeho „dřevěnými hradbami“. Bez nich by byla
beze stopy zmizela s povrchu a kalich by býval z rukou husitů vyražen. Postavy byl
nevysoké, ale složité, plecí mohutných, nos měl orlí, pod ním dlouhé kníry po způ
sobu polském; též se odíval podobně jako Poláci. Jeho chyby byly krutý fanatismus
a vandalství. Všechny své nynější velebitele by dal upálit, poněvadž nevěří, jak vě
řil on. Jiní vojevůdcové kulturní památky sbírali a ukládali jako vzácnou kořist,
Žižka vše ničil a zem naplnil ssutinami. Strašně vypadala mapka, nakresloná r. 1924,
na níž byla zaznamenána místa od Žižky vypálená. Žižkovivojevůdci se obdivujeme,
ale od Žižky člověka se s hrůzou odvracíme. Ale národ mu mnoho promíjí. Nenít'
mravní úhony, kterou by v očích lidí nevyvážily geniální nadání a srdnatost.
Husité vedeni Korybutem vpadli na Moravu, zmocnili se Vel. Meziříčí,pevného kláš—
tera třebíčského,Ivančic, Boskovic a několika hradů. Na strmý hrad u Letovic hnali
třikrát útokem. Posádku porubali a těla naházeli do Svitavy, že jako hráz proud
zastavila a voda z řečištěvystoupila. V Mohelnici zabili 700 lidí.
Tyto úspěchy husitských zbraní měly za následek, že moravská šlechta opět přešla
na stranu vítězů. Zato Albrecht, opíraje se o německá města, pronikl až na sever
markrabství, dobyl Zábřehaa ve Štemberce vyvraždil všechno obyvatelstvem)
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Vůdcem Táborů se stal kněz Prokop Holý, nejznamenitější válečník ze školy Žižko—
vy. Narodil se asi v Praze, vychován byl od svéhó strýce, bohatého kupce z Cách,
s nímž vykonal daleké cesty po Evropě a navštívil též Jerusalem. Stav se vojevůd
cem sám nebojoval a zbraně nenosil, nanejvýš dýku k osobní obraně. Postavy byl
prostřední, těla silného, tváře snědé, vzezření děsného; velké oči prozrazovaly ne
všední důvtip. Šat nosil světský, na venek hrubý, vespod vzácný. Poněvadž proti
zvyku táborských nosil oholenou bradu, slul Holým, Eneáš Sylvius pro velké činy jej
nazval Velikým,na rozdílodknězeProkůpka čiProkopa Malého,hejtmana Sirotků.
Po prvé se proslavil Pmkop Veliký v kruté bitvě 11Ústí nad Labem. Král Zikmund
zastavil Ústí i Most Bedřichu Bojovnému, kurliřtu saskému, aby jej podobně jako
Albrechta Rakouského tím více zavázal k účasti na válce proti husitům. Když hu—
sité oblehli Ústí, dovolávala se míšeňské,posádka, jež město hájila, pomocí 2 Němec
a tak se sebralo v Sasích, Durynsku a Míšni asi 70.000 vojska s 3.000 vozů a lBOděly
a táhlo přes Rudohoří vybavit město. Husité strhli tamtéž své břanné síly v počtu
asi 25.000 a žádali Němce, aby zajatých Čechů nezabíjeli, nýbrž dopřáli jim života,
s]ibujíce totéž i jim. Němci však hrdě odpověděli, že žádného kacíře šetřit nebudou.
Tu se i husité zavázali, že žádného Němce živit nebudou.
Byla neděle; vojska, stála proti sobě jihozápadně od Ústí u vsi Předlic. Před pole
dnem za velkého parna obořili se Sasové s velkou urputností na vozovou hradbu
husitů a první řadu vozů roztrhli a převrátili. Tu se na dané znamení jali husité do
upachtěných křižáků bít z děl, dlouhými háky strhovali rytíře s koní a na zemi je
ubíjeli, seskočivšepak s vozů udeřilina ně s takovou mocí, že veškeré j ejich množství
se dalo na útěk a úprkcm se hnalo k horám, odkud přišlo.Pronásledujíce je způsobili
mezi nimi krveprolití, jakého nebylo po celou dobu těchto válek. Potok Bělina byl
zkrvavený; mnozí se zadusili horkem a prachem. Na dlouhé cestě ke Erupce &Kyš—
perku leželo mrtvých těl jako snopů; 24 hrabat a pánů, kteří předvídali jistou zá
hubu, slezlo s koni, zabodli do země své meče, jež s jílci znázorňovaly podobu kříže,
a na kolenou prosili o milost, ale marně. Patnáct tisíc v ten den zahynulo, mezi nimi
mnoho vzácné šlechty; po celém Sasku se ozýval velký nářek. Na straně husitů se
uvádí jen 30 padlých, mezi nimi Jan Bradatý, jenž byl r. 1419staroměstským purk
mistrem. Bojiště dosud sluje Běhánky (Bihanken), t. j. místo, kde křižáci pryč bě—
želi.

Druhého dne bylo dobyto Ústí a tak vybito, že tři roky leželo pusté. Před bitvou
byl podobným způsobem vyvražděn Duchcov. Na místě, kde bylo nalezeno 300 za
bitých rytířů, vystavěli příbuzní padlých kapli ke cti Matky Boží Bolestné; to byl
začátek poutního. místa Bohosudova (Mariaschein). Zpráva o děsné porážce působila
v Němcích ohromujícím dojmem a města. i hodně vzdálená. se opevňovala a připra
vovala na možný vpád.
Prokop Holý chtěl ihned po bitvě 11Ústí vést veškeru brannou moc přes hory &stí—
hat křižáky v jejich vlastní zemi, ale pro odpor knížete_Korybuta a Pražanů zapo
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čaly ony památné jízdy teprve příštího roku. Prokop si byl vědom, že římská,strana
vydrží válku déle než husité, jejichž země byla zpustošena válkou s nepřáteli vnitř
ními i vnějšími. Novoty přesycovaly, nadšení chladlo, touha po míru rostla den co
den. Jcho naléháním byla tedy válka obranná proměněna ve válku útočnou. Cílem
jízd podnikaných do okolních zemí bylo odvrátit římskou stranu od výprav proti
husitům &drancováním kraje a trýzněním obyvatel donutit katolíky k míru, po
hnout je různým násilím k tomu, aby uznali náboženské požadavky &zvláštnosti
husitů a nechali je na pokoji. Kořist za hranicemi dobytá měla zčásti hradit úbytek
potřebných věcí, jenz byl víc a více pociťován.
Hned v lednu r. 1427vpadli Táboři a Sirotci do Rakous, spálili kláštery Altenburk
a Světlou a oblehli město Světlou. Vojsko, jež vévoda Albrecht proti nim poslal,
bylo poraženo, devět tisíc mužů z něho zabito a bohatá kořist odvezena do Čech.
V květnu vtrhl Prokop v čele týchž vojsk do Lužice a Slezska. Venkov byl daleko
široko pleněn ohněm a. mečem. Hrazeným městům se vyhýbali; jen některá vzali
útokem a vypálili &zkazili na př. městečko Lubij severně od Žitavy, poněvadž byl
odtud na ně učiněn výpad. Mezi měšťany bylo způsobeno velké krveprolití a farář,
protože prý je popuzoval, byl na náměstí čtvrcen koňmi. V blízkých dvou klášte
rech byly mnichům usekány nohy i ruce. Již začátkem r. 1425 vpadli Sirotci do
Kladska &.oblehli městečko Radkov, jež se jim po několikadenním odporu vzdalo.
Farář Megerlein byl předveden před kněze Ambrože a marně od něho vyzýván, aby
přestoupil na husitskou víru. Byl tedy zabalen do slámy, ta na něm zapálena a on
jak živá pochodeň se potácel a vrávoral před tváří vojska, až klesl a se zadusil. Jeho
tělo pak bylo uvrženo do vařící vody v pivovaře, v níž i jiný kněz svůj život hrdinně
dokonal.
Mezitím se blížila k českému pomezí nová křižácké výprava, vedená anglickým prin
cem a biskupem Jindřichem z Bedfordu, jejž Martin V. jmenoval legátem a. kardi
nálem, doufaje, že volání hlasatele slynoucího královskou urozeností dojde u evrop
ských knížat tím živějšího ohlasu a že z Anglie, odkud zhoubné kacířství vzalo za
čátek, vzejde i náprava způsobeného zla. Síla vojska se udává na 80.000jízdných a
tolikéž nebo více pěších. Bylo při něm mnoho duchovních i světských knížat. Vrch
ním vůdcem byl Bedřich, markrabí braniborský. Přední voj přešel v červenci přes
české hranice a oblehl Stříbro, hájené Přibíkem z Klenového. Dobýval ho osm dní
s velkým úsilím, boře pracně hrubou střelbou jeho zdi. Když se však po ležení roz—
nesla zpráva, že se Táboři, Sirotci a Pražané, vedení Prokopem Holým, blíží k Stříbru,
schvatil křižácké vojsko tak velký strach, že se dalo na kvapný útěk směrem k Ta
chovu, zrovna vstříckardinálu legátovi, jenž sostatními oddíly právě přecházelzemské
hranice. Ten se nemálo divil bázlivosti svého vojska. Jen mnohými domluvami proud
prchajících zastavil. Ujišťovalje, žeje povedesám a bezštítu, jen aťvytrvají.
Druhého dne rozvinul na návrší papežský a říšský prapor a vojsko se seřazovalo
k boji. Vévoda saský žádal, aby jezdci odvedli koně stranou &bojovali pěšky po
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způsobu husitů, poněvadž zmdcsavadních zkušeností věděl, že jízda. proti vozům a
cepům mnoho nepořídí a že'rrychlý kůň je rytíři jen velkým pokušením k útěku.
Jiný z knížat však namita1,'že rytíř bez koně je jako pták bez křídel. Nemohli se
též shodnout, kdo má.nést říšský prapor. Mezitím, co se vůdcové takto přeli, mii-li
se bojovat pěšky či koňmo, objevilo _sev dali husitské vojsko, prý jen 16.000 pěších
& 1.500 jízdných. Hrůza padla na zástupy křižáků a jsouce hluší ke všem prosbém
i hrozbám, davali se na útěk. Anglický princ se při pohledu na tak neutěšené divadlo
náramně hcršil a vida, že i vůdcové, kteří stáli kolem něho, na koně vsedají a stroji
se k útěku, roztrhal v hněvu a se zlcřečením říšský prapor, hodil jim jej pod nohy
tupě a haně je pro takovou zbabělost. Nechtěl-li však zůstat sám &upadnout v za
jetí, musil rychle sednout na koně a spěchat za ostatními. Husité stíhajíco prchající,
mnoho tisíc jich pobili a zmocnili se jejich zavazadel. Pak obehnali Tachov a zmoc
nili se ho za velkého krveprolití.
Začátkem r. 1428podnikla husitská, vojska pod Prokopem Holým první velkou vý
pravu na Slovensko. Z Uherského Brodu se pustili na jih přes Skalici k Senici, ple
níce městečka a vsi. Přešli přes Malé Karpaty a hospodařili svým způsobem v okolí
Modré, Pezinku a Sv. Júra. Rychlým pochodem se chtěli zmocnit Bratislavy, ale
měšťanstvo bylo na stráži a připravené k boji. Vydrancovali jen nehrazené před
městí a zničili kostelík s klášterem, též velký špitál Německého řádu. Pak se obrátili
do Pováží a plenili širý kraj až k Beckovu. Odtud se s bohatou kořistí vrátili do
vlasti. Nikdo jim nebránil, uherské vojsko bojovalo na jihu proti Turkům.
Na jaře téhož roku (1428)vpadl Prokop Holý s velkou mocí do Slezska. U Nisy po
razil (18. března) vojsko slezských knížat a zplenil kraj _ažpod hradby vratislavské.
Nejedno městečko nalezli husité opuštěné; obyvatelé se rozprchli do hradů a lesů.
Obyvatelstvo selské, mluvící ještě slovanský, vstupovalo i do jejich řad. Trvale tam
obsadili Sobotku a Němčí.V květnu se vrátili s plnými vozy a stády dobytka. Jeden
oddil se obrátil opět do Rakous a pronikl za obvyklých spoust až k Dunaji, jiný houf
pronikl do Horní Falce.
Na podzim r. 1429 vyjelo asi 11.000 vojska pod Prokopem Holým a jinými vůdci
opět do Slezska. Vymahali na městech velké výpalné a dospěli až k Odře. V Dolní
Lužici vzali útokem město Gubín, mnoho měšťanstva pobili a město do základů vy
pálili, šířícetak hrůzu svého jména daleko široko.
V prosinci se vydali husité na jízdu ze všech největší (44.000 bojovníků s 2.500 vé.
lečnými vozy), za vedení Prokopa Holého. Třebas nebereme údaje doslovně, byla to
největší vojenská výprava za hranice, na jakou se národ nevzmohl dlouho předtím
a později už nikdy. Táhnouce podél Labe do Saska, vypálili předměstí Perna, Draž
ďan, Míšně a Lipska, u něhož stálo velké vojsko; boje se však neodvážilo a malo—
myslně se rozešlo. Pak se husité rozdělili na šest vojsk, jež tabla míli od sebe a zemi
bez milosrdenství ničila. Hořícívsi a městečka znamenala.jejich cestu. Z Naumburku
byly vypraveny podle pověsti bílé dítky s ratolestmi v rukou, jež vůdce Prokopa

176



pohnuly, že města ušetůl. Pronikli až do Durynska. Pak se obrátili do Frank nad
horním Mohanema vypálili tam Altenburk, Geru, Hof, Bayreuth, Kulmbach. Plavno
bylo úplně zničeno a všechno mužské obyvatelstvo pobito, poněvadž proti úmluvě
utratili několik husitů do města poslaných. V celém Německu byl strach z návštěvy
českých bojovníků. Též Bamberk byl již opuštěn od měšťanstva i kapituly; ale tam
husité již nedospěli. Sebralo se však asi 300 domácích lidí a ti vydrancovali prázdné
město tak důkladně jako husité. Bedřich Braniborský složil velké výpalné a smluvil
s Prokopem několikaměsíční příměří.Celkem bylo za této výpravy vypáleno 70 hra
zených měst a přes 1000otevřených vsí &městeček. Vojska se vrátila do vlasti v úno
ru 1430 s plnými vozy taženými trojím i sedmerým spřežením.
Téhož roku vpadlo jedno vojsko do horního Slezska &Sirotci, jež vedl Prokůpek &
Velek Koudelník, vtrhli “naSlovensko a plenili opět Pováží. Tamní velmož Stibor se
jim postavil na odpor a u Trnavy s nimi v květnu svedl urputnou bitvu. Husité sice
zvítězili, pobili 6.000 nepřátel, ale i sami pozbyli 2.000 bojovníků &větší část kořisti.
Též Velek Koudelník byl mezi padlými. Vrátili se tedy domů rychleji, než se na ví
těze slušelo.
V Polsku přepadl oddíl husitů s několika tamními šlechtici poutní místo Čenstochov,
vyloupili klášter a milostný obraz pohodili. Král Vladislav dopadené vinníky potres
tal, obraz dal opravit a se ctí postavit na předešlé místo.
Již r. 1423 nařídila synoda kolínské arcidiecésc, aby se při bohoslužbách a v církev
ních hodinkách v pátek po Smrtelné neděli ctila památka bolestné Matky Boží na
zadostiučinění za urážky, jichž se husité dopouštějí ničením obrazů a rozbíjením soch.
Tato památka se nyní slaví v postní době po celé církvím)

Že uražená Boží Vclobnost zasluhovala nějaké náhrady &smíru, to zřejměvysvítá z výpočtu zlo
činů, jež Táborům za vinu klade mírný kališnlk J an z Příbramě,jenž o nich píše takto: „Kněžstva
jsů veliké množství zmordovali, spálili & zhubili, a nic radostnějšího, než když jsů některého
uchopiti na zamordovúní mohli, kostely užitečné obecně kazili a pálili &kněží jsú to sami svýma
rukama. nešlechetně činili a jiným příklad a vnadu jsú dávali a v tom jsú nenabytú škodu chu
dým osúdkám i přílišné pohanění na tu zemi vyvedli, mnichy zlé i dobré jako pohany pálili, mor
dovali a hubili i jich obydlí, kláštery vypalovali, domy &.dvory farské téměř všude jsú spálili,
žáků (kleriků) jako d'ůblův jsú nenáviděli. školy téměř všude bořilia pálili. všecky knihy,jež jsů
nejdražší klenot české země, kazili &.prodávali, učené mistry universitní nenáviděli &.smrtí vždy
cky jim hrozili, statky &desátky kněžské všude lúpcžně zrušili a laikům, svých běhův pomocní
kům, je rozdělili, v kostelích koně a dobytek stavěli, oltáře téměř všude ztmskotali &kazili &svá
tosti z nich vymítali, leckdes bez oltářů na poli mše svaté slúžili, mešní knihy kazili, sekali &pá
lili, zvony kostelní téměř všude rozchytali a zbili a zvonařům do ciziny prodávali, obrazy svatých
modly nazývali a je hanebné pálili, sekali. malování na stěnách kopími a kordy bodali. omáty
a všecka růcha mešní, to jsů násilně &lúpežně mezi se roztrhali, a vpudnůc v kostely vybili &.
pobrali a. kabátův sobě nadělali z zlatohlavův a ženy čcpcův, a jiné zlato jsú pálili &prodávali,
koně mešním růchem odívali, hroby svatých otvírali, archy vybíjeli a tělo Boží na zemi vysypali
&pošlapali, svaté ostatky v bláto nebo záchody pometali. svatými oleji si škorně mazali...“"").
O tábor-skýchkněžích píše, že se chtějí vrátit k neporušené církvi dob almštolských. vskutku jsou
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prý apoštolům tak podobní jako ďáblové andělům. Apoštolé byli tiší &trpěliví; tito jsou lstiví a
jako šelmy zuřiví. Apoštolé světský jsů nehcjtmanili,... řídké však je město jich strany, by
v něm lměží noi-kunepanovalí, ale nekralovali. Apoštolé nikomu na statku nepoškodili, tito jsů
téměř všecka zemi zlúpili a rádi by svět vešken odřelia pozřeli."') Dodáme-li, že v jejich čelestojí
ženatý kněz, máme celý obraz božích bojovníků. Slovem, revoluce pracovala víc nohama než
hlavou, rozdupávajíc všechno, co jí stálo v cestě.

Ze sousedních zemí, jež oněmi jízdami nejvíc trpěly, ozývalo se důrazné volání, aby
se církev s husity vyrovnala mírnou cestou a vyslechla jejich přání na obecném kon—
cilu. I vypsal Martin V. hlavně na naléhání krále Zikmunda církevní sněm do Basi
leje a jeho řízením byl pověřen kardinál Julián Cesarini. Napřed se však měli ještě
naposled pokusit o zdolání husitského kacířství mocí zbraně. Kardinál vydal v čer
venci k husitům provolání velmi ušlechtilého znění, jímž je zval k návratu do církve
a jež se v mnohých opisech po zemi rozšířilo. Ale na návrat bez ústupků nebylo na—
děje. Od února (1431) zasedal v Norimberce i říšský sněm, nejskvělejší toho století,
na němž byl přítomen i král Zikmund, &ten se usnesl o poslední výpravě k vyhlazení
českého rozkolu. Duší celého podniku byl Julián Cesariní, jenž jezdil po říši a rovnal
domácí spory, vybízeje knížata i města, aby obratila zbraň proti nepřátelům církve.
Účast na výpravě nebyla tak valná, jakou norimberský sněm sliboval. Jízdných se
sešlo 40.000, pěších 90.000 s množstvím válečných vozů 3 děl. Ve skutečnosti jich.
nad byla jen polovice uvedeného počtu. Vrchním vůdcem jmenoval Zikmund Bed—
řicha Braniborského; sám se výpravy nezúčastnil.
Husité postavili do pole proti novému návalu nepřátel 50.000 pěších, 5.000 jízdných
a 3.000 válečných vozů, největší to válečná hotovost, o jaké v době těchto bouří
čteme.1“) Též branná. moc Husitů se nyní odhaduje jen na polovici tehdejšího údaje.
Byli to Pražané, Táboři, Sirotci, páni, mezi nimi někteří katolíci, a Korybut s hrst
kou Poláků. Vrchním vůdcem byl Prokop Holý. Obě vojska stála v červenci proti;
sobě, křižáci na bavorské, husité na české straně pomezních hvozdů. Křižáky zdržo—
vala tajemná hrůza před zlověstnou zemí, kde tolik rytířů kleslo v hroby, husité—
pokládali za. nejlepší spokojiti se jen obranou. Teprve, když Němci uslyšeli, že se.
Čechové rozešli, dodali si odvahy, 1. srpna překročili hranice a namířili k Tachovu.
Tam se rozdělili na tři voje a chráněni jsouce voz'ovými hradbami, postupovali ne—
dovnitř země, nýbrž podél hranic k Domažlicům. Cestou pobíjeli v nechráněných
městečkách a vsích bezbranné, většinou katolické obyvatelstvo.
Husité se na dané znamení opět vypravili do pole a 14. srpna se blížili k Domažli
cům. Nebylo jich jeětě vidět, ale kdo byli bystrých smyslů, slyšeli vzdálený lomoz..
valících se vozů a povětřím se nesoucí hlahol válečné písně: „Kdož jste Boží bojov—r
níci“. Tento dunící hukot letící před husitskými voji naplnil křižáky obvyklým již..
děsem, a každý se ohlížel, kudy by se dostal z neblahé země co nejrychleji ven. Nej
zmužileji si počínal legát Julián Cesarini. Stoje na jakés výšině, poslal k vrchnímu
vůdci, aby ono výhodné místo obsadil. Též on z temného hřmotu poznával, že ses
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husitské vojsko blíží. Najednou pozoruje v křižáckémtáboře nezvyklé pohnutí, hem
žení, šum a křik. Vozy se vytrhovaly z řad a ujížděly, jezdci se předstihovali, nikohv
však směrem proti nepříteli, nýbrž nazpět, aby za světla dostihli pomezních hvozdů;
vrchní vůdce Bedřich dal přestrašenému vojsku rozkaz k ústupu. Všecek zděšen volá.
kardinál: „Co to? Proč se s vozů meta náklad na zem? Proč všichni utíkají, když tu
není, kdo by honil?“ Tu přichvatal posel od Bedřicha se vzkazem, at' myslí na své
bezpečí, dokud nebude pozdě. Nenadálým tímto obratem byl kardinál jako omráčen.
Tu jej ujal vévoda saský za paži a vybídl k útěku. Celounoo jel v zástupu biskupa
wiirzburského, přestrojen jsa za obyčejného bojovníka, aby nebyl poznán, poněvadž
se naň Němci velmi horšilí, spatřujíce v něm původce této pohromy.
Husité dostihše prchajících, mnohé z nich pobili, jiné zajali. Vozy, jež jim měly slou—
žit k ochraně, se zapletly, ucpaly cesty a průsmyky a rozmnožily všeobecný zmatek.
Někteří křižáci utíkali v pomatenosti místo do Němec, opačným směrem hloub do
Čech, přímo husitům do rukou. O měšťanech norimberských se vypravovalo, že při
hnavše se úprkem do Norimberka, hospodu si tam hledali, neznamenajíce v omráče
nosti, že jsou doma. Celoutu noc bylo v zamlklých hvozdech šumavských velmi živo.
Vítězové čepovali ze zanechaných tam soudků víno, vybírali z vozů hojnou kořist,
zapalovali na nich prach, takže se výbuchy a výskaní rozléhaly daleko široko. Ze
4.000 vozů zachránili křižáci jen 300, jejichž vozkové se první dali na útěk; všechny
ostatní uvízly v šumavských lesích. Druhého dne zjímali husité křižáky, kteří se
slcryli v houštinách, a poráželi stromy, na které se vyšplhali. Tak skončila poslední
výprava hanebněji než všechny předešlé. Hrdí byli vítězové též na ukořistěný kar
dinálský klobouk, purpurový plášť, zlatý kříž a bulu, což bylo v Domažlicích dlouho
ukazováno jako vzácná. památka. 
Albrecht Rakouský však sehnal mezitím s pole vojsko moravských husitů 14.000
mužů silné a vypalil mnoho osad. Vloživ část vojska do moravských německých měst,
ustoupil do Rakous jsa stíhán od Táborů &.Sirotků až k Dunaji. Snad se to tento
kráte stalo, ne-li dříve, že vrchní vůdce dal na břehu mrskat několik telátek &vepří
ků &.jejich bečcním a kvikotem k sobě přilákal a zajal množství různého dobytka,
jejž venkované na lodích odvezli na. osin-ovv řece Dunaji. R. 1432 byl přepaden
klášter Hradisko u Olomouce a všichni premonstráti povraždění.
Vítězství u Domažlic je vrchol vojenských úspěchů husitských. Navždy zůstane v dě
jinách naších památným, jak část nevelkého naroda, ale vojensky zřízena, nadšená.
a důmyslný-mi vůdci vedené, porazila a na útěk obrátila několikanásobnou přesilu
vojsk dobře vyzbrojených. Je to hrdinská, doba národa.
Bylo zjevno, že husitů nelze přivést k poslušnosti násilím. Křesťanstvo pohlíželo
k českým hranicím s hrůzou, chřestot palcatů a cepů je odstrašoval od dalších vý
prav. Nezbývalo, než aby se církev s nimi srovnala vyjednáváním. Ale i v Čecth
byla touha po míru obecná.,poněvadž válka hubila stejně vítěze jako poražené. Zlaté
dno řemesel bylo důkladně vyraženo, pole daleko široko zarůstala travou a kořist
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dovážené. z ciziny kryla jen část nedostatku. O smír husitů s papežem se pokoušel
i Zikmund Korybut. Poněvadž se však opíral o mírnou stranu Příbramovu, byl na
popud Rokycanův na jaře r. 1427 zajat a odveden ze země. Jen Táboři a Sirotci
nechtěli o míru slyšet, poněvadž se jim válka stala řemeslem.Tato „bratrstva polem
pracující“ víc a více divočela a žijíce z loupeže, stala se metlou vlasti a překážkou
míru. Bylo mezi nimi dosti zběřei z okolních národů, přilákané příležitostí k pusté
mu životu. Česká země jako by se zhrozila svých vlastních synů a nebyl daleko den,
kdy rozevřela svůj jícen, aby jejich těla pohltila a jejich krví se napojila.
Mezitím se sešel sněm basilejský, jenž však daleko nebyl tak skvěle navštíven jako
kostnický, a v říjnu (1431)pozval husity, aby se přišli dohodnout o žádoucí jednotu.
Zemský sněm v Praze (v únoru 1432) pozvání přijal a v Chebu bylo umluveno, že
základnou jednání bude Písmo, praxe prvotní církve, koncily a doktoři. Nebylo zmín
ky o papeži, jehož moc husité podceňovali &již tehdejší koncily se snažily omezit;
konec konců však závisela platnost úmluv jen na jeho vůli. Koncil nařídil modlitbu
a půst za šťastný výsledek jednání.
V prosinci se vydali husité na cestu o 300 koních. Poselstvo se skládalo z osob du

' chovních i světských. Předními jeho členy byli Rokycana a Prokop Holý. V Schaf
hausenu vstoupili na lodi a v Basileji přistáli 4. ledna 1433. Celé město bylo na ne—
hou. Ženy, děti a děvečky, jak vypravuje Eneáš Sylvius, z oken a arkýřů si prstem
ukazovaly na hrozné obličeje a divoké oči, a jmenovitě o vůdci Prokopu si přisvěd
čovaly, že vypadá podle toho, co o něm slyšely, že totiž tolik vojsk porazil a měst.
vypálil. Ve svých hospodách konali bohoslužby, na něž se přicházelo dívat mnoho
zvědavců. U Pražanů neshledali nic nápadného, leda že podávali laikům z kalicha.
Tím větší podivení bylo nad kněžími táborskými, kteří bez oltáře, rouch a obřadů
jen krátkou modlitbou chléb a víno posvětili a pod obojí podávali. Brzy se arci nabažili
podívané na chudou bohoslužbu, jež nedovedla upoutat ani srdce ani obraznosti.
Italští preláti, odchovaní humanismem, přivítali české poselstvo krásně upravenými
řečmi. Několik dní trpělivě poslouchali otcové výklady husitských theologů, jimiž
odůvodňovali oprávněnost čtyř pražských článků. Rokycanu. hájil podávání z kali
cha, jehož původce již kryla zem. Jakoubek zemřelv Praze r. 1429,drážďanští mistři
Mikuláš a Petr byli v Němcích upáleni. Mikuláš z Pelhřimova hájil trestání veřej-_
ných hříchů, Oldřich ze Znojma svobodné hlásání slova, Petr Payne, jenž se tam.
nejprve pohádal s Angličany o Viklefa, dokazoval nepřípustnost světského panování
u kněžstva. Všichni mimo Rokycanu mluvili velmi ostře a Prokop zasáhl občas do
debaty pádným slovem, na př. že řeholejsou od ďábla, ježto prý v Písmu o nich nic
nestojí. Po víc než tříměsíčním pobytu v Basileji se vracelo husitské poselstvo do
vlasti. V létě pak přišli do Prahy plnomocníci koncilu a oznamovali zemskému sně
mu, že koncil povolí husitům kalich, vrátí-li se k poslušnosti církve.
J ednáni se vleklo &polní bratrstva podnikala mezitím kořistné jízdy, jež nebyly vždy
šťastny. Pět tisíc Táborů, vezoucích z Rakous ukořistěnévino, bylo od tamních pánů
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u Bejdova (1431)zaskočeno, 1000jich bylo v kruté bitvě zabito, 700 zajato a kořist
odňata.
Sirotci podnikli po vítězství u Domažlic odvetnou výpravu na Slovensko, jež však
dopadla žalostněji předešlé.Pod Čapkem ze San vpadli J ablunkovským průsmykem
do horního Pováží, zmocnili se hradu Likavy u Ružomberku, pak táhli po proudu
řeky Váhu &pustošili kraj. Jiné vojsko pod Prokopem Holým, Prokůpkem a Hanu
šem z Kolovrat, vniklo rovněž na Slovensko od Uherského Brodu. Přešlo přes Bílé
Karpaty a u' H]ohovce se oba proudy spojily. Dobylí Nitry a nelítostně drancovali
krajinu severně odtud se prostírajíčí. Pálili vsi a městečka, bez ohledu na to, že jsou
obývána lidem slovenským. Sebrali bohatou kořist zvláště stáda skotu a bravu. Při
dělení však došlo k prudkým hádkám a velkému rozladční mezi vůdci. Prokop Holý
a Hanuš z Kolovrat se vrátili do vlasti a strhli za sebou mosty přes Váh. Sirotci
pod Prokůpkem a Čapkem, asi 7.000 bojovníků, tam zůstali a zle řádili východně
od Nitry nad řekou Hronem. Vypálili tam Starý Těkov a zpustošili i Levici. V listo
padu však na ně přikvaěily těžké strasti. Král Zikmund byl v Italii, ale páni, jme
novitě Mikuláš Rozgony, sebrali proti nevítaným hostům hotovost. Sirotci se dali na
ústup, ale nikoliv směrem západním, poněvadž mosty přes Váh byly strženy a pře
chody obsazeny, nýbrž směrem severním podél řeky Nitry až k Bánovcům. Tam
došlo k boji, jenž byl krutý &trval deset dní. Husité nechtěli nechat v rukou nc
přítele svých 300 vozů plných kořisti, jež byly zároveň jejich záchranou. Nakonec
jich přecenejvětší část uvízla v rozmoklé půdě a Sirotci byli stíháni až k Ilavě. Tam
se strhl posledni boj; jen 2.000 bojovníků s 50 vozy se zachránilo v divém útěku
Vlárským průsmykem na Moravu. V Čechách proto vznikla proti Prokopu Holému
velká hořkost, jako by byl původcem onépohromy.
Šťastnější byl r. 1432. Prokop Holý pronikl až za Berlín. Sirotci doplnili své řady
a vydali se opět na Slovensko, očistit své jméno, a tentokrát si vedli opatrněji. Vy- "“
bili Skalici a obsadili ji. Lstí se zmocnili též Trnavy. Za hlučného trhu se jich vloudil
oddíl, přestrojených za kupce, do města. V noci, když dostali znamení, ževojsko
stojí pod hradbami, pobili stráže a otevřelidvě brány. Měšťanéneměli ani kdy myslet
na obranu. Obě tato města opevnili a měli v nich oporu a útulek kořistných jízd po
západním Slovensku.
R. 1433 se vypravili Táboři (700 jízdných, 8000 pěších, s 300 vozy) také na Sloven—
sko, ale jinudy. Měli namířeno na bohatá města báňská. Vedl je kněz Bedřich ze
Strážnice a Jan Pardus z Horky. Táhli po polsko-uherských hranicích, odstraňujíce
sekyrami a ohněm záseky, jimiž polský král Vladislav jim zahradil cesty. Vrazili do
Spiše, znenadání se zmocnili Kežmarku, zajali magistrát a propustili za velké vý
kupné; město vydrancovali a pak zapálili. Týmž způsobem hospodařili v celém Spiš
sku i ve Spišské Kapitula. Tamní probošt Jiří zemřelv Praze ve vězení. Nejvíc za
kusily jejich hněvu sídla řeholních osob. Nejvýznačnější kláštery v severním Sloven—
sku byly dva kartuziánské: Lechnický a Lapis Refugii nad Kysucou, pak cisterciácký
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v Štiavniku; zbyly z nich zříceniny. Za Jiskry nějaký čas živořily, za Aksamita &
Talafusa zašly úplně. Z tamních městeček byla zloupena: Sobota, Hrádok, Svatý
Mikuláš, Levoča, Ružomberok. Pak se obrátili na jih údolím Turce. Svatý Martin
shořel i s privilegiemi. Poplenili Prievidzu a okolí Kremnica; města samého, proslu
lého ražením dukátů, nedobyli. Pevně se usadili "vRužomberku a ve Velkých Topol
čanech, jež se staly oporou jízd a skladištěm kořisti až do bitvy u Lipan.
Čapek ze San pomáhal r. 1433 Vladislavu, králi polskému, v boji proti Německému

“2řádu a dospěl až k moři Baltskému při ústí řeky Visly, což bylo okázalým způsobem
oslavováno. Dvě stě bojovníků bylo pasováno na rytíře, mnozí si nabrali do láhví
mořské vody na důkaz, že husitské vozy dospěly až na konec souše a jen moře za—
razilo jejich postup. Vzpomínáno bylo i Přemysla Otakara II., jenž před 200 lety
v těch krajích pomáhal Německému řádu panství zakládat, jež oni, jako spojenci
Poláků, vyvracejí. Po příměřímezi králem Vladislavem a řádem vraceli se Sirotci
do vlasti, vedouce si vítězoslavně živého velblouda, jejž mimo jiné dary dostali od
krále Vladislava. V říjnu dorazili k Plzni.
Když byla v Praze od basilejských poslů vzbuzena naděje, že kalich bude povolen,

_ žádali husité, aby se smělo pod obojí podávat nejen v Čechách a na Moravě, ale'1ve
Slezsku a Polsku, kdekoliv si toho milovníci kalicha budou přát. Strana podobojí se
tedy usnesla, že stůj co stůj třeba dobýt Plzně, jež byla baštou římské církve v Če
chách, aby alespoň v království byla zjednána výluěná vláda kalichu. Plzeňští zvě
děvše, co je čeká, žali již začátkem července na polích obilí a sušili je doma. V po
lovici července r. 1433 se utábořila pod hradbami první vojsko, pak přitáhl Prokop
Holý a Pražané. Celkem obléhalo Plzeň pět husitský'ch vojsk se 40 děly; šlechta se
obléhání nezúčastnila. V Plzni se zavřelo mnoho katolického duchovenstva i kato
lické šlechty. Poněvadž se posádka statečně hájila a koule, jimiž bylo na hradby

stříleno, působily jen malou škodu, ustanovili se vůdcové husitských vojsk, že město
„vyleží“, to jest že umoří posádku hladem.
Záhy však začalinedostatkem strádat jak obléhaní, taki obléhající. Okolíbylo v krát—
ké době vyjedeno &.vojsko se musilo za pící rozbíhat daleko široko. Drahota byla .
veliká; místy jedli lidé i bukvice a dubové listí. Tu poslal Prokop 2000 bojovníků na
spíži do Bavor. Když se však vraceli, byli přepadeni, vše jim bylo pobráno &většina
pobita. Z toho vzniklo v ležení pod Plzní vzbouření.Prokop byl od výtržníků do krve
zraněn, takže rozezlen odešel se do Prahy léčit s úmyslem, že se k vojsku již nevrátí.
To sestalo koncem září.Asipo dvou týdnech tam dorazili Sirotci od Baltu s velbloudem,
což obléhajícím opět na časdodalo mysli a síly. Ale Čapek Prokopa nenahradil a s vel
kým tím vůdcemjako by sebyly odpolníchbratrstev rada i štěstí odvrátily. Nejenžene
mohli Plzně dobýt, ale obleženíučiniliještě přednovým rokem 1434výpad a zajali i vel
blouda, jejž vítězoslavněuvedli doměsta. Tlupy bojovníků, jež se rozbíhaly od Plzně za
výživou a venkovanům braly od úst poslední sousto, byly-odpánů přepadány a pobí
jeny. Lid to přijímal s povděkem, poněvadž v nich už viděl jen zemské škůdce.
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Boj 0 Plzeň byl sledován od okolních zemí s nemalým zájmem a otcové basilejští uči
nili sbírku ve prospěch obleženého města, neboť uhájenim Plzně uhájila i římská cír
kev v Čechách kus svých bývalých práv. Přibík z Klenového, jeden z husitských
hejtmanů, vrátil se tajně k jednotě církve a s pomocí katolických šlechticů dopravil
na jaře r. 1434 do obleženého města dvakrát několik set korců obilí, čímž jeho
vyhladovění bylo zmařeno; pak se zavřel na své tvrzi ve Stříbře. V květnu bylo
v Plzni už jen 600 obhájců a měli prý jen dva koně, když tu udeřila hodina vysvo
bození.

V zemi nastalo velké přeskupení stran. Šlechta bez rozdílu náboženství utvořila
v dubnu 1434 Panskou jednotu, k níž přistoupilo i Staré Město pražské; 6. května
bylo donuceno i Nové Město pražské k ní se přidati. Při útoku na Nové Město byl
pobořen chrám Panny Marie Sněžné,kde táborští kazatelé vášnivě horlili proti mír
né straně Pražanů. Skoro dvě stě let stál památný ten chrám jako zřícenina, až za
čátkem 17. století byl obnoven, ač ne v původní výši. Již v prosinci 1433 byl na
sněmě zvolen zemský správce Aleš z Rýzmburka, kališník, jenž byl jen loutkou v ru
kou mocných Vítkovioů, Oldřichaz Rožmberka, katolíka, a Menharta z Hradce, jenž
se potají vrátil do církve. Členové Jednoty se zavázali pomáhati sobě do těch hrdel,
aby byly v zemi obnoveny pořádek a pokoj. Vojenským rotám bylo poručeno, at' se
rozejdou a přestanou hubit zemi, jinak že s nimi bude naloženo jako s obecnými
škůdci. Tím byla polním bratrstvům vypověděna válka. Táboři a jejich spojenci
strhli ležení u Plzně, pod níž veškera jejich moc byla zahanbena, a táhli k Lipanům,
z místa potupné porážky vstříc úplné zkáze.
Tak skončilodesítiměsíční obléhání Plzně, nejpamátnější vedle dobývání Karlštejna.
Věrnost a statečnost Plzeňských byla od císařei papeže odměněna polepšením měst
ského znaku. Zikmund jim jej obohatil obrazem ukořistěnéhovelblouda a Pavel II.
do něho vložil dva křížempoložené klíče, odznak to papežské moci. Památku na toto
obhájení slavili zvláštním svátkem, o němž v starodávné zbroji vytáhli vojensky
z města na náspy, kdež obdrželi od duchovních požehnání; od r. 1784 se konala slav
nost jen v chrámě.
Na zprávu o dobytí Nového Města pražského opustila bratrstva Plzeň a táhla proti
pánům za vedení Prokopa Holého, jenž se k nim opět vrátil a vedl je do posledního
boje, sloučiv tak osud vlastní s osudem jejich, sdíleje se s nimi 0 válečnou slávu i tra
gický pád. Panské vojsko se sbíralo v ležení u Kačiny blíže Kutné Hory a páni se
vyhýbali rozhodnému boji, dokud nenabyli značné převahy, aby si vítězství zajistili.
Táboři se hnali od východu k Praze. U Lipan jim však vkročilo v cestu panské vojsko
a tak došlo v neděli 30. května 1434 k památné bitvě. Páni měli 19.000 bojovníků,
chráněných jedenácti řadami vozů. Vrchním velením byl pověřenDiviš Bořek z Mile
tínka, zkušený válečník, kdysi vůdce Orebitů, pán na Kunětické hoře. Táboři měli
10.000 bojovníků a šest řad vozů. Bojiště bylo rovné, mírně k severu skloněné, roz
dělené mělkým úvozem. Táboři, kteří zaujali vyšší polohu, měli sice o polovinu méně
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bojovníků, ale vynikali ovikem a otužilostí a byli vedeni znamenitými hejtmany,
takže vítězství nerozhodla moc a síla, nýbrž důmysl a válečné lest.
Bitva. začala hrubou střelbou z vozových hradeb stojících na dostřelproti sobě a toto
kulobití trvalo nějakou dobu. Tu dal Mikuláš Krchlebec panskému předvoji tak se
pohybovat, jako by byl uveden ve zmatek. Obořilse lichým útokem na hradby Ta
borů, a když bylo do nich opět ze všech děl vystřeleno, dal se na zdánlivý útěk smě
rem západním &skryl se za strání v úvozech auz'úžlabinách. Ostatní vojsko panské
napodobilo též útěk dolů do roviny směrem severním, a to tak věrně, že se Taboři za
nimi bez rozvahy pustili. Nejprve se za nimi hnali s celým svým vozovým parkem
s hlasitým troubením a hlučným voláním: „Hle, již běží, běží, zada.dávají. “ Konečně
nechali vlastní vozovou hradbu stát a vyskočivše z ní, stíhali nepřítele s“úmyslem,že
vskočí do vozů panských a zmocní se jich. Na.tento okamžik pani čekali. Pozorujíce,
že se Taboři od svých vozů s dostatek vzdálili, zastavili se. Krchlebec a oddíly jízdy
a hlavně čeleď Oldřicha z Rožmberka se rychle vetřely do opuštěných vozů. Taboři
byli převahou panského vojska se všech stran obklíčeni a tak se dopustili chyby, jíž
nebylo lze již nijak napravit. Byli jako hlemýžď "zbavenýsvé skořápky nebo želva
svého krunýře. To, co následovalo, nebyl boj, nýbrž nelítostně zabíjení. Všecka sta
tečnost bratří byla marná. Hlas Prokopův zanikal ve 'vřavě,až zasažen smrtícím ší
pem, klesl mezi ubité &raněné spolubojovníky. Nemnozí se prosekali železným kru
hem panského lidu, jako Čapek se San, jemuž to bylo vykládáno za zradu, a. dobří
lidé prý s ním proto neradi kvasili. Několik tisíc raněných .a. 1500 mrtvol krylo bo
jiště, někon tisíc upadlo do zajetí; z těch bylo druhého dne 700v stodolach spáleno.
Mezi propuštěnými na svobodu byl pan Roháč z Dubé, jenž zachoval život k hor
šímu dni.

Tak žalostně skončili Táborité &Sirotci, o nichž Eneáš Sylvius s nadsázkou píše. že to byli lidé
černí, otužilí sluncem &větrem, hrozných tváří. kteří žili v táboře okolo ohňů, orlích očí, nečesa
ných vlasů, rozcuchaných vousů, vysokých postav se hřmotnými údy &kůže tak tvrdé, žo meč
od ní jakoby od krunýře odskakoval. - U Lipan stálo 30.000českéhovojska, tehdy jistě nejvyovi
čenějěíhov celé E\rropě. Avšak místo aby dobývalo zemí &rozšířiločeský stát, místo aby sjedno
tilo československý národ. pustilo se samo do sebe &utkalo se v bratrovražedném boji
Všeobecně se uznává, že vláda palcátů &cepů musila v Čechách jednou přestat, že lípanský řez
byl nutný. Mírným husitům se však vytýká, že provedli onen řezpředčasně,že napřed měli vy
užít táborského vojska k vynucení příznivějšíchpodmínek na.koncilu v Basileji. Leč většina hu
sitů považovala již Tábor za překážku dohody s koncilem, nikoliv za zbraň k vynucení povol
nosti jeho. a rostoucí mravní rozklad polních vojsk. před nímž musil prchat i Prokop Holý, i ros
toucí odpor k jejichrzhoubám &k jejich tyranii rozhodnutí uspíšil.'“)
U nás zobecněl názor, že Lipany jsou hrobem české demokracie, jež tam byla poražena českou
aristokracií, to jest pány, kteří se proti bratrstvům spojili bez rozdílu víry. Na objasnění této
otázky uvádíme závažné slova nestranného dějepiscemh „Tábor, 0 nějž tu jde především.je Té,
bor od jara roku 1420počínaje, jenž pak po tři pětiletí zasahoval jako zvlašt mocný faktor do
vývoje současnéhodějinstva. A tento Tabor nebyl demokratickým ani v theorii ani v praxi. Svěd
kem korunním je tu předevšímPetr Chelčický,jenž někdy vl. 1424-15napsal proti kněžím tábor
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ským zvláštní traktát (O trojím lidu řeč),v němž jim důtklivě vytýká, že hlásí se také k běžné
mu, ale podle Chelčickéhonekřesťanskému názoru, že společnost lidská se dělí na trojí lid, t. j.
na tři vrstvy, tři třídy: duchovenstvo, šlechtu &lid poddaný, a lid poddaný že má obě vyšší třídy
prací svou živiti. Netřeba dovozovati, že tento názor je s ideálem demokratickým v nejhmbším
odporu. Je to názor v pozdním středověku vládnoucí. snažící se ne již (po příkladu sv. Pavla
v listu ke Korintským) pochopiti poddanskou masu Belskoujako organickou součástku lidské
společnosti, ale přiznávající jí toliko úkoly služebně nesvobody; k tomuto názoru zná se jak
Viklef, tak Hus; k němu znají se také husitští a.táborští Čechové. .. Že za takového stavu věcí
nemohlo býti žádné řečio tom, že by Táboři zamítali rozdíly stavů nebo vyšší správní postavení
šlechty, rozumí se samo sebou - opačné dohady nebo představy Palackého jsou zcela nepochyb
ným omylem. Již leták, vydaný v polovici září 1419,jímž agituje se pro veliké shromáždění na
Křížkách, chce osvoboditi zákon boží „s pomocí Pána Boha, krále, pánův, rytířóv a.panoší i vší
obce křesťanské; tedy v duchu plné hierarchie feudální. . .“
„Ještě výmluvnější jest ovšem, že vojsko Žižkovo, jak se z jeho vojenského řádu dovídáme, se
dělilo v ,.obec“ pánů, rytířů, panoší, měšťanů a snad i sedláků; bylo tedy přísněorganisováno na
stavovském principu, jenž v0j5ko „bratří“ rozděloval pečlivě podle míry urozenosti a sociální
příslušnosti členů . . . I/Leříci,že voje táborské i sirotčí od počátku do konce byly v rukou velitelů
nadrobné šlechty (výminkou i z vysoké) a v titulech dostávalo se jim a jimi navzájem bylo uží
váno vždy a všude čestných přívlastků feudálních ceremonielem zavedených. T. j. kníže byl
„z boží milosti“, pán „urozený“, rytíř .,statečný" atd. Žižka sám přijal po vítězství u Něm. Bro
du pasování na rytíře - krátce o tom, že Táboři dbali pečlivěrozdílů stavů, nelíšíce se v tom směru
v ničem od názorů době vládnoucích, nemůže býti pochybnosti.“m)
„A také postavení sedláků, sedícíchna gruntech svých pod panstvím Táborů, bylo právně totéž,
jako za jiných vrchností před tím i po tom, zcela v duchu theorie o stavu robotném, jenž má
vyživovati svobodné stavy vyšší - rozdíl byl jen v tom. že vývoj událostí zhoršil situaci sedláků
táborských &sedláků vůbec způsobem odedávna neslýchaným ; sedláci stali se předními obětmi
války. Nejen že Tábor od počátku (když ještě nedozněly pohádky chiliastieké o rajská budouc
nosti všech) vymáhal od nich platy a.dávky dříveobvyklé, ale válka, jako všude jinde za situací
podobných, dolehla právě na sedláky nejhroznějším způsobem . . . Sedlákům bylo sloužiti bojují
cím stranám kontribucemi peněžitými, dobytkem, obilím, obrokem nebo fůrami, jim bylo na roz
kaz nebo po násilném sehnání od statku účastniti se osobnětoho čionoho vojenského podniknutí,
často jen na loupež myšleného, jim bylo obávati se nebo dočkati vypálení gruntu &ožebračení
úplného, mstila-li druhá strana pomoc, kterou na vsi selské vynutila před tím strana. prvá. 
O výsledku, že sedlák odpykal vojny táborské nejvíce, že země byla_místy na míle zpustošena.&
vypálena, jsou všecky zprávy ve shodě úplné.“
„Nedivno,"') že selský lid, pokud nezvojančil úplně ve vojscích táborských &nenaučil se žíti z lu
pu &zabíjení, poznal konečně, že je přední obětí tábor—skýchválek &odvrátil se od bratří úplně.
Jméno „bra “ bylo beztoho již jen prázdným ohlasem lepšíminulosti; vojska „bratří“ plnila se
řemeslnými násilník-y všeho druhu, i z ciziny příchozími, a slovo Tomkovo, že šlo o loupežné &.
vražedné dráby, skrývající se pod jménem božích bojovníků, není asi daleko pravdy. Země,jež
pokrývala se čím dál tím větším počtem vypálených vsí a.měst, místy pustla, hlad i mor počal
provázeti stálé zápolení válečné - je znamením, že mravní a rozumové síly národa nebyly jeětě
vyčerpány úplně, dovedli-li ostatní Čechové sjednotiti síly své, aby dalšímu neštěstí učinili ko
nec. . . Tak došlo k Lipanům; - píše-li se ještě dnes, že u Lipan byla poražena.demokracie čaká,
víme již bezpečně, že je to omyl zaviněný nesprávnými představami Palackého.“
„Výsledky válek husitských byly, jak se uznává obecně,nejzhoubnější právě pro sedláka. V sou
vislosti těch poddanských &od má důležité místo i plné vyvrácení panství církevních. Jejich
množství a rozsah přispěly jistě především k zesvětačení církve &vzbudily právem odpor; nej
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stinnější stranka jejich byl papežský fiskalismus, jenž z nich dovedl těžiti čím dál tím bezohled
něji i časté zadávání beneficií cizincům. Ale naproti tomu třeba vzpomenouti, že statky bývaly
jaksi tichou rescrvou moci královské, jež považovala se za vrchního vlastníka jejich, že to byl
pražský arcibiskup doby Václava IV., jenž pro rozšířeníprav poddanských projevil porozumění
největší, že po příkladu jeho celá.řada velkých dominií biskupskýcha klášterních jala se rušiti
staré pravo selskéhoodúmrtí; je také známo jinak, že „pod berlou“ se poddaným vedlo poměrně
nejlépe; sam duchovní nemohl přecezcela zapomínati na příkazy křetanské lásky a shovívavosti;
na statcích duchovních najdeme také v té době nejvíc pokroku správního a tuším i technicky
hospodářského.Ve válce a po válce octly se zničené církevní statky většinou v rukou panstva 
od té doby teprv mohl vzrůstati v zemi velký panský velkostatek. jehož naroky se na poddané
utužily. - Posun v majetku a vlivu mezi stavy zemskými jím způsobený byl nemenší než v době
konfiskací pobělohorských. .. a výsledek, že totiž revolucí stali se právě pani mocnějěími a pod
daný lid zévislejěim, byl v ironické protivě k tomu, co plnilo sny Tábora. vznikajícího. I jiný
důsledek, jenž souvisel s převratem, že panská. šlechta nabyla vůči koruně moci nebezpečné, ne
byl na prospěchstátnímu životu v budoucnosti.“ Tolik historik Pekař.

Bitvou u Lipan byla smetena polní bratrstva s dějinného jeviště nejen v Čechách, ale
i na Slovensku. Zděšení pohromou vydávali velitelé posádek pod smlouvou nebo za
náhradu města, jež tam drželi a.opouštěli zemi. Některé oddíly se tam udržely až do
časů Jiskrových. V zářír. 1435dobývali klášter Sv. Bcňadika nad Hronom. Obhájci
po zoufalé obraně, pokud neprehli, byli pobiti, vše rozchváceno, budovy vypáleny.
Brzy si jej mniši opět upravili k obývání. Husitské jízdy na Slovenskou zemi těžce
dolehly, myšlenkověvšak byla husitským hnutím sotva dotčena. Jediný kněz na Slo
vensku, Jan Laurin, kanovník nitranský, odchovanec pražské university, měl r. 1419
proces pro hájení husitského kacířství, a též ten se ho zřekl.1“)
Po bitvě u Domažlic odebral se Zikmund s hloučkem uherských jezdců do Italie, kdež
dosáhl v listopadě r. H31 koruny lombardské &.po těžkém vyjednávání s tamními
městy dospěl konečně jak zmítaný vrak do' Říma, kde byl 31. května 1433od Euge
na IV. korunován na císaře.Tento výjev je zobrazen na.měděnébráně svatopetrské
ho chrámu.
Jednání mezi Prahou a Basilejem bylo velmi nesnadné a vleklé, poněvadž koncil ne
mínil husitům povolit hierarchie, t. j. arcibiskupa a biskupů, a nechtěl se výslovně
zřícirozchvaceného církevního zboží. Pani &.města si však dali držení těchto úchvatů
potvrdit od krále, ať si říká,koncil cokoliv. V červnu r. 1436 se sešel v Jihlavě český
sněm, na němž byli zastoupeni i Moravané. Byl přítomen císař Zikmund, jeho zeť
Albrecht, četné duchovenstvo a plnomocníci basilejského koncilu, jejichž vůdcem
byl francouzský biskup Filibert. Bylo voleno katolické město blízko českých hranic,
aby jednaní nebylo rušeno, poněvadž Čechy ještě nebyly uklidněny a některá. města
jako Tábor a Hradec vzdorovala. Za slavnostního sezenína tamním prostranném né
městí byla vyhlášena kompaktáta a legáti sňali s husitů klatby. Jednání se neobešlo
bez sporů a.hádek o kostely a pravomoci. Bylo zjevne, že kompaktáta byla ujednana
z nutnosti jakéhokoli smíru.
Kompaktáta jsou pražské články, k nimž koncil přidal nějaká omezení,aby je zbavil
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bludného obsahu. Předně byl povolen kalich, ale duchovním bylo nařízeno,aby věří
cím připomínali, že celý Kristus jest přítomen pod každou z obou způsob. Bylo zaká
záno připouštět k přijímání dítky, utrakvisté však jim podávali pod obojí způsobou.
Konečně nový obřad měl být omezen jen na kostely, do nichž právě byl zaveden, &
neměl být uváděn do kostelů, jež tehdy držela strana římská. - V druhém článku
kompaktát se nařizovalo stavování a trest-ání veřejných hříchů s dodatkem, že se to
má dít skrze ty, kterým to přísluší,t. j. vrchnost duchovní nechť trestá hříchy osob
duchovních, vrchnost světská osob světských. Táborští bratří se všichni cítili povo
láni k stavování hříchů ohněm a mečem. Slovo Boží mělo být svobodně hlásáno od
kazatelů schopných a schválených,rozumí se od biskupa.V katolických kostelích vy
kládá křesťanské učení jcn biskup a koho on ustanoví. —Poslední článek pravil, že
duchovní mohou být správci církevního zboží,cožvždy bývalo, poněvadž vlastníkem
je církev. Důležitější však bylo to, o čem se mlčelo, to jest, kdo co uchvátil, to měl.
Kompaktáta měla dva podstatné nedostatky, že totiž nepovolovala husitům hierar
chie a nedosáhla papežského schválení. Kališníci si zvolili Rokycanu arcibiskupem,
Martina Lupáče a Václava z Mýta biskupy, a žádali za jejich vysvěcení. Ale král Zik
mund, koncil a Rožmberkové byli v té věci zajedno, že se arcibiskup husitské straně
povolovat nemá. Koncil tedy odkládal, Zikmund zjevně do Basileje psal, aby Roky
cana byl potvrzen, potají však vybízel koncil k neústupnosti. Zikmund myslil, že ča
sem dosadí v Praze arcibiskupa strany římské, jenž by světil &spravoval duchoven—
stvo obojího obřadu, a že vůbec odklady a vytáčkami se mu podaří to, čehonedosáhl
zbraní, že totiž husitství úplně vyhladí. Císařopíraje se o nejmocnější panské rody,
jež zůstaly církvi věmy, a o Příbramovu mírnou stranu husitů, jež byla spokojena
s tím, co se podávalo, byl by povalené biskupské stolce opět vztyčil, ale brzká smrt
mu provedení plánu nedopřála &jehonástupcové pro nové bouřenebo neschopnost
církevní poměry v Čechách napravit nedovedli. Země zůstala. bez pastýře, stolec pro
slavený sv. Vojtěchem byl skoro půldruhého století osiřelýa náboženský stav naší
vlasti se utvářel nanejvýš kormutlivě.
R. 1431na hod Boží vánoční zemřelna roudnickém hradě arcibiskup Konrád z Vechty
jako 801etý stařec, jenž byl po deset let kališm'kům světil kněží, a oni neměli tolik
diplomatické prozíravosti, aby si od něho zavčas dali vysvětit několik biskupů, tak
si sami zřídili vlastní kališnickou hierarchii a žádali koncil jen o uznání a potvrzení
vlastní správy již vybudované. Nechavše Konráda zemřítbez nástupců vúřadě, stáli
tu husité bez biskupa jako stádce bez pastýře, a jejich žáci musili podnikat svízelnou
pouť ik dalekým biskupům a doprošovat se kněžského svěcení,jehož se jim dostalo,
když slíbili, že nebudou podávat z kalicha.
Papež Eugen IV. potvrdil mír mezi husity &okolními národy, kompaktát však ne
potvrdil, a tak nebyly trvale zaručeny ani ty výhody, jež koncil poskytl. Jako před
loha odhlasovaná sněmem potřebuje podpisu presidentova nebo králova, aby nabyla
zákonné platnosti, tak i kompaktáta ujednaná od církevního sněmu vyžadovala
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schválení papežova, aby se stala trvalým emírem mezi husity a církví. Bez tohoto
schválení byla kompaktáta jen příměřím,jež Pius 11. r. 1462vypověděl.
Též sněm basilejský si pi'isvojoval nejvyšší moc v církvi a.vyvyšoval se nad papeže,
s nímž se proto dostal do sporu, a Eugen IV. koncil basilejský r. 1437rozpustil. Hrstka
účastníků hlavně vlivem francouzských prclátů vBasilcji setrvala a zvolila dokonce
vzdoropapeže, Amadea Savojského, ještě laika. Zbytek koncilu však tím upadl v ne
vážnost. R. 1447 byl rozehnán a vzdoropapež Felix V. se podrobil Mikuláši V. a jej
odprosil. Tak žalostně skončil basilejský koncil a na kompaktáta, jeho dílo, padl těž
ký stín papežské nedůvěry a nepřízně.Husité měli znamenité hejtmany, kteří dobyli
slavných vítězství, marně se však ohlížíme po prozíravých diplomatech, kteří by do
vedli tak skvěléúspěchyzužitkovat, zajistit mír avymoci podmínky, potřebné k zdár
nému vývoji strany.

Hlavní zisk z husitských bouří mělo měšťanstvo &šlechta. Velkého rozmachu se dožila i česká
národnost a řeč.Národnoqu hranice ustoupila daleko k hranicím zemským. Pás německých
měst s českými menšinami se táhl hlavně podél Krušných hor. Německézůstaly Chebsko, Loket
sko, severočeskévýběžky a některé ostrovy na pomezí moravském. Počeštily se i České Budějo
vice (1447),Český Krumlov, Prachatice, Vimperk, Žatec, Litoměřice,Teplice, Ústí nad Labem,
Plzeň (1460).Zikmund potvrdil husitům požadavek, aby žádný Němec nebyl dosazován na úřa
dy a aby se neusazoval v městě, není-li podobojí. Výjimka byla učiněno.na př. v Kutné Hoře
k vůli hornictví. Denis poznamenává, že přesevšechny pokroky Slovanů bylo v Čechách mnoho
Němců, zvláště ve městech.1“)
Toto přiostření národních protiv &.náboženské rozpoltění českého národa zasadilo těžkou ránu
českému státu. Po celou dobu husitských bouří, to jest po 17let, byl český stát rozlomen na dva
kusy, část ovládanou husity a část, jež uznávala krále Zikmunda. Toto zející rozštěpení vystou
pilo znovu na den ke konci panování krále Jiřího z Poděbrad. Píše-li se, že spor s husity vyhrál
papež, je tomu rozuměti tak, že husitům přeszačáteční úspěchy nestačily síly na to. aby trvale
dosadili na český trůn domácí husitský rod a aby zabránili roztržení českéhostátu; kalich však
&rozebrané statky si uhájili. Přesto slynuli Čechové dlouho zálibou &.zkušeností v umění váleč
ném, v němž se doma mládež záhy cvičila, učío se točit vozy podle návodu Žižkova, &čeští bo
jovníci a v Čechách najati rotmistři plnili všechna okolní bojiště po více než sto let.
Kulturní ztráty způsobené husitskými válkami nelze ani odhadnouti. Bylot zbořenoněkolik set
kostelů; také proto je naše zemětak chuda na stavitelské památky románskéhoslohu. Posvátné
budovy, jež naši vlast zdobily, ji nyní svými rozvalinami ohavily, což zvláště platilo o hlavním
městě Praze. Klášterů bylo zpustošeno přes 170. Kdo odhadne pohromu, která tím postihla po
klady umění malířského, sochařského a klenotnického, kdo ocení škodu způsobenou zničením
klášterních a kolejních knihoven? Vždyť tehdejší knihu musil neúnavný mnich psát &opisovat
i několik let. Vyšehradský kodex, jenž ty hrůzy přetrval, se cení na 30-50milionů Kčs. Naše
liberální historie se tímto thematem nerada zabývá a vyhýbá se mu.
Těžce poškozena byla husitstvím naše katolická tradice; vždyt jeětě Hus se hájil běžnou tehdy

W větou, že žádný Čech dosud nebyl shledán kacířem,poněvadž usvědčenía trestání kacíři bývali
(radice. cizí přistěhovalci. Leč působení Husovo, jeho odsouzení a upálení. křižáckévýpravy. zrušení těž

ce dobytých kompaktát (1462)naplnilo část národa našeho hněvem proti římské církvi a proti
papeži. Tento hněv vehnal husity pod prapor Lutherův a nyní neustálým ohříváním dávných
sporů a křivd, líčením husitů jako božích bojovníků za svatý zákon, nepoctivým skreslováním
a ostouzením římskéstrany staly se naše dějiny kalnou studnicí protikatolického záští. I Poláci
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vedli v 15. století dlouhou válku s Německým řádem, tedy také do jisté míry s církevní mocí.
Oni však válku vyhráli, papež rozhodl v toruňském míru (1466) v jejich prospěch a Poláci si
uchovali neporušené katolické dějiny, čili katolickou tradici podobně jak národové románští.
U nás byl učiněnjak v mnohém jiném i v této věci jen krásný náběh.

Píše-li se, že husité své síly přecenili,že válkami byla země silně vylidněná, třetina
zhubena, zemanstvo zdecimováno,stát rozvrácen, universita upadla, vzdělaných mu
žů ubývalo,15“)že zisky byly strašlivě zaplaceny,157)že byl podlomen šťastný a slibný
rozvoj národa ve chvíli, kdy se vyzbrojil a vyrůstal k pravé velikosti,“B)třeba k tomu
jen přisvědčit. Historie minulého století nanesla na husitskou dobu mnoho líčidla &
laku; ale ani život, ani věda nestojí a v posledních letech se ozvaly i s nejvyšších míst
hlasy střízlivější.

ZIKMUND. (1486-87)

Na Staroměstském náměstí stálo připravené podium, ověšené vzácnými sukny, a
26. srpna r. 1436vystoupil na ně král Zikmund se svým dvořanstvcm a posadiv se na
vyvýšeném trůně v císařském úboru a s českou korunou na hlavě, přijímal přísahu
věrnosti od zástupců prořídlého měšťanstva. Korunovaci u sv. Víta r. 1420 a toto
skládání přísahy na Starém Městě dělila dlouhá mezera naplněná záplavou krve a
požárů. Po čtyřech dnech dosadil král podle starého obyčeje na všech třech radnioích
nové konšely, vybral je však vesměs z nejmírnější strany Příbramovy, která se spo
kojovala. jen s kalichem a obecné církvi vycházela co nejvíce vstříc. M. Jan Příbram
byl farářem u sv. Jiljí. Sešel se i zemský sněm a král obsadil konečně opět zemský
soud, na němž zasedali před válkou výlučně páni, nyní se však na něm domohli vedle
dvanácti pánů osmi míst i rytíři, všichni ze strany katolické nebo Příbramovy. Nej
vyšším purkrabím se stal Menhart z Hradce.
Ze Žitavy se vrátila po dlouhém vyhnanství svatovítské kapitula, nepatrné to trosky
četného kdys duchovenstva. Zikmund ji opatřil nejnutnějšími prostředky k výživě
a tak opět započaly katolické bohoslužby na hrobech svatých dědiců &,králů, ovšem
bez lesku a nádhery dřívějších dob. Tak vznikly v Praze dvě konsistoře, hořejší
u sv. Víta, kde kapitulní děkan spravoval stranu pod jednou; žáky jí světil biskup
olomoucký. U chrámu týnského sídlila konsistoř dolejší, skládající se z mistrů a praž
ských farářů; její děkan slul administrátor a. řídil stranu pod obojí. Král jmenoval
administrátorem Křišťana z Prachatic, stoupence Příbramova, a odstrčený Rokyca
na, horlivý husita, byl nucen se uchýlit na Kunětickou horu. Vrátila se též prořídlé
bratrstva řeholníkůa zařizovalasi skromný život ve zřícenináchsvých klášterů: mino
rité, dominikáni, johanité, servité, svatojirské jeptišky. Též do některých rozvalin
venkovských klášterů se vracely zbytky řeholníků, kteří přečkali bouře.
Za velkého sběhu byl (1437)opět slaven den svátostí, jež v kapli Božího Těla ukazo
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val biskup Filibert. Za přítomnosti dvora, obojího kleru a četných poutníků bylo
ohlášeno česky, latinsky, uhersky a německy, že Čechové a Moravané, přijímající tělo
a krev Páně pod obojí způsobou, jsou věrní křesťanéa praví synové církve. Tím měla
být smy-tas českého jména hana kacířství. Toto prohlášení bylo vyryto zlatým pís
mem na jednu kamennou desku česky, na druhou latinsky a obě byly zazděny nad
vchodem kaple Božího Tělam)
Sněm povolil králi též daň na vybavení královského zboží z rukou pánů. Zikmund
však jí k nemalému překvapení užil k něčemu zcela jinému. Jak bylo za dlouhých
válek mnoho hradů zbořeno, tak byly zase jiné vystavěny. Poněvadž však neměly
k sobě příslušných zboží, stávaly se sídly loupežné chasy. Za část sešlých peněz Zik—
mund tyto hrady kupoval, dobýval jich a srovnával se zemí, na př. hrad Kalich, zbu
dovaný od Žižky nad Litoměřicemi.Za ostatek berně najal zbytky táborských rot,
jež se na různých tvrzích držely, a vypravil je pod Jamm Jiskrma z Brandýsa do
Uher proti Turkům, ne bez vedlejšího úmyslu, aby Čechy úplně vyčistil od nepokoj
ných živlů.
Podrobil se i Tábor. Císařjej povýšil na svobodné město královské, potvrdil mu roz—
sáhlou država osmi čtverečních mil, skládající se ze zboží kláštera louňovického a ji—
ných církevních ústavů. Měšťanépak si vyžádali do městského erbu znak samého cí
saře, dvojhlavého černého orla, vyznamenání, jakým se nemohlo pochlubit žádné
české město. Velké privilegium bylo Táboru dáno roku 1437 „v den obrácení sv.
Pavla" a revers zlaté pečeti, představující bránu města Říma, nese obvyklý nápis:
Roma caput mundi regit frena orbis rotundi.1“0)Konečněpřestalvzdorovat i Hradec
Králové, odkud byla vypuzena nesmířlivástrana, vedená knězemAmbrožem, a v od
poru proti Zikmundovi setrvával už jen pan Roháč z Dubé na Sioně, táborský hejt
man z panského rodu Hronoviců.
Sebrav houf Táborů a Sirotků usadil se s nimi na pevném hradě Sionu jihozápadně
od Kutné Hory a činilodtud výpady do širého kraje, zvláště však číhal na stáda volů

. a náklady vína, jež byly posílány z Uher do Prahy k Zikmundově císařskétabuli. Pan
Roháč zajímal povozy i stáda, dopravoval je na svůj hrad a hodoval se svými bojov
níky královsk'y. Zikmund vzplanul proti výtržníkovi náramným hněvem & žádal
sněm, aby proti Roháčovi jako zemskému'škůdci byla svolána hotovost. Většina ry—
tířstva však namítala, že pan Roháč je jen škůdcem císařovým,ten ať vede proti ně
mu válku sám nevlastní výlohy. Nejvyšší hofmistr Hynek Ptáček z Pirkštejna oblé
hal Sion s Pražany a některými pány již od května r. 1437.Nastavěl kol dokola věží'
a bašt, z nichž lupičske'sídlo ostřeloval; z počátku však víc škod utrpěl než způsobil.
Obdržev další posily, dobyl 6. zářípo čtyřměsíčnímobléhání Sionu lstí. Vyčkav prud
kého větru vanoucíhó z ležení k hradu, dal Ptáček naráz vypálit všechna děla, takže—
Sion byl za krátkou chvíli zahalen v mraky dýmu a sloupy ohně. Hofmistrův lid vsko—
ěilnepozorovaně do příkopu a po žebříchvylézal na valy. Na poplach strážných zvedl:
se pan Roháč od stolu, chopil se meče a na hradbách a náspech se strhl krutý boj.,

190



Vůdce však s 52 druhy byl zajat, jiní zahynuli; část se hájila do noci a pod její zášti
tou se spasila útěkem. Sion vzplanul .ohněm, svítě jako děsné pochodeň daleko do
polabské roviny. Pak byl zbořena srovnán se zemí. Tak byla udušena poslední jiskra
vzdoru proti králi. Když byl pan Roháč předvedenpřed Zikmunda, volal, ať mu vy
loupou oči, že nechce nešlechetného císařeani vidět. Ten mu však připravil něco hor
šího. Nejprve jej dal zmučit a 9. září byli všichni zajatci oběšeni na Staroměstském
náměstí na trojpatrové šibenici,nejvýš pan Roháč v červenémrouchu se zlatým pa
sem a v pozlacených poutech, na nižším patře tři znamenitější jeho pomocníci, na
nejnižším ostatních 48; byl to jakoby dozvuk Lipan.
Šeredná, poprava uprostřed města vzbudila mezi lidem s nešťastníky soustrast a ve
východních krajích propukla nespokojenost v branný odpor. Vtom se císařrozne
mohl a cítě, že se přiblížilkonec jeho života, dal zavolat do Prahy zetě Albrechta. Ne
moha se ho dočkat, vypravil se 11. listopadu s celým dvorem mu vstříc, jsa nesen
pro dnu v křesle pod zeleným věncem, v císařském rouchu, a provázen jsa několika
sty pěších a jízdných. Se zetěm a dcerou se setkal ve Znojmě. Vřelýmislovy tam vy
bízel české a uherské pány, aby přijali Albrechta a Alžbětu za své pěny a jeho dědice,
pamětlivi jsouce dávných úmluv a prozírajíce k prospěchu vlastních zemí, jež se pod
společným tak ctnostným a moudrým panovníkem tím snaze ubrání proti Turkům.
J ako sedmdesátiletý stařec skončil Zikmund ve Znojmě svůj pohnutý život v pod
večer 9. prosince, sedě na trůně v císařskémomátě a s korunou na hlavě, jsa právě
na mši svaté. V Čechách, ve své vlasti, se nechtěl dát pochovat, jsa si vědom, že
u většiny naroda není v lásce, a maje v paměti, jak naložili s tělem jeho bratra Vacla
va. Proto si dal už dávno připravit hrobku ve Velkém Varadíně u nohou sv. Ladi
slava.
Zikmundem vyhasl rod Lucemburský, jenž dal naší zemi čtyři krale; z těch byli tři
zaroveň kréli německými a dva římskými císaři.Václav IV. a Zikmund dali utratit
každý jednoho Jana. Václav sv. Jana z Nepomuku pro mlčení,Zikmund Jana Husa
pro bláhové mluvení. Václav rozpoutal dlouholetou netečnosti husitské bouře, Zik
mund se je snažil dlouholetým bojem zdolat. Povahou připomínal svého děda Jana.
Byl vzdělán nad soudobé panovníky; s poddanými různých národností mluvil v je
jich mateřštině. Byl vlídný, každému vykal, přitom byl žertovný a vtipný. Jeho víra
byla hluboká., zbožnost upřímná,.Když jej Prokop Holý (r. 1429)v Bratislavě vyzval,
aby přestoupil k husitům, oni že ho budou bránit proti všem nepřátelům, náramně se
rozhorlil a doklédal Bohem, že chce raději zemřít nežli ve víře pochybit. Jeho chyby
byly sklon k rozmařilosti a nevybíravost v prostředcích. Přes 30 let byl v popředí
evropských dějin, jsa postaven před několik těžkých úkolů, na něž jeho síly nestačily.
Jeho největším úspěchem je svolání dvou koncilů a odstranění dvojpapežství. Dědic
českého trůnu obnovil jednotu ve všeobecné církvi, ale svých českých poddaných
k této jednotě mocí přivésti nedovedl a rozumnými ústupky nechtěl; zemřel, zane
chávaje české poměry církevní neurovnané a zemi bez biskupa.
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R. 1415udělil Bedřichovi Hohenzollemskému marku braniborskou amnoho českých
lén v německé říšizastavil. Jako král uherský zastavil Polsku 14spišských měst (1414
až do 1771).U Nikopole byl r. 1396 poražen od Turků. Benátčané se zmocnili Dalma—
cie s přilehlýmiostrovy. Slavný rod lucemburský zmizel s evropského jeviště a ustou
pil Habsburkům, kteří byli po prvním náběhu od Lucemburků zatlačeni a zastínění.

ALBBBCHT. (MH-39)

Vymření Lucemburků bylo pro náš národ neštěstím, poněvadž přijetím Albrechta,
jenž byl zároveň králem uherským a německým, bylo málo naděje, že by nová dy
nastie, kotvící pevně v zemích alpských, hluboko zapustila kořeny v Čechách, čili že
by u nás zdomácněla, s národem srostla &.cítila, sloužila jeho všestranným potřebám
&zastávala jej navenek. Dějinný osud našemu národu nedopřál, aby se vzmohl na
svůj vlastní královský rod a proto od té doby vane z našich dějin jakoby dech osiře
losti. Naši předkové konec konců Habsburkům a Lotrinkům do značné míry přivykli,
ale pravé lásky a vřelého cítění mezi nimi nebylo. Naše země se ponenáhlu vpravo
valy do smutného úkolu říšských provincií, země, jejichž hlavní město Praha byla
v pravém slova smyslu první císařskou residencí v krajích zaalpských. Mimoto jc
proud českých dějin od vymření Lucemburků až do konce středověku (1526) neklid
ný, hladina veřejnéhoživota je jako po prudké bouřizmítána silnými vlnami, na trů
ně se rychle střídají panovníci z různých rodů.
Vévoda Albrecht, jenž již od r. 1424 vládl jako markrabí na Moravě, byl od pánů &.
Pražanů zvolen za českého krále v Praze hned v prosinci (1437),rytířstvo však 8.vět
šina venkovských měst, strana to horlivě husitská, zvolila v květnu r. 1438 na Měl

Nadaci-MJníce za krále Kazimíra, 13letéhc bratra polského krále Vladislava III. Strana rakous—
KW' ká si však pospíšila &29. června korunovala svého kandidáta u sv. Víta. Obřady vy

konal olomoucký biskup Pavel z Milčína.Nový český král byl vysoké a silné postavy,
málomluvný a vzezření přísného, povahy šlechetné & slovu věrný. Byl, jak praví
Bartošek z Dráhonic, dobrý člověk, třebas byl Němec.
Národní strana sebrala pole a zesílena jsouc čtyřmi tisíci Poláků zaujala za vedení
Hynka Ptáčka z Pirkštejna pevné postavení u Tábora. Albrecht vytáhl proti ní se
svými stoupenci a s pomocnými sbory z říše.Pět týdnů se obě vojska u Tábora vzá
jemně pozorovala za střídavých výpadů a drobných půtek. Žádná strana se však ne
dala vylákat z vozových hradeb. Na zprávu o silném vpádu Poláků do Slezska strhl
Albrecht u Tábora pole a táhl proti ním, ale již v lednu 1439bylo sjednáno mezi ním
a Poláky prostřednictvím papeže Eugena IV. příměří.O zábavě masopustní ve Vrati
slavi spadl král nešťastně se schodů a zlomiv si nohu zůstal chromý. Příměřívyužil
k výpravě proti Turkům do jižních Uher. Mnoho tam však nepořídil. Na zpáteční
cestě se roznemohl na úplavici a zemřelnedaleko Ostřihoma 27. října 1439.Pochován
byl ve Stolním Bělehradě.
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Při tehdejším stavu evropské politiky přišlojeho úmrtí velmi nevhod, poněvadž naň
byly skládány velké naděje, jmenovitě že zarazí postup Turků do Evropy. Německá
knížata ve Frankfurtě shromážděná bolestně želela jeho předčasného skonu a podu—
najské země, jež on po prvé spojil pod svým žezlem v politickou jednotu, zůstaly
jakoby bez panovníků v době, kdy moudrých a statných králů měly nejvíc zapotřebí.

LADIBLA V POEBOBEK. (1440-1467)

Teprve v únoru r. 1440se narodil zesnulému králi v Komárně dědic Ladislav, zvaný
proto Pohrobek. Poněvadž uherské království, tísněné od Turků, potřebovalo silné
ruky, povolala většina uherských stavů již v lednu r. 1440na uprázdněný trůn pol
ského krále VladislavaIII . Vůdcem této polské strany byl rumunský šlechtic Jan
Hunyady, později proslavený hrdina v tureckých bojích. Polský král, teprve šest
náctiletý, ale nad věk vyspělý, přitáhl do Uher a došed uznání ve větší části země
usadil se v Budíně, jsa zároveň králem polským a uherským. Rakouská strana uzná
vala právo Ladislava Pohrobka. Nemluvně mající čtyřiměsícevěku bylo korunováno
ve Stolním Bělehradě. Vdova Alžběta se s ním usadila v Bratislavě &Uhry měly dva
krále a domácí válku. Velké množství vojenského lidu přicházelo z Čech do Uher &
vstupovalo do služeb té i oné strany. Čapek ze San sloužil na straně polské.
Alžbětanajala Jana Jiskru z Brandýsa, aby v Uhrách hájil práva Ladislava Pohrob
ka a aby zamezil polskému vzdorokráli vstup do země. Jiskra byl Moravan, katolík,
man pánů z Kravař na Všechovicíchu Bystřice pod Hostýnem.“l) Byl to kondotiér, '
jenž za žold sloužil nejprve Benátčanům, pak Zikmundovi proti Turkům. Alžběta
jej pověřila obranou nejdrahocennější části Uher, Slovenska, s horními městy a dvě
ma mincovnami v Kremnici a v Košicích. Shromaždištěm jeho žoldnéřů byl Ráb.
Nebyli to sami husité ani sami Čechové. Horní města, vdovský to úděl královny, mu
otevřelabrány dobrovolně,která se vzpírala, jako Krupina a Starý Těkov, byla vzata
útokem a zpustošena. V krátké době ovládl Jiskra celé střední a východní Slovensko
od řeky Nitry po Humenné a Tokaj. Obvyklým jeho sídlem byl hrad Zvolen, upro
střed báňských měst, často dlcl v Košicích. Spišský hrad svěřildrsnému Petru Aksa—
mitovi z Lideřovicna Táborsku, Rychnavu Janu Talafusovi z Ostrova na Chrudimsku.
R. 1442byl Jiskra jmenován kapitánem horních Uher a županem šaryšským. Pováží
bylo v rukou Pankráce ze sv. Mikuláše, straníka polského a J iskrova odpůrce. Alžbě
ta sídlila v Bratislavě, ta však po její smrti také přešla na stranu Vladislava Pol
ského.

Husité byli mistři v opevňování kostelů a klášterů. Středověkékostely bývaly bez
toho hrazeny; podle potřeby je obehnali náspem, opatřili baštami a pevnost byla ho
tova. Vnitřní okrasy a ozdoby odstranili; zevně namalovali nebo vytesali kalich, znak
tehdejších pánů Slovenska. Tyto kostely byly místy i po odchodu posádek zvány hu
sitskými; není však dokladů, že by tam nové kostely byli stavělilu) Důležitá pevnost
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Lučenec byl opevněný cisterciácký klášter sv. Štěpána. Některé staré hrady, zvláště
pohraniční, učiniliskoronedobytnými. Jmenovitě to byl Muráň, Spišskýhrad, Moldava
&j. Z některých byly vedeny podzemní chodby, jimiž se zásobovali nebo unikli do
bezpečí. Husité se zaryli do slovenské půdy jako krtci &pokryli ji četný-mipevnůst—
kami. Vedle báňských měst patřily J iskrovi Prešov, Košice, Bardijov, Kežmarok. J a
ko zástupce králův dbal o bezpečnost, vybíral daně a v Kremnici razil minci zlatou
a-stříbmou na jméno krále Ladislava. Jiskra sám jako katolík a ve službách katolic
kého krále klášterů šetřil, ale všude nedovedl zabránit pychu svých podřízených &
tak i v této době celé desítky kostelů &klášterů byly vyloupeny a zničeny.“3)
Jiskra panoval na Slovensku řadu let za neustáleho boje se sousedy,straníky polský
mi, Pankrácem, Mikulášem Komorovským, kapitánem spišských měst, zastavených
Polsku, a biskupem jagerským, později s Hunyadovci.
Mladý král polský a uherský Vladislav Ill. dlouho nepanoval. Padl u Vamy v boji
proti Turkům v listopadu r. 1444. S ním tam zahynulo dosti českých bojovníků, jež
najal známý nám kardinál Julián Cesarini. Zahynul tam s nimi. Nyní uznaly celé

. Uhry Ladislava Pohrobka, ale sněm v Budíně zvolil Jana Hunaydyho za zemského
správce. Jiskra, jenž byl pověřenhájením země proti Polákům, stal se nyní zbyteč
ným. Celékrálovství uznávalo Habsburka Ladislava. Jeho úkol byl splněn. On však
neustoupil &.zemský správce jej zatím musil nechat na pokoji. Teprve r. 1449 zvedl
proti němu válku, jež byla provázena na obou stranách velkými krutostmi. R. 1451
oblehl Hunaydy s vojskem asi 15.000silným Lučenec. Zničil podhradí, zbavil posád
ku vody, ta se však obávala vzdát se na milost a.nemilost. Bylo jich 500. Jiskra jeji
naděje nezklamal. Dorazil 7. září 5 5.000. Zemdlení obhájci učinili výpad, Hunyady
se ocitl v dvojím ohni a bitka skončila jeho překotným útěkem. J agerský biskup He—
dervári, jenž vedl předvoj, upadl v zajetí. Byl propuštěn za výkupné. Král Ladislav

. na naléhání uherského sněmu Jiskru úřadu zbavil. Aksamit se však vzepřel. Shro
máždil kol sebe mnoho propuštěných žoldnéřů - „Bratříků“ &ve Spišsku s nimi zle
řádil.Ale již r. 1455dosadil král Jiskru znovu na bývalý jeho Gad, aby mu byl opo—
rou proti mocnému Hunyadovi.
Čechové nedbajíce dědičných práv Pohrobkových a pominuvše polského prince Kazi-—
míra zvolili v červnu r. 1440 za krále bavorského vévodu Albrechta, jenž před lety
přebýval při dvoře krále Václava a uměl česky. Císař Bedřich III. však bavorského
vévodu varoval, ať se neopovažuje sahati na práva jeho svěřenceLadislava. Čeští
stavové sice ncpřipustili k volbě zemi k české koruně přivtělených; ale když ony pro—
hlašovaly, jmenovitě Slezsko, že nikoho jiného za krále nepřijmou leč Ladislava, a.
když i Oldřich z Rožmberka, přední velmož český, volil bavorského vévodu jen na,
oko, potají pak císařivzkázal, že za krále nikoho neuzná leč Ladislava, nezbývalo než.
čekat, až nezletilý dědic dospěje.
Za nástupce Albrechtova v Němcích zvolili kurfiřti Bedřicha III., vévodu štyrského,.
jenž je posledním německým králem, který se dal v Římě (1452)korunovat na císaře,.
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Jeho nástupcové se nazývali císaři, ač se v Římě korunovat nedávali. Bedřich III.
panoval dlouho &.neslavně. Neměl ctižádosti, ani potřebné ráznosti v jednání, nade
vše miloval pokoj a klid a liboval si v monogramu, složeném ze samých samohlásek,
jímž vše kolem sebe označoval a jenž jakoby věstil skvělou budoucnost jeho dědi—
cům.1“) Čeští stavové vybídli krále Bedřicha,aby buď sám přijalčeskoukorunu, nebo
aspoň aby se jako poručník nedospěléhoLadislava usadilv Praze a spravoval český
stát. Bedřich však si nechtěl činit nepohodlí řízenímncpokojné země&Čechům vzká
zal, at' jen čekají, až mladý dědic dospěje a mezitím nechť se starají o potřeby svého
království sami.
Už r. 1439zemřelv Praze morem biskup Filibert, legát koncilu basilejského, jenž pět
let světil v Čechách oběma stranám žáky, a tak se českékrálovství octlo v nebývalé
dosud opuštěnosti; nemělo am'krále ani biskupa. V Stadicích se vyskytl poustevník,
jenž se stromu shromážděnému lidu hlásal, že on je králem, kterého Bůh zemi posílá.
Páni vypravili do Stadio oděnce,kteří poručili záhadnému králi sestoupit s jeho trů
nu a odvedli jej do Prahy, kde byl uvězněn a pak uznán za nepříčetného.
O bezpečnost v 14 krajích, na něž se tehdy Čechy dělily, už nepečovali královští
purkrabí neboli kasteláni, poněvadž královské hrady, na nichž tito úředníci sídlívali,
byly zastaveny a rozdány. Vladykové &zástupci měst se scházeli na krajských sně
mících a volili krajské hejtmany, jejichž úkolem bylo stíhat žháře,lupiče &jiné zem
ské škůdce. Přesto bujely v zemi za soumraku bezkráloví drobné boje, krvavá záští
&loupežné roty stávaly se metlou pokojného obyvatelstva. Státní stroj, střežící bez
pečnost, jevil patrné poruchy. Hejtmani svolávali co chvíle krajskou hotovost proti
loupežným rytířům, jejichž pevné skrýše byly ztékány &oni se svou čeledí věšeni.
Nejvíc hluku působil Kolda ze Žampachu, velký násilník na hradě Náchodě, jehož
hnízdo bylo rozvaleno, on sám se však spasil útěkem. V srpnu r. 1444 byl zemským
soudem na Brněnské radnici pro rozbroje a vzpurné chování při samém soudu k ztrá
tě hrdla odsouzen Herald z Kunštátu na Boskovicích. Brněnští pak jej jali a po
pravili.105)
Krátce poté dostaly i Čechy zemského správce, a to v osoběJiřího z Poděbrad. J ako
čtyřiadvacetiletý pán byl zvolen po Ptáčkovi z Pirkštejna (1444) za správce čtyř
východočeských krajů, kouřimského, čáslavského, chrudimského a hradeckého, čímž
se stal i uznanou hlavou přísné strany husitské, jež chtěla míti arcibiskupem Roky
canu &usilovala o doplnění a potvrzení kompaktát. J iří se smluvil se svými přáteli,
že podvrátí mocné postavení strany pod jednou, jíž byl císařZikmund do rukou vložil
nejvyšší zemské úřady. Menhart z Hradce, nejvyšší purkrabí, měl v moci Prahu, jejíž
posádce velel. Předním velmožem v zemi byl však Oldřichz Rožmberka, mistr v sno
vání zákulisních pletich, důvěmík císařei papeže. Chovalyť se obě hlavy křesťanstva
k Čechům tak, jak; jim Oldřichradil. Sněmy mařil nedocházením na ně, anebo nave
nek sehvaloval žádost sněmu, aby papež potvrdil kompaktáta a Rokycanu &.aby císař
vydal zemi krélevice, potají však je vybízel, aby se nic z toho nedálo. Jiří prohlédl

u. 195

na
oba-pohled.

1441.

: Podlbmd.



Dobr/tí
Prahy
1418.

kam
1453.

Emu
Sylvius

v Čechách.

Jeho zpráva
o Táboře.

toto skryté tkanivo a poznával, že země ncdojdc klidu, dokud bude Oldřich jejím
mluvčím. Když Oldřichopět vyjednával u císařova dvoru, rozblásil Jiří, že potáhne
do Saska, sebral vojsko a na úsvitě 3. září r. 1448 podnikl útok na Vyšehrad &.
Karlov.
Posádka nekladla skoro odporu, Menhart byl zajat a držen v mírné vazbě na Podě
bradech, až by se před sněmem zřekl svého úřadu a vydal zemské klenoty. Menhart
zemřeljiž po pěti měsících na cestě z vazby. Praha vítala Jiřího s jásotem, povolán
byl z Králové Hradec i Rokycana k týnské faře jako správce dolejší konsistoře &.tak
se stala Praha opět horlivě kališnickou. Za třináctileté katolické vlády se tam podá
valo výlučně z kalicha jen ve dvou chrámech; v ostatních měl volný průchod obojí
obřad. Nejvyšším purkrabím jmenoval Jiří Zdeňka Konopišťského ze Šternberka.
katolíka, jenž s ním dobýval Prahy; pražským městům dosadil nové konšely. Nad
vláda katolické strany byla tak naráz povalena a Oldřich si s bolestí uvědomil, že
v mladém Jiřím mu povstal nejen sok, ale mistr, jenž jej předčídůmyslem i ráz ostí.
Oldřichvšak neopustil tak snadno politické zépasiště. Ještě téhož roku umlu se
svými stoupenci Jednotu strakonickou. Též Tábor se Jiřímu vzepřel s několika měs
ty, které se ještě držela táborského obřadu. Jiří překonal všechen odpor mocí meče
i obratným jednáním a r. 1452 byl na zemském sněmě v Praze zvolen a uznán za
zemského spravce. Oldřichovinezbylo než se uchýlit do soukromí na hrad Krumlov,
kde žil až do r. 1462.

R. 1451 byla Praha navštívena morem a za příměřístran zasedal sněm v Benešově
v rozvalinách minoritského chrámu. Bylo tam přijato i císařské poselstvo, jež vedl
Bedřichův rada Eneaš Sylvius Piccolomini, jmenovaný právě toho roku biskupem
sienským, po pěti letech kardinálem, krátce poté povýšený na papežský stolec jako
Pius II. Náleží mezi papeže humanisty a ne nevhodně bývá nazýván Tacitem pozd
ního středověku. Vynikalt' bystrostí ducha, sběhlostí ve věcech politických a proslul
jako vclmi plodný spisovatel. V četných spisech, psaných krasnou latinou, zanechal

. názorný obraz zemi zaalpských a napsal též dějiny české (Historia Bohemica), z nichž
pak nejen Evropa čerpala své vědomosti o minulosti našeho naroda, zvláště o váleč
ných úspěších husitských vojsk, ale i sami utrakvisté si zahy přeložilidílo, jež jim
umělou rukou pořídil pozdější jejich velký odpůrce.
Když se poselstvo blížilo k Táboru, kde hodlalo přenocovat, vyšli mu Taborští vstříc
pěšky, koňmo, některý bezoký, jiný bezruký, přijali průvod se cti a pohostili. Měšťan—
stvo bylo již oddáno pokojným živnostem, čast ho za války zbohatla. Kdo si libovali
ve válečném řemesle, odešli za hranice. Město mohlo ještě postavit do pole čtyři tisíce
branného lidu. Podle Eneáše tam žilo osm sekt: Mikulášenci, Ariani, Manichejští,
Armeni, Nestorianí, Berengariové, Valdenští a chudí Lyonští - pravé kacířské hníz—
do. Každý věřilco chtěl, jen v nenavisti Říma byli svorni. Obrazu tam nikde nebylo
vidět, jen městská,brána byla ozdobena podobou anděla, držícího kalich, a podobou
Žižky starce. Za takové návštěvy se neobešlo bez hlídání o pravou víru s tamními
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ducho ' ' M" ' ' ' “' ' : ,VaclavemKorandou, MartinemLupačemaPetrem
Paynem. Biskupce nazývá,Eneaš „plným zlých dnů“, Korandu „starým sluhou ďáblo
vým“. Když se odtud dostal doširéhopole,praví, žemu bylo okolosrdce jako by byl vy
vazl z pekla. Ale již následujícího roku, když se Tábor poddal Jiřímu, byli oni duchovní
uvězněni na různých hradech, aby nebouřili země, a místo chrámu, podobného ven
kovské stodole, byl postaven důstojný stánek Boží a u něho ustanoveni kněží strany
Rokycanovy. Příkladu Tábora následovaly Písek, Žatec a Louny.
V Benešově zalkal Eneaš nejprve nad zbořeništěm velkolepé kdysi svatyně a pak měl
k shromážděným stavům řeč, v níž je vybízel, aby ještě posečkali, než Ladislav "
dospěje, bez něhož se už tak dlouho obešli. Památná. je rozmluva s Jiřím, v níž
Eneaš skrze tlumočníka vybízel vůdce kališníků, aby ustoupil od kalicha, že pak
celá, strana bude následovat jeho příkladu, čímž získá. si přízeň u císaře i papeže
a.v nebi u Boha odplatu. Jiří však odpověděl, že jen potvrzení kompaktat papežem
přinese zemi klid a shodu s římskou církví. Eneaš se však nevzdal mínění, že lze
kališníky po dobrém nebo po zlém od kompaktáta odvratit a podle toho jednal
později i jako papež.
Konečně r. 1453donutili rakouští stavové vzpourou císaře, s jehož poručnickou vla
dou byli nespokojeni, že jim propustil svěřence Ladislava z poručnické zavislosti.
Na podzim (28. října) konala se korunovační slavnost s obvyklými obřady též v Pra
ze. Sotva třináctiletého krale korunoval olomoucký biskup Jan Ház. Zlou nevoli pů
sobilo, že moravští stavové přísahali věrnost novému králi v Brně 6. července již před
komnovací a že též vratislavští nepřišliholdovat králi do Prahy, prý kacířstvim po
skvměné. Kral rozhodl, že přísaha Moravanu tentokráte je platna, budoucně však
že se to nemá-dít. Vratislavští raději platili velkou pokutu a přísahali mu poslušnost
též doma ve Vratislavi. Je to jen znamením, do jaké míry byla husitskými bouřemi
uvolněna pouta, jež spojovala země české koruny; a přece měly horší věci teprve
přijít.
Ladislav byl mládenec vzrostlý, ušlechtilého vzezření, zlatých kadeří, nauk milovný,
v pobožnostech pilný, záhy však osiřeva nepocítiv tepla mateřské výchovy, stával
se uzavřeným a nedůvěřivým. Též pomstu spíše odkládal, než aby ze srdce odpouš
těl; jádro dobrého panovníka však v sobě měl. Jiří, jenž zůstal dale zemským sprav
cem a zastával též úřad nejvyššího hofmistra, obklopil krale českým komonstvem a
měl péči o to, aby se Ladislav přiuěil české řeči, aby přivykl zemi a národu, k němuž
jakoby kacířskému mu byla dotud vštěpovana jen nechuť. Čtrnáct měsíců sídlil král
na Starém Městě v Králově dvoře, jenž po patnáctileté osiřelosti opět oživl, a zase
dající zemský soud rovnal nahromaděné rozepře mezi stavy.
Velképohnutí mysli způsobil v křesťanskémsvětě pad staroslavného Cařihradu (1453),
jenž byl Evropě po celé tisíciletí záštitou proti vpadům asijských barbarů. A poně
vadž již předtím byla na Kosově poli povalena moc knížat srbských, dorazil turecký
příboj na hranice království uherského, jež mu s pomocí ostatního křesťanstva odo
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lávalo do r. 1526.V červenci r. 1456dobylo uherské a křižácké vojsko, vedené Janem
Hunyadym a neohroženým minorítou sv. Janem Kapístránem, u Bělehradu jednoho
z nejslavnějších vítězství proti Turkům. Krátce poté Hunyady zemřel.Pozdě na pod—
zim dorazil se značnou mocí, hlavně s najatými Čechy a J iskrou, do Bělehradu 1král
Ladislav, jednak aby se uvázal ve vládu nad uherským královstvím, jednak aby' je
dále hájil proti Osmanům. V Bělehradě se spikli synové Hunyadovi proti královu
uj ci, hraběti Oldřichu Celjskěmu, jenž soupeřil se zesnulým Janem HunyĚi—y-mo moc
v Uhrách, z čehož mezi nimi vzešlo velké záští. Mezitím co král dlel na bohoslužbách,
byl hrabě od synů Hunyadových přepaden a na místě ubit. Ladislav byl zabitím
blízkého příbuzného těžce uražen a obával se o vlastní bezpečnost. Nejsa však v pře
tvařování začátečníkem, říkal,že se hraběti dobřestalo, ujišťoval vinníky přátelstvím
a povýšil je na úřady. Rozpustiv pak pro blízkost zimy vojsko, vracel se domů.
V Budíně však, kde se cítil bezpečnější,dal oba Hunyadovy syny zatknout. Starší,
24letý Ladislav byl sťat a mladší Matyáš uvězněn a odevzdán Jiřímu k střežení.
V Uhrách propukl proti přísnému králi velký hněv. Ladislav však zdržev se krátce
ve Vídni, uchýlil se do Prahy, aby tam slavil svatbu.
Slavné poselství o 700 jízdných, složené z panstva českého,rakouského a uherského,
vedené dvěma biskupy, nesoucí vzácné dary, bylo odtud vypraveno do Paříže pro
nevěstu Magdalenu, dceru francouzského krále Karla VII., jež byla o málo mladší
než Ladislav. Praha byla zatím celezaujata přípravami k svatbě. Pro zábavy a tance
svatebčanů bylo nad staroměstským rynkem sbito lešení, s něhož bylo lze přímo
vstupovati do prvých pater nejbližších domů, vespod pak měli vozkové 1pěší volný
průchod k obvyklým cestám. Leč tyto skvělé přípravy &.radostná nálada se znena
dání obrátily směrem venkoncem opačným. Mor,plížící se zemí, zachvátil i mladého
krále. Veškero umění lékařské se ukázalo marným' a panovník, ne cele osmnáctiletý,
jehož dospělého věku se podunajští národové nemohli dočkat, byl po šestatřiceti—
hodinné nemoci mrtvolou. Zpráva o jeho úmrtí všude ohromila; do Paříže dospěla
o vánocích.

V Praze místo veselí se rozléhal po ulicích nářek a pláč domácích i cizích, neboť sou
strast s mladým králem, jejž neúprosné.sudba sklátila v předčasnýhrob, byla obecná
a upřímná. Třetího dne (25. listopadu) byl nesen za velké účasti z Králova dvoru
přesKarlův most k sv. Vítu na marách pod zlatohlavem s odkrytou tváří, takže jej
každý mohl vidět. Provázen byl duchovenstvem obojí strany. Po smuteční řečiRo
kycanově byl spuštěn do královské hrobky a uložen vedle svého praděda Otce vlasti.
Mezitím byly zlomeny odznaky královské moci, žezlo, říšské jablko, meč a pečeť;
korouhve všech jeho zemí byly třikrát neseny kol hrobky, pak na zem povrženy a
praporce se žerdí sedřený. Trůn český osiřelznova, pouto vížící podunajské národy
v.jeden celek se opětně uvolnilo, a poněvadž chabý císař, štítící se všeliké námahy,
nedbal o práva svého rodu, byli v Čechách i Uhrách zvoleni panovníci národní, vy
braní z domácího panstva.
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Mezitím se děly pokusy o konečnou úpravu církevních poměrů v Čechách, již si však jinak před-'
stavovala římská kurie, jinak týnská. konsistoř &Rokycana. Na papežském dvoře ee prohlašo
valo, že kompaktáta byla povolena.jen první generaci husitů, nikoliv jejich dědicům. Papežský
legát Jan Oarvaíal, jenž hlásal ve střední Evropě křížproti Turkům, byl též pověřenúkolem ob
sadit v Čechách arcibiskupský stolec. Začátkem května r. 1448přijelna mezkym'do Prahy a byl
přijat s velkou poctou. Nic však nepořídil,poněvadž o kompaktatech mluvil vyhýbavě. Ba, když
mu byl památný pergamen podán k nahlédnutí, pokusil se s ním prchnout. Stíhán jsa branným
lidem, byl nucen unášonou kořist vydat. Čeleď Oldřicha z Rožmberka jej chránila proti násilí,
takže byl vyprovozen jen kaceřováním a tupením. Tento kardinál, původem Španěl, požíval
u kurie velké vážnosti, ale po celý svůj život byl hlavním odpůrcem kalicha &kompaktát. - Též
arcibiskup brikenský kardinál Mikuláš Kusu, Němec z Porýní, proslulý učeností a zasloužilý
o jednotu s Řeky, vybízel husity na sjezdu v Řezně, pak i listy, aby se svých zvláštností prostě
zřekli. Rokycana psal několikráte papeži MikulášiV., žádaje jej o potvrzení kompaktát a r. 1449,
uniknuv nástrahám Oldřichaz Rožmberka, vydal se v tichu o 16 koních na cestu do Říma. ne
bez jiskerky naděje. a dospěl až do Salcburka. Ale vrátil se pro rostoucí nebezpečí mezi Němci.
Konečně poslal papež do Čech J ana, zvaného podle rodiště Kapistránského, minoritu, světce &
velkého řečníka. jenž s mimořádným úspěchem působil ve své vlasti i v alpských zemích. Osvěd
čil se jako neohrožený vůdce křesťanskéhovojska proti Turkům a podle rozkazu Mikuláše V. měl
pohnouti husity, aby se vzdali kalicha a srovnali se s obecnou církví. Byl to muž již BSIetý.posta
vy malé, skoro kost &kůže, ale ducha ohnivého &neohroženého. V srpnu r. 1451již kázal v Brně
s kamenné kazatelny před chrámem sv. Petra. Jeden tlumočník vykládal jeho latinské kázání
lidu česky, druhý německy. Několik tisíc osob odstoupilo od kalicha, mezi nimi Beneš Černohor
ský z Boskovic, královský podkomoří,což naplnilo utrakvisty proti horlivému misionáři velkou
nevolí. Když pak mezi ním &Rokycanou byla vyměněna slova příkrá.a nešetmú. zakázal zemský
správce světci vstup do Čech. Kázal tedy jen ve větších katolických městech moravských &čes
kých: Olomouci, Znojmě, Čes. Krumlově, Plzni, Chebu &Mostě. Pak se uchýlil do Vratislavě a
navštívil též Krakov. Pět let hlaholila polnioojeho výmluvnosti kol husitské tvrzi, ale její hradby
nepadly. Vrátilot se asi jen 16.000věřícíchk straně pod jednou a tak i jeho poslaní skončilo ne
zdarem. Splnila se případná. slova básníkova:

„ Vás kdyby učit chtělivšichni mi,
zda všimnou si jich Češieěipaličati?
Buď sval/ýrád, že neni bit.
Nech! chci, co chci, za. krátky čas,
se,všechno jinak zvrhneczas, 
mám já to bidu &vámi." “')

Rokycana, byv nazván od svatého, ale neumíměného muže kacířem,pozbyl vší naděje na přátel
skou dohodu s Římem, zanevřelnaň od té doby nadobro a jeho řečii promluvy nasákly hořkosti.
R. 1452se obrátil listem do Cařihradu, aby odtud vyžádal utrakvistům biskupa. Ale diploma
tické ln'oky husitů nebyly provázeny štěstím. Cařihraduprávě dobyli Turci, zaplavili celý Balkán
a spojení mezi Prahou a východním Římem bylo znemožněno.

mu z PODĚBRAD. (1460-1171)

Koncem ledna 1458byl v Uhrách provolán za.krále Matyáš Korvín, čtrnáctiletý syn
Hunyadův, chovaný v domě Jiřího ne jako vězeň, nýbrž jako host. Jíří jeho volbu '
v Uhrách podporoval, zasnoubil mu svou dceru Kateřinu &.smluviv s ním trvalé_přé.—
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tclství, vypravil jej do Strážnice na hranice jeho království. Teprve po desíti letech
Jiří poznal, jakému to člověku pomáhal z vězení na trůn. Volba v Čechách byla od
ložena do návratu poselstva z Francie, při němž byl i Zdeněk Konopišťský ze Štern
berka, hlava strany podjednou. Kandidátů na český trůn bylo dosti. Ale v Čechách
vysoko stoupla vlna národního cítění. Rokycana hlásal, že musí být zvolen panov
ník domácího původu, nebo že mají být zřízeni soudcové, jací bývali ve Starém zá
koně. Působil i příklad uherské volby.
Zásluhy zemského správce o pořádek v zemi byly obecně uznávány. Měl dosud v ru
kou správu země a jeho přátelé pro jeho zvolení horlivě působili. K líci se několik
dní rozmýšleli, ale vládnoucí strana husitská by jejich odporu asi neb la dbala. Dne
2. března provolal volební sněm na staroměstské radnici ústy katolíka nejvyššího
purkrabí Zdeňka ze Šternberka českým králem Jiřího z Poděbrad. Zdeněk poklek
nuv, první mu poslušnost přísahal, ostatní sněmovníci po něm. Za zpěvu a hlaholu
zvonů šlo shromáždění přes náměstí do Týnského chrámu, kde mu Rokycana děko
val za šťastnou volbu. Odtud pak byl Jiří doprovoděn přímo do Králova dvoru.
Mnozí lidé prý plakali radostí, že jsou vysvobození z moci německých králů.
Jiří byl v síle mužného věku; postavy nevysoké, těla zavalitého, očí jiskrných, cho
vání ušlechtilého a vynikal velkou obratnosti diplomatickou, jíž mu bylo na Výsost
potřebí. Kolébka jeho rodu je Kunštát na Moravě. Poděbrady vyženil praděd Jiřího
Boček v době císaře Karla, pojav za chot' Elišku z Lichtemburka.

Poněvadž Rokycana neměl svěcení, Tas z Boskovic, biskup olomoucký, ještě nebyl
uveden v úřad a Jošt z Rožmberka, biskup vratislavský, nevěděl, jak přijme volbu
husitského krále papež Kalixt III., požádal Jiří Matyáše Korvína, aby mu poslal
biskupa k vykonání korunovačních obřadů. Matyáš vypravil do Čech dva, Augusti
na, biskupa rábského, a Vincence, biskupa vácovského, s průvodem () 600 koní. Ale
papežský legát Carvajal, dlící v Uhrách, jim přísněnařídil, že mohou krále korunovat
jen tehdy, zřekne-li se kompaktát &slíbí-li, že od nich odvrátí i své poddané. Věc
působila nemalou nesnáz. Od korunovace nechtěl Jiří upustit z ohledu na katolíky,
kteří tvořili v českém státě asi polovinu, & vzdát se kalicha znamenalo odcizit se
straně, o niž se opíral. Konečně přece žádosti biskupů vyhověl. Šestého května pří—
sahal Jiří poslušnost církvi a Kalixtu III. a zavázal se, že odvrátí podřízený sobě
národ od všelikých sekt, bludů a též „jiných článků“, jež se nesrovnávají s římskou
církví a že jej přivede k dokonalé jednotě a shodě s katolickou církví i v obřadě a
ritu.1") Tuto přísahu složila.i králova. choť Johana z Rožmitálu. Jiní katoličtí pa
novníci se zavazovali k poslušnosti církve veřejně. Přísaha Jiřího, složená před ně
kolika svědky, byla zatím před veřejností tajena a. její splnění bylo odloženo, až by
se na trůně upevnil. Jiří slíbilodstoupit od kompaktát a výklad, že by se byl zavázal
jen k vyhlazování bludařských sekt, je překrucováním zřejmé'pravdy. Jiří, bere.na
sebe vůči kališníkům povinnost, že bude kompaktát hájit, vůči Rímu pak, že národ
od nich odvrátí, hrál dvojí hru nanejvýš odvážnou. Chvíle, kdy tato dvojakost vy
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stoupí na den, nedala na sebe dlouho čekat, a ať pak král zachová věrnost té či oné
straně, nastane mu jistě boj se stranou druhou. Těmito zcela protichůdnými závazky
vložil Jiří pod svůj trůn nebezpečný podkop a vynakládal veškeru diplomatickou
prozíravost &chytrost, aby jeho výbuch znemožnil.
V neděli 7. května byl král korunován od biskupa rábského u přítomnosti 12 opatů
s infulemi a berlami za hlaholu zvonů a střelby z děl. Chyběli hosté z ciziny, ba ne
bylo tu ani zástupců ze Slezska a Lužice. Tím větší byla účast panstva z Čech i Mo
ravy. Se vsazením koruny se za obřadů čekalo drahnou chvíli, až hvězdáři oznámili
příznivépostavení hvězd. Druhého dne byla korunována královna Johana za obvyk
lých slavností a radovánek.
Korunování husitského krále katolickými biskupy působilo mocným dojmem a mělo Poměr
za následek, že bez velkých nesnází došel uznání u katolických měst a zemí. Sebrav *""Mám“
vojsko, jež bylo za korunovačních slavností rozloženo kol Prahy, vydal se na Moravu
a zastrašil tamní německá města Brno, Jihlavu a Znojmo, že se mu podrobila a zřekla
se svého kandidáta Albrechta, císařova bratra, do jehož území učinil Jiří záškodný
vpád. V dubnu r. 1459 konal se v Chebu památný sjezd krále Jiřího s německými
knížaty. Vévodové saští vrátili zápisy, jež měli od císaře Zikmunda na Duchcov 3.
Most. Jiří jim za to potvrdil držení drobných území, jichž v říši nabyl císař Karel
a jež byla za posledních válek rozchvácena. S rodem saským tam byly smluveny
svazky příbuzenské. Hynkovi, druhorozenému synu Jiřího, byla zaslíbena Kateřina,
dcera vévody Viléma. Albrechtovi, synu kurfiřta Bedřicha, Zdeňka, dcera Jiřího, a
obě svatby byly v Chebu slaveny koncem téhož roku. Po osmi letech byla tamtéž
oddána Voršila, dcera markrabí ansbašského, se synem Jiřího Jindřichem. Jako první
kurfiřt německé říše tam Jiří přátelsky rovnal hluboce zakořeněné spory mezi ně
meckými knížaty, takže o něm říkali, že je to panovník, jenž svého vzácného dů
myslu umí dobře užívat. Vilém Saský, svat Pohrobkův, se tam zřekl jakýchkoli ná
roků na českou korunu; lužická a slezská.města v něm ztratila svého kandidáta a
jedno po druhém se poddávalo Jiřímu. Jen Vratislavští se vzpírali proti králi Čechu
a Slovanu; předstírali horlivost náboženskou, ježto prý král husita ohrožuje jejich
katolickou víru.

V červenci r. 1459 se dal na náměstí v Brně za okázalých slavností potvrdit ve své Vztahy
důstojnosti od císaře Bedřicha 111., přijímaje od něho v léno ne tak země, jako kur—*““
fiřství a číšnictví v římsko-německé říši. Císař pak napomínal Vratislavské, at' ne
otálejí s povinnou přísahou svému králi, s nimiž on již začínal drobnou válku. Tu
přišlipapežští legáti, Jarolím Landa, arcibiskup krétský, a František z Toleda, a po
hnuli Vratislavské k slibu, že po třech letech složí přísahu Jiřímu, jenž se mezitím
stane katolíkem & oni navyknou české vládě. Jiří jim tuto lhůtu ještě prodloužil
o měsíc. Poměr k císaři na čas ochladl, když se Jiří začal ucházet o hodnost němec
kého krále; vadilo mu mimo jiné i husitské vyznání. Císařjel do Brna udělit Jiřímu
říšskékurfiřství a napomínal Vratislavské, aby přestali vzdorovat svému králi proto,
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že se nadál od Jiřího vydatné pomoci v Uhrách. Tam totiž byla Matyášova strana
brzy sama se svým králem nespokojena a nabídla (1459)uherskou korunu synu Ji
řího Jindřichovi. J iří je však odkázal na císaře. Ten uherskou korunu přijal, z čehož
vznikla válka. Jiří však nepomáhal ani Matyášovi ani císaři, nýbrž ujednával mezi
svářícími se sousedy jen příměří. Brzy se však poměr k císaři opět zlepšil.
Míjely měsíce i roky, a papež, jímž byl tehdy známý Eneáš Sylvius jako Pius H.,
netrpělivě čekal, kdy český král splní své sliby, zjevně přestoupí k římské církvi a
po dobrém či po zlém za sebou přivede celou husitskou stranu. Jiřímu by nebylo
bývalo nesnadné učinit zadost závazkům, jež byl na sebe vzal. Vždyť celé jeho po
tomstvo se vrátilo k straně podjednou. Ale král se brzy přesvědčil, že Rokycana,
přední jeho rádce, velkým svým vlivem zdrží celou husitskou stranu, aby jeho kroku
nenásledovala, čili že po přestupu do římské církve bude králem bez poddaných.
Poutavým zjevem této doby je Jošt z Rožmberka,jeden ze synů známého nám Old
řicha, velké a silné postavy, probošt u sv. Víta, velmistr maltézského řádu a biskup
vratislavský. Byl to nejvzdělanější muž v římské straně v Čechách, i literárně činný.
U sv. Víta kázal česky, ve Vratislavi latinsky, neuměje hrubě německy. Také konejšil
hněv svých diecesánů proti českému králi. Jošt na rozdíl od svého otce Oldřicha
smiřovalstrany a mírnil protivy. Papeže žádal o potvrzení kompaktát, Jiřímu radil,
aby se jich vzdal &podrobil se papeži. Též arcibiskup ostřihomský Jan Vitéz &jiní
rozvážní mužové Jiřímu radili, aby se ve věcech víry řídil příkladem ostatních křes—
ťanských králů. Na Zelený čtvrtek 2. dubna 1461kázal Jošt u sv. Víta útočně proti
kalichu jako nepřípustné novotě, čímž způsobil v Praze takové pobouření, že musil
prchnout - ke králi do Kutné Hory. Rokycana napadl v kázáních samého krále, je
muž bylo i za zlé vykládáno, že nařídil přísnéstíhání zjevných kaoířů,zvláště prvních
členů rodící se Jednoty bratrské. Rozčarování bylo tak veliké, že král musil na mimo
řádném sněmě v Praze vydat 15. května 1461 stavům slavný zápis, že nezruší žád—
ných svobod, jmenovitě ne kompaktát. Jiří naznačil svůj záměr opatrně a nepřímo.
Rokycana však měl nad myslemi husitů větší vládu než král a bděl. Ze slavného
zápisu 15. května papež poznal, že Jiří svých závazků vůči Římu splnit nemůže a
nechce, a tak byly dni přátelského poměru mezi králem a papežem sečteny. Spor a
boj musily propuknout v nejbližší době znovu.
Začátkem r. 1462 vypravil konečně Jiří do Říma dlouho očekávané poselstvo, jež
vedl katolík Prokop z Rabštejna, nejvyšší kancléř, &utrakvista Zdeněk Kostka z Po—
stupic, králův důvěrník. Byl při něm též mladší Václav Koranda, později nástupce
Rokycanův. Poselstvo české přišlodo Říma v dobu velmi nevhodnou. Právě v těch
dnech se dožila kurie nového triumfu nad stranou oposiční, konciliámí. Před krát
kem se vzdali v Němcích vzdoru proti papeži poslední stoupenci konciliárního směru,
jenž kladl církevní sněmy nad papeže, a v Římě dlelo poselstvo francouzského krále
Ludvíka XI., jež oznamovalo, že král se zříká pragmatické sankce, říšského to zá
kona, jenž omezoval papežskou moc na francouzské půdě podle zásad basilejského
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sněmu. Tato ústupnost francouzského krále byla sice jen dočasná., ale jednaní ěes—
kých poslů se tím v Římě velmi ztížilo. Když prý se vzdává.král francouzský všech
výhod poskytnutých mu od basilejského sboru, a Francie má. přes sto biskupství,
sluší se, aby to učinil i král český. Krátce předtím dokončil papež České dějiny a
o české zemi napsal, že její průměr je dlouhý jen tři dni rychlé chůze.
Ve veřejném slyšení (20. března) se přiznalo české poselstvo k poslušnosti papeže
jménem krále i národa. Mistr Koranda. pak přednesl řeč, v níž papeže žádal 0 po
tvrzení kompaktát. Koranda mluvil směle a trouíale; z jeho řečivanul necírkevní,
revoluční duch husitství. Nerozpakovalt' se papeži do očí tvrdit, že přijímání pod
obojí je nutné k spáse a příkazemKristovým. Není divu, žepapež byl ještě jen utvrzen
v mínění,že je časpomýšlet nikoliv na potvrzení, nýbrž na zrušení kómpaktát.
Posledního března, ve slavném konsistoriu, u přítomnosti asi 4.000 lidí, pojednal pa
pež ve dvouhodinné řeěi obšírně o českých poměrech. Pravil, že kompaktáta byla
dána jen pokolení, které z největší časti již vymřelo, že jsou nebezpečné.pro možnost
bludu, jako by Kristus nebyl celý přítomen pod každou způsobou, že se vylitím
Svátost často zneuctíva, že by jim byla podnětem pýchy, jako by byli moudřejší
svých otců a lepší nad jiné křesťany. Uvedl i jiné důvody a na konec je prohlásil
za nepotřebné, neplatná a zrušená. Ať král, jejž on od setkání v Benešově miluje
& ctí, přijímá. s celým dvorem svým pod jednou, pak národ, jenž ke králi svému
srdcem lne, bude jeho příkladu ochotně následovat. Nastane jednota v zemi i po
koj se sousedy, &.království se povznese k moci a slávě, jíž požívalo v dřívějších
časech.

Římská kurie kompaktáta trpěla za obtíží &bojů s konciliarním hnutím a rozkolem.
Jakmile na všech stranách zvítězila.a nabyla v katolickém světě oné vahy, jakou
měla před 150 lety za Bonifáce VIII., pokusila se "zahladit i poslední stopy, jež po
sobě ony vzpumé koncily zanechaly. Malému &k tomu ještě ne celému národu ne
mínila kurie dopřát nějaké výjimky, zvláště když i někteří čeští katolíci papeže po
dle nepravdy informovali, že je v Čechách utrakvistů jen málo. Zrušením kompaktát
přeťal Pius II. chabé a prozatímní pouta, jež husity s církví pojila. Příměří bylo
vypověděno, kališníci stali se rozkolníky a mělina vůli buď se podrobit nejvyšší auto
ritě nebo znovu tasit meč na uhájení kalicha a rozchvacených církevních statků.
Když 12. srpna poselstvo zemskému sněmu oznamovalo, jak pořídilo, byli kališníci
jeho zprávami náramně pobouřeni a všichni společně s králem jednomyslně &s hlu
bokým pohnutím prohlásili, že budou kompaktat hájit do těch hrdel a statků. Kral
očekával podobnou odpověď i od přítomných katolíků. Ti však ústy Zdeňka Kono—
pišťského zdrželivě odpověděli, že straně podobojí kompaktat rádi přejí, nechť jich
však hájí ti, kteří k nim radili a jich potřebují; oni že chtějí ve všem se držet &po—
slouchat svaté římské církve.
Před sněmem byl též slyšen Fantin de Valle, kněz, právní zástupce Jiřího u kurie,
jenž své závazky vůči králi svědomitě plnil, dokud doufal, že král se zřekne kalicha.
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Ale byv zklamán ve svém očekávání, přišel zároveň s českým-poselstvem do Prahy
jako papežský vyslanec a králi veřejněpřed sněmem připomenul, k čemu se přísahou
předkorunovací zavázal, &vyhrožoval mu ztrátou koruny, nepodrobí-lj se rozkazům
papežovým. Král stěží opanoval při této smělé řeči svůj hněv; prohlásil, že slíbil
stíhati bludaře, nikdy že ho však nenapadlo ustoupit od kompaktát. Druhého dne
tesil v rozčilení na. trouíalého řečníka.meč hroze jej probodnout. Fantin však klidně
odpověděl, že není nic čestnějšího, než zemřít rukou královou. Byl pak odveden do
vězení a držen v něm přes deset týdnů, ježto prý urazil krále a.nevěrné mu sloužil.
V okolních zemích však způsobilo uvěznění papežova vyslance nemalý hluk a v Římě
to bylo českému králi velmi zazlíváno.
Téhož měsíce svolal král duchovenstvo obojí strany do svého sídla, vyložil mu svou
při s papežem a napomínal je k svornosti. Rokycana si stěžoval na.neposlušnost-kte
réhosi kněze. Král se však naň utrhl slovy: „Mistře, chceš, aby tebe poslušni byli
všichni, ty pak sám nikoho neposloucháš.“ Tím mu chtěl říci: „Kdyby ses neprotivil
papeži, nýbrž ho poslechl a podobojí k tomu vybídl, byli bychom já i celé království
těchto nesnází ušetřeni.“ Na hlučném sněmu v Brně, obeslaném ode všech komn
ních zemí, odvolal se král k budoucímu koncilu, jemuž jedinému přísluší rozhodnouti
spor o kompaktáta.
Jiří přijal do služeb dobrodružného rytíře, Antonína Mariniho z Grenoblu, jenž před
králem rozpřádal fantastické plány o spolku evropských knížat, jehož úkolem by bylo
zabezpečení míru v Evropě &odvracení návalu tureckého. Marini obcházel evropské
dvory, ale Pins II. &kněžstvo stavělo se proti spolku, z něhož měl být vyloučen pa
pež, jemuž podle názoru doby v něm náleželo první místo. Právě v té době zjednal
papež trvalý mír meziMatyášem a císařemBedřichem (l463). Vratislavským, kteří
v Římě neustále žádali o dosazení jiného krále, odložil přísahu, již českému králi
slíbili, a vzal je pod svou ochranu.
Králi se podařilo získati na čas jiného mocného spojence. Koncem r. 1462 se strhlo
ve Vídni velké pozdvižení proti císaři, takže stěží ve svém hradě odolával útokům
měšťanstva, stavů a svého bratra Albrechta. Rychlým poslem, jenž prý zchvátil 30
koní, žádal císař Jiřího o bezodkladnou pomoc. V listopadu vtrhl král s vojskem
k Vídni, zastrašil odbojníky &donutil je k smíru. Císař se králi odvděčil různými
milostmi; vydal mu zápisy dávných úmluv dědických mezi panovníky českými &ra
kouskými, čímž se zřekl všech nároků k české koruně. Povinnost českých králů, po
sílat 300 oděnců na římskou jízdu nebo přispívat na ni 300 hřivnami, snížil na polo
vici, syny Jiřího Jindřicha a Hynka povýšil na říšská knížata, jako již předtím Vik
torína, a slíbil králi prostřednictví v jeho sporu s papežem. A tak císař,katoličtí čeští
páni a Jošt z Rožmberka zdrželi papeže od dalších přísnosti proti Jiřímu.
Král dostavoval Týnský chrám. Do výše rostly dvě věže a mezi nimi se zvedl velký
štít s dvěma výklenky. Na radu Rokycanovu postavili Pražané do.-nižšího z nich
kamennou sochu krále Jiřího s pozlaceným dobytým mečem, na němž byla vyryta
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slova: Veritas vincit (Pravda vítězí). D0 vyššího výklenku byl vložen měděný čtyř
strychový kalich, vnitř i zevně obložený zlatem ztloušti dukátu. Když však začali
čápi v tom kalichu hnízdit a mláďatům různé plazy do něho snášet, spadl z něho
občas had nebo žába, &katolíci se proto utrakvistům vysmívali. Dal tedy Rokycana
kalich vyčistit a přikrýti stříškou. Stavba chrámu byla dokončena r. 1511.
Za hrozného moru (1463-4)vymřela v Čechách řada panských rodin a mnohá pan
ství osiřela. Jiné statky spadly na nedospělé dědice, jimž býval dáván podle starého
zvyku některý z pánů za poručníka, a ten spravoval jmění svého svěřence,bera sám
z něho výtěžek po dobu svěřencovy nedospělosti. Když se pak stalo, že zemřel i ne
zletilý dědic, stával se poručník vlastníkem zanechaného statku. Za husitských bouří
bylo královské zboží rozchváceno. Jiří využil vydatně dané příležitosti &zmocnil se
oněch odúmrtí sám."9) Část katolického panstva, nejprv pět, pak šestnáct, nesla těžce
tuto újmu a utvořila Jednotu zelenohorskou, jíž stál v čele Zdeněk Konopišťský.
Mezi ním a králem proto došlo k hádce a těžké nevoli. Zdeňkovi náležela i Zelená
hora. Chtějíce přilákati utrakvisty, prohlásili za.cíl Jednoty hájení zemských svobod
a práv. Využívajíce králova sporu s kurií, vyslali k Pavlu II. Dobrohosta z Ron
šperka se žádostí, aby byli zproštěni poslušnosti povinné Jiřímu a aby jim papež
jmenoval jiného krále, nejlépe Kazimíra Polského. V Římě si byli vědomi, že když
bude husitský král prohlášen za zbavena trůnu, stěží se kdo najde, jenž by papežovy
rozkazy vykonal a Jiřího s trůnu sehnal. Mělť Jiří značnou moc a všechny panov
níky kolkolem si různým způsobem naklonil a vešel s nimi v příbuzenské svazky.
Znenadání sc nabídli papeži za nástroj sami čeští páni.
Nyní spěly události rychle vpřed. V srpnu r. 1465byl český král volán před papežův
soud. Jiří činil ústupky, jsa ochoten dosadit katolického arcibiskupa a vydat církvi
část rozchváceného jmění. Vzal však do svých služeb též Řehoře z Heimburku, nej
proslavenějšího právníka a humanistu v Němcích, jenž vládl perem velmi pádným,
užíval ho však dotud proti papeži a řadu let byl stižen církevní klatbou. Řehoř hájil
českého krále před evropskou veřejností. Leč již o vánocích r. 1466 vyslovil papež
nad Jiřím klatbu, prohlásil jcj za zbavena trůnu a papežský legát Rudolf, biskup
lavantský, sídlící ve Vratislavi, vybízel sousední panovníky ke křižáckévýpravě proti
němu. Žádný z panovníků se však nehnul, ani král polský Kazimír, jemuž bylavna
bídnuta česká koruna a jemuž papež proto (1466)zprostředkoval výhodný mír s Ně
meckým řádem v Toruni. Když členovéZelenohorské jednoty žádali na sněmu v J in
dřichově Hradci (v únoru 1467) po králi neslýchaných věcí, na př. aby zemské svo
body byly potvrzeny od císaře,byli prohlášení za rušitele míru a král zvedl proti nim
v.á1ku

Jako na povel srazili se pod praporem vzpoury zjevní 1tajní odpůrcové královi, skoro
celé Slezy, Lužice, Plzeň, Budějovice a přední německá města na Moravě a část ka- '
tolického panstva. Zato opati venkovských klášterů, část panstva pod jednou, ně
která německá města, zvláště Uherské Hradiště, zůstali králi přes církevní zákazy
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věrni. Několik opatů z Moravy vyslovilo králi politování, že věci došly tak daleko."")
Vlny kruté domácí války zatopily zemi. Král, u něhož se začala jevit vodnatelnost,
nebyl již tak svěží, jak před dvaceti lety, když dobyl Prahy. Zato jeho synové oblehli
hrady vzpurnýeh pánů. Viktorin porazil nevalné vojsko Vratislavských u Franken
štejna, nespořádaný zástup křižáků, jejž však nevedl žádný kníže, byl u Nýrska od
ražen od okolního obyvatelstva. Nejpamátnější je obléhání Konopiště, hlavního hra—
du Zdeňkova. Bylo kol něho zbudováno čtrnáete bašt, z nichž některé se pevností
a rozlohou rovnaly obleženému hradu. Zdeněk, jenž řídil odboj proti králi z Jihlavy,
nedovedl přes veškeré úsilí své sídlo zachránit a hladem zmořená posádka vydala
Konopiště po osmnáctiměsíčním obležení. Polské poselstvo sjednalo v listopadu 1467
mezi králem a Jednotou příměřído května následujícího roku.
Přes úspěchy královy &jeho synů český stát jako by se v půli byl rozlomil &.Jiří/
ovládal asi to, co před padesáti lety Pražané a Žižka. Královské posádky za hraniíx
cemi vlastních Čech byly z největší části nuceny pevnosti, na př. Špilberk, 'pro ne
dostatek spíže opustit &.přivtělené země jen čekaly, až se přihlásí vzdorokrál, jemuž
by se podrobily, jako kdysi králi Zikmundovi.
Když ani polský král Kazimír ani braniborský markrabí Bedřich se nedali pohnout
k boji o český trůn, přijal papež a odbojni čeští páni nabídky Matyáše Korvína.
Papež sice nerad odvracel pozornost uherského krále od bojiště tureckého, ale v ne—
zbytí byl pověřen válkou proti Jiřímu přece. Jeho choť Kateřina zemřela předčasně
již r. 1464a Matyáš neváhal vystoupit zbrojně proti bývalému tchánu a příznivci,
jenž mu pomáhal z vězení na trůn. Uznalost a vděčnost neměly v srdci ctižádosti
vého a bezohledného krále místa.
V té době byl Matyáš již pánem Slovenska, na němž krutým bojem vyvrátil vládu
Jiskrových rot. Též Jiskra pozdravil skrze posly začátkem r. 1458ve Strážnici no
vého uherského krále, ale již po měsíci od něho odstoupil. Bylť to syn Jana Hunya
dyho, největšího Jiskrova odpůrce. V době, kdy bylo Jiskrovy přítomnosti na Slo
vensku nejvíc zapotřebí, šel do Polska nabízet uherskou korunu králi Kazimírovi,
jehož chotí byla sestra Ladislava Pohrobka. Hned na jaře r. 1458začal Matyáš proti
„Bratříkům“, jak Jiskrův branný lid slul, vyhlazující boj. Král Jiří poslal svému
zeti na pomoc 500 jezdců."o) Hejtmani Talafus &Aksamit měli asi 2500 zbrojného
lidu, Jiskra více než ti oba."1) Matyáš dobyl několika pevných míst a selský lid honil
Bratříky po lesích a dobíjel. V létě r. 1458se vracel Aksamit a Talafus se 700 zbroj
nými z kořistné jízdy s bohatým nákladem. U Šaryšskěho potoka nad řekou Bedro
gem však byli přepadeni, v krátkém ale zuřivém boji jejich vozová hradba prolo
mena a všichni pobiti nebo zajati. Zachránil se jen Talafus se 16 jezdci na hrad Ša
ryš. Aksamit zahynul. Byla to první porážka Jiskrova vojska. Ten se vrátil z Polska
začátkem r. 1460 a uznal za uherského krále císaře BedHcha III., s nímž Matyáš,
jako svým vzdorokrálem, vedl-válku. Jiskra sice pronikl až do novohradské župy,
že prý až z Budína bylo vidět sloupy ohně a dýmu hořícíchdvorů a vsí, ale pád své
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moci už neodvrátil. Během roku pozbyl Jiskra 17míst, v tom důležité hrady, jakými
byly Spišský hrad, Muráň, Krásná Horka, Šaryš atd. B.. 1462 bylo ujednáno mezi
Matyášem a císařempříměřía do toho byl pojat i Jiskra. Hrady a města, která ještě
držel, vydal za odbytné, dostal dvě panství v jihovýchodních Uhrách, jsa ochoten
Matyášovi sloužit proti Turkům. Do služeb uherského krále vstoupila i značná část
jeho žoldnéřů &.dala základ k pověstné „ěemé rotě“, jádru stálého vojska Matyášova.
Jiskra zemřel asi r. 1469.
Hejtmani vojenských rot vládli na Slovensku déle než v Čechách a jejich panství
tam mělo i podobné účinky. Země byla místy zpustošena, mnoho kulturních pamá—
tek přišlo nazmar, ale pobytem českých posádek na Slovensku byl posílen slovenský
živel, vsákající do německých měst. Vzniklo tam i několik husitských obcí, osaze
ných nejspíše bývalými bojovníky. V souvislost s vládou husitů na Slovensku se
uvádí i to, že Slováci po přijetí protestantismu přijali češtinu za spisovný jazyk.
V Jiskrově době se na Slovensku užívalo češtiny též jako řeči diplomatické, třebas
v nevelké míře. Do 90% jsou písemné památky té doby psány latinsky, jen 1-2%
česky, ostatek německým)
R. 1466 se stalo západní Slovensko jevištěm tragické dobry a konečné zkázy vojen
ských rot. Slovenský zeman J an Švehla, husitského vyznání, stanul v čele zbrojného
lidu, vypuzeného z Moravy, a jiných houíů propuštěných od různých panovníků ze
služby. Byla to zběř ze všech zemí. Pro bídný stav je lid nazýval „žebráky“, oni
sami se nazývali „Bratříky“. Od Bratislavy táhli k Trnavě, té však hájil Blažej
Podmanický, také Slovák, jenž před krátkem s nimi loupil v Rakousku. Vkrát-ku
bylo celé západní Slovensko v plamenech. Král pospíšil z jižních Uher proti vetřel—
cům a- vystoupil proti nim se vší rázností. Švehla se obehnal u Velkých Kostolan
náspem a zavřel se v něm s 2.000 lidu. Nájezdy do okolí se podle možnosti zásoboval
&čekal na pomoc z Polska a z českých zemí. Matyáš tábor oblehl, Podmanický dal
okolním lidem zbojníky sevřít novým valem, aby jim znemožnil zásobení. Král vy
trval v poli za tuhé zimy přes prosince a leden. Nouzí donucen se Švehla koncem
ledna (1467) s částí probil. Na útěku však byl od rozzuřených sedláků dopaden &
s provozem na krku předveden ke králi. Druzí byli pobiti, jednak zjímáni. Zbytek
v táboře se vzdal. Jak Roháč z Dubé, tak i Švehla byl oběšen nejvýše, níže jeho
drábi. Ostatní byli utraceni ve vězeních. V táboře bylo nalezeno 200 dívek a paní.
Král je poslal do jižních Uher a tam provdal.
Ovládnuv úplně Slovensko, obrátil se Matyáš proti českému státu, jenž byl otřesen
náboženskými a národnostními boji, byl v hrozivém rozporu s mocnou kurií papež
skou a v němž hrabivost zaslepila a do náruživosti znepřátelila přední muže. Matyáš
doufal, že sežene Jiřího s trůnu a že s korunou českou dosáhne' 1 koruny císařské,
&tak se vyrovná slavnému králi a císaři Zikmundovi.
Měl dobře zřízené vojsko, hlavně jízdu, a v jeho službách bylo mnoho žoldnéřů &hejt—
manů českých. J evištěm války byla Morava, jež nevýslovně trpěla. V dubnu r. 1468
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stáli oba králové proti sobě nad řekou Dyji. Matyáš se však boji s českým pěším
vojskem vyhýbal. Když Jiří ustoupil do Čech, přiblížil se Matyáš znenadání k Tře
bíči, hájené Viktorínem, dal na ni se všech stran házetí oheň, takže celé město (14.
května,) vzplanulo děsným požárem. Jiří sice přispěchal synovi na pomoc a ten se
z pevného kláštera třebíčského,kam se byl uchýlil, uherským vojskem za noci k své
mu otci probil. Ale plameny nešťastného města byly znamením vzbouřeným zemím,
že vzdorokrál je zde. Nejprv mu otevřelo brány město Brno. Dobyl i některých men
ších míst.
.R. 1469vpadl Matyáš do Čech maje namířeno na Kutnou Horu. Jiří jej však sevřel
v únoru u Vilémova tak, že mu nebylo lze vyváznout. Vpředu bylo české vojsko,
vzadu zasněžené,zásekami zatarasené Železné hory. Jeho záhuba se zdála neodvrat
ná. V nouzi dal se v přátelské vyjednávání a slíbil jen ústně, že Jiřího smíří s pape
žem na základě kompaktát. Všecko ostatní mělo být smluveno teprve na schůzce
v Olomouci.Zástupci kurie však mír zmařili a.Matyáš se dal v Olomouci (3.května)
zvolit a korunovat za českého krále. Města lužieká a slezská, zvláště Vratislav, při
jala jeho posádky. Jiří dal ještě v témže měsíci zvolit na sněmě v Kutné Hoře za
svého nástupce Vladislava, nejstaršího syna krále Kazimíra. Tím získal i spojence
proti svým nepřátelům. Konec války vedené vzájemnými vpády se jevil nedozírný.
Tu se již i v Římě začalo obraceti smýšlení &ozývaly se hlasy smířlivě.
Jiřímu však nebylo dopřáno dočkat se ovoce těžkého boje &utrakvisty s Římem
smířit. Zemřel 22. března 1471 v 51. roce věku a byl uložen v hrobce u sv. Víta.
O měsíc dříve se rozloučil se svým stádcem i Rokycana, volený arcibiskup kališníků
a králův nešťastný rádce, ve věku 74 let a byl pochován v Týně. Jeho smutnou zá
sluhou je, že utrakvisté neposlechli papeže, když zrušil kompaktáta, nýbrž chopili
se zbraně na jejich obranu.
Politické postavení našeho národa, již samo o sobě nesnadné, nesmírně se ztížilo hu
sitstvím, což nejhlouběji pocítil král Jiří, jemuž se přes vynikající vlastnosti nepo
dařilo založit domácí královský rod. Všichni jeho synové se vrátili do církve kato
lické a stali se dobrodinci augustiniánského kláštera v Kladsku, od Arnošta z Par
dubic kdysi založeného.Jedna z jeho vnuěek se stala abatyší. Jeho rod žil v Čechách,
ale hlavně v Kladsku a Minsterberku ve Slezsku, až do r. 1647. Též na Moravě se
uvádí r. 1452 Jindřich Kuna z Kunštátu a na Boleradieích jako katolík.

ČEST! DRATRI.

Jen pomalu se uklidňovala mysl národa rozechvěná dlouho trvajícími bouřemi.Země
byla plna náboženského varu &kvasu. A poněvadž vážnost církevní vrchnosti byla
podryta, byla dokořán otevřena brána sektářství, jež bujelo na všech stranách. Ten
popřel trojosobnost v Bohu, onen vtělení Syna Božího, jiný přítomnost Kristovu
v oltářní Svátosti &jsouce zaujati nově nalezenou domnělou pravdou putovali tito
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blouznivci od Šumavy po Karpaty, snažíce se o ní přesvědčit celý svět. Za Ladislava
i Jiřího byli vězněni a. nejeden skončil na hranici. Též Petr Chelčický myslil, že na
lezl v Písmu pravdu dotud nepochopenou, obsaženou ve slově „nezabiješ“, &na tom
to přikázání se snažil postavit celý svůj křesťanský názor."3)

Byl to jihočeský zeman, písmák » literát. dechem školního vzdělání nedotčený. Napsal několik
spisů, z nichž nejdůležitější je Sier viery, psaná řečíjadrnou, ale hrubou. Jako hlavní zdroj jeho
myšlenek, do únavy rozvedených, se nyní prohlašuje učení valdských. Chelčickývolá po návratu
k prvotní církvi, již zkazil císařKonstantin tím, že do ní uvedl pohanský jed, to jest státní moc,
světské panování, úřady, soudy, vojenské zřízenía hlavně tím, že v církvi vztyčil papežský stolec
a na papeže přeneslčást své císařsképohanské moci. Papež jako pravý Antikrist provozuje tuto
pohanskou vládu nad celým křestanstvem. Všechny zákony. světské i církevní, jsou pohanou
dokonalého zákona Kristova. Státní moc je pohanského původu a je jen pro zlé lidi, nikoli pro
křesťany.
Náprava. to jest návrat k prvotní církvi, je možná jen vymýcením státní moci, s níž je katolická
i kališnické církev těsně spojena..Stát a křesťanskávíra jsou věci zcela protichůdné a neslučitelné.
Pravý křesťannesmí nikdy zabíjet, ani v obranné válce, nesmí se u soudu hájit, nesmí přísahat,
poroučet. Jeho povinností je poslouchat, trpět a jako ovce se dát zabít. Těžký hřích je být kré
lem, panskou vrchností, soudcem, rychtářem, konšelem, biřioem,katem. Mistrům, kteří dovolo
vali husitům obranný boj, přezdívalzabíječů. Tedy nejen světská. ale i duchovní vrchnost je podle
něho původu pohanského, a jeho hněv hlavně proti vrchnosti duchovní je velký. Skoro na každé
stránce svého díla se dotýká papeže, ale nejmenuje jej jinak než Antikristem. Ostatní duchovní
zahrnuje nadávkami uejneslušnějšími. Církev je mu sbornioí satanovou &katolíci jdou vstříc
neodvratné záhubě pro svou modloslužbu. jíž se dopouštějí, ctíoe svaté a Matku Boží; za ně
vůbec Kristus ani nezemřel.Neuznává očistce a zavrhuje všechen zevní lesk a ůpravnost boho
služeb. též vědu, která nadýmá pýchou. Chelčickýzasedá na soudnou stolici nad všemi vrstva
mi, které se povznesly nad jeho selskou úroveň, nad kněžstvem, mistry, řeholníky, měšťany,
pány a nade všemi vynáší svůj zdrcující soud. Nazývá je rotami a vidí v nich výplod vší špat
nosíi a zloby.
Spis Chelčického je plný hořkosti &žluči, a čtenář jej odkládá znechucen. Jak zcela jiný duch
vane ze spisů Františka Vaváka, jenž byl také venkovským písmákem &literátem. ale odcho
vaný dobou baroku v osmnáctém století. Kdyby onu čistě trpnou, pasivní stránku křesťanství
naší veřejnosti předložil katolík, se zlou by se potázal. Byl by okřiknut, že takovým učením
chce vychovávat heloty : raby. že shýbá přímoušíji národa do otrockého jha, že takové názory
se hodí pro opovrženou kastu indických pariů a nikoliv pro náš národ, obklopený výbojnými
sousedy. Chelčický však, velký hánce papeže a církve, je veleben jako jihočeský mystik nedo
stižné mravní výše.
Jeho učení o zbytečnosti jakékoli vrchnosti se dobře uvádí ve spojení s chiliastickým blouzně—
ním."0) Netřeba také dodávat, že ani valdští ani ChelčickýPísmu nerozuměli, což u venkovanů
a.řemes|níků ani jinak být nemůže. Jiné věci se tam přikazují, jiné radí. Stojí tam sice psáno
„nezabiješ“, ale čteme tam také slova. že všichni. kdo berou meč, od meče zahynou (Mt. 26, 52).
Těmito slovy schválil Kristus zobccnělou právní zásadu, že násilník, jenž neoprávněně sahá
bližnímu na život, má být od zákonné vrchnosti potrestán na. hrdle.

Brzy po smrti Chelčickéhose vyskytl muž, jenž jsa nespokojen s výsledky husitské
reformy, si umínil, že uvede v život mravní zásady jihočeského mravokárce a na je
jich základě založí zvláštní, samostatnou církevní společnost. Byl to Rehoř,prý sy
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novec Rokycanův, řemesla.krejčovského, jenž za vlády strany Příbramóv/y, klonící
se nejvíc k církvi římské, byl nějaký čas řeholním bratrem v emauzském klášteře,
kde se na,krátko utvořil nečetný sbor utrakvistických mnichů.

Řehoř byl horlivým posluchačem kázání Rokycanovýoh a od něho byl též upozorněn na spisy
Chelčického. Když pak Rokycana zvěděl, co Řehoř zamýšlí, ochotně mu vymohl (1467) na, Ji
řím dovolení, aby se směl s hlouěkem nábožných uchýlit do Kunvaldu, osady na. králově litic.
kém panství ve východních Čechách, kdež by se opodál světského hluku nerušeně oddali zbož
nému životu. Od Rokycany to byl dunajský dar, poněvadž čekal, že rodící se sekta v odlehlém
zákoutí zapadne a klesne v hrob. Leč mimo nadání malé to símě tam v ústraní vzrostlo v ná
boženskou společnost, jež po dvě století brala vedle katolíků a utrakvistů podstatnou účast na
veřejnýchlúkolech národa. Podobně jako při Týně vznikla též u jiných kostelů, v nichž půso
bili horliví kazatelé, jakási nábožná bratrstva, a z těchto bohabojných kroužků roztroušených
po Čechách i Moravě povstala Bratrské. jednota jako „strom z kořenů nebo řeka ze svých zdroj
me“.
Velkým hněvem vzplanul utrakvistický papež, když se r. 1468 remesla. že se Bratři v Kun
valdě zjevně odtrhli nejen od katolíků, ale též od kališníků a že založili vlastní-náboženskou
obec. Ale čím kde hřeší, tím bývá i trestán; jakým právem vymáhal na Bratřích poslušnost
ten, jenž se sám vzepřel a celou stranu podobojí popudil proti rozkazům Kristova náměstka? 
Nad Jednotou sc snesla první bouře; někteří její členové byli upálení, jiní vězněni a na skřipei
trápení. Smrt obou jejích odpůrců, Jiřího a Rokycany, &válka s Matyášem ji zachránila před
úplným vyhlazením.
Kdežto podobojí byli jen rozkolníci a měli svěcené kněžstvo, byli Bratří sektou laickou bez
svěceného kněžstva. Nejstarší členové v Jednotě skládali ruce na hlavu čekatelů kněžského
stavu a tak je světili, a též skuteční kněží, kteří přešli od katolíků nebo utrakvistů k Bratřím,
museli se dát tímto způsobem znovu posvětit, chtěli-li u nich zastávat kněžský úřad. Opatřivši
si takto kněžstvo, dala se celá bratrská obec znovu slavně pokřtít."5) Podle učení Chelčického
pokládali Bratří křest udělený nemluvňatům za neúčinný. Když dítky dospěly rozumem, byly
křtěny znovu. Od tohoto ěeredného zvyku upustili Bratří teprve r. 1534 ze strachu, aby ne
propadli trestům, stanoveným proti novokřtěncům. Dítkám zato někdy křest odepřelipro hří
ehy rodičů. Byloť u Bratří zrovna tolik nerozumu jako dobré vůle.
Řehoř nechtěl mít kleru, skvějícího se učeností &bohatstvím; &.tak bylo mezi jejich duchovními
mnohe obuvníků a krejčích, svobodných i ženatých, živících se mění prací, a též tři nebo čtyři
tak zvaní biskupové bratr-ští, dozírající na větší okrsky, neměli žádného svěcení. Veškero řízení
Bratrské jednoty bylo v rukou třináctičlenné rady. jež hodné přijímala, nehodné vylučovala a
trestala. U Bratří bylo udělováno všech sedm svátostí, ale ospravedlnění připisovali vířea lásce.
Z hříchů veřejných se zpovídali veřejně, ze soukromých soukromě, mši sloužili po způsobu tá
borském, za kalich používali někdy i obyčejné nádoby. Za pronásledování shromažďovali se
i v zimní době v odlehlých lesích a poslední táhl za sebou hrábě nebo větev, aby shladil stopy
vesněhu zanoohané.
Jejich Věrouka byla neustálené, laická, nebylo to soustavné dílo odborných theologů; to nejlíp
vysvítá z toho, že za 160let vydali padesát konícsí, z nichž se dvacet liší formou i obsahem."')
Poslední, sepsaná od Komenského, obsahuje učení Kalvínovo. Tato věroučné.nejistota ovšem
nemohla uspokojit mužů, kteří měli větší náboženské požadavky; a tak hledal později Vilém
Slavata objasnění svých náboženských pochybností u jesuitů, Karel Starší z Žerotína u kal
vinistů.
Největší důraz byl u nich kladen na kázeň a řád; vyrovnat se prvotní církvi bylo cílem mrav—
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ního úsilí. Podle příkazu „nezabijeě“ byla u nich zakázána služba vojenská, &kdo se jí nijak
nemohl vyhnout, měl držet meč s odporem a nebojovat pro slávu. Část národa si zoáklivila
ulu-utnosti dlouho trvajících válek a upadla do této druhé krajnosti. Jednota měla podstatnou
účast na rozdmychání dvou vzpour, r. 1547 a 1618,a když se mělo rozhodnouti zbraní &bojem,
zachoval se národ podle těchto naivních zásad. Následovaly přísné tresty a po nich nářek a
kvílení. Jednota nevychovávala národu hrdiny, nýbrž uplakané trpítele.
Bratří se vyhýbali přísaze i veřejným úřadům. Kdo ve své rozepři nebyl spokojen rozsudkem
starších, býval vyloučen. V prvních letech vzdávali se šlechtici, vstupující do Jednoty, správy
svých statků, aby nemusili soudit poddané. Český bratr nesměl být nejen vojákem, ale ani
muzikantem, hospodským, malířem, zvláště karet a kostkařcm. Spáse nebezpečné bylo puškař
ství, mečířství, kupectví. Neměli chodit na trh, leč zřídka a jen na krátko, nesměli slavit po—
svícení a zvát hosty. Nošení hedvábného šatu bylo trestáno vyloučením.
Ačkoliv se již kol r. 1500od této původní strohosti upouštělo, přece zůstala příznačným rysem
Bratrské jednoty jistá zasmušilosta zádumčivost,jež dosudvane zbratrských kancionálů a písní.
Katolíky vede víra k životní radostí. Též bojující církev táborská by nebyla své zkormoucená
dcery poznala; liěíťse Bratří od Táborů důsledným prováděním příkazu „nezabiješ“. Pro ná
boženskou nedůtklivost a. pro puritánství, to jest zakazování i dovolených zábav, byli Bratří
nenávidění stejně od katolíků jako utrakvistů &bylo jim přezdíváno pikartů;1")
Bratrské obce, jichž bylo kolem r. 1500asi 400, táhly se od západu na východ přes celé Čechy
a Moravu, ale ani v době největšího rozkvětu netvořily mnoho přes 5% obyvatelstva. R. 1480
přešelk Bratřím bakalář Lukáš, Pražan ntrakvista, jenž byl jejich prvním duchovním a bisku
pem, který měl kus školského vzdělání. Jeho vlivem se vzdala Jednota některých přísností &
oživila hluché &prázdné bohoslužby zavedením roušek, nádob a zpěvu.
Roku 1491se vypravilo několik Bratří do světa hledat prvotní církev. Martin Kabátník dospěl
až do Keira &.jeho popis cesty se dosud zachoval. Lukáš prošel Balkán, Italii a Francii, kde
navazoval styky s valdskými. a všude zůstal zamračeným škarohlídem, jenž na vše kolem sebe
hleděl kosým okem úzkoprsého mravokárce. Hledané „prvotní“ církve ovšem nikde nenašli.
Hlavní zásluha Bratří je na poli literárním. První tiskárna u nás vznikla sic v katolické Plzni
(1468),a první vytištěná kniha byla kronika trojanská; o 20 let později byla založena tiskárna
v Praze. Ale množstvím tištěných prací daleko předstihli Bratří katolíky i utrakvisty dohro
mady. R. 1500 si zřídili tiskárnu v Ml. Boleslavi. kde požívali ochrany pánů z Krajku, kteří
byli jejich víry, brzy potom druhou v Litomyšli (1507), kde je trpěli Pernštejnové. shovívaví
katolíci, pak v Bělé (1519), na Moravě v Krelicích na panství Žerotínů. Četné spisy sice za
nechal již Lukáš, ale vynikající spisovatelé vyrostli v Jednotě až po sto letech, když se jejím
synům otevřel vstup na protestantské university v Němcích. Tím se teprve osvětová úroveň
Bratří povznesla. Tehdy se stali její chloubou Blahoslav. Komenský a Karel ze Žerotína. Pro
tyto zásluhy „sejim promíjí jejich společenská i politické.méněcennost a nedostatek smyslu pro
potřebu nadřízené autority v životě občanském'i duchovním.

VLADISLAVIH. (1471-1616)

V srpnu r. 1471přišel Vladislav asi s 9.000 vojska do Čech a. zavázav se, že bude
hájit. kompaktát a. utrakvistům opatří arcibiskupa, byl od polských biskupů u sv.
Víta korunován na českého krále. Hrozby z Říma, pro tuto ústupnost vyzněly ns.
prázdno. Mladý král byl postaven před těžké úkoly, na něž jeho síly nestačily. Před
ně pokračoval ve válce s Matyášem. Ačkoliv mu otec Kazimír pomáhal, přesto spo
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jení národové český a polský m'o nepořídili a země od české koruny odpadlé uher
skému výboj ci vyrvat nedovedli. Otec i syn sice oblehli s velkým vojskem Vratislav,
ale nic nesvedli; pleněním Slezska se nic nedokázalo, zvláště když Matyáš stejně
splacel Čechám i Polsku. Po opětovném příměříbyl r. 1478 smluven potupný mír
v Olomouci,v kterém byly Morava, Slezy a obojí Lužiceponechány králi uherskému;
po jeho smrti mohly být vyplaceny 400.000 dukáty.
Tak hluboko klesl český stát jen za Jaromíra &.Oldřicha; tehdy též byl omezen na
pouhé Čechy. Pyšná, česká velmoc, Lucemburky zbudovaná., se žalostně zhroutila.
Kompaktáta si kališníci sice uhájili, ale ze státní české budovy zbyly rávaliny zá
sluhou těch, kteří chtěli všemu lépe rozumět, než slušelo, jak poznamenává Bohu
slav Hasištejnský z Lobkovic."a) Husitští reformátoři chtěli napravit církev a zatím
rozbili český stát. Politický zisk z jejich „reforem“ a potomních tolik vychvalova—
ných válek měli naši úhlavní nepřátelé - Maďaři. Jejich král opanoval na řadu let
větší část českého státu. Zde chápeme slova Kroftova, že jsme na husitství hrdi, ale
litujeme, že nás neminulam)
Vladislav vyspěl v muže vysoké a krásné postavy, byl velmi zbožný a neporušených

""m' mravů. Mnoho se modlil, býval denně i na třech mších svatých; jeho mladší bratr

Bůhm
Awa-din
1182-93.

DNM Who
mí kousla
u. záři1463.

Kazimír je uctíván jako světec. Jsa podoben soše, nehněval se, nemluvil, přitakával
těm i oněm, a proto byl v Čechách a později i v Uhrách nazýván „králem dobře“.
Český rozkol měl v ošklivosti a chtěl jej nenápadně a poznenáhlu utlumit a uspat
touž cestou, jakou se o to před lety byl pokoušel císařZikmund. Dosadil tedy v před
ních dvou městech Praze a Kutné Hoře za konšely sice utrakvisty, ale z nejmírnější
strany, kteří byli ochotni i kalicha se zříci a s církví římskou se úplně srovnati.
Na jaře r. 1482se znenadání v Čechách objevil italský biskup Augustin Lucián Sank
tuarienský z Mirandoly u Modeny, jenž byl doma vysvětil několik utrakvistických
žáků na kněze a dal se pohnout k cestě do Čech, jak se zdá, z útrpnosti k osiřelému
stádci. Když se roznesla zpráva, že cizí biskup v Písku, v Táboře a Lipnici biřmuje,
světí a podává pod obojí, vznikla z toho zrovna tak veliká radost u utrakvistů, kteří
v-něm viděli anděla s nebe, jako nevole u katolíků. Dvanáct tisíc ozbrojeného lidu
provázelo biskupa do Králové Hradce z obavy, aby jej katolíci nezajali a z Čech
nevyhostili. Z Hradce navštěvoval kališnické. města, aby tam biřmoval &.světil. Jen
brány Prahy a Kutné Hory mu zůstaly zavřeny, což naplnilo měšťany velkým hně
vem proti konšelům.
R. 1483řádil v zemi opět mor a král se před ním uchýlil se svým dvorem za hranice,
do Třebíče na Moravu. Tu zazněly 24. září v Praze na poplach zvony všech farních
kostelů, se všech stran se sběhl ozbrojený lid, dobyl útokem všech tří radnic a do
padení konšelé byli pobiti, vyházcni z oken a rozsekáni; někteří byli uvězněni a v ná.
sledujících dnech postínáni. Řeholní osoby, muži i jeptišky ztýrány, zhanobeny a
vyhnány, kláštery vybity, jejich kostely znesvěccny.130)250 Němců bylo uvězněno,
židovská čtvrť vydrancována &královská,posádka donucena vydat hrad. Dvacátého
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října byl v Praze slavně uvítán biskup Augustin a usazen u Týnského chrámu. Je
to druhé, ještě krutější pobiti pražských konšelů. Hlavní město země bylo tímto pře
vratem již po třetí vytrženo z rukou strany katolické neb katolíkům nakloněně: po
prvé r. 1419, po druhé 1448, po třetí 1483. Vladislav se snažil husitského draka po
hroužiti v spánek, ten se však v nestřeženém okamžiku vzchopil &děsně řádil. Mdlý
král neměl síly, aby tuto vzpouru potrestal. Většina sněmu svolaného do Čáslavě,
přála Pražanům, rovněž vojsko, jehož král několik tisíc sebral, a tak nezbylo než vy
jednávat, na. vše zapomenout a utrakvistům jejich biskupa ponechat. Tak smutně
skončilo pochybené úsilí královo o sjednocení kališníků s církví.
V září r. 1484 se král vrátil do svého sídla na Starém Městě, ale dlouho uprostřed
rozkvašeného měšťanstva,nevydržel. Již v říjnu se stěhoval. Vrátilit' se s králem do
Prahy mužové, kteří za oné bouře byli vypuzeni nebo se útěkem byli spasili, a proti
těm propukala nevole lidu znovu. Jeden z oněch nešťastných radních, jménem Ocá
sek, povoláním kovář, lze-li věřiti všem podrobnostem, jenž se také útěkem byl za
chránil, netroufaje si ukázat se v městě zjevně, chodil v škrabošce. Byl však na
náměstí poznán &jsa stíhán lidem, Vskočildo Králova dvoru. Nastalo srocení a roz
jitřený dav volal, at' je jim ten zrádce vydán, sice že rozboříKrálův dvůr. Vladislav
slyše hluk, přistoupil k oknu, aby viděl, co se děje. Tu naň někdo z davu namířil
kuší &vystřelil. Král se sice šípu vyhnul, ale ve dvoře již toho dne nepřenocoval.
V podvečer se přeplavil na, lodi přes Vltavu na Letnou a dospěv k sv. Vítu, děkoval
Bohu za své zachránění a zapřísahal se, že na Starém Městě už nikdy přebývat ne
bude. Opravu sešlého hradu, od dob císaře Karla neobývaného, svěřil Benediktu
Rejtovi z Pistova. '

Utrakvisté tedy měli svého biskupa, ale nepostarali se ani o zřízeníjiných stolců biskupských,
ba ani o to, aby jim zavčas posvětil nástupce ve svém úřadě, takže po jeho smrti byli opět
stádcem bez pastýře. Biskup Augustin byl pochován v Týně &Matěj Rejsek ozdobil jeho hrob
krásným baldachýnem, jenž tam dosud stojí. R. 1504 se jim podařilo získati nového biskupa,
Fibipa de Novaviua z Modeny. Ten si však stýskal ještě víc než jeho předchůdce, plakal, proč
kdy do Čech chodil. & žádal papeže za odpuštění. Když ho utrakvistické, konsistoř nechtěla
poslouchat a když církevní tresty, jež pro nějaký přečinuvalil na Prahu, byly nazvány „vlaš
skými &německými štrychy“, jež se do Čech nehodí, rozmrzel se stařeěek tak velice, že se vydal
na zpáteční cestu do Italie. V Soběslavi se však dal přemluvit k dalšímu setrvání, ale usadil
se v Kutné Hoře, kde již r. 1507 zemřel.
Kališnická církev hynuia dale, propadajío vnitřní hnilobě. jako mrtvé rámě, oddělené od říě
ního proudu. Úroveň ostatní Evropy se zvedala proudem humanismu, to jest hlubším studiem
římských i řeckých spisovatelů. Též král Vladislav chtěl povznést pokleslé učení Karlovo na
základě nové vědy povoláním několika učenců z Italie. Kališníkům však zaváněla nova tato
vzdělanost pohansth &papežstvím. Bylat Italie její kolébkou &oni se báli, aby noví profe
soři nepůsobili v Praze ve prospěch katolické církve. Vladislav byl nucen od svého záměru
upustit &zatuchlé síně Karlova učení zůstaly nadále uzavřenynovému přílivu vzduchu a světla.
Pavouci tkali nerušeněsvé sítěv hlučnýchkdysi místnostech a vrstvy prachu se ukládaly na slav
né kdys katedry; jediné živořícífakulta filosofickéodohovávala učitele pro venkovské školy.
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Mezitímnastaly v sousedních státech hluboké proměny. R. 1477 byl Vladislav ve Vídni v chrá
mu sv. Štěpána od císaře obvyklým obřadem potvrzen jako český král, čímž si Bedřich III.
nadobro znepřátelil Matyáše. Císař nepřál uherskému králi české koruny. boje se jeho příliš
velké moci. Ten mu proto vypověděl válku &urval mu Dolní Rakousy, kus Štýrska a Kraňska
a r. 1485 byla nucena se mu vzdát i vyhladovělá Vídeň, jíž byl odřízl veškeren dovoz ppíže.
Vídeň zvolil Matyáš za své sídlo, odtud spravoval své podunajské císařství, rovnaje s mocí
skoro tureckým sultánům. Leč nejen výboji, ale i podporováním umění a věd předstth erský
laál své vrstevníky. V Budíně založil proslulou knihovnu, v níž nashromáždil velkým nákla
dem asi 50 tisíc rukopisů a knih, obsahujících veškoro tehdejší vědění. Zdaleka volal stavitele
&jiné umělce, aby zvelebili jeho sídlo. V Budíně a též v Bratislavě založil,uhiversity. Sám byl
postavy nevysoké, ale slehlé, povahy násilné, v boji přeudatný, ve štěstí pyšný, v neštěstí ne
oblomný, od vojska zbožňovaný; znal řeěi všech svých poddaných i sousedních národů. Cti
žádost v sobě živil četbou klasiků, usínaje nejednou s Liviem nebo Curtiem v ruce. Zemřel ve
Vídni 6. dubna r. 1490ve věku 46 let bez oprávněných dědiců. Maďaři se jím honosí jako svým
nejslavnějším králem. I lid jej uchoval v dobré paměti a říkal: „Zemřel král Matěj. konec spra
vedlnosti.“ Chránilt jej proti útiskům magnátů.

Na.poli Rákosi u Budína byl 15. července zvolen za uherského krále Vladislav, král
český. Uherští magnáti, jsouce sytí tvrdého panství Matyášova, přáli si panovníka,
jehož by se nemusili bát, poslouchat &jenž by nevybíral velkých daní. Čeští páni
Vladislavovi radili, aby uherskou korunu přijal, neboť tak se vrátily odtržené země
opět k české koruně, a to bez vyplacení oné velké sumy. Byl to jediný politický
úspěch J agellovců v Čechách. Ona suma však byla později od našich předků mnoho—
násobně nahrazena velkými výlohami na obranu uherských zemí proti Turkům.
Smutným následkem této volby bylo, že Praha, hlučná kdys residence císařská,
osiřela a už jen občas hostila českého krále; trvalým sídlem J agellovců byl Budín.
Provázen též četným panstvem z Čech, odebral se Vladislav do Stolního Bělehradu,
kde byl 21. září korunován. Byl prvým z uherských králů, jenž mával mečem proti
čtyřem stranám světa na znamení, že chce hájit království proti všem nepřátelům;
vskutku ho nikdo nehájil hůř než on. Neplacené posádky Matyášovy se rozprchly,
pověstná černá rota, podobná Táborům, nevyhnula se též Lipanům; r. 1492 byla
v jižních Uhrách pobita &rozehnána. Zemí alpských se zmocnil Maxmilián, syn cí
sařův.

Po posledním výbuchu náboženských vášní r. 1483 a po smíření stran na sněmě
v Kutné Hoře r. 1485 ustoupily náboženské otázky na půl století do pozadí &.veš
keru pozornost národa upoutaly zájmy hospodářskéa politické. Ve vleklých sporech,
jež z toho vzešly, zvítězil nakonec stav šlechtický, jenž celý národ bezohledně vy
kořisťoval.Král si nechal od pánů ze svých rukou vymknouti všechno korunní zboží,
hrady a. panství, zřekl se odúmrtí, jejichž zabíráním množil svou moc Jiří z Podě
brad. Král musil z panstva vybírat všechno úřednictvo i výběrčí zemských daní, ba
1správce městských důchodů, jež tvořily králův soukromý příjem. Páni se při tom
nezákonně obohacovali, zatím co králova komora nejen zela čirou prázdnotou, ale
vykazovala nadto statisíce kop dluhů. Smutně proslul jmenovitě purkrabí Zdeněk
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Lev z Rožmitála. Královská. důstojnost klesla na pouhý stín, král měl méně moci
než benátský dóže. Šlechtici mohli podle anekdoty Vladislavovi směle říci: „Ty jsi
naš král, a my jsme tvoji paní.“
Houževnatěji než král se vzpírala proti úchvatům panstva královská.města. Šlech
tiei jim upírali hlas na zemském sněmě, poháněli je před zemský soud a začali po
vážlivě poškozovat jejich živnosti, jež beztoho nesmírně utrpěly válečnými bouřemi.
Šlechtic vařil na svém statku pivo, prodával je svým poddaným, kupoval od nich
obilí, usazoval na svém panství řemeslníky, čímž byl učiněn zlý průlom do mílového
prava měst. Měšťanéhájili svých práv perem i zbraní, přepadajíce a pleníce panské
zboží. Pani zase olupovali na cestách kupce, takže brzy zde brzy tam propukla zá,
škodná. válka, jako v zemi, kde chyběla železná,ruka střežící právo a řád.
Podle usnesení pánů a urozených vlédyků (přestaloť se nyní říkat statečný rytíř),
bylo r. 1500 na základě zemských desk vytištěno zemskézřízení,zlaté, to kniha šlech
tických svobod; právům stavu městského však bylo zřízenímtěžce ublíženo. - Jako
na povel povstalo 32 královských měst, bez rozdílu víry a národnosti, a zapsalo se
v jednotu na obranu svých práv. Jméno AlbrechtaBendla z Oušavy, jenž jako znalec
zemských desk měl hlavní účast při vydávaní díla, bylo vzato ve velkou nenávist;
rendlovat znamenalo tolik co padělat listiny.
Přesmutnou úlohu hrál v tomto sporu kral. Místo aby se vší silou zastal měst proti
bujnému panstvu, r. 1502na zemském sněmu vydané zřízenípotvrdil. Když v měs
tech proto propuklo nebezpečné jitřeni, schvaleni odvolal a spor se vlekl dale. K na
rovnání došlo teprve r. 1517 smlouvou,svatováclavskou,hlavně zásluhou vynikajícího
pana Viléma z Pernštejna. Pan ten sídlil v Pardubicích a proslul jak bohatstvím,
tak šlechetnou myslí a náboženskou snášelivostí. Jeho slova: „S Římany věřím,s ka
lišníky držím, s Bratřími umíram“ byla dlouho opakována. Města podržela místo a
hlas na zemském sněmě, ale musila se vzdát mílového práva. Vyšla z boje oslabena,
také už nedosáhla rozkvětu, z něhož se těšila v dobách předhusitských, ale neklesla
vtakovou bezvýznamnost, jako městav Uhrách aPolsku. Bylovrcholemštěstí, když si
měšťanz úspor mohlkoupit a do zemskýchdeskdát zapsat svobodnýstatek, čímžsplnil
hlavní podmínku, aby se mu otevřelazlatá,brána do povýšené vrstvy šlechtické.
Podobné spory byly vedeny v Uhrách. Svod prava (Opus Tripartitum) tam pořídil
a r. 1514 sněmu předložil Štěpán z Vrbovee (Verbbczy). Zemský sněm se skládal ze
dvou tabulí: magnatské, již tvořili velmoži a biskupové, pak nižší stavovské; v té
zasedali probošti, opati, delegáti šlechty, volení na župních sněmících, a delegáti krá
lovských měst. Za těchto sporů pani vzali městům pravo obesílat říšskésněmy a při
pustili na ně jen zástupce: Budína, Pešti, Bratislavy, Košic, Trnavy, Šoproně, Bar
dijova a Prešova. Po invasi turecké klesl počet těchto měst na šest. Toto pravo jim
bylo upírano i za vlády prvních Habsburků, poněvadž města byla ovládána Němci
a přála politice vídeňského dvoru; časem pak nabyla opět všechna královská. města
práva obesilat říšský sněm.“l)
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Komitátní samospráva se v Uhrách vyvinula plnější měrou než v Čechách. R. 1486
tam vznikly tak zvané sedrie (t. j. sedes iudiciorum nobilium), jež soudily rozepře
místní šlechty. Skládaly se obyčejně ze čtyř soudců neboli slúžných a 12 přísedících,
volených šlechtou, zasedal při nich i župan, podžupan a notář.
Nejtěžší pohromy utrpěl husitskými válkami selský stav, takže k jejich nápravě bylo
potřebí celého století.m) Dřívější dobré časy však se už nevrátily, až do r. 1848. Po
stavení sedláka. se zhoršilo nejen zničením, ale i vylidněním země, odcházením vo
jenské chasy za hranice, tedy úbytkem pracovních sil, jež nemohly být rychle na
hrazeny ta-képroto, že přílivcizích kolonistů byl úplně zaražen a páni naopak potře
bovali co nejčetnějších pracovních sil. Šlechta se v 15.a 16. století oddávala zvýšené
činnosti hospodářské, rozmnožovala dvory, kopala rybníky, stavěla ovčíny, pivo
vary, chtěla vydělávat a bohatnout, zvláště když objevením zámořských zemí kle
sala cena peněz, a tím i poplatky poddaných, z nichž vrchnosti dříve z největší části
žily. Tehdy u nás vzniklo největší množství rybníků. Některé byly upraveny z pů
vodních jezer. Na Pardubicku na zboží pernštejnském bylo 300 rybníků; lid o tam
ních pánech říkal, že mají do roka každý den rybu z jiného rybníkem)
Nyní vzrůstem dvorů rostly roboty a pán, jenž potřeboval laciných robotníků, začal
omezovat svobodu poddaných. Sedlák nesměl opustit panství bez výhostného listu,
nesměl bez dovolení pánova provdat dceru, poslat syna na řemeslonebo na studium,
poněvadž dorostlé dítky poddaných musily určitou dobu pracovat ve dvorech.1“)
Sněmy koncem 15. století neustále obnovují a zostřují tresty proti zbíhající selské
čeledi i proti těm, kteří ji přijímají.

R. 1496 se vzbouřili na Litoměřicku poddaní Adama z Drahonic, dobyli jeho tvrze Ploskovic,
donutili tvrdého pána, že je propustil z poddanství &pak uvedli na jeho statek sousedního
rytíře Dalibora z Kozojed. Vzpumí sedláci však byli násilím donuceni podrobit se bývalému
pánu, Dalibor byl jat a uvězněn na pražském hradě ve věži, jež dosud sluje Daliborka. Roz
sudkem zemského soudu byl pro těžké provinění proti právu 9. řádu odsouzen k ztrátě hrdla
a r. 1498 byl vyveden na. hradní nádvoří 5 stat. Poněvadž skřipcem. jenž byl zván houslemi,
& provazy, jež se nazývaly struny, byl donucen vyznati pravdu, vzniklo pořekadlo: „Nouze
naučila Dalibora housti.“
Více než v Čechách bylo utuženo poddanství \; Uhrách. Když tam dal papež r. 1514hlásat kříž
proti Turkům, hrnuly se zástupy sedláků pod vojenské prapory, aby unikly útisku svých pánů.
Velením byl pověřen Jiří Dóža ze Sedmihradska. jenž se v boji proti nevěřícím byl dříve vy
znamenal a za svou statečnost byl povýšen do šlechtického stavu. K válce s Turky pro včasné
obnovení míru zatím nedošlo, ale sedláci (kurucové, t. j. křižáci) zdréhali se sehnouti šíji pod
staré jařmo a pod vedením Dóžovým obrátili zbraň proti domácím svým utlačovutelům. Páni
byli nelidsky zabíjeni, na kůl vráženi &jinak mučeni, hrady, vsi a městečka v jižních Uhrách
byly pleněny &páleny &krev tekla v proudech. Teprve Jen Zápolský, vévoda sedmihradský,
povstalce přemohl a Dóžu zajal. Cikáni připravili rozžhavený trůn, na nějž byl Dóža, král ku
ruců, posazen, na hlavu mu byla vložena žhavá koruna a do rukou rozpálené žezlo. Podřízeným
vůdcům bylo nejprv předloženo jeho upečené maso a pak byli popraveni. V bouři zahynulo
40-70 tisíc lidí &selský stav tam upadl v porobu těžší než kde jinde. Nesměli se hnout &u koho
by byla nalezena puška, tomu měla být uťata pravice.m)
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V katolické menšině. jož živěji cítila tep ostatní Evropy, vyrostl znamenitý humanista a básník
Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic (1' 1510). jenž skoro jediný u nás rozezvučel lyru v dlouhých
dvou stoletích zcela umlklou. Jeho latinské básně byly vykládány i na některých universitách
německých. Bohuslav mnoho cestoval, navštívil i zříceninyKarthago a pro svou knihovnu na
hradě Hasištejně u Chomutova skoupil tolik knih a rukopisů, že náležela ]: nejbohatším ve
střední Evropě. Její chloubou byl rukopis děl Platonových, jenž stál tisíc dukátů. Byl to nejen
nejvzdělanější, ale zároveň nejzbožnější Čech. Marně se snažil obrátiti na pravou víru Bratry
&s církví smířiti ksiišníky a jen nahodilé okolnosti zabránily jeho povýšení na biskupský stolec
olomoucký; byl proboštem na Vyšehradě.
Krasu města Prahy chválí nade všechna města středoevropská, o jejich obyvatelích však zane
chal svědectví ne příliš lichotně.1“) Slouží prý jen břichu a žádných výloh nešetří na labuž
nictví ; střídmost je u nich chybou. Sáhne-li kdo po džbánu, všichni ho následují. (Také jeden
z legátů basilejského koncilu psal o našich předcích, že když někdo začne pít, všichni dostanou
žízeň.) Hledí prý si jen zábav a radovánek, zato víra a mravy jsou v úpadku, každý věří,co
chce, a Písmo vykládají ženy i děti a každá sekta tam nachází stoupence. K cizincům jsou
zdvořilí, jen Němce nemohou snést. Jsou dost nadaní, ale lehkomyslnost a línost vše otupuje;
v tisíci řemeslníků nenajdeš umělce, jen výmluvnost právníků je jadrná a plynná.
Byl to již uvedený Albrecht Bendl, pak dlouholetý moravský hejtman Ct/iborTocačmmky': Cim
burka (T 1494), spisovatel knihy Tovačovská, & Viktorin Kornel ze Všehrd, měšťan z Chrudimě,
jenž napsal: Knihy devatery o právích. o sůdích i deskách země české. Všichni tři byli utra
kvistě.

R. 1502 se konečně 461etý král oženil; pojal za choť francouzskou princeznu Annu,
jež byla ducha daleko mužnějšího než on. Povila mu dceru Annu a r. 1506 syna, je—
muž bylo dáno jméno francouzského krále sv. Ludvíka; hned potom zemřela. Před
časně narozený princ byl tak slabý, že musil být vkládán do těl čerstvě zabitých
zvířat, aby zesílil. Anna Čech vůbec nespatřila; štítilať se podle předsudků, doma jí
vštípených, vkročit na kacířskou půdu. Jejímu vlivu se připisuje mandát vydaný od
krále r. 1503 proti Bratřím, podle něhož měli být přinuceni přidati se k straně pod
jednou nebo pod obojí, anebo mělibýt vyhoštěni ze země.R. 1508byl mandát zostřen
a od stavů vložen do zemských desk. Záleželo na všemocnýoh pánech, zda jej na
svých panstvích provedou či ne, a ti neměli naspěch, poněvadž Bratří, kterým byly
vštěpovány především pasivní ctnosti, byli;nejhodnější poddaní; trpělivě nesli sebe
těžší břímě, jež na jejich bedra páni uvalili.
R. 1509byl korunován tříletý princ Ludvík. Při obřadechjej držel na mkou Albrecht
Braniborský. Dítě se dalo do pláče, jako by tušilo nešťastný konec svého kralování.
Celá slavnost byla nuzná a smutná. Ncbylyť ani peníze podle zvyku mezi lid házeny,
ani víno se neperlilo ani pivo pro žíznivé netryskalo; král peněz neměl a páni jich
nedali. Koncem května se strhla mezi jeho uherskou družinou a pražským lidem
krvavá půtka, v níž 16 oněch hostů přišlo o život, v tom i někteří urození. Kral pak
za to přísně trestal pražské výtržníky mukami a smrtí.
Na konci středověku byli J agellovci a Habsburci nejmocnější rody v Evropě. Byli
sice blízce příbuzní, ale o Čechy a Uhry vedli tuhý zápas. CísařMaxmilián činil na
J agellovcenátlak, spojiv se s jejich nepřáteli, totiž Německým řádem a Vasilem III.,
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velkoknížetem moskevským. Na památném sjezdě ve Vídni r. 1515, jehož se vedle
Vladislava zúčastnil i jeho bratr Zilanund I., král polský, byly zasnoubeny dítky
Vladislavovy s vnuky císařeMamiliana Ferdinandem a Marií, a bylo ujednáno, že
po smrti Ludvíkově má.nastoupit na trůn český a uherský jeho sestra Anna nebo
její synové, t. j. Habsburkové.
Již následujícího roku Vladislav zemřel v 60. roce věku, vládnuv v Čechách 45 let,
dlouho a neslavně, v Uhrách 26 let. Byl pochován ve Stolním Bělehradě. Při jeho
dvořebýval často nedostatek i denních potřeb a král si někdy vy\proěovallahve vína
od předních úředníků, zatím co uherští a čeští magnati pořádali na svých hradech
lukulské hody. J agellovci nedovedli být kladivem a proto byli kovadlinou.

K jménu krále Vladislava II. se pojí doba nově rozkvetlé t. zv. pozdní gotiky. Již za krále
320-Jiřího začalo opět procitat umělecké snažení _ztěžkého ochromení &za Vladislava vydalo řadu

krásných květů. Tentokráte naše vlast nepředstihla okolních zemi, ale má se čím pochlubit.
Především byly dostavovény nedokončené chrámy, t. j. k presbytář-um byly přistavěny lodi:
v Čáslavi, Rakovníce, Chrudimi, Klatovech, Mladé Boleslavi. Ústí n. L. Týnské věže už byly
uvedeny. Přestevěn byl chrám na Mělníce, nově zbudován v Táboře, Borovanech, Mostě (od
Jakuba ze Schweinfurtu). Z té doby pocházejí chrámy v Chomutově, Ostrově, Pardubicích a
na četných jiných místech v jižních Čechách: Soběslavi, Kaplici, Vimperku, Žumberk-u,Chval
šinách, Bechyni atd. Nejčilejší stavební ruch byl vůbec na Krumlovsku a Kaplicku, kraji pře.
vážně katolickém.
Všechna města však předstihla Kutná Hora. Teprve 1480se započalo s dostavbou chrámu sv.
Barbory. Dilo řídili nejznamenitější tehdy mistři: Hanuš z Král. Hradce, Matěj Rejsek 2 Pro
stějova (1'1506)a Benedikt Ried (Rejt, 1' 1534)a jiní. Pokryt byl trojhrotitou střechou. Bejte
vou specialitou byly hvězdicovité a sítovité klenby, vytvořené z prohýbaných, proplétajících
se žeber. Monumentálním jeho dílem je Vladislavský sál, snad nejvelkolepější tohoto druhu
v Evropě. Byl zaříod krále odměněn šlechtickým přídomkem „z Pístova" (aus Piesting). Po
zoruhodné je též královská oratoř u sv. Víta. Gotické, ozdobné žebra na ní Rejt napodobil
suchým včtvovím. Ncmeněíčest mu dělá.chram lounský, pokrytý rovněž trojhrotitou střechou,
podobně jako kutnohorský (obr. 15 a n.).
Ze světských staveb této doby je na.prvém místě Prašné, brana, postavené. od Rejska z Prostě
jova nákladem Starého Města (od 1476), a jedna z věží u Karlova mostu na Malé Straně, zbu
dované. za Jiřího. Skvostnou „Zelenou bránu“ z této doby mají Pardubice, se střechou od J i
řího ze Znojma. Dále je Kamenný dům a.kašna. v Kutné Hoře, radnice v Táboře, hrádek v Bu
dyni, Litice, Švihov a Křivoklát (přestavěnýod Vladislava II.), pak radnice a Michalská brána
v Bratislavi. Zmínky zasluhuje staroměstský orloj, sestrojený od mistra Hanuše, a oloumoucký,
dilo Ondřeje Pohla.

Lvnvtx. (1516-1628)

Za nedospělého krále“Ludvíka, jemuž bylo při smrti otcově teprve deset let, rozvrat
obou kralovstvi ještě vzrostl. Mladý král byl statný princ, naučil se řečem všech
svých poddaných, nebyl bez nadaní, ale nade vše si hleděl radovánek &zábav. Roku
1522 přijel do Prahy, dal tam korunovat svou choť Marii Rakouskou a pobyl tam
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celý rok, rovnaje různice a dožaduje se veřejné hotovosti &peněžní podpory na hro
zící válku s Turky. V Čechách se daly strany rožmitálská. &rožmberské. ve sporu
o nějaké statky stěží zdržet od krutého boje. Země byla mimoto znovu strhována
do bouří náboženských, způsobených vystoupením Lutherovým. - V Uhrách byl
chaos nemenší; obrana země byla zanedbána, král bez peněz, šlechta bez obětavosti
a v Turecku se právě ujal vlády velký výbojce Soliman I., jenž už r. 1521 dobyl
Bělehradu, otevřev si tím bránu do nitra Uher.
V osudný den bitvy u Moháče 20. srpna měl král při sobě jen 26-28 tisíc branného
lidu, kdežto sultán vedl do boje několikanásobnou přesilu. Jak uherští tak čeští páni
se zachovali k svému králi zrádné. Přední uherský velmož Jan Zápolský, vévoda
sedmihradský, stál se 40 tisíci vojska opodál bojiště a čekal, až král zahyne, aby se
zmocnil uprázdněného trůnu. Z Moravy a Čech provázely krále oddíly žoldnéřů,pánů
nemnoho; ostatní táhli tak, aby přišli pozdě. Dobře pravil králi jeden z uherských
biskupů, aby poslal do Říma. požádat papeže o svatořečení dvaceti tisíc uherských
mučedníků, kteří v boji s Turky zahynou. Přesto pokládali uherští páni jakoukoli
opatrnost za nedostatek statečnosti a ústup za zbabělost. 33 šlechticů se zasvětila
smrti &umínili si, že zabijí sultána.
Kolem třetí hodiny se ukázal nepřítel. B]aholem polnic v křesťanském vojsku byl
dán povel k útoku. Krále pojala zlá předtucha.a smrtelná bledost obestřela jeho tvář.
Útok uherského vojska byl jak obyčejně velmi prudký. Leč přední turecký šik se
rozestoupil &směli útočníci vběhli před jíony 300 děl, řetězy k sobě připoutaných.
Ta na ně chrlila oheň a střely; brzy byli se všech stran přesilou nepřátel obklopeni
&za půl druhé hodiny porubáni. Tři z oněch 33 šlechticů se sice probili k sultánovi
a dotkli se kopími jeho krunýře, ale na místě byli od janičarů rozsekáni. Dvořané
vidouce, že je bitva prohraná, vytrhh raněného krále z vřavy, snažíce se jej zachrá—
nit. Když se však brodili přesrozvodněný potok a králův kůň se vzpínal na protější
příkrý kluzký břeh, převrhl se naznak &krále v močále zalehl. Po dvou měsících
bylo jeho tělo nalezeno &uloženo vedle otce ve Stolním Bělehradě.
O nešťastném králi vešlo v pHsloví, že se před časem narodil, před časem nastoupil
vládu, před časem obradatěl, se oženil a šediny dostával a před časem jej zachvá
tila smrt. S ním tam zahynulo sedm uherských biskupů, 500 šlechticů, 24 tisíc bo
jovníků, čeští páni, co jich tam bylo, kromě jednoho všichni. Soliman vtrhl do Bu
dína, Pešt lehla popelem &slavná knihovna Matyášova byla odstěhována do Caři
hradu. Panonie a kraj mezi Dunajem &Tisou byly strašně zpleněny, celkem 200.000
lidí jednak pobito, jednak odvlečenom)
Král Ludvík nepřebrodil močálovitou tůň v jižních Uhrách a jeho utonutí je smut—
ným závěrem českého &uherského středověku, zatím co šťastným a. slavným roz
hraním středověku a novověku evropského vůbec se stalo Kolumbovo přeplutí Atlan
tického oceánu (1492).
Ludvíkova utonutí je kormutlivým obrazem uherského i českého státu, jež za Ja
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gellovoů zabředly do rmutných vln šlechtické anarchie. Království uherské, před
krát-kem záštita křesťanstva. v ní utonulo nadobro, byvši na 150 let roztrženo na
tři části, tureckou, sedmihradskou a habsburskou. Ale i pro kralovstvi české měla.
moháčská pohroma následky nad pomyšlení zlé. Odumření &zánik jedné věci je zro
zením a vznikem věci druhé, a tak i Moháč se stal hrobem starší větve jagellonská
a hrobem království uherského, ale i kolébkou soustátí habsburského, na něž nyní
dolehla celá.ohromující tíha tureckých válek. Tlak turecký byl podstatnou součástí
tmele, jenž soustátí habsburské pojil v jeden celek. Skupina českých zemí v něm
zabírala první místo, a to jak rozlohou tak poplatností. Skoro tř1 toletí vedli Habs
burkové v Uhrách válku s nepřítelem křesťanstva a v míru tam udržovali řetězpev
ností a posádek, a ani přibližněnelze odhadnout proudu peněz, který tam z našich
zemí bez přestání plynul, a daně krve od našich zemí do Uher placené.
Všude, kde na trůn dosedli Jagellovci, nabyla. ve státě vrchu nevázaná. šlechta, &
všechna ta království řízena sobeckou aristokracií, spěla vstříc neodvratně záhubě.
V Uhrách skončila,vláda magnetu katastrofou moháčskou, u nás bělohorskou &říše
polská. byla od sousedů roztržena na tři kusy.



NOVOVĚK

NÁROD POD PANOVNIKY z BODU EABSBURSKÉHO (1526-1780)

A LOT'RINSKÉHO (1780-1918)

FERDINAND 1. (1520-1601)

Koncem 15. a začátkem 16. století se sběbla v Evropě řada důležitých událostí, bylo Obiovva
učiněnoněkolik velkých vynálezů &objevů, v evropských dějinách nastaly daleko- W"
sáhlé proměny, a historie právem prohlašuje tuto dobu za rozhraní středního a ne
vého věku. Úzký obzor lidstva se netušené rozevřel a obepjal celou zeměkouli, &těs
né jeviště evropských dějin se rozšířiloi na nově objevenou Ameriku. Obzor lidstva
se též prohloubil důkladným studiem římských a řeckýchspisovatelů (humanismus),
rozjasnil se objevem Kopcrníkovým (1543), že středem nebeské soustavy je slunce,
nikoliv země. Estetický vkus se vytříbil napodobením antického umění (renesance).
O pádu Byzance (1453)a návalu Turků již byla učiněna zmínka. Též bojiště a války
nabyly jiné tvářnosti zavedením střelného prachu; urczení. těžkoodění rytíři, boju—
jící koňmo, byli zatlačeni lehce oděnou pěchotou občanského původu, ozbrojenou
střelnou zbraní. Velká proměna se udála i v životě náboženském. Luther zatřásl (1517)
na severu v germánských zemích ohromnou církevní budovou, jež se tam skoro zhrou—
tila, v románských zemích však procitla katolická církev ze středověkémalátnosti a
povznesla se k překvapujícímu rozkvětu a rozmachu navenek i uvnitř. Tridentský
koncil nařídil dlouho očekávanou reformu a staré i nově založené řehole ji provedly
s překvapujícím zdarem. Nové myšlenky a názory letěly světem na perutích tisku
vynalezeného (1440) Gutenbergem. Všechny tyto novoty zasáhly přímo nebo nepří
mo s velkou silou i na půdu naší vlasti, na níž se rozmanitě stýkaly a potýkaly, způ
sobily v životě našich předků hluboké proměny, takže se ráz následujících věků \od
minulých podstatně odlišil.
K uprázdněnému českému trůnu se hlásil především choť Anny J agellovny, rakouský Volba
arcivévoda Ferdinand, a to na základě smluv, sjednaných (1515) ve Vídni mezi krá
lem Vladislavem a císařem Maxmiliánem. Poněvadž však čeští stavové prohlašovali,
že nejsou oněmi smlouvami vázáni a chystali se k volbě, vyjednával arcikníže s čel
nými osobami všech zemí české koruny, aby byl na český trůn povolán volbou, &ne
šetřil při tom sliby a dary, jichž byli mnozí žádostivi. Český snčm vznesl volbu na
24členný výbor, v němž byl každý stav zastoupen osmi zástupci, a ten zvolil 23. říj
na u sv. Víta ve svatováclavské kapli za českéhokrále arcivévodu Ferdinanda. Tím
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byla dána přednost Habsburkovi před vévody bavorskými Vilémem a Ludvíkem,
kteří měli v Čechách také strany, a před polským králem Zikmundem, jenž se rovněž
o českou korunu ucházel. Proti povolání Ferdinanda na český trůn byla i římská
kurie, poněvadž rozsáhlými državami Habsburků byl sevřen i církevní stát a papež
se obával o svou vlastní neodvislost. Skvělé poselství oznamovalo v prosinci ve Vídni
arciknížeti výsledek volby a vymohlo si revers, že čeští stavové jej zvolili za krále
„nikoliv z povinnosti, nýbrž z dobré a svobodné vůle své, vedle svobod království
českého“. Tím Ferdinand prohlásil českou korunu za volební. Také jej žádali, aby
jako král nedopouštěl rouhati se velebným svátostem, Matce Boží a svatým, by ne
dovolil kněžím se ženit, to jest aby hájil království proti luterskému kacířství.1)Ke
cti poselstva byla vystrojena hostina s 230 pokrmy. Již 24. února r. 1527 byl Fer
dinand za obvyklých obřadů a radovánek korunován u sv. Víta na českého krále,
druhého dne jeho choť Anna Jagellovna na českou královnu od Stanislava Pavlov
ského, biskupa olomouckého.
Mladý, teprve 23letý král, byl vnukem císaře Maxmiliána a synem Filipa Sličného
a J ohanny Šílené, dědičky korun španělských. Jeho bratr Karel V., císařněmecký &
král španělský, byl nejmocnější Habsburk a vládce světové říše, v níž slunce neza
padalo. Ferdinand se narodil a byl vychován ve Španělsku, odkudž si přinesl nejen
znalost západních jazyků - z češtiny pochytil nemnoho - a zálibu v renesančním
umění, ale i hluboké katolické cítění, vlastní španělskému národu. Denně býval na
dvou mších svatých a měsíčněpřistupoval k svátostem. Byl nevysoké, hubené po
stavy; bledou tvář oživovaly jiskrné oči. Byl moudrý a neúnavný. Zvolna, ale dů
sledně sledoval nesnadný, ale dosažitelný cíl: upevnit podrytou moc královskou,
spojit podunajské země v pevný celek, jenž by vítězně odolával tureckému návalu,
a zarazit hnutí protestantské, nebezpečněse vzmáhající.
Též v Uhrách zvolila rakouská strana v Bratislavě Ferdinanda. Podmaniczky, bis
kup nitranský, nejstarší biskup v Uhrách, korunoval 3. listopadu 1527Ferdinanda
ve Stolním Bělehradě, následujícího dne královnu Annu. Týž biskup korunoval na
témže místě předrokem Zápolského. Byly to poslední korunovační slavnosti na onom
památném místě, jež za tureckého panství zpustlo. Národní strana však provolala
v Tokaji za krále J ana Zápolského. Mezi oběma králi vypukl boj &Zápolský povolal
na pomoc Turky. R. 1529 se vypravil Soliman s velkým vojskem do Uher a na pod—
zim pronikl až k Vídni. Od 26. září do polovice října byla po prvé od nevěřících
sevřena a její hradby byly bořeny palbou ze 300 děl. Ale posádka do města vložená
odrážela statečně útoky Turků. Též zemské hotovost-ise se všech stran, byť i liknavě,
scházely. Nastávaly chladné podzimní dní a Soliman přerušiv obléhání, dal se za
velkých loupeží na zpětný pochod. - Po třech letech mířily k Vídni nové hordy jani—
čárů a blížily se již štyrským hranicím. J ejich postup se však zarazil o pevnost Ky
sek, hrdinně hájenou Mikulášem Jurišičem. Velel pouze 700 mužům, ale ve třech
týdnech odolal dvanácti útokům. Ferdinand mezitím svolával se všech stran
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branné síly, ale rozmrzelý Soliman podnikl jen zhoubný vpád do Štyrska a opět
ustoupil.
Vzdorokral Jan Zápolský se držel na. trůně jen pomocí Turků jako jejich vasal. Má
velkou vinu na neštěstí své vlasti. V Evropě byl pokládán za zrádce a papež jej vy
obcoval z církve. Zemřel r. 1540; je to poslední uherský král pochovaný ve Stolním
Bělehradě. Jeho chotí byla Isabela, polská princezna. J ejich syn Jan Zikmund po—
kračoval v boji proti Habsburkům. Soliman vtrhl opět do Uher &zabral trvale Bu
dín, jenž patřil Zápolskému, a proměnil střed země v pašalik budínský, Sedmihrad
sko &Zátisí se staly knížetstvím závislým na Portě. Ferdinand uhájil z velkého krá
lovství jen úzký pruh po Blatenské jezero, západní část Chorvatska a. Slovensko.
Hlavním městem takto ztenčených, převahou slovanských Uher byla Bratislava.
Hranice proti Turkům byla příliš dlouhé. a k hájení nevýhodná. Ferdinand byl mi
moto nucen vykupovat si mír „darem“ 30.000 dukátů, sultánovi ročně posílaným.

Král potvrdil českým stavům před korunovací všechny jejich svobody a také kompaktáta, ale
krok za krokem obnovoval zanedbaná práva královská. Za J agellovců se sjížděli paní na zem
ské sněmy i krajské sněmíky i několikrát do roka. bez dovolení králova, amčštenstvo králov
ských můt podobně se scházela ve valné hromady. Všechna tato shromáždění však bývala pro
vášně a spory stran velmi bouřlivá. Nový král všeliké samovolné sněmování zakázal &ke kaž
dému veřejnanu shromáždění bylo potřebí královského dovolení, jako v dřívějších dobách.

Nikdo nesměl mocí vzdorovat nálezům zemského soudu a krajští hejtmani, bdící nad bezpeč
ností, nebyli voleni,nýbrž králem jmenováni. V T'hrách naopak ' "- "bu-“é
nejistoty vyvrcholila. Podžupan, pomocník vrchního župana, byl nyní volen šlechtou a stal se
hlavou komitámí samosprávy. Vrchní župan, jmenovaný králem,j en dohlížel; byl to úřad v rodě
často dědičný.
Král, jenž měl v Čechách jen pět panství, žádal ročně zemský sněm o povolení berně na vy
držování posádek na tureckých hranicích. Odepříti tuto berní by nebylo bývalo ani snadno ani
radno. K jejímu vybírání zřídil na pražském hradě královskoukomoru, jejímiž členy byli oby
čejně cizinci, & ti soudívali i rozepře s vybíráním daní spojené. Král se tak vunohl v krátké
době na stálé vojsko. jež pak bylo hlavní oporou habsburské moci, komořesvé zjednal stálý, byt
islnomný příjem, a zřídilsi nevelký, ale spolehlivý sbor úředníků. J agellovci to nedokázali.
Dozor nad komorou českou, rakouskou & uherskou- svěřil dvorské komořeve Vídni, vedle níž
tam zřídil i komoru vojenskou&dvorskou radu. Habsburské země tvořily sice v právním ohledu
unii jen personální, ale poněvadž politika zahraniční, vojenství a finance všech těch států se
octly v týchž rukou společného panovníka, jenž se při jejich správě radil s oněmi ústředními
instancemi, byly tím učiněny první závažné kroky k unii reální.
První století našeho novověku je snad nejsmutnější dobou celých českých dějin. Je to doba,
kdy se většina československéhonároda zřekla husitské a katolické víry a přiklonila se k učení,
jež nedaleko českých hranic ve Wittenberce hlásal profesor theologie augustinián Dr Martin
Luther. V polabských zemích vzešla kletba pro zločiny zpáchané jménem křesťanství na tam
ních Slovanech. Provalilo se bahno a v něm se objevil netvor, který ohonem rozvířil jedovatý
kal a otravoval národy kolem kol.
Podle Luthera není křesťanospravedlňován posvčcující milostí, jež se do duše vlévá svátostmi,
nýbrž pouhou Věrouve smrt a zásluhy Kristovy. Luther zavrhl milost posvěcující, zavrhl svá
tosti a tím i svěcené kněžstvo, jež věřícím uděluje svátosti &.Bohu přináší skutečnou oběť, za
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mítl evangelické rady, potřebu dobrých skutků, tradici, očistec, svobodu vůle atd. - „Všecko.
co se vynoří ze křtu. je knězem, biskupem i papežem.“ „Fortiter peace, fortius crede“, statně
hřeš, pevněji věř, tak zdůrazňoval sílu víry, která přikryje všechny nepravosti. Toto učení na
zýval pravým evangeliem. jež bylo dlouho skryto pod kbelcem; teprve on je objevil a povýšil
na svícen a zjevným učinil celému světu. Mimo jiné též tvrdil, že lidské síly nestačí k ovládání
různých chtíčů &vášní, ale že je člověk jejich otrokem &nutně činí, k čemu ony ho nutkejl &
svádějí. Zpronevěřiv se tedy kněžským i řeholním závazkům, oženil se s vyběhlou jeptiškou a
dvojnásobnou svetokrádcží dal všem počestným věřícímneslýchané pohoršení. A nejen se ne
hanhil za tento svůj hřích a nelitoval ho. ale dokonce jej hájil a ospravedlňoval, obestíraje
největší neřesti pláštíkem víry nově vymyšlené.

V Němcích je Luther vychvalován jako velký hrdina, jenž svůj národ vysvobodil od
nadvlády římskýchpapežů, a velká část nejen jeho krajanů, ale vůbec germánských
národů, se postavila pod prapor víry jím vztyčený. Zvláštní zjev je, že z národů
mimogermánských jediný národ československý dobrovolně a velkou většinou pře
stoupil do tábora Lutherova, národ, jenž měl svou reformovanou národní církev, za
níž byla vyhlašována církev husitská, národ, který nemohl Němce vystát, poněvadž
hlavně oni se před sto lety ochotně propůjčili papeži a císaři za nástroj k vyhlazení
českého kacířství. I historie má svá paradoxa, svá podivná překvapení; husité se za
čali zříkat kompaktát, dobytých tak velkými obětmi - a. jediný Luther dokázal to,
co nedokázala přečetná křižácká vojska: on poslal husity pode jho - německé víry.

Když si Čechové upravili svou vlastní národní víru, přicházela německá vojska, aby ten kacíř
ský národ vyhubila. Když však po sto letech si vytvořili Němci sami národní víru, tu husité
svou vlastní odhodili a přijali víru svých nedávných ůhlavních odpůrců. Není pochyby. že je
to velká.národní ostuda, před níž liberální historie, mimo některé výjimky, strká hlavu do písku
a přikrývá ji laciným pláštíkem duševního pokroku. Přemnozí spisovatelé jdou v slepém proti
katolickém záští tak daleko, že zapomínajíce se sami nad sebou a nad národní ctí, prohlašují
luterství za víru svých otců. Jak dějiny ukazují, byli naši sousedé sotva schopni odhodit vlastni
národní víru a přijmout českou, a velmi by si byli rozmysiili nazvat husitství vírou svých ger
mánských otců. Náš národ není přecevěšákem a návěstní tabulí pro ledajaké pošetilosti a nikdo
nemá práva spatřovat v něm duševního podruha. I Macaulay, anglický historik, píše, že je
velmi zajímavé, že žádný velký národ, jehož jazyk není německý (t. j. germánský), se nikdy
neobrátil k protestantství.')
Ale nejen německá víra zaplavila naše kraje v Čechách, na Moravě i na Slovensku, ale Čechové
otevřeli svým německým souvěrcům dokořán zemské brány a do naší vlasti se nahmulo tolik
kolonistů všech vrstev a povolání. že snad jen Přemysl Otakar II. jich přivedl do Čech větší
množství, ale s tím rozdílem, že české půdy obsazené přistěhovalci v době Otakarově bylo
z největší části zase dobyto zpět, kdežto bohatý pás země, zabraný německými osadníky v době
luterské, byl ztracen na čtyři sta let. Náboženství pochybné ceny bylo draze zaplaceno, jako
snad nikdo na světě.
V této době došlo k dvěma nešťastným vzpourám, jež byly od vítězných králů na hrdlcch o.
statcích přísnětrestány. takže toto luterské století je nejsmutnější z celých našich dějin. Pláč
i nářek českých evangelíků proniká několika věky k našemu sluchu a nám se zdá. jako by
Luther byl naše ubohé předky uvedl na nekonečný můstek vzdechů. Pykali za zradu, jíž se
dopustili na zemi i národu. Vrhli se nerozvážně v boj, jak pěkně praví básník, „rozpoutaný
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severním ďáblem negace a skepse“ a „Čechy se vykrvácely za protestantismus, za německý
protestantismus."')

Také Slováci 16.století nebyli již tak hodní, jak jejich předkové v době Zikmundově.
Ti zůstali pevní ve vířea husitským svodům vytrvale odolávali. Po stu letech se stala
i na Slovensku neočekávaná věc. Tentokráte si i Slováci pospíšili poklonit se „cizím
bohům“, jichž otcové jejich neznali. Českého kacířství se štítili, &německé si oblí—
bili! Náboženské novoty českého původu si ošklivili, novou víru německou, daleko
bludnější a znetvořenější, ochotně přijímali. Arci těžko se dovolávat národní cti 11pá
nů dychtících po církevním zboží, v němž viděli odměnu za přestoupení k novému
náboženství; těžko apelovat na národní hrdost u duchovních, toužících po sedmé
svátosti, kterou jim nová víra dovolovala.
Jako první apoštol nového evangelia smutně proslul Havel Cahera, rodák žatecký
a farář litoměřický. R. 1522se odebral do Wittenberka, v němž vyrůstal protestant
ský Řím, a obeznámiv se u samého zdroje s novým náboženstvím, navedl Luthera,
že vyzval písemně Pražany k přijetí nové víry. Luther vskutku vybízel pražské kon
šely (ad senatum Pragensem), aby přet'aliposlední pouto, které je pojí s Římem, t. j.
aby se zřekli svěceného kněžstvo., a aby duchovní nadále již jen volili; za, adminis
trátora aby si povolali Caheru, ten že je o ostatním náležitě poučí. R. 1623 stal se
Cahera vskutku administrátorem dolejší konsistoře &farářem v Týně. Tu se jal ve
lebit Luthera jako muže od Boha lidstvu poslaného a vyzýval věřící,aby se zaň hor
livě modlili.
V lednu r. 1524 bylo svoláno do Karolina utrakvistické panstvo i kněžstvo z Čech
i Moravy &Cahera sjezdu předložil 20 článků, skrývajících názory Lutherovy. Sjezd
valnou většinou zamítl tradici i spisy Husovy, pokud se nesrovnávají s Písmem, mše
i jiné obřady se měly zjednodušit, latina měla ustoupit češtině; zrušení celibátu se
zatím odročilo, ale duchovní se už neměli ucházet o svěcení u katolických biskupů.
Jako voda do houby vsákalo luterství do srdcí utrakvistů, kteří se již nechtěli spra—
vovat kompaktáty, jimž přezdívalivopaktáty, ale „slovem Božím“. Stávajíce se tím
z rozkolníků bludaři čili ze schismatiků heretiky, přidávali k prvnímu hříchu ještě
druhý, těžší, a jejich poslední věci byly horší prvních. A poněvadž novému nábo
ženství přál i Jan Hlavsa z Liboslavě, králem (1523) dosazený primátor spojených
pražských měst, zdálo se, že zchátralá budova utrakvistické církve bude smetena
vlnami protestantismu hned_připrvém nárazu.
Leč větší část tehdejšího pokolení byla si dobře vědoma národní složky, obsažené
v husitství. Ta se vzepřela proti víře přicházející z Němec a první luteráni v Praze
pocítili na svém těle tvrdou pěst starohusitů. V čeletéto starověmé strany stál Pašek
z Vrata, dlouholetý primátor Starého i Nového Města, jejichž splynutí (1518) bylo
jeho dílem. Když v březnu r. 1524nabyla při volbách strana starohusitů nad lute
rány vrchu, dosedl Pašek na primátorský stolec znovu. Tu Cahera, horlivý hlasatel
luterství, toče plášť podle větru, změnil se obratem ruky v starokališníka, a z ne
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mírného velebitele Lutherova se stal jeho jízlivý bance, aby nebyl zbaven svého
úřadu. ?Staroutrakvisté a katolíci se spojili; tentola'ate obě tyto strany žádaly 0 po
tvrzení kompaktat &luteránům nastaly zlé dni. Pašek se obklopil silnou stráží, rad
nice byly obsazeny žoldnéři,luteranští konšelé, kteří netvořili v radě ani třetinu, byli
zatčeni &uvězněni, v městě nastalo velké jitření, ozbrojený lid se sbíhal a schylovalo
se ke krvavé bouři a opětovnému shazování z oken. Měšťané podezřelí z luterství
musili před komisí odvolat nebo se vyprodat a opustit Prahu. Dvakrát křtění, t. j.
Bratří, byli poznamenáni žhavým železem, několik osob bylo upáleno, rozsévači no
vých bludů byli uvězněni nebo vypuzeni, starokališnickó obřady byly v chrámech
opět obnoveny, po celé zemi se ozývaly posměšné písně na luterany.
Tato násilná.vlada trvala čtyřiléta. R. 1528však Ferdinand jednotu pražských měst
roztrhl, jmenoval oběma městům konšely zvlášť a Paška z jejich řady vypustil. Ačko
liv kral luterany nenáviděl, byly mu násilnosti na nich páchané proti mysli a vypu
zeným měšťanům musily být jejich živnosti a domy vráceny. Když pak Pašek i Ca
hera se chystali roznícenim bouří obnovit dřívější stav, byli oba dva od krále vypo
věděni z Prahy a Cahera i ze země. Žádný z nich se neodvážil přísným rozkazům
odporovat. Pašek se uchýlil na svůj statek Toušeň, kde zemřel r. 1534, Cahera se
vrátil v luterství, oženil se a žil jako hostinský v Ansbachu v Bavorsku.
Jako kyklopové bušiJi noví heresiarchové do základů římské církve. Není divu, že
velkým rozruchem byla v zapadlé odloučenosti zburcovana a na evropskou veřejnost
přivedena i Bratrská. jednota. Luther, jenž pokládal všechny husity za zralou setbu
pro svou žeň, psal listy i Bratřím a vybízel je, aby se přidali k protestantům a aby
si hleděli vyššího školství a vyššího vzdělání. J ejich biskup Lukáš však jasně pozná.
val zásadní rozdíl mezi Bratřími, kteří nade vše cenili kázeň a dobré skutky, a mezi
luterany, kteří dobré skutky prohlašovali za zbytečné. Polemisoval proto s Luthe—
rem, bděl nad svým stádcem a chránil je před svůdnou nákazou.
Ale již r. 1532jej následoval v úřaděbratrského biskupa Jan Augusta, také původně
kališník, syn pražského kloboučníka, snad počeštěnéhoItala, muž ctižádostivý, libu
jící si po příkladě Lutherově v bouřlivém způsobu mluvení, &ten začal navazovat
těsné styky s předními sloupy protestantského světa. Z Litomyšle, kde přebýval,
dvakrat putoval do Wittenberka k Lutherovi a s velkým úsilím se snažil překlenouti
propast, dělící Bratrskou jednotu od nové vznikajících sekt. Nově upravil bratrskou
konfesi a bezohledně z ní vymýtil, co by uraželo wittenberského papeže. Celibat du
chovních prohlásil za dobróvolný a víře přiřkltak velkou působnost na lidské ospra
vedlnění, že Luther byl s konfesí úplně spokojen. Předeslal jí i předmluvu, v níž
pravil, že Bratří jen poněkud jinými slovy vyznávají jeho víru. Předáci protestant—
ského tabora, i Kalvín, blahopřali Augustovi k jeho velkému úspěchu, nad nímž by
zakladatelé Jednoty byli lomili rukama. Vždyť se Bratří odtrhli od utrakvistů a
ovšem i od katolíků pro zlé mravy jejich kněžstva. V Lutherovi a jeho pomocnících
ovšem nalezli pravé anděly. J aká, to ústupnost a ochota vůči samozvaným lžiproro
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kům v Němcích, a jaká nepoddajnost a zatvrzelost vůči církevní vrchnosti Kristem
ustanovené! - Dvanáct pánů a dvacet rytířů, kteří patřili k Jednotě, konfesi pode
psalo a žádalo krále o její potvrzení, to jest zákonnou ochranu, ale zle pochodili.
Na Slovensku nastaly katolické církvi v 16. století ty nejsmutnější časy, jak nikdy
předtím &potom. Rozbroje po r. 1526, turecké vpády &příboj protestantismu zasa
dily smrtelnou ránu tamním klášterům. Nejen na Slovensku, ale v celých Uhrách
veškeren řeholní život takřka odumřel, některé řehohií domy byly srovnány se zemí,
jiné proměněný v zámky, zbytky mnichů prchly do Polska. Zápolský bral zvony a
dal z nich lít děla a razit peníze!)
Německá báňská města se rychle přiklonila k protestantství. J ejich mládež, odcho—
vaná na školách v Německu, rozezvučela po návratu do vlasti Lutherovu polnici
s velkých úspěchem. Měšťanéviděli v luterství výplod německého ducha a přijímali
je z národní hrdosti. Magistráty prohlašovaly, že přistupují k nové víře; byly zave
deny zjednodušené bohoslužby s německou řečí, za učitele a kazatele dosazováni
stoupenci nového evangelia. Z německých měst pronikala. nová víra na slovenský
venkový)
Velké pohoršení tam způsobilo odpadnutí některých prelátů. Byli to dva spišští pro
bošti: Fr. Bácsi a Jan Horváth. Tento nejprve s velkým úsilím čelilnovému proudu,
nakonec jím byl sám uchvácen, r. 1544 se oženil a stal se hrobařem katolicismu
ve Spišsku. Zemřel ve Vel. Lomnici, lituje svého poblouzení.“) Též dva biskupové
v Uhrách se zpronevěřili svému vysokému úřadu a z pastýřů se stali vlky: vesprim—
ský (Martin Kecset) &bývalý biskup nitranský Frant. Thurzo. Rod Thurzů vzešel
ze spišských Němců. Od krále Zikmunda byli štědře obdarováni &v 16. století pat—
řili mezi přední uherské mag-nóty. Ve středním a západním Slovensku jim patřila
velká část důlních podniků, hlavní skladiště zboží měli v Krakově. Příbuzenské svaz
ky je poutaly s augšpurskými Fuggery. Frant. Thurzo dosedl na biskupský stolec
nitranský r. 1534, ale r. 1556 vyžádal od papeže dispens od celibátu, aby zachoval
rod. Sídlil na hradě Oravě, jenž mu-náležel a byl županem kraje. Oravu opevnil,
zvelebil, sady &.květnice při ní založil, ve vápencové skále dal vykopat 70 m hlubo
kou studnu. Někdy po r. 1562 se stal protestantem a tím se otevřela nové víře do
kořán brána v širém horním Pováží. Jeho vnuk Emerich zemřelbez dědiců/) Pilíře

,se kácely, ale církev na Slovensku přece nezouíala.

Druhého června r. 1541vypukl v Praze požár. jenž strávil větší část Malé Strany a skoro celé
městečko Hradčany, hrad i chrám svatovítský s mnohými poklady a památkami. Hořící trámy
prorazily na několika místech klenbu, zvony se rozlily a spadly, též zemské desky shořely, asi
50 lidí se zadusilo. Zemské desky byly nově pořizovány podle hodnověrných opisů a r. 1545
pohnul král stavy, že revers, kterým stvrdil :. 1526jejich svobodnou volbu. byl z desk vypuštěn
a.místo něho byl do nich vložen zápis, jímž se uznávalo dědické právo královny Anny &Ferdi
nand byl prohlášen za krále zvoleného &přijatého.
Poškozené budovy byly poncnáhlu opravovány a obnovovány. Dílcm tím byl pověřen Bonifác
Wohlmuthz Kostnice. Gotická věž svatovítské už nebyla dále hnána do výše, nýbrž byla za
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končena renesanční báňovitou přilbou, pobitou mědí. jež nyní jasně září zelenou měděnkou.
Od něho pochází též renesanční dvouetážová kruchta, nyní umístěná na evangelní straně. Znovu
byl ulit i velký zvon Zikmund, památka po králi Zikmundovi; váží 113,5q. Mnoho věcí po
třebných k vnitřnímu zařizeníchrámu darovala královna Anna. Pro ni dal Ferdinand v hradní
zahradě od italských umělců vystavěti letohrádek zvaný Belveder,jenž patří k nejvýznačnějším
památkám rané renesance severně od Alp. Od Ferdinanda pocházejí též oba nádherné sály.
rytířský a španělský, ač byly dokončeny teprve za jeho nástupců.
Pánům této doby se už stýskalo v gotických hradech a tvrzích trčících na osamělých návrších
a srázech. Začali si proto stavět renesanční zámky poblíž svých městeček a osad, a, po naší
vlasti vyrostlo tak množství šlechtických sídel. zařízených podle slohu a vkusu, jež uzrály pod
žámým sluncem jižních zemí. Z nich vynikají zvláště zámek horšovotýnský, litomyšlský, Hvězda
u Prahy, mimoto v Praze samé palác rožmberský (schwarzonberský) na Hradčanech.
Na Slovensku mají zámky zbudované pod opuštěnými hrady namnoze vojenské vzezření pro
turecké nebezpečí (kaštiely). Mají střílny, bašty, cimbuří a jsou obehnány příkopy. Z nejpamát
nějších je Thurzovský ve Velké Bytči &zámek Tókólych v Kežmarku. Renesanční radnice je
v Levoči (obr. 42).
Týž rok stihla pohroma i doly kutnohorské, jejichž výtěžek od husitských válek víc a více
klesal. Důl za dolem so vyčerpával a zatápěl. Tentokráte se provalil silný proud vody v dole
zvaném Osel a všechno úsilí o zdolání přívalu bylo marné. Splnilo se rčení: „Dokud Osel bude
řváti, bude Hora v štěstí stéti.“ Ač se sin-omen měrou kopala ruda dále, přec sláva Kutné
Hory pohaslu &jen velkolepý chrám sv. Barbory hlásá, že tato hornická metropole pro pod
zemní bohatství bývala kdysi sokyní samé Prahy. - Již r. 1516byly nalezeny nové zdroje stříbra
v Rudohoří, přinichž hrabata Sehliekovézaložili město Joachimstahl-Jáehymov, usadivše tam
horníky ze Saska. Z vytěženého stříbra razili tolary.') Tyto doly kvetly skoro půl století.

Výbojné luterství podemílalo stále hrozivěji budovu jak katolické, tak i utrakvis
_ tické církve mezi Čechy i Němci. Král Ferdinand cítil veškeru tíhu tureckého návalu

od východu &kecířského příboje ze severu, jimž bylo jeho soustátí vystaveno a. je
jichž síle jen stěží odolával. Starší generace vymírala a mladší páni pod jednou i pod
obojí, zlákáni pozlátkem nové víry, zabírali poslední zbytky církevního zboží, dosa
zovali ke svým kostelům predikanty, světské to lidi, kteří zanechávali obchodu &ře
mesla, běželi do Wittenberka, Lipska nebo Frankfurtu a brzy se vraceli s kněžským
titulem snadno zjedncným, bývali uváděni na fary a ledačím odbývániJ') O souhlas
nebo nesouhlas svých uhnětených poddaných se nestarali, ti se museli dříve nebo
později srovnat ve víře se svou vrchností.
R. 1542 dosadili stavové za královy nepřítomnosti za administrátora. dolejší konsi—
stoře kněze J ana.Mystopola, rodilého Pražana, dříve kališníka, tehdy však zjevného
luterána. Stavové doufali, že luteráni budou mít v novém administrátoru svou cír
kevní vrchnost, a protestantští duchovní, kteří dotud nepodléhali žádnému řádu a
zřízení, svého superintendenta. Roku 1644 za. generálního sněmu sezval Mystopol
duchovní z Čech i Moravy se zástupci stavů do Karolina a předložiljim tam k dobro—
zdání tři otázky: zda je mše obětí, zda je slušno modliti se k svatým a zda, ospra
vedlňují dobré skutky či sama víra? Valná většina odpověděla na.vše ve smyslu Lu
therově. Mystopol pak vyzval shromážděné, aby zanechali lidských ustanovení, to
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jest pozdvihovaní, svěcenípokrmů a jiných předmětů, častého zvonění, vystavování
oltářní Svatosti, procesí a modliteb za zemřelé.Mrazivý dech protestantismu znovu
zadul našimi zeměmi.
Leč hlouček rytířů &měšťanů nesouhlasil s usnesením na karolinské schůzi. I obrá.
tili se ke králi s žádostí, aby se zastal „staročeské víry“. Ferdinand přísněpohrozil
svou nemilosti a duchovními tresty všem, kteříž by se edvažili upouštět od obvyk
lých obřadů. Ba kral, horlivý katolík, nařizoval, aby utrakvisté vodili průvody jak
o Božím Těle tak i na svátek Husův, jak bylo dříve zvykem. Utrakvisté nakvašení
luterstvím průvodů těch ncpořédalí, poněvadž při nich byla nošena oltářní Svatost,
a průvody ty byly veřejným vyznáním víry ve svátostného Krista, pod způsobami
chleba a vína skutečně přítomného. Tato víra však byla v příkrém rozporu s učením
Lutherovým. Mystopol se králových hrozeb lekl a učinil týž náboženský přemet,
jako kdysi Cahera. Stal se z něho horlivý starokališník a byl administrátorem
dolní konsistoře až do smrti. Byl to sice člověk nehodný, ale kral neměl jiné
volby, poněvadž jak utrakvistického tak i katolického kněžstva byl naramný
nedostatek.
Papež Pavel HI. svolal r. 1645tridentský koncil, aby konečněprovedl církevní opra
vy, po nichž bylo tak dlouho voláno. Tento koncil zasedal necelá,dvě desítiletí a pro
vedl opravu církve tak důkladně, že 325 let nebylo církevního sněmu zapotřebí. Do
Tridentu byli pozvani též protestanté. Luther však je varoval před koncilem nej
vášnivějším způsobem. Brzy pak ve svém rodišti Eislebenu zemřel,ncdočkav se vý
buchu krutých a dlouholetých válek, jež náboženské rozštěpení Evropy mělo za ná.
sledek. Císař Karel V. se tedy rozhodl přiměti protestanty k obeslání koncilu mocí
brannou. Tím propukla valka šmalkaldské, nazvaná, tak podle města v Durynsku,
v němž protestantská, knížata vstoupila r. 1531v jednotu k hájení své víry.
Král Ferdinand, horlivý spojenec svého bratra, sebral něcovojska a v červenci r. 1546
vymohl na českých stavech dovolení k svolání zemské hotovosti, již chtěl vést proti
saskému kurňřtovi Janu Bedřichovi.Před 20 lety, hned po volbě Ferdinanda za čes
kého krale, byli by utrakvisté táhli do Němec na protestanty velmi ochotně. Ale za
dvě dcsítilctí sami silně nasákli bludy Lutherovými a přirozeněse vzpírali bojovat
proti svým souvěrcům. Královu žádost zřejmě neodmítli, ale svůj souhlas omezili
podmínkou, že se hotovosti má. použít jen k obraně zemských hranic. Hotovost se
scházela u Kadaně velmi liknavě, a když ji král svolal v lednu 1547 znovu k Lito
měřicům,tentokráte bez dovolení stavů, sešla se opět v počtu neúplném a za hranice
provázeli Ferdinanda jen katolíci, staroutrakvisté &.Moravané.
V Čechách králi za zády vyšlehl pramen vzpoury podněcovaný z Wittenberka. Dne
9. února (1547) zazněl na poplach týnský zvon, v Karolinu se shromáždilo měšťan
stvo všech tří pražských měst a dalo se v sepisování stížností proti králi. Pražané
strhli za sebou královské města (mimo Plzeň, Budějovice, Ústí, Most a Cheb) a skoro
všechnu šlechtu; k protestní listině bylo přívěšeno 1738pečetí. V ní žádali, aby směli
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svobodně obsazovat dolní konsistoř, aby směli jako dříve samovolně sněmovat, aby
byl ze zemských desk vypuštěn zápis, prohlašující volbu r. 1526 za pouhé přijetí,
a aby král obsazoval úřady podle rady stavů; měl se vrátit nepořádek a rozvrat ja
gellovské doby. Další kroky byly znamením zjevného nepřátelství. Byl uvězněn jeho
nenáviděný rada Florián Grispek, bylo zakázáno v zemí pro krále najímat a připra
vovat prach, byla jmenována osmičlenná prozatímní vláda, vypsány berně &naří
zena veřejná hotovost na obranu svobod. Vůdcem byl jmenován Kapa/r Ph/Ji z Rab
štejna, jenž saskému kuríířtovi slíbil, že přivede do tábora protestantských knížat
17.000vojska. Biskup Augusta nařídil v Jednotě modlitby a půst za,vítězství pro
testantů. Na Mladoboleslavsku, kde bylo bratrské šlechty nejvíc, byl pořádán samo—
volný sjezd a hotovost králi přímo odepřena. Po zemi byly zpívány posměšné písně
na císařeKarla i krále Ferdinanda.
Snadno nastoupili stavové na cestu vzpoury proti svému panovníku, ale ubohý výsle
dek ukázal, že celépovstání bylo chvilkové vzplanutí citu. K rozhodným činům však
neměli odvahy; vytasili meč, báli se však uhodit. Vůdce Kašpar Pluh očekával u Be
čovav Loketsku 60.000 zbrojného lidu. Vskutku se ho tam dostavilo jen 2000. Jiní
zůstali opodál, bojíce se připojit, jiní se do pole vůbec nevypravili. Ale ani s tímto
hloučkem se vůdce na vlastní odpovědnost nepostavil po bok protestantského vojska
v Němcích. Správní výbor v Praze váhal mu dát k tomu výslovný rozkaz a stavovské
vojsko jen zamezovalo dovážení potřeb do králova tábora. Bratří, kteří tvořili ve
správním výboru v Praze polovici, měli především péči o to, aby se při mnohém ro
kování co nejvíc modliteb klečmo odříkávalo a nábožných písní zpívalo, až luteráni,
kteří byli méně nábožní, si z toho dělali smích.
Také kurfiřt saský nestačil na předsevzatý úkol. Nejen nevpadl do Čech, aby tam
soustředilkolem sebe svésouvěrce, aby se dal od nich prohlásit za krále a povzbudil
je k vytrvalému napětí sil, ale též v bitvě 11Mahlberka projevil málo hrdinnosti; byl

tam v dubnu (1547)poražen a zajat. Týž osud stihli druhého vůdce protestantů Fili
pa, vévodu hesenského. Zatím coikanovníci u sv. Víta pěli za slavného vyzvánění Te
Deum, nastalo mezi luterány zděšení. Zbrojný hlouček u Bečova rychle zmizel, vůdce
moudřeprchl za hranice, unášeje svou hlavu do bezpečí, páni se rozjížděli z Prahy na
své statky a neopatřili silnou posádkou ani pražského hradu.
Ferdinand si umínil pokořit a potrestat za vzpouru královská města a po zlém a nási
lím z nich učinit to, čím dřívebývala, totiž oporou krále proti šlechtě. V červnu vydal
král z Litoměřic prohlášení, že šlechticům odpustí, jestliže se zřeknou zápisu a ústně
nebo písemně požádají o milost. Skoro všechno panstvo se chopilo podávané ruky a
dílem v Litoměřicích, dílem'ÍvPraze dosáhlo odpuštění. Začátkem července se zmoc
nilo Ferdinandovo vojsko hradu, na Malé Straně a Letné byla rozestavena proti Sta
rému Městu děla, takže nastala podobná situace, jako za ln-ále Zikmunda r. 1420.
Ferdinand ovšem neměl daleko tolik branné moci. Tentokráte však jevil bojechtivost
jen prostý lid pražský i venkovský, jenž v zástupeoh spěchal ohrožené Praze na po
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moc a s královskými jezdci sváděl drobné potyčky. Konšelé a zámožné měšťanstvo
však pozbylo mysli a dalo se do vyjednávání.
Pražané musili předněvydat všechny vojenské zásoby, prach, koule a hrubou střelbu,
čehož se zvláště na Starém Městěnalezlo neočekávané množství. Několik set koní to
odváželo vzhůru na hrad. Dědicovéhusitů raději zbraně vydali místo aby jimi bojo
vali! Všechna města zaplatila královské komořevelkou pokutu, byla jim vzata &pro
dána část obecníchstatků, byla jim uložena trvalá dávka z každého sudu piva, zvaná
tác. Jejich správa byla postavena pod dozor královských rychtářů, v Praze mimoto
královských hejtmanů. Na pražském hradě byl zřízen apelační soud pro všechna
města českékoruny a jakékoli apelace za hranice byly zakázány. Několik pánů, zvláš
tě z Bratrské jednoty, bylo zbaveno statků, dva šlechtici, Václav Pětipeský a Ber—
nard Barchanec, a dva měšťané,Fikar z Vratu a Václav z Jelení soukeník, kteří
nejvíc popuzovali lid, byli v srpnu za „krvavého sněmu“ na hradě sťati.
Přední strůjce vzpoury viděl král v členech Bratrské jednoty; umínil si tedy, že ji
v Čechách úplně vyhladí. Nařídil přísné provádění mandátů Vladislavových, podle
nichž se měli Bratří přidat k straně pod jednou nebo pod obojí. J ejich sbory byly za
vírány &schůzky znemožňovány. Kdo neposlechl, byl vykázán ze země. Několik set
se jich vystěhovalo do Polska a do Pruska. Tam se klonili ke kalvinistům, jimž se
podobali puritánskou zádumčivostí. V Prusku však nebyli trpčni jako samostatná
náboženská společnost; byli přísně visitováni od luteránských duchovních, zdali se
v něčemneuchylují od víry, kterou vyznával tamní zeměpán. Proto se jich část raději
vrátila na Moravu, jež se vzpoury neúčastnila &zůstala trestu ušetřena. V Polsku se
přidalok Českým bratřím něco domácího obyvatelstva, a tak tam vznikla nová pro
vincie Bratrské jednoty a držela se tam asi sto let. V Čechách se ztenčil počet Bratří
asi na polovici a jejich těžiště se přesunulo na Moravu.
Za hlavního podněcovatele Jednoty byl pokládán její biskup Jan Augusta, jehož
cesty do Saska byly známy, a král jej podezříval.že tam chodil nabízet saskému kur
fiřtovi českou korunu. Augusta byl nedaleko Litomyšle lstí jat, vyšetřován útrpným
právem, k ničemu se však nepřiznal. Byl 16 let vězněn na Křivoklátě, jenž jeho vaz
bou nejvíce proslul. Teprve před svou smrtí jej Ferdinand propustil na přímluvu
svého syna Maxmiliána. Jeho druh Bílek tam strádal 13 let. Augusta chtěl udělat
z houíce zaleklých lidí neohrožené hrdiny, z beránků dravé vlky, lil však nové víno
do starých sudů. MocHabsburků, již chtěl podvrátit, v zemi jen hlouběji zakotvila.
Polovičaté povstání r. 1547je smutnou, ale věrnou předzvěstívelkého povstání roku
1618. Obě byla nepřipravena, lehkovážně a nazdařbůh započata, zbaběle vedena a
přísně potrestána.
Vítězný král měl dosti moci, aby v Čechách vyhladil všechny sekty, jak se to stalo
po r. 1620,ale tento úmysl králův narážel na velký nedostatek schopného kněžstva.
V jediném roce 1554vyhnal z far 200 nesvěcených duchovních; ale co to bylo platné,
když na ně nemohl dosadit žádných duchovních katolických? Českým stavům slibo
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val, že vymůže potvrzení kompaktát, zvláště kalicha, oni však o papežovo schválení
už nestáli a Mystopola, jenž kompaktáta hájil, nazývali zrádcem. Když si král na

' . moravském sněměv Brně stěžoval na vzrůst rozmanitých sekt a žádal, aby katoličtí
duchovní byli uvedeni zpět na fary, z nichž byli vypuzeni, prohlásil Václav z Luda
nic, zemský hejtman, s velkou odvahou a za hlučného souhlasu přítomných, že v této
věci se stavové králi nijak nemíní podrobit, že za mák od svého přesvědčenineustou
pí, že země spíše ohněm sejde, než aby snesla v této věci násilí. Když rozhněvaný
král pronesl přání, aby ti, kteří ho chtějí býti poslušni, od ostatních se oddělili, zvedlo
se sedm osob. Úsilí Ferdinandova proti příboji protestantismu bylo malomocné, půda
utrakvistické a katolické církve byla podemílána dále - když tu znenadání přišlavy
datná pomoc zvenčí.
V románských zemích se mezitím provalil mimo všechno nadání a očekávání obrodný
proud, a to živelní silou. Nejprve "sejen nevelké hloučky velkomyslných mužů nadchly
pro pravou a ryzí středověkouzbožnost, ale jejich působením zachvacoval zápal pro
středověkéideályi širší kruhy věřících.Tito mužové provedli reformu nejprve sami na
sobě a pak na spolubližníoh. Neměnilivíru, uvádějíce ji v souhlas s lidskými neřestmi,
nýbrž měnili mravy, uvádějíoe je v souhlas s příkazy Božími. Oblast katolické církve
se odpadem severských národů podstatně zúžila, ale v církvi prostorné zmenšené se
rozproudil tak překypující náboženský život, že kolem r. 1570byl nejen další vzrůst
protestantismu úplně zaražen, ale nadšené voje katolických duchovních i laiků se
daly na neodolatelný výboj ztracených zemí, a jen hmotná moc zastavila jejich vítěz
ný postup. Uvolnilať se v obrozené církvi tatáž podmaňující síla, jež v době apoštol
ské způsobila obrácení pohanského světa a jež ve středověku pudila statisíce věřících
za moře k dobývání Božího hrobu.
Význačný úkol v tomto obrození připadl sv. Ignáci z Loyoly, zakladateli řádu jesuit
ského čili Tovaryšstva Ježíšova (1540), jež se rychle rozšířilo po všech katolických
zemích a rozvinulo v nich úspěšnou činnost učitelskou a vychovatelskou. Z jeho škol
vycházeli katolíci, kteří se nebáli a před veřejnosti se neschovávali. Již r. 1551založil
Ferdinand jesuitskému řádu kolej ve Vídni a krátce poté přišel Holanďan sv. Petr
Canisius, apoštol zaalpských zemí, do Prahy vyjednávat o zřízeníkoleje v hlavním
městě českém. Pohostinu byl přijat od křižovníků s červenou hvězdou. Pražské kláš
tery byly od husitských dob z největší části pusté nebo polozbořené, a arcivévoda
Ferdinand, jenž na místě svého otce spravoval zemi, dal svatému muži na vůli, aby
si z nich některý vybral pro budoucí kolej. Canisiovi se pro ústřední polohu nejvíc
zamlouval kláštor u sv. Klimenta, obývaný asi od tří členů dominikánského řádu.
Jim byl tedy dán opuštěný klášter na Františku, později kostel a fara u sv. Jiljí, a
u sv. Klimenta vznikla první jesuitská kolej v naší vlasti.

Když Pavel IV. žehnal prvním 12 členům na cestu do Čech, pravil, že je posílá jako beránky
mezi vlky. Ať jen věrně slouží Bohu, bojují dobrý boj, užitek jejich práce bude trvalý. R. 1556
bylo otevřeno gymnasium, byla též přednášena filosofie a theologie. Císař Ferdinand udělil ko
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leji r. 1562 pravo udělovat posluchačům hodnosti akademické, a. tak byla v Praze po druhé
založena universita, zatím o dvou fakultách. Skoro současně byly zřízeny při pražské koleji
konvikt pro šlechtice a svatováclavský seminář pro chudší žáky. Pro oba ústavy byly později
vystavěny vlastní prostranné budovy, pro konvikt v ulici Bartolomějské. pro seminářv místech
proti chrámu sv. Jiljí.
Vyučovalo se latinsky. žací byli katolíci i nekatolíci. Zprvu jich bylo málo, ale r. 1597 bylo
jich na klementinských školách zapsáno již 700.") r. 1621 vzrostl jejich počet na 1500, brzy
na 2000. Žací Karlovy university, toho zrezavělého skvostu, se hanbili v průvodě veřejně se
ukázat. Bývalot jich 20, 30, v polovici XVI. století osm let nebylo zkoušek, což znamená, že
Karolinum vůbec nemělo žáků, že jeho školní síně zely prézdnotou.“) Vyučování u jesuitů bylo
bezplatné, poněvadž o budovu a výživu učitelů se staral král a dobrodinci. O ušlechtilou za
bavu žactva bylo pečováno divadelními hrami, hudbou a slavnostními disputacemi. R. 1567
hrali žací nn klcmentinském nádvoří českou íruchlohru „Sv. Václav“ od Mikulášo Salis, za
velké účasti pražského lidu.
Z počátku byla okna koleje nejednou vytlučena a jesuité se neodvažovali jít přes most na hrad
bez stráže. Ale když měšťané pozorovali pokroky a způsobné chování žactva, říkali, že jesuité
v (Čechách darmo chléb nejedí a že se u nich žací naučí za tři měsíce víc než jinde za dva roky.
První členovéřadu byli ponejvíce Romani, brzy však si vychovali dorost domácí a kázali v Praze
česky, německy &vlašsky. Náboženský zajem budili okézalostí bohoslužeb, zřizováním betlemu,
gotsomanské zahrady, Božího hrobu, slavnostními průvody. Přesto se vracelo dospělých nekaf
tolíků do církve jen málo a veškera jejich naděje spočívala na žsctvu. - Nynější Klementinum,
po hradě a Valdštejnském paláci největší budova v Praze (1,9 ha). bylo vystavěno teprve v le
tech 1653-1722.a to na prostranství, na němž mimo dominikánský klášter, dva kostely a dvě
kaple stalo 32 domů. Kolej klementinská patřila mezi největší a nejslavnější koleje řádu.
Po příkladu králově zakládali katoličtí velmoži jesuitska gymnasia na svých panstvích. Vilém
z Rožmberka v Krumlově (1586),druhý Rožmberk Adam z Hradce v Jindřichově Hradci (1594),
Jiří Popel z Lobkovic v Chomutově (1580). CísařRudolf proměnil v kolej skoro'prazdné augus
tiánské proboštství v Kladsku (1597). Biskup Vilém Prusinovský povolal jesuity do Olomouce
na gymnasium a dvnuí'ekultní akademii po vzoru pražském (1566), v Brně bylo otevřeno gym
nasium r. 1578, v Tmavě na Slovensku 1558. Žárné jižní slunce vystoupilo vysoko nad naši
vlast ». přineslo nové jaro katolickému životu. Do zatuchlé a sektařstvím zamořené země se
přihnal proud čerstvého vzduchu. Jesuitskými školami vchází do našich dějin podstatný činitol.
J ejich odchovanci neohroženě hájili ztenčenou katolickou državu a luteráni si z toho vzali roku
1618 záminku k osudnómu povstání.

Katolickou vroucnost šířilove vlečných Čechách iněkolik španělských šlechtičen, jež byly dvor
ními démami při císařském dveře a staly se manželkami českých pánů. Byla to zvláště Kate
řina z Montfortu, choť Adama z Hradce, a Marie Manriquez de Lara, choť Vratislava z Pern
štejna. Vlivem jejím byli pozváni P. Václav Šturm &P. Baltazar Hostounský, aby konali misie
na rozsáhlých pernštejnských panstvích na Litomyšlsku, na nichž vedle luteránů žilo mnoho
Českých bratří. Schůzky nekatolíků byly zakaúny, sbory zavřeny; kdo se nechtěl srovnat
s vrchností ve víře, musil opustit panství; ke kostelům byli dosazeni svěcení duchovní. Toto
obnoveni bývalé víry svěřilolomouckému biskupovi i na svých statcích moravských, na nichž
pry žilo 40.000 poddaných.") Pan Vratislav umíral s útěchou, že pět tisíc duší, to jest skoro
všechny své poddané vyvedl z bludiště různých sekt k pravé víře. - Oba misionáři pocházeli
z Horšova Týna, Šturm bojoval slovem i perem proti Bratřím, probírajo jmenovitě jojioh no
důslednou a proměnlivou věrouku. Je to nejlepší český stylista z jesuitského řadu, jehož spisy
po stránce slohové nic nezadají jeho odpůrcům z Jednoty.
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Druhá. velká služba, kterou kral církvi v Čechách prokázal, bylo obsazení arcibiskup
ského stolce, osiřeléhood husitských dob. Prvním metropolitou po tak dlouhé sedis
vakanci se stal po přání kapituly Antonín Brus 2 Mohelnice (1561-1580),muž vzdě
laný a znalý několika řečí, velmistr křížovníků s červenou hvězdou a od r. 1558 bis
kup vídeňský. Ferdinand jej představ-ilpánům na zemském sněměa vyzval též staro
utrakvisty, aby ho poslouchali. Všechny přítomné ujišťoval, že nebude vymáhat roz
chvácené dvory, nýbrž že mu opatří výživu z královské komory. Koupil mu dům na
Hradčanech &přiřklmu šest tisíc kop ročního důchodu. CísařRudolf mu místo platu
postoupil statky kláštera oseckého a světeckého pod Rudohořím. Tak byl stolec sv.
Vojtěcha opět obsazen a zmenšené a rozplašené stadce dostalo svého pastýře. Dřívější
králové se toho kroku neodvážili. Ferdinanda se však nekatolíci báli a proto mohl
nerušeně klást základy k novému rozkvětu církve. Arcibiskup se odebral do Tridentu
a s velkým úsilím se tam po přání králově domáhal ústupků ve prospěch starokališ
níků a protestantů, aby jim byl usnadněnnávrat do církve.Koncilvšak byl neústupný,
zvlášť v otázce celibátu, a povolení kalicha ponechal dobrozdání papežovu.
Pius IV. vyhověl žádosti císařeFerdinanda a bavorského vévody Albrechta a v dub
nu r. 1564povolil podávat z kalicha i laikům v dědičných zemích Ferdinandových a
v německé říši. Sám arcibiskup podával pod obojí u sv. Víta, též jesuité u sv. Salva
tora u vedlejšího oltáře. Byl to však pozdní &.neúčinný lék, neboť nejen luteráni jím
nebyli získání, ale ani zbytky kališníků; jejich duchovní nechtěli slíbit arcibiskupovi
poslušnost, světili Husův svátek, i dítkám podávali dále z kalicha proti vůli církve,
a proto jim arcibiskup brzy přestal světit žáky; už také proto, že si nepřinášeli po
třebného vzdělání. Kališníci vyřkli tím sami nad sebou soud smrti. Jsouce s obou
stran sevření výbojnými luterany a katolíky, octli se jako mezi dvěma žernovy a je—
jich osud byl zpečetěn. Horliví katolíci povolení kalicha nemile nesli a když tato no
vota jen mátla věřícía přinášela více škody než užitku, postupně se od ní upouštělo.
V Bavorsku se přestalo podavati pod obojí již-r. 1571, na Moravě 1601, trnavské. sy
noda, svolaná arcibiskupem Forgácsem zakázala kalich r. 161133)v Čechách byl za
kázán r. 1622.

R.. 1558 byl Ferdinand ve Frankfurtě zvolen za německého císaře a jeho syn arcikníže Ferdi
nand se postaral, že jeho otec, korunovaný císař, byl 8. listopadu v Praze co nejslavněji při
vítán. U Klementina na př. vystoupily Mír a Spravedlnost, jež vedly spoutaného Marta, zuří
cího krvavou tlamou. Jeho choť Anna zemřela již r. 1547, odchovavěi mu tři syny a několik
dcer. Nejstarší Maxmilián působil svému otci velký zármutek svým sklonem k luterství. Zato
mladší Ferdinand byl jeho miláčkem pro katolickou horlivost a příchylnost k jesuitskérnu řádu,
a proto jeho. nikoliv nejstaršího Maxmiliána, usadil v Praze jako svého náměstka. Nějaký čas
mu zazlíval jeho nerovný sňatek s Filipinou Welserovou, dcerou bohatého kupce z Augšpurku,
jež nějaký čas přebývala na Křivoklátě a svou přímluvou tam vymohla zmírnění vazby pro
Augustu a Bílka. R. 1555jí aroilmížo vystavěl letohrádek Hvězdu nedaleko Prahy. Po smrti
otcově vládl v Tyrolsku, jeho linie však vymřela. Třetí syn, jenž obdržel Štyrsko, byl Karel,
otec Ferdinanda II.
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Ferdinand I. zemřel ve Vídni r. 1504ve věku 61 let a byl pochován vedle své choti Anny u sv.
Víta. Byl to snad nejnadanější panovník z novověkých Habsburků, zakladatel Rakouska. jenž
vytrhl podunajské země z anarchie a církev vzkřísil z malátnosti, položiv základ k jejímu bu
doucímu rozvoji.
V této době žil známý kronikář Václav Hájek z Libočan. jenž pocházel z vladycké kališnické
rodiny DBŽatecku, přestoupil však k straně pod jednou & zvolil si povolání duchovní. Byv
vybídnut od stavů. dal se ve opisování kroniky. jež se stala velmi oblíbenou četbou lidu, jak
pro svůj prostonárodní sloh, tak pro poutavé vypravování skutečných příhod i vymyšlených
báchorek. Jeho kronika., třebas nekritická, splnila kus velkého poslání, poněvadž pomáhala
udržovati v pobělohorské době v českých srdcích plamének národního vědomí a cítění.

CÍSAŘ MAXMILIÁN 11. (1501-1576)

Ferdinand s bolestí pozoroval, kterak se jeho prvorozený a nejnadanější syn Maxmi
lián víc a více odcizoval katolické víře, vyhýbal se katolickým bohoslužbám, pět let
choval u svého dvora luterského pastora Pfausera, jehož kázání poslouchal, rád se
stýkal s Melanchtoncm a protestantskými knížaty a přijímaldeputace utlačovaných
nekatolíků. Též Mamilián pobyl nějaký čas ve Španělsku,kde rakouští princové do
sebe vssáli horoucí dech tamního katolicismu; na něho však neměl onen pobyt val
ného úěinku. R. 1562mu otec důrazně domluvil &vyložil, jak škodlivé následky bude
mít jeho přízeň nebo dokonce přestoupení k protestantství. Odcizí se svým příbuz
ným, duchovní kuríiřti a papež budou raději mít císařemFilipa Španělského než jeho,
ani papež ani Filip II. ho nebudou podporovat v boji proti Turkům. V témž smyslu
naň působila i jeho choť Marie, sestra Filipa Španělského, tehdy nejmocnějšího bo
jovníka za práva staré církve. Maxmilián poté prohlásil, že chce žít a zemřít v kato
lické církvi.
Byl tedy 20. září r. 1562 u sv. Víta korunován na českého krále, v listopadě téhož
roku ve Franldurtě na císaře.V Uhrách se po prvé shromáždil volební sněm místo
na Rákošském poli východně Pešti v Bratislavě na břehu Dunaje. Dály se pokusy
zvolit jeho mladšího bratra; Ferdinand však pohnul stavy, že přijali a r. 1563kom
novali prvorozeného Maxmiliána. Byla to první korunovace v bratislavském dómě.
Odtud šel nový král pěšky s korunou na hlavě po cestě postřené červeným suknem
do chrámu františkánského, v němž zasedala šlechtická komora. Mezilid byly vpravo
a vlevo házeny zlaté a stříbrné mince. Též červené sukno se stalo kořistí davu.
V chrámu františkánském pasoval král několikšlechticů na rytíře.Pak sevšechno hnulo
na břeh Dunaje, kde byl z hlíny lidskýma rukama nanesený pahorek. Král sedě na
koni na něj vyjel a obnažoným mečem mával ke všem stranám světa, na znamení
že chce království hájit proti všem nepřátelům. Při slavnostní střelběse z nedostatku
opatrnosti vzňal prach. Výbuchem byli někteří usmrcení, jiní popálení.
Uměl ze všech Habsburků poměrně nejlépe česky a nejmladší jeho syn slul Václav.
Aě jeho zjev byl majestátní a vzdělání znamenité, nebyl schopen soustavné a napí
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navé práce po příkladě svého otce pro slabé zdraví, silné tlučení srdce a sklon k roz
mařilosti. Proto jeho heslem bylo zachovat vše při starém, žít se stranami v pokoji
a klidu a uhájit své državy proti Turkům.
Za jeho panování podnikl poslední velkou výpravu sultán Soliman II. Mělnamířeno
k Jagem a jen mimochodem chtěl potrestat chorvatského bána Mikuláše Zrinského,
jenž se s 2.000 mužů zavřelv Sigetě v jižních Uhrách. Sultán jej tam oblehl; hrdinný
bán však celý měsíc odolával útokům ohromné přesily. Když už další hájení pevnosti
nebylo možné a pomoc nepřicházela, učinil neohrožený vůdce 7. září r. 1566 výpad
z hořícího hradu. Bez přílby a krunýře, s drahocenným mečem v ruce vedl tento
chorvatský Leonidas ztenčenou posádku 600 bojovníků do nerovného, ale slavného
boje, v němž všichni do posledního muže zahynuli. Slavný hrdina byl švakrem Vilé
ma z Rožmberka, maje jeho sestru za manželku. Soliman, vítěz u Moháčea podmani
tel Uher, zemřelkrátce předtím 5. září ve stanu, nedočkav se tohoto Pyrrhova vítěz
ství, jež ho stálo 20.000bojovníků. Císařstál u Rábu s vojskem najatým i s hotovost
mi poslanými z jednotlivých zemí. Se Selimem II. ujednal opět mír, zavázav se k roč
nímu daru 30.000 dukátů.
J ako vládnoucí král český zavítal Maxmilián po prvé do Prahy 1.března r. 1667,a je

“““ zajímavé, že první žádost, kterou naň stavové vznesli, byla, aby se kompaktáta vy
pustila ze zemských desk, to jest aby přestala být zemským zákonem, k jehož šetření
se dosud všichni králové přísahou slavně zavazovali. Časy však se valně změnily &
kompaktáta, jež zajišťovala zákonnou ochranu starokalíšníkům, jichž už skoro ne—
bylo, zvetšela a stala se nejen zbytečnými, ale luteránům přímo překážela. Luteráni
stáli dotud mimo zákon a jejich úsilí směřovalok vymožení privilegia či majestátu,
jímž by nová jejich víra byla státem uznána a vzata v ochranu. Poněvadž však Ferdi
nand luterány vybízel ba nutil k šetření kompaktát, jako by jimi bylo o náboženské
potřeby 3 dostatek postaráno, zvláště když vymohl r. 1564 povolení kalicha, učinili
stoupenci nové víry přípravný krok a žádali o jejich odstranění. Císařneslyšel žádost
stavů přílišrád a k jejímu splnění nejevil velké ochoty. Konečně přivolil s výhradou,
aby nebyly uváděny do země žádné bludné sekty.
U této události se zastaví a nad ní se zamyslí každý přítel českých dějin. Svaté pala
dium českého království, nabyté těžkými válkami &neslýchanými obětmi, bylo po
hozeno jako bezcenný brak. Zlatý list ze zemského zákoníku.byl vytržen a roztrhán.
Jaké to bylo rozčarování, když Pius II. prohlásil kompaktáta za neplatné.. A hle, po
uplynutí krátké'doby sami synové husitů žádali vzpírajícího se císaře,aby je vymazal
ze zemských desk. Kdyby to husité byli dovolili králi Jiřímu, jenž to chtěl učinit,
mohl poděbradský rod nerušeně a slavně v Čechách vládnout celá století. - Podle
kompaktát mělo býti opraveno celé křesťanstvo, nebo alespoň církev v českých ze—
mích, &tento recept byl r. 1567jako neužitečný hadřík roztržen. Nebylo v nich ducha
oživujícího, byly literou, jež zabíjí. Dějiny učí, že národové houževnatě lpí na víře,
za kterou přinesli velké obětí, na př. Španělé na víře katolické. Ze všech věr, jež se
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u nás vystřídaly, přinesl národ nejtěžší oběti za víru husitskou, a když mu i ta ze—
všedněla, tu je historie na, vahách, čemu má. takové jednání připisovat.
R. 1571povolil císař šlechtě obojích Rakous zvláštním majestátem neboli císařským
listem svobodu augšpurské konfese, ale jen po dobu své vlády; knížecím městům
však ji trvale odpíral. R. 1575 zasedal v Praze památný sněm, na němž císař žádal
české stavy o značnější naklad na. tureckou válku a o přijetí svého prvorozeného
syna Rudolfa za krále. Stavové položili jako podmínku, aby císařzvláštním majestá
tem dali v Čechách svobodu augšpurské kouřenía aby vydal stavům dolní konsistoř,
jež by soudila jejich manželské pře a spravovala luterské duchovenstvo. Mluvčím
luteránů byl nejvyšší sudí Bohuslav Felix z Lobkovic. Luterám' senejprve obrátili kc
katolíkům, aby svou přímluvou podporovali jejich požadavky u císaře. Ti však po
poradě s arcibiskupem jim pomoc odepřeli.Byli tedy nuceni hledat součinnost u Čes
kých bratří, ač jich pro jejich puriténství a sklon ke kalvínství nenáviděli. Bratrských
pánů bylo na sněmě 17',rytířů 141; byla to asi veškera.bratrská. šlechta. J ejich nátla
kem musila být augšpurské, konfese přepracována v „Konfesi českou“. Upravovala
ji 18členné.komise, složená ze zástupců obou stran, pů čemž byly o nejedno slovo po
dva měsíce vedeny prudké spory. Přesto Bratří s luterány úplně nesplynuli, zůstali
při vlastní konfesi i správě, ale svorně žádali o svobodu pro luterány i České bratry,
ježto prý se ve víře valně neliší.

Konfese byla ihned po sepsání poslána k schválení do Wittenberka. Skládá se z 25 článků a
jejím jádrem je názor, že Bůh má, člověka za spravedlivého, nehledě k jeho hříchům, jen když
věří.“) Rušil se jí celibát duchovních a vyslovena klatba nade všemi, kdo se nespravují slovem
Božím. - Kompaktéta žádala trestání zjevných hříchůna osobách světských i duchovních. Česká
konfese však duchovním dovolovala ženitbu a všechny hříchy se přikrývaly jen věrou; je to
výmluvný doklad mravního úpadku národa.. Císař, přijímaje konfesi z rukou stavů. pravil, že
pilně pracovali a.nezahéleli, necht tedy i jemu dopřejí času, aby věc uvéžil a se svými se po
radil. '
V Praze bylo mezitím velké napětí jako před výbuchem. Cizinci musili opustit město. hádky
&pračky byly na denním pořádku. Opilý kostelník u sv. Jakuba vystoupil v noci na věž a jel
se zvonit; poděšení protestanté myslili, že je to znamení k Bartolomějské noci. za níž bylo (1572)
ve Francii mnoho kalvinistů povražděno. V této vše strhující záplavě luteránství přece se ještě
vyskytli mužové, kteří se neohroženězastali staré víry utrakvistické. Byl to hlavně Jan z Vald
štejna, nejvyšší zemský komorník, jenž domlouval stavům, že není potřebí do země uvádět
přespolní německé náboženství. nýbrž že se má zůstat při starodávné víře. Kněží se mají řádně
světit a nejlepšími z nich se má obsadit dolní konsistoř. Druhý husitský starověrec. Zdeněk
: Vartemberka, hejtman na Novém Městě pražském, svolal svěřenou sobě obec na radnici &.
shromážděné vybízel. aby se přiznali k víře sturohusitské a protestovali proti České konfesi.
Hudl však hluchým; jen několik měšťanůmu dalo za pravdu. Obránci utrakvinmu zkusili štěstí
na Starém Městě. Vyzvali tamní sledky. aby s nimi šli na hrad; ti poslechli v domnění, že
urození páni se míní zastat jejich živnosti. Nejvyšší komorník se však jal ohrazovat prot-iČeské
konfesi; žádal za zachování kompaktét a starokališnické víry a mluvil jakoby jménem přítom
ného sladovnického oechu. Slédci sice na hradě mlčcli, ale doma se na ony pány horšili, že od
nich byli podvedeni ; bylit i pivovarníci nakvašeni učením Lutherovým.
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V této době se hlásilo k starokališníkům jen 15 šlechticů a též několik královských měst mělo
při svých kostelích utrakvistické kněze.") Utrakvismus měl v národě hluboké kořeny a kon
sistořiby bylo bývalo snadné udržet jmenovitě královské město na své straně, ale všechno úsilí
se tříštilo o nedostatek schopného kněžstva. Nebyli ani horcí ani studcní, a tak museli zahynout.
Utrakvismus byl mrtvolou a všechny pokusy ji křísiti byly marné.
Poněvadž se mezitím s pražských kazatelem ve všech tóninách beztrestně hřímalo proti katolí
kům, dodal si mysli i staroboleslavský probošt Václav Fronto a na svátek sv. Víta si na Hrad
čanech ostře vyjel na luterány a Bratry. Postavili prý si modly v Dan n Bethel, ale císař je
vyhladí jak Šalomoun Abizaka a Adoniáše. Se zlou se však potáml. Luteráni byli jeho útoč
ným kázáním náramně pobouřeni, stěžovali si císaři a smělý kazatel dostal ostrou důtku od
arcibiskupa Brusa i od katolických stavů. Katolická strana byla slabá; stála za ní jen malá.část
národa a odhodlaní vůdcové seděli ještě jako žáčkové ve školních lavicích u svých jesuitských
vychovatelů. Luteráni je nazvali lotry, které z Čech vyženou jako psy a v jejich krvi si ruce
“m?li-")

Konečně 25. srpna. dal Maxmilián stavům dlouho očekávanou odpověď. Pravil, že
jim majestátem jejich konfese potvrdit nemůže, poněvadž mu papež hrozí vyobcová
ním z církve. Filip, král španělský, že by“jeho synům nepostoupil slíbené země, du
chovní kuríiřti že by jim odepřeliněkterá slíbené.biskupství. Stavové tedy musí mít
slušný ohled na tyto škodlivé následky, jež by pro císařskourodinu vydání majestátu
mělo &spokojit se s jeho čestným císařským slovem, že ani on ani jelio syn nebude
nikoho pro víru utlačovat. Se zdánlivou povýšeností pak prohlásil, at' si každý věří,
co chce, ať si béře duchovní odkud chce. Nechť si volí defensory, kteří by dohlédali
na jejich duchovenstvo a jemu samému přímo oznámili, kdyby“ se někomu dálo
příkoří.
Protestantští stavové se tedy spokojili s ústním schválením své konfese. Zvolili si
patnáct defensorů, po pěti z každého stavu, jimž mělipodléhat superintendenti, usta
novení po krajích. Byl to náběh k organisaci protestantské církve. Dolní konsistoř
zůstala dále v rukou staroutrakvistů. Poté byly všechny královské předlohy od sně—
mu přijaty a 21. září byl třiadvacetiletý Rudolf korunován na českého krále. Ale již
5. října zakázal císař z Řezna schůzky Bratří, ve smyslu starých mandátů, a též
v městech zapověděl náboženské novoty. Ústně povolená náboženská svoboda byla
tím omezena jen na luterány panského a rytířského stavu, Bratrská jednota a laá—
lovská města z ní byly vyňaty. Žádaného majestátu se protestantští stavové domohli
teprve r. 1609, ale za.daleko větších překážek. Katolická strana mezitím značně zesí
lila a postavila se proti požadavkům luteránů se vší rozhodností.
Je památné, že téhož roku 1575se v koleji klementinské sestoupilo 12studentů v ma
riánskou družinu, jejímž správcem byl Edmund Campian, po šesti letech v anglické
své vlasti na rozkaz královny Alžběty ukrutně umučený. Nadějné štípení mariánské
družiny se rychle rozvětvilo ve čtyry odnože, družinu studentskou, akademickou,
panskou &měšťanskou.
R. 1572vyhasl též v Polsku rod J agellovský a Maxmilián se ucházel o osiřelýtamní
trůn pro jednoho ze svých synů. Čeští stavové doporoučeli Polákům i volbu samého
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Maxmiliana, jakožto panovníka moudrého a spravedlivého. Část polské šlechty vskut
ku zvolila císařova syna Arnošta, většina však povolala na trůn Štěpána Bátoryho,
vévodu sedmihradského. - Krátce poté císařzemřelv Řezně za říšskéhosněmu 12.říj
na 1576, nedoživ se cele 501et. Svému okolí přisvědčoval, že umírá. jako katolík, svá.
tostí však nepřijal. Pochován byl v Praze u sv. Víta s velkou slávou &.za valné účasti
hostí domácích i cizích.

Pražané pokryli prkny blátivé ulice, jimiž měl jít průvod, a postavili v nich ve dvou řadách
proti sobě oděnce. Mince bývaly házeny mezi dav jen o korunovacích, aby se netlačil; tentokrát
byly výjimečně házeny mezi lid též o slavnosti pohřební. ale s účinkem veskrz opačným. Mince
rozhazoval jezdec, jenž jel na. koni za pohřebním průvodem. Na Staroměstském náměstí však
jej lid obstoupil a dral se k němu s velkým hřmotcm a. křikem, až jedni druhé poráželi, a žold
néři, postavení k udržování pořádku, mísili se sami mezi ncdočkavý dav a t-řclíse rovněž k jezdci
a mincím. Tak vznikla na náměstí vřava a velký hluk, jejž pohřební hosté, blížící se již Karlovu
mostu, slyšeli, ale jeho příčiny neznali. Průvodu se zmocnilo náramně rozčilení a strach. Strhl
se křik o spiknutí, o zranění císaře Rudolfa &Bartolomějské noci. Cizinci se dali na útěk, vojáci
s tasenou zbraní obstoupili mladého krále, Vilém z Rožmberka skryl českou korunu pod -u
teční plášť, duchovní rychle svlékali komže a prchali do domů a.sklípků; nejeden opat v chvatu
zlomil berlu. Asi po čtvrt hodině se vysvětlilo nedorozumění &průvod se bral dále k sv. Vítu.
R. 1571 zemřel v Moravském Krumlově bratrský biskup Jan Blahoslav, pocházející z Přerova.
Studoval v Němcích, kde se seznámil s předáky protestantské strany, a zůstal s nimi ve styku
po celý život. Jako biskup Jednoty sídlil ponejvíce v Ivančicích, kde měli Bratří latinskou arolu,
a s velkým úsilím se snažil vymýtit předsudky proti vzdělání a učenosti, jež Jednotě byl hlu
boko vštípil její zakladatel Řehoř. Za tím účelem vydal zvláštní ,.Filipiku proti misomusům“.
Napsal též druhý díl bratrského archivu, uloženého v Herrnhutě u Žitavy. Hlavní jeho prací
však je bratrský kancionál, jenž časem vzrostl na 1000písní. R. 1564vydal v Ivančicích Nový
zákon. Jiní v počatém díle pokračovali &do r. 1693 vyšla ccló,Kralická bible, s výkladem v du
chu protestantském.") Celýpodnik sloužil novému názoru náboženskému stejně jako německý
překlad Lutherův vydaný před 60 lety. Tento překlad se chvalí jako nejznamenitější literární
dílo v druhé polovici 16. století a Blahoslav, jenž vydal mimo to celou řadu jiných prací, se
uznává. za nejlepšího stylistu téže doby.
Již Luther zavrhl list sv. Jakuba, K Židům, 2. list sv. Potro, Apokalypsu. dalěíprotostantětí
theologové knihu Tohiášovu, J udit, Moudrosti, Sirachovu, Banrchovu, obě knihy Machabejské
a některé stati z lmihy Esther a Danielovy. Kralická. bible vyšla v šesti dílech; pátý díl obsa
huje knihy, které Bratří podle protestantů nepokládali za posvátné, a. nazvali ten díl „Apo
kryía“. Tridentský koncil prohlásil všechny části Písma.za inspirované. - Mimo to výklad míst
jednajících o ustanovení církve, primátu, oltářní svatosti &j. je v rozporu s katolickým kate
chismem.
V této době se Bratrská jednota víc a více přetvořovala v protestantskou sektu a.smiřovala se
se světem. Asi dvě třetiny bratrských duchovních se sice ještě zabývalo řemeslem,") ale počet
duchovních se školním vzdělánímrostl. Připravovalof se v této době asi 40 mladíků na škth
v Němcích na duchovní stav.") Doba ůstrků &pronásledování minula, jejich fary měly slušné
důchody, takže bratrský duchovní snadno uživil nejen sebe, ale i rodinu. Sám Blahoslav žil
sice podle příkladu bratra Řehoře v přísném celibaté; ale ženatých duchovních stále přibývalo
&kolem r. 1600 byly šíje všech bratrských duchovních po příkladě protestantských pastorů
schýleny pode jho manželské, nevyjímaje ani jejich tak zvaných biskupů.") To byly konce Huso
vých &Lutherových reforem. O katolické církvi mluví Blahoslav zřídka,ale vždy nevybraně.
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RUDOLF II. (1576-1611)

PovahaRudolf dosedl na český a císařský trůn ve věku 24 let a za trvalé sídlo zvolil Prahu,
“záliby' jež se znovu zaskvěla leskem císařské residence a o'živla přítomností četného dvořan

stva, vyslanců a návštěvníků z rozlehlé německé říše i z ciziny“) Mladšímu bratru
Matyášovi svěřilsprávu Uher a obojích Rakous; ve Vídni zůstala i většina centrál
ních úřadů. Rudolf byl postavy malé, pleti bílé a z velkých očí vyzírala mírnost. Ne
měl na sobě nic pánovitého, byl spíše plachý a bázlivý a ve všech, s nimiž jednal,
zanechával hluboký, příznivý dojem. Ovládal několik řečí,poněkud i českou, mluvil
však pomalu a pohodlně. Jiné jeho pohyby zato byly hbité. Rušným společnostem
se vyhýbal, žerty nerad slýchal, zřídka se smál &.nade vše miloval samotu. Letníní
sídlem dvoru býval Brandýs nad Labem, kde zřídil nádherný park, a tamní lesy
oživly občas hlučnými lovy. Císař měl značné státnické nadání, ale vladařské sta
rosti o rozlehlé státy byly mu protivným břemenem.Záhy opouštěl nudná sedění taj
né rady &uchyloval se k svým sbírkám nebo se díval na pracující umělce. Chápal se
i sám nástrojů a maloval nebo vyřezával. To jsou chvalné věci, nadějí-li se na. úkor
vyšších povinností.

JehoS pravou vášní sbíral sochy, obrazy, zvláště díla italských a holandských malířů, mo
“WW'saiky, broušené kameny, perly a vzácné knihy. V obrazárně měl 2.000 uměleckých

obrazů a ještě po prvním plenění jeho sbírek r. 1620 bylo v ní od jediného Tiziana
50 maleb. Draze zaplatil Wulíilovu bibli (codex argenteus) z pátého století, hlavní to
pramen gotštiny. Je psána písmem stříbrným, místy zlatým, na pergameněbarveném
nachem; nyní je v Upsalc. - Balbín prý viděl v jeho sbírkách topas dva lokte dlouhý
a půl lokte silný a rubín jako slepičívejce. V jeho zbrojnici bylo sneseno mnoho dra
hocenných zbraní. Jeho museum, umístěné v rytířském sále, bylo v Evropě proslulé
a mělo cenu několika milionů. V císařských parcích rostly vlašské i čínské stromy a
květiny a první tulipány v Evropě pěstěnétam stavěly na odiv krásu svých pestrých
květů. Chloubou zoologické zahrady pod hradem byl lev, král zvířat. S alchymisty
hledal kámen mudrců, jenž podle tehdejšího názoru zázračně prodlužoval lidem mládí
a život.

TychoU jeho dvoru dleli též nějaký čas dva slavní hvězdáři, Jan Kepler a Tycho de Brahe. Tycho 
„doBraM-byl chloubou své dánské vlasti, kdež se jeho učenost stala příslovcčnou; když tam někdo byl

chvalen pro své nadání, říkalo se o něm, že je moudrý jako Tycho de Brahe. Studoval na růz
ných universitách v Německu a v Roztokách podstoupil souboj s jedním ze svých krajanů, jenž
mu uťal kordem špičku nosu. Toto zranění nesl Tycho velmi těžce. Dal si tedy zhotoviti nos
umělý. nikoliv však z vosku, nýbrž ze zlata a stříbra, že jej nebylo lze od pravého rozeznat.
Když u dánského dvora pomřeli jeho mocní přátelé a vcslo vlády se octlc v rukou jeho žárli
vých odpůrců, přišlo mu vhod císařovo pozvání. R. 1597se Tycho přestěhoval do Prahy s ma
pami. nástroji a celou rodinou. Císařjej přivítal latinskou řečí&ustanovil mu roční důchod.
Hvězdárnu mu zřídilv místech, kde nyni stojí Černínský palac. Z ní oba pozorovali za jasných
nocí hvězdnou oblohu a 'chho vykládal vysokému příznivcihluboký smysl plamenných písmen,
jimiž všemohoucí ruka slavně popsala nebeskou klenbu. Tycho se však zastával proti Koperní
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kovi starého názoru geocentrického, kdežto Kepler hájil heliocentrický. Císařova víra v moe
hvězd na osudy lidí byla veliká. S nikým nejednal. leě prve horoskopem zjistil. pod kterou pla
netou se narodil, a podle toho se k němu choval.

Jeho ponurá zádumčivost a melancholie přecházely ponenahlu v choromyslnost. Od
r. 1600 míval občas záchvaty šílenství, smutné to dědictví po Johaně Španělské.
V takovém stavu kalily divé představy jeho mysl a rozčilovaly jeho obraznost. Tu
bil každého, kde mu přišel do cesty. V noci se protrhoval ze spánku &bědoval, že je
začarován. Neoblečen, s mečem v ruce běhal za tmy s velkým křikem po hradě. Dvo
řané mu násilím vyrvali zbraň a střepiny skla, jimiž se chtěl usmrtit. Krátce předtím
(1589) byl francouzský král Jindřich III. zabit od pomateného mnicha a 'chho
v hvězdách vyzkoumal, že též Rudolf bude usmrcen od mnicha, a to od jednoho z ka
pucínů, jež byl sám císařdo Prahy povolal. Přivedl je sv. Vavřinec z Brindisi. Kato
ličtí pani jim vystavěli na Hradčanech klášteřík, protestanté však hleděli s hněvem
na nové mnichy a dánskému hvězdáři,rovněž luteranu, bylo proti mysli jejich noční
zvonění \? samé blízkosti jeho hvězdárny; odtud onen zlověstný nalez ve hvězdách.
Když tedy císařv navalech choroby kapucíny z Prahy vyháněl, jeden z nich, bratr
Kosmas, dovedný malíř, namaloval obraz, představující tři krale, kterak se klanějí
Ježíškovi, a přinesl jej císaři.Ten přijal dar, jak měl ve zvyku, chvatně z rukou dar
cových, čímž se hněv jeho poněkud zmírnil.
Dřív se kvůli potřebnému pohybu rad projížděl v jízdárně a v míčovně hrával mí
čem. V době choroby a úzkosti o svůj život dal si v královské zahradě postavit kryté
chodby a v nich se nikým nejsa pozorovan procházel. Italské a andaluskó vzácné ko
nč dal si přivést aspoň pod okna, aby se pohledem na ně pokochal, když se vsednout
na ně bál. Komomíci často zneužíVali jeho důvěry &připouštěli žadatele k císařské
audienci za úplatek. Tak žil císařjako princ v pohádce ve svém vlastním odděleném
světě, plném třpytu, lesku a vybraného vkusu, snaže se zároveň proniknout v hlubiny
přírodních tajů, jež nás se všech stran obklopují. Podle jeho příkladu vedli si na
svých zámcích i Rožmberkové, Lobkovicové & Hazmburkové, zakládajíce sbírky,
knihovny, rybníky a parky. Rudolf zůstal svoboden; u nelegitimních synů se objevila
jeho duševní choroba zvýšenou měrou.
Velké naděje, jež v nového císařeskládali katolíci, že dopomůže jejich straně k vítěz
ství, se ukázaly lichými. Bylť Rudolf příliš pohodlný, aby se pustil v tuhý zápas
s neústupnými luterány po příkladě Ferdinanda I. 0 jeho netečnosti svědčí to, že
mezi spravci svých panství měl i luterany, a jeden z nich, jakýsi Jáchym Schmidt,
v hrabství kladském obracel císařovypoddané ranami avězením na luterskou víru.")
Rudolf ponechal náboženské věci samy sobě, a katolická. menšina samočinně rostla
&sílila hlavně dík jesuitským školám, jež odchovávaly nové pokolení.
První z těchto odchovanců pražské koleje byl Zdeněk Popel z Lobkovic,muž neohro
žený &tvrdý, jenž dlouhá.léta zastával nejdůležitější tehdy úřad nejvyššího českého
kancléře (l599-l628). Patřily mu Vysoký Chlumec a Sedlčany a sňatkem s Polyxenou,
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rozenou z Pernštejna, získal mimo jiné Roudnici, kde založil kapucínům klášter &
rodinnou hrobku. Jeho péčí povstal z rozvalin chrám Panny Marie Sněžné, u něhož
byli usazeni františkánia) Pro služby, jež církvi prokázal, byl od španělskéhokrále
Filipa III. odměněn řádem zlatého rouna, od císařeFerdinanda H. povýšen do kníže
cího stavu.
Druhý význačný muž v katolické straně a jeden z nejnadanějších v Čechách vůbec
byl Vilém Slavata z Chlumu na Košumberce, vynikající širým rozhledem, neoblom—
nou vůlí a sepsáním podrobných „Pamět “, jež jsou hlavním zdrojem k poznání této
doby. Pojal do nich dějiny od r. 1526, čímž vzrostly na 14 knih. Slavatové byli rod
nebohatý a víry bratrské, byli příbuzní Vítkoviců jindřichohradeokých, rodu přísně
katolického. Alžběta z Hradce vychovávala Viléma Slavatu do jeho dvanáctého roku
a vštípila vnuku tak hluboko lásku ke katolickému náboženství, že ji ani později
bratrští vychovatelé na Košumberoe v něm nedovedli zahladit. Adam z Hradce se
ujal nadaného hocha, dal jej studovat na pražské koleji, pak jej poslal na vzdělání
do Italie. Odtud se vydal mladý Slavata do západní Evropy, podle tehdejšího zvyku
šlechtických synů doplňovat vzdělání cestami po cizině.Teprve po návratu, ve věku
25 let přestoupil v Hluboké do katolické církve. Po pěti letech pojal za choť Lucii
Otilii, dceru svého pěstouna Adama a když smrtí Jáchyma Ondřejejindřichohradee
ká větev Vítkoviců vyhasla, stal se Slavata dědicem jejich rozsáhlých statků i vyso
kých hodností dvorských.“)
Mladý, teprve dvacetiletý Jaroslav Martinic, pán na Smečně,vyda-lr. 1602po dohodě
s arcibiskupem Berkou z Dubé (1592-1606)nařízení, v němž všem poddaným obojího
pohlaví, starým i mladým, přísněnaporučil, jít o velikonocích ke zpovědi a přijmout
ve farním chrámě před jeho očima oltářní Svátost pod jednou způsobou; neposluš—
ným bylo pohroženo vyhoštěním z panství. Tento rozkaz smečenskéhopána vzbudil
u luteránů velké rozhořčení. Svědčí o tom bláhové, dosud ohřívané pomluvy, že své
poddané honil pomocí chrtů do kostela &cpal jim do úst hostie. A přeceMartinic pro
váděl jen zásadu: cuius regia, eius religio - čí 'země, toho náboženství, uzákoněnou
r. 1555 od samých luteránů na augšpurském sněmě. Byla to zásada nekřesťanské.,
byla to metla upletená na katolíky. Dokud jí byli oni šlehání, bylo vše potichu. Když
však katolíci zesílili, onu metlu uchopili za druhý konec a luteráni pocítili její rány
na svých vlastních hlavách, tu nastal v Israeli velký pokřik. - Příkladu sme
čenského pána následovaly i jiné katolické vrchnosti, zvláště broumovský opat Volf—
gang Selender, též král Rudolf na komorních statcích. Z královské kanceláře vyšlo
mimoto r. 1603nařízení, že za konšely v královských městech mají být dosazováni
jen katolíci a starokališníci, což se arci nedalo naráz provést.
Na Moravě křísil pokleslou církev František Dietrichštejn, jenž sotva třicetiletý se
stal kardinálem a biskupem olomouckým, a svou všestrannou a pronikavou působ
ností ukázal, že si papežovy i císařovy důvěry plně zasloužil. Jeho otec Adam, jenž
r. 1575 koupil Mikulov, byl vyslancem ve Španělsku, kde pojal za choť vévodkyni
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Marketu Gordonskou, a jeho mladší syn František, narozený v Madridě, je nejzna
menitější člen tohoto rodu. Dokončiv studia na jesuitské koleji v Římě, nastoupil na
svůj úřad v Olomouci a teprve jako biskup a člen zemského sněmu se učil na nátlak
Karla ze Žerotína česky. Spojiv jmění svého rodu s biskupským vládl skoro desetinou
Moravy. Byl nejbohatším a vedle Karla ze Žerotína i politicky nejmocnějším velmo
žem v markrabství, spojuje s horlivostí apoštolskou i rozhled státníka &-účastně se
v čele svých manů i válek.
Kam dosáhlo jeho mocné rámě, vypuzoval luterské predikanty a dosazoval řádně
svěcené duchovní. Misiemibyly celé farnosti přiváděny zpět ke katolickému nábožen
ství, takže ročně celé tisíce svedených se vracely do staré církve. Ve všech královských
městech na Moravě byly zakázány protestantské bohoslužby. V Olomouci byli od
r. 1607za měšťany přijímáni jen katolíci. Brumov, Holešov, Kroměříž a jiná městeč
ka se přiznala k dávné víře.R. 1615koupil Chropiň a strhl tam bratrský sbor. Značný
počet moravských šlechticů pohnul, že odpřisáhli Lutherovy bludy; na př. Karel
Lichtenštejn, jenž se Žerotínem navštěvoval bratrskou školu v Ivančicích.
Příval protestantismu podvrátil i slavnou kdysi církev v království uherském. Slo
váci a Němci se stali luterány, Maďaři kalvinisty; ze staré církve zbyly ubohé trosky.
Mužem Prozřetelnosti tam byl Petr Pazmány, pocházející ze šlechtické rodiny kal
vínské ve Vel. Varadíně. Na popud nevlastní matky se stal v třináctém roce katolí
kem a vystudovav na jesuitské škole v Kluži, žádal o přijetí do téhož řádu. Začátkem
XVII. století rozvinul v Uhrách činnost velmi úspěšnou, jež ještě vzrostla, když byl
jmenován ostřihomským arcibiskupem a kardinálem. Sídlil však v Trnavě, kde je
suitské gymnasium (1635) rozšířil na universitu. Svým vlivem přivedl zpět k římské
víře celkem padesát magnátskýeh rodin, čímž podvrátil vůdčí postavení a převahu
bludařství ve své vlasti, takže se právem pokládá za znovuzakladaele katolického
náboženství v Uhrách. Pro velký řečnickýdar a maďarské spisy, jež jsou chváleny
jako klasické, je nazýván Cieeronemv purpura. Nekatolíci mu zazlívají slova, že by
v Uhrách raději viděl vlky &lišky než luterány.
V koleji ingolštatské zatím dorůstal největší katolický hrdina v střední Evropě, arci
vévoda Ferdinand, syn Karla Štýrského. R. 1595seujal sedmnáctiletý princ vlády nad
dědičným údělem, jenž byl z největší části zamořen učením různých sekt. Jeho otec
Karel sice vystavěl ve Štýrském Hradci universitu, na niž povolal jesuity, ale měst
ská.rada zakázala brát jejich žáky na byt, stanovila trest na poslechnutí katolického
kázání, mistři nesměli přijímat katolických učňů. Přihodilo se, že sedláci byli v oko
vech vláčeni na luterské kázání, v němž byl papež šestnáctkrát nazván Antikristem.
Země chtěla raději být pod Turky, než pod papežem.
R. 1598učinil arcivévoda na pouti v Loretě slib, že ve svém údčle nebude trpět ne
katolíků. Vrátiv se vyhnal s přísnými pohrůžkami za hranice všechny predikanty a
jiné rozsévače bludů a ke kostelům opět uvedl duchovní řádně svěcené. Zemí pro
cházela zvláštní komise s biskupem v čele, před níž se všechno obyvatelstvo přizná
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valo ke katolické víře. Kacířské knihy byly spáleny, protestantské modlitebny strže-A
ny, zatvrzelí, jichž nebylo mnoho, se vyprodali a vystěhovali. Šlechta v hradech a
zámcích vzdorovala.delší dobu. Tak přivedl arcivévoda v pěti letech k staré vířeŠtyr
sko, Korutany a Kraňsko s nemenším důrazem než zdarem vyhladiv tak luterství
bez prolití jediné krůpěje krve, zatím co současně na př. v Anglii bylo sta katolíků
jen pro svou stálost ve víře nelidsky popravováno.
Hlavním rádcem Matyášovým byl Melichar Khlesl, syn protestantských rodičů, jenž
se však vrátil do církve, stal se duchovním, pak vídeňským biskupem a kardinálem.
Jeho ruka těžce dopadla na jeho dřívějšísouvěrce v rakouských městech, z nichž vy
puzoval rozsévaěe nové víry &katolickým menšinám dopomáhal k vítězství.
To byli mužové, jakých tehdy bylo zapotřebí; to nebyly třtiny větrem se klétící.
Žhavý dech katolického nadšení, dující z jižních zemí, vysušoval chladné vlny sever
ského luterství, ze zatopy se porůznu vynořovaly větší i menší části bývalé katolické
souše a zeměmihabsburskými začala hýbat otázka, zda tyto ostrovy splynou v sou
vislou celinu, či znovu zmizejí pod hladinou. O důvěře katolíků svědčí i dobrozdání,
jež nuncius Bonhomini podal r. 1584 císaři o tom, jak přivésti Čechy k římskému
naboženství.
R. 1591odpřiséhl administrátor dolní konsistoře Fabián Rezek s 50 husitskými kně
žími do rukou papežského nuncia husitskou víru. Slíbili naprostou poslušnost řím
skému papeži a pražskému arcibiskupovi, zavázali se, že budou se přičiňovat, aby
Husův svatek nebyl svěcen &že budou lid pozvolna navádět k přijímání pod jednou.
Po dvou letech opakoval administrátor odvolání v Římě a obdržel od papeže pro
všechny slavnou absoluci.
K předním mužům na straně nekatolíků náležel předněVáclav Budovec z Budova,
pan na Zésadce a Mnichovu Hradišti, Český bratr, přísedícíapelačního soudu, muž
nadaný a znalý světa, jenž několik let prožil v cizině na cestách a na studiích. Čtyři
léta pobyl též v Cařihradě;naučil se tam arabsky a sepsal Antialkoran, v němž vyvra
cel učení Mohamedovo. Jsa puzen touhou vyniknouti ve veřejném životě a uměje
jako řečníkna odpůrce důrazně dotírat, stal se v době pohnutých bojů o majestát
mluvčím protestantské strany.

. Druhým vůdcem v nekatolickém táboře byl Petr Vok z Rožmberka. Zpronevěřiv se
slavné tradici svého rodu, dal se svést svou chotí, Kateřinou z Ludanic, dcerou mo
ravského hejtmana, k přestupu do Bratrské jednoty. Žádný panský rod nepostavil
v Čechách tolik církevních budov, kostelů, klášterů a far, co Rožmberkové. Jejich
rozlehlá panství byla vždy vedle Plzně a Budějovic baštou katolického náboženství.
Na jejich statcích bylo přes sto far a několik klášterů.25)Vokův starší bratr Vilém,
nejvyšší purkrabí, vyznamenaný od španělského krále řádem zlatého rouna, zřídil
ještě v Krumlově jesuitskou kolej, r. 1592však zemřelbez dědiců a v rozsáhlé zboží,
tvořícípatnáctinu celézemě,se uvázal jeho mladší bratr Petr Vok, jenž již před desíti
lety byl odpadl od církve.
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V osobním ohledu nebyl jeho odpad pro církev zrovna velkou ztratou,") &pro Jednotu žádný
zisk. Bylt' Vok rozmařilý, daval se unášet brzy štědrosti, brzy krutostí, &též jeho choť neměla
příliš pěl-moupověst. Osudné však bylo, že používaje neobmezeného prava patronátního, jal se
místo katolických duchovních uvádět ke kostelům duchovní bratrské, čímž dokořán otevřel do
svých držav brany přívalu sektaiství. V Soběslavi založil Bratřím latinskou školu &.růz
nými ústrky se pokoušel vyhostit z Krumlova jesuity. Ti však měli všechna práva od zesnulého
Viléma písemně zajištěna a trpělivostí nemilostivóho pána přečkali. Odstoupilt Vok ještě za
života Krumlov a některé. panství jako odúmrť císaři Rudolfovi, a sám si zařídil dvůr s lu-a
lovským přepychem v Třeboni.Přestěhoval tam i archiv svého rodu, snad nejvydatnější zdroj
našich dějin.
Vok byl velkým milovníkem koní a choval jich značné množství. Jeho zvláštní přímí se těšil
bělouš bystrý a dobře vycvičený, na němž Vok jako vůdce českých oddílů v Uhrách proti Tur
kům bojoval &jenž svého pána. z mnohých šarvátek šťastně odnesl. Když pak v Třeboni do
konal svou pozemskou pouť, dal Vok v odměnu věrných služeb jeho kůži i se srstí vydělat &ji
navlěci na koně dřevěného. Ten měl vespod otvor, že jím pachole mohlo vlézt dovnitř a jej roz
kolébat, takže bělouš se pohyboval jako živý.
Od r. 1605 byl Vok víc a více zapřadán do sítí protihabsburské politiky, jejíž duěí v Němcích
byl Christian z Anhaltu. spravující jménem falckého kurfiřta Horní Falc. Ten Voka v Třeboni
osobně navštěvoval a vylákal na něm tři značné peněžní částky. Vok zemřel r. 1611 a jím vy
hasl starobylý rod rožmberský. Před smrtí opětovně žádal, aby mu zavolali známého mu rek
tora jesuitské koleje, jemuž se chtěl vyznat z hříchů. Na prahu věčnosti procitla. v něm utlu—
mena jiskérka bývalé katolické víry. Ale jeho dvořané, veskrz zarytí odpůrci církve, prosby
svého pána oslyšeli.") Činil sektářům dobré a ti se mu svým způsobem odměnili. Největší díl
statků zdědili Švamberkové, brzy jich však pozbyli za české vzpoury. Po třicetileté válce jich
jednak darem jednak koupí nabyli Schwarzenberkové, pocházející z Bavor.

Vůdcem nekatolíků na Moravě byl Karel St. ze Žerotína, Český bratr, dlouholetý
hejtman moravský. Pobyl několik let v cizině,osobně se znal s Jindřichem Bourbon
ským, konal vojenské služby v Uhrách &zanechal četné spisy právnické. Velké váž
nosti požíval i jeho bratranec Velen Žerotín, pán na Zábřeze &Břeclavi. Ten hnal
moravské stavy r. 1618 do vzpoury, kdežto Karel je zdržoval.
Mezi luterány německé národnosti byl předním mužem Jáchym Ondřej Schlick.
Schlickové pocházeli z Chebu a měli rozsáhlé statky v západních Čechách. MeziNěm
ci nově přistěhovalými byl nejčilejší Linhart Golana z Felsu a hlavně Matyáš hr.
Thurn ; v císařskýchslužbách bojoval v Uhrách proti Turkům a po míru žitvatoroc
kém se usadil v Čechách, kde již jeho otec nabyl některých statků. Po r. 1615 mu
náležely Velíš na. Jičínsku &Vintířov na Kadaňsku.
Náboženská, otázka byla silně rozvířena vzpourou arciknížete Matyáše proti císaři
Rudolfovi. Ferdinand I. &.Maxmilián II. dávali ještě za svého života od sněmu volit
&korunovat své nástupce za české a uherské krále, aby zabezpečilisvému rodu pano
vání v těchto kralovstvích; v době bezkraloví mohli snadno volebními rejdy odpůrců
některého z nich pozbýt. Chorobou císařovoutrpěla též sprava rozlehlých zemí a bylo
třeba spoluvládce neboli koadjutora po jeho boku. Poněvadž byl Rudolf svoboden,
přešla dědická„práva na mladšího jeho bratra Matyáše &ten několikráte stárnoucího
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císařežádal, aby mu volbou a korunovací zavčas nástupnictví pojistil. Rudolfovi však
byl tento návrh proti mysli, a čím více naň jeho bratr naléhal, tím více rostla jeho
nedůvěra a podezření, že ho chce svrhnout s trůnu a sám na jeho místě vládnout;
nakonec mu nikdo nesměl o volbě nástupce vůbec mluvit.
R. 1593 propukly v Uhrách pohfaniční boje v zjevnou válku, v níž císařské vojsko
nabylo značných úspěchů, zvláště když Zilanund Bathory vydal (1602) Rudolfovi
Sedmihradsko a Zátisí. Ve vítězné náladě poručil císařkošickým protestantům, aby
vydali chrám, jehož už 50 let užívali, jagerské kapitali, která se tam utekla před
Turky. Když se zdráhali, byl jim (v lednu 1604) odňat násilím &predikant od něho
zahnán. Komise se pokoušela vzít jim podobným způsobem kostel levoěský a jiné;
ale pro hrozivý odpor měšťanstva bylo od jejich vymáhání upuštěno. Netřeba dodá
vat, že to byly kostely vystavěné od katolíků pro katolické bohoslužby, jež pak pro
testanté zabrali. Tyto kroky vlády vzbudily u protestantů velké rozjitřeníproti králi.
Podrážděné nálady mezi šlechtou a měšťanstvem využil Štěpán Bočkaj a zvedl proti
císařiodboj, aby dobyl evangelíkům svobody a sobě panství ve východních Uhrách
a v Sibiňsku.
Sebral vojsko, smluvil se s velkým vezírem a přijal pomocné oddíly Turků e\Tatarů.
Pod jeho prapory bojovalo i mnoho hajduků, uprchlíků z tureckého území, hlavně
Maďarů, kteří se živili loupeží a bojem. J eště téhož roku se jal dobývat v Sibiňsku
i Uhrách měst, v nichž byly císařsképosádky, a sváděl potyčky i s řadovým vojskem
asi 15.000 silným, jemuž velel císařský vojevůdce Basta. Města ve východním Slo—
vensku mu ochotně otevřela brány &šlechta se k němu hmula se všech stran.
V dubnu r. 1605svolal sněm sibiňských a východoslovenských stavů do Serenčovců
u Mukačeva &.ten jej provolal za vévodu sibiňského &uherského. Nejpozději jej uznali
sibiňští stavové. Vybízel též slezské a moravské stavy do boje za.náboženské a poli—
tické svobody.
R. 1605se převalila válečná bouřena Slovensko západní. Tam nebylo k vzpouře příliš
velké ochoty. Bočkaj je převedl na svou stranu hlavně násilím. Jeho vůdce Rhedey
vypudil z oblasti báňských měst císařského vůdce Kolcniče, dobyl Nitry, hájené bis—
kupem Forgáczem, Trnavy, Trenčína, Skalice, vpadl i na Moravu a způsobil tam
dosti škod. Lichtenštejn, Salm a Kolonič jeho zbrojné houfy odtud vyhnali. Bočka.
jovi vojevůdccvé opanovali i část Uher na jižním břehu Dunaje, Panonii, vypálili
12osad v Rakousích a Štyrsku. Turci mezitím už po druhé dobyli Ostřihomu. Gene-'
rál Basta byl zatlačen až k Bratislavě. Císařizůstala v Uhrách jen ta &celkemsedm
pevností. Jinak celá zeměbyla v moci Bočkajově. Chorvati, kteří zůstali náboženský
mi novotami nedotčeni, vypudili též Bočkajovy houfy zpět za Dunaj &Sávu.
Dne 11. listopadu navštívil Bočkaj u Budína velkého vezíra. Ten jej ve vyzdobeném
stanu se ctí přijal, připjal mu pás se vzácnou šavlí, do pravice mu vložil žezlo,do le
vice prapor, na hlavu mu postavil korunu a vyzval jeho šlechtickou družinu, aby ho
byli jako svého pána poslušni. Jako tribut pro sultána mu uložil 10 tisíc dukátů.2“)
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Bočkaj korunu ihned sňal a prohlásil, že ji přijímá jako dar a ne jako odznak králov
ské moci. Matyášovi nezbylo než s Bočkajem vyjednávat. Teprve v červenci r. 1606
byl dojednán tak zvaný vídeňský mír. Bočkajovi bylo ponecháno vévodství sibiňské
a Zátisí, uherským stavům, šlechtě i královským městům, byla přiznána náboženská.
svoboda. Povstalci též žádali, aby v Uhrách nebýli trpěni jesuitó, ale Matyáš v té
věci neustoupil. Pak byl téhož ještě roku v Žitvatoroku (přiústí Žitvy) smluven mír
s Turky. Turci se zřekli ročního poplatku za úhrnné složení 200.000 tolarů.
Bočkaj zemřel 22. prosince r. 1606 na vodnatelnost v Košicích, kde obyčejně přebý
val. Revay, jeho kancléř, tam byl na náměstí od hajduků rozsekán pro podezření, že
jej otrávil. Pochován byl v Sibiňsku v Karlově Bělehradě. Vévodové sibiňští byli
vasaly tureckými, ale zároveň se pokládali za přední velmože koruny uherské. Uher
ští stavové v nich měli hlavní ochránce svých politických a náboženských svobod
proti absolutistické &katolické politice vídeňského dvora. Vévodové byli voleni od
sibiňských stavů. V Sibiňsku se střetala moc císaře s mocí tureckou, poměry tam
byly neklidné, byl to bouřlivý kout pro podunajské země. Od r. 1608-1613tam vládl
Gabriel Báthory.
Panovníci v Uhrách se později sice snažili náboženskou svobodu v Uhrách omezit,
protestantismus se tam neudržel na výši, již v této době dosáhl, ale vídeňský mír
zůstal záštitou protestantům augsburské a helvetské konfese až do doby osví
ecnské.
CísařRudolf se však zdráhal míry potvrdit, jako nevýhodné. Též se proslýchalo, že
si vyhlédl za nástupce Leopolda, bratra Ferdinanda Štýrského. Tím byl Matyáš tak
popuzen, že se rozhodl svého bratra svrhnout s trůnu. Proti jeho zákazu svolal uher
ské st-avydo Bratislavy a vešel s nimi v branný spolek „k hájení vídeňského a turec
kého míru“. Matyáše se přidrželi i stavové obojích Rakous, též šlechta moravská,
shromážděné na sněmě v Ivančicích, se zřekla působením Žerotínovým a Lichten
štejnovým Rudolfa &přidala se k Matyášovi, jenž svým stoupencům sliboval přede
vším rozmnožení náboženských svobod. Dietrichštejn arci setrval při císaři a zne
přátelené bratry smiřoval.
Asi s 30 tisíci vojska.vlastního i stavovského vtrhl Matyáš přes Moravu do Čech, kde
položil stavům sněm do Čáslavě. Ale Čechové raději poslechli Rudolfa a provázení
jsouce zbrojnou čeledí shromáždili se na sněmě v Praze. Císařnajal pluk Valonů, též
v pražských městech byla nařízenahotovost, Praha se hemžila zbrojným lidem, takže
Matyáš, jenž dorazil až do Štěrbohol, útoku na město se neodvážil. Žádal tedy skrze
posly po Rudolfovi, aby mu postoupil všechny země a důstojenství a sám aby se
uchýlil na odpočinek do odlehlých Tyrol.
Vzpourou byl císař zburcován ze své uzavřenosti. Po 14 letech se opět objevil před
veřejností a osobně zahájil český sněm. Po Praze se mluvilo, že vůbec již nežije a že
je zaň na hradě nastrčen nějaký obuvník, jemu podobný. Shromážděným pánům při
padal zešedivělý, zestárlý &sklíčený, že někteří byli jeho zjevem velice dojati. Tu
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čeští stavové, nesouce též těžce drancování země uherskou jízdou, prohlásili, že
zůstanou Rudolfovi věrni, když splní jejich požadavky. Bylo mu jich podáno celkem
25. Nejdůležitější byl ten, aby jim majestátem zaručil svobodné vyznávání luterské
víry. Marně přemlouval Žerotín české stavy celou hodinu s vynaložením veškeré své
výmluvnosti, aby se zřekliRudolfa a ihned přijali za krále Matyáše. Rudolf slíbil, že
na příštím snčmě jejich požadavky uspokojí a tím si zachránil Čechy, Slezy a obě
Lužice. Matyášovi odstoupil mírem libeňským (v červnu 1608)Uhry, oboje Rakousy
a se souhlasem českého sněmu i Moravu, a rovněž v dorozumění se sněmem jej pro
hlásil za čekatele české koruny.
Spiknutí v císařské rodině odpoutalo duchy, jež bylo těžko krotit. Vzrostlot' jen sebe—
vědomí stavů a sněmy jednotlivých zemí se neústupné domáhaly na obou bratřích
odměn za prokázané služby. Matyáš prohlásil, že se spíše vzdá vlády, než. aby ne
katolíkům povolil úplnou náboženskou svobodu. chskromnější byla Morava„ kde
zemský hejtman Žerotín podal mírnou, všem přijatelnou formuli, že nikdo nemá býti
pro náboženství utlačován. Nový panovník se tam bez nesnází ihned uvázal ve sprá
vu země. Toho roku (1608)daroval městu Brnu krokodila, jenž tam dosud visí v prů
chpdu radnice. - V Uhrách byl svolán volební a korunovační sněm v říjnu. Šlechta
s sebou přivedla mnoho ozbrojené čeledi, celkem se sešlo 10.000 branného lidu. Celé
to množství provázelo Matyáše na bratislavský hrad. Zároveň chtěli nového krále
zastrašit, kdyby se snad zdráhal splnit, co slíbil. Matyáš potvrdil a rozšířilpřed ko
runovací jmenovitě náboženské podmínky vídeňského míru; nejen šlechta, města, ale
i usedli na královském zboží měli zaručenu svobodu náboženskou. Dne 19. listopadu
byl od arcibiskupa Františka Forgácze korunován.
Hned v lednu r. 1609 se sešel i v Praze sněm český a nekatolíci žádali o potvrzení
náboženské svobody, slíbené to odměny za to, že císaři zachránili český trůn. Mi
moto žádali o vydání Týnského chrámu, odkud by luteránská konsistoř spravovala
duchovenstvo této strany, a o Karolinum, kde by je vychovávala. Císařvšak ne
mínil splnit slib, vynucený pod nátlakem těžkých okolností, a přední úředník, nej
vyšší kancléř Zdeněk Lobkovic, se postavil jako hradba proti všem útokům protes
tantských stavů. Odpověděljim jménem císaře,že obsazování konsistoře a Karolina
bylo vždy právem českých panovníků, o potřeby náboženské že je postaráno kom
paktáty a konfese z roku 1575 že nemá platnosti. Stavové na to, že kompaktáta
byla r. 1567 zrušena. Ať císař splní dané slovo. Nová odmítavá odpověď způsobila
mezi nimi velké rozčarování; chtěli násilím vrazit do hradu a majestát hrozbami vy
nutit. Asi třicet přítomných katolíků radilo k povolnosti, jen Lobkovic, Slavata a
Martinic byli neústupnými. Nejvyšší kancléř radil císaři, aby najal dvacet tisíc voj
ska, že jen tak lze luteránské nadšení stavů zchladit. Císařvšak byl příliš netečný,
neměl také peněz, a tak se jednání vleklo. Rozdrážděnosti přibývalo a koncem břez
na byl sněm rozpuštěn.
Stavové se však nedali jen tak snadno odbýt. Rozeslali posly k německým kurfiřtům,
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začátkem května se podle úmluvy shromáždili v Praze znovu, a to ve velkém počtu
a s čet-nouzbrojnou čeledí. Přes výslovný zákaz císařův zahájili sjezd na novoměstské
radnici. Rokování, řízenéBudovcem, začínalo se i končilo modlitbou a písní. V městě
panovalo velké napětí. Hemžilot' se branným lidem jakoby připraveným k vražed
nému boji. Rudolf při každém výstřelu myslil, že protestanté již ženou útokem na
hrad, a v noci byl děšen hrůznými přízraky. Všichni mu radili k povolnosti, vyjma
ony tři již uvedené rádce, pak nuncia Gaetano a španělského vyslance Zunigu. Vy
slanci saského kurfiřta mu klidně vysvětlili nebezpečí, jež mu hrozí, nesplní-li, co
slíbil, že totiž ztratí i český trůn.
Tu začal císařustupovat. Koncem května byli protestanté povoláni na hrad. Jejich
nezákonný sjezd byl proměněn v řádný sněm a podle starodávného obyčeje byl za
hájen slavnými bohoslužbami u sv. Víta.. Dotud se jich účastnívali s dvorem a s ka
tolíky i protestanté. Tentokráte po prvé s nimi do jejich chrámu nešli. Za sněmov
ního jednání je Lobkovic opět po několik dní odbýval jen vytačkami a prázdnými
slovy, že za všeobecného rozjitření se už ozývaly hlasy o vyhození zlých rádců oknem.
Rozčilenost se stupňovala poplašnou zprávou, že sněmovní síň bude s účastníky sně
mu vyhozena do povětří. Vyšetřováním se zjistilo, že pod síní jsou skutečně sudy,
ale prázdné, od vína. Thurn konečně prohlásil, že se už dosti slovy plýtvalo, že je
svrchovaný čas k jednání.
Koncem června byla na staroměstské radnici zřízenamimořádná vláda třiceti direk
torů, jíž měli všichni poslouchat, a Thurn byl pověřennajímaním vojska. Byl ujed
nán spolek se Slezany a též na Moravu bylo vypraveno poselstvo, v němž byl i Diviš,
otec Viléma Slavaty, aby pohnulo k spolku Moravany. Zavířily bubny a Thurn měl
za chvíli kolem sebe 3.000 pěších a 1.500 jízdných. Z Němec se táhla do Čech mnoho
nezaměstnané vojenské chasy v naději, že tam najde službu. J ezdce poslal se živit
na blízké statky Lobkovicovy a Martinicovy; Slavatovy byly příliš daleko. Císařse
lekl i této hrstky vojska, poněvadž sam neměl žádného, a rozhodl se, že žádostem
protestantů vyhoví. Tu Lobkovic ustoupil stranou a dalším vyjednáváním místo
něho byl pověřennejvyšší purkrabí Adam ze Stemberka, také katolík a odchovanec
jesuitů, ale vůči protestantům přílišústnpný; nikde neradil katolický úředník v této
době k uzákonění tak hrubého a křiklavého porušení církevních prav, jako český
purkrabí. Však se dočkal od nich pěkné odměny.
Majestat, sepsaný čcsky od Budovec a podepsaný 9. července od císaře, je výsada
či privilej , jíž se luteránům (i Bratřím) dostalo zákonné ochrany a jíž jim byly vy
dány dolní konsistoř i Karolinum. V „Porovnaní“ byl určen rozsah této náboženské
svobody. Nejdůležitější ustanovení bylo to, že protestanté si smějí stavět kostely a
hřbitovy nejen v královských městech, ale i na královských statcích. Za královské
statky pokládali nekatolíci i statky církevní, ač to v Porovnání výslovně uvedeno
nebylo. Dne 12. července byl památný pergamen za velkého shonu a jásotu nesen
na staroměstskou radnici a lid se davem dral dovnitř, aby shlédl &uctil náhradu
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za kompaktáta, po níž tak dlouho toužil. V katolických kostelích pražských byla
pořádána 40hodinná pobožnost, aby Bůh svou církev chránil a vzrůst kacířství za
razil.
Velmi rozezleni byli luteráni na ony tři rádce. Lobkovic, nejvyšší kancléř, jehož jmé
no nechybělo na žádném státním aktě, prohlásil, že se dá spíše rozsekat, než aby
poskvrnil své ruce podpisem takové listiny, a netajil se míněním, že majestát je vy
nucený a neplatný. Místo něho jej podepsal nejvyšší purkrabí. Když pak měl být
majestát od nejvyšších úředníků zapsán do zemských desk, odepřelioni tři rozhodní
katolíci opět svou účast a zdráhali se podepsat i amnestii neboli milost, jíž císař lu
teránům odpouštěl jejich nezákonné kroky, jakými bylo zvolení 30 direktorů a na
jímáni vojska. Tu nasadil Budovec &.jeho strana všechny páky, aby tři nenáviděné
odpůrce odsunuli z jejich úřadů. Ale císař, jenž těžce nesl vynucení majestátu, zů
stal neústupný. Byli tedy od Budovce prohlášení za nepřátele evangelíků a učinění
zodpovědní za budoucí jakékoli porušení majestátu.
Ten byl vložen do stříbrné skřínky a s Porovnáním i amnestií v únoru 1610 vezen
do zemského archivu na Karlštejn, &to od 33 stavovských osob, sněmem k tomu
určených. Slavata, karlštejnský purkrabí, vznešené poselstvo, skládající se z kato
líků i nekatolíků, s náležitou pozorností přivítal a dva dni štědře hostil. Ale poněvadž
to byly právě dni postní, pátek a sobota, předložil jim jen ryby a mnoho jiných
postních jídel. Nekatolíci jak obyčejně mu zato spílali a proklínali jej, že je nutí za
chovávat předpisy papežské církve. Tehdy totiž byli naši předkové jako nikdy před
tím navyklí na nekonečné pitky &hostiny s mnohými masy. Sám Luther se chlubil,
že nezadá. Němcům v pití &Čechům v jídle. - Též Slezanům a Lužičanům vydal císař
podobné majestáty.

A nyní několik slov na ospravedlnění Lobkovice, Slavaty a Martinice, jejichž jednání bývá od
suzováno jako nesnášelivcst, zarytost a fanatismus. Ale kdo přihlédnek věcidrobet blíže, snadno
se přesvědčío nemístnosti těchto výtek. Nikdo zajisté nemohl Roupovci, Thurnovi, Kinskému,
Smiřickómu a ostatním pánům zazlívat & bránit. že přijali Lutherovu víru, ať to již učinili
z jakýchkoli důvodů, a oni tři horliví katolíci jistě všem těmto pánům náboženské svobody pro
jich vlastní osobu přáli. Ale oni páni se stali nejen sami luterány, ale osobujíce si v náboženských
věcechvíce práva než sám papež, vypudili od kostelů na svých panstvích katolické a utrakvis
tické duchovní, dosadili k nim hlasatele novot a strhli s sebou k stádci Lutherovu i své pod
dané.
Ačkolivje papež všeobecněuznáván za největší autoritu v náboženských věcech, přecepokládá
za své právo a povinnost pouze bdíti nad neporušenou a nezměněnou vírou sv. apoštolů, za.
chovavati ji v původní podobě, v jaké ji přijal, a býti na stráži, aby k ní nikdo nic nepřidal
nebo z ní neubral. Jestliže tedy ani papež si neph'pisuje právo měnit víru svých podřízených.
nemůže řádný katolík toto právo přiznati osobám světským, na př. Petru Vokovi, jenž odpad—
nuv od církve, dosazoval v rozsáhlém území místo katolických důchovní bratrské. Takovýmto
způsobem byla v Dolní Falci za čtyřicet let změněna víra čtyřikrát.") Poddaným vzali víru,
církvi poslední zbytky polí a důchodů, nikdo se nesměl opovážit postavit snad nový katolický
kostelík na zboží luterského pána nebo otevřít oči svedeným jeho poddaným; a tyto neslýchané
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úchvaty si uzákonili majestátem. Je samozřejmé,že žádný uvědomělýkatolík takového zákona.
podepsat nemůže, a. jest litovati, že se našli pouze tři, kteří prohlásili, že jim svědomí nedovo
luje podepsati zákon. kterým se světským osobam přiznává,moc nařizovati církevní řády.
Tolik je jisto, že protestanté svého vítěutví zneužili&neukládajíee si míry, vymohli si ústupků
příliš mnoho. Zevedlit skutečnou náboženskou svobodu jen v královských městech a na. králo
vých stateích. Majestát nedovoloval poddaným stavět kostely, kde byl pan jiné víry než oni.
Kdežto tedy své,panství majestátem a Porovnáním ohradili jakoby čínskou zdi proti pronika
jícímu přívalu obrozeného katolictví, otevřeli si týmiž zakony dokořán bránu na zboží kralov
ské &církevní, aby je mohli zavalit luterskými bludy. Tak zvané Porovnání je podle tehdejších
názorů ncslýchnným znásilněnímkatolické půdy, jež si protestanté dovolili vůči choromyslnému
a zastrašenému Rudolfovi. Kujíce železo, dokud bylo žhavé, vymohli si ústupky, jakých tehdy
neučinil ncvověrcům žádný katolický panovník. VždyťBudovec opojený vítězstan za jednání
o kostelích žádal, aby nekatolíci směli konat své bohoslužby u sv. Víta, katedrále katolického
arcibiskupa!
Když si tedy Broumovští a Hrobětí začali na základě majestátu stavět kostelíky na církevních
statcích a arcibiskup a opat jim v tom bránili a defensoři si proto u císaře stěžovali, dostali
od něho v květnu r. 1616v Brandýse nad Labem památnou odpověď, že se poddaným na cír
kevním zboží kostely protestantské stavět nepřipouští, on pak sám na svých královských stat
cích nechce míti méně prava než kterýkoli šlechtic na svém statku.“) Nejvyšší kancléř dal tuto
odpověď Thumovi písemně, netajc při tom posměšné a urážlivé škodolibosti. Bylo zjevno, že
katolická menšina nemíní položit hlavu na protestantský špalek. Majestat choval v sobě pro
neumírněnost luteránů zárodek těžkých sporů. Byl to trojský kůň, jenž se zdál palladiem nové
víry. Kdo však byli bystřejšlch smyslů, tušili v něm zbrojné muže, kteří znenadání vystoupi &
způsobí velké ln'veprolití.
Majestatcm byla vyplněna zející mezera v zemských deskách, způsobená r. 1567 odstraněním
kompaktat. Korouhev Lutherovy víry se volně a hrdě vzdouvala nad československýmnáro
dem, jenž se k ní valnou většinou hlásil &jenž v krátké době měl ukazat, zda je schopen nasadit
za nové přesvědčení hrdla i statky čili nic.

Neum(mb
nod
protestantů.

Prohlášení
o Porovnání.

Protestantským stavům byla vydána i dolní konsistoř, již oni obsadili luterskými &bratrskými Bonu
postery. Tak utonul i tento zbývající vrak z utrakvistické církve v moři luterské víry, jež se
nad ním navždy zavřela. Zbytky staroutrakvistů splynuly s katolíky, jimž byli daleko blíže. 
Protestanté si vymohli i Karolinum k výchově svého duchovenstva, ale noví majitelé neodstra
nili starých zlořédů. Bylo třeba vratit staroslavnému učilišti jeho důchody, povolat učené muže
a pustit se v soutěž se školami jesuitskými. Žactva. by se tam bylo nahrnulo dosti. Ale 24 de
fcnsorů nopodniklo k povznesení pokleslé Karlovy university pranic. Myslili, že jí dosti poslou
žili tím, když jesuitům zakázali nabývat v Čechách dalších statků, to jest zakládat nové školy;
a tak živořiloKarolinum dale.

CísařRudolf, již stařec, utrpěl dvě velké porážky, jednu politickou ztratou zemí, jež
mu odňal Matyáš, druhou náboženskou, byv přinucenvydat majestát. Nemohu oželet
násilí na sobě zpachaného pomýšlel jen na pomstu. K jejímu provedení si vyhlédl
biskupa Leopolda, bratra Ferdinanda Štýrského, prince teprve pětadvacetiletého,
povahy neklidné a. ctižádostivé. Poněvadž jej císař ze všech příbuzných nejvíce mi
loval, dal mu k užívání statky biskupství pasovského a štrasburského. Leopold však
žádného svěcení neměl, naopak ohnivě se hnal za panováním světským, hoře touhou
po koruně české a německé. Smluvil se tedy s císařem a s jeho důvěrnými rádci,
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horlivými katolíky, že vtrhne vojensky do Čech, donutí sněm, aby se zřeklMatyáše
a přijal jej samého za čekatele českého trůnu, že majestát pak bude prohlášen za ne
platný a vůdcové protestantští budou pohnáni před soud pro velezradu.
Na jaře r. 1610najal v Němcích 12.600 vojska, v jeho čele postavil Vavřince Ramée
a ubytoval je ve svém pasovském biskupství. Nekazeň a sveřepost těchto špatně
placených žoldnéřů byla veliká.a jejich řádění a krutost vůči obyvatelstvu byla smut—
nou přcdzvěstí třicetileté války. Nač přišli, vše pobrali; co nemohli sami hned stravit
nebo odvézt, bestialně ničili. Víno vypustili na zem, do mouky sypali popel, peřiny
rozparali a peří stlali pod koně, své chtíče hovadsky ukajeli. Obyvatelé prchali před
divochy do lesů. Když byl pasovský kraj vyjeden, vpadl Ramée v prosinci r. 1610
do Horních Rakous, aby je vyrval Matyášovi a vrátil Rudolfovi. Brány měst však
zůstaly před vetřelci zavřeny, venkovský lid se skryl, země zůstala Matyášovi věrna.
Pět týdnů tam svým způsobem hospodařili a koncem ledna r. 1611 překročili české
hranice, vezouee kořist na 269 vozíeh. Ač Leopold rozblašoval, že táhne Čechami do
Porýní, nikdo tomu nevěřil a císař byl nucen svolat sněm a nařídit zemskou hoto
vost. Též Matyáš se chystal k obraně.
Ramée dobyl Krumlova, Budějovic, Tábora, Písku, Berouna a 13. února stanul
u Břevnova. Praha však i hrad byly v rukou stavovského vojska, jemuž veleli Ma—
tyáš Thurn a Colonaz Felsu. První útok Pasovských byl odražen, ale v úterý 15.úno
ra zahy za tmy přelezliHladovou zeď a vnikli neočekávaně na,Malou Stranu Újezd
skou branou a u Lobkovického paláce, jsouce asi dorozumění s bydlícími tam Italy.
Pozdě se jim postavil Thurn na odpor. Strhl se boj, jehož se zúčastnilo i měšťanstvo
kameny a střelbou z oken pomáhajíe té nebo oné straně podle náboženských sym
patií. Za hodinu opanovali Pasovští celé Menší Město, zaplativše vítězství pěti sty
padlých; obhajců zahynulo v půtce 250. Hrad jim vydal Colona z Felsu teprve po
dvou dnech. Z Malé Strany se Pasovští ihned pokoušeli proniknout přes most na
Staré Město, byli však střelbou odraženi. Jen dva oddíly jízdy tam proskočily. Sbí
hající se lid však jezdce ubíjel a stíhal až k Vyšehradu. Tam se vrhli do Vltavy, ale
lid je na lodičkách i v řecepronásledoval, takže všichni do posledního zahynuli.

Mezitímse roznesla zpráva. že se katolíci chtějí zmocnit panství nad Prahou a nad protestanty.
V městě nastalo velké rozechvění a. srocený lid se vrhl na kláštery &chrámy. Vyšehradské dě—
kanství bylo vyloupeno bez krveprolití. V Emauzích byli dva. dopadeni &zabiti; opat se rychle
skryl &tak ušel jisté smrti. Kostel i klášter byly vyloupeny, obrazy roztřískany, oltáře pova
leny, ani dveří, oken, střechy nebylo šetřeno, byla zničena i knihovna s posledními památkami
po slovanských mniších. Každý katolický lměz, jenž se nic netuše ukázal na ulici, byl povalen
a zabit; jeden jesuita byl uchopen a bez okolků vhozen do Vltavy. Vzrostlý dav se rozdělil na
houfy &ty se smluvily, na který kláštor ten nebo onen půjde. Úplně byl vydrancován chram
na Karlově, tři augustiniáni ukrutně zabiti, opatu Kešparovi Čeplovi byly uťaty ruce i nohy,
s hlavy kůže stažena a pak rozpoltěna. nakonec od mužů i žen zahrnut potupou; nechtěl prý
jim podávat pod obojí. Jeden jeho spolubratr byl v kostele zastřelen a.na kusy rozsekán. Do
posvátných kalichů točili víno &vesele popíjeli; bylt masopustní úterek.
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Největší zástup se přihnal k Panně Marii Sněžné, k němuž byli před pěti lety uvedeni frantíš- “ františ
káni. Byly obsazeny vchody a vetřelci se dopustili ohavnosti, jimž v českých dějinách je málo “na "bíla.
rovných. Jeden řeholník skolen, an nesl dříví, jiný holemi utlučen, třetímu, jenž stál u oltáře
drže schránku s posvěcenými hostiemi, byly utlaty ruce, pak byl zabit &hostie pošlapény, při
čemž vrahové pronášeli rouhání proti malomocnému Bohu katolíků. Jiní se utekli na věž a na
střechu chrámu, byli však dopadeni &pombíjeni, dva byli zastřeleni a zřítili se se závratné
výše, jeden tam byl na kusy rozsekán. Tak bylo 14bratří nelidsky utraceno; jediný se zachránil
útěkem na střechu sousedního domu, kde se skryl. Někteří byli úplně svlečení, jejich těla po
hozena.na ulici, kde ležela tři dní, a v jejich řeholních oděvoch &mešních rouších tropili surovei
vřavu po klášteře, v němž nakonec nezbyl hřebík ve zdi.")

Špatně však pochodil zástup, jenž namířil na minority u sv. Jakuba. J ako před 200
lety postavili se i tentokráte staroměstští řezníci, ač luteráni, s napřaženými široči
nami na obranu chrámu i kláštera. Masopustním hrdinům klesla mysl a odešli s prazd
nou. Bez překážky vyloupil lid dominikánský klášter u sv. Anežky, s řeholníků strhli
šat a převora zranili. Pak se stahovala bouřenad klementinskou kolejí, největším to
řeholním domem v Praze. V polední době se přihnal z Nového Města asi třítisícový
dav ke kolejí a obsadil vchody. Na štěstí stál u mostecké brány oddíl jízdy pod ve
lením Jiřího Vratislava z Mitrovic, sic protestanta, jenž však nabyl v klcmcntinské
koleji školního vzdělaní. Ten pohrozil těžkým trestem všem, kdo se odváží překročit
její práh. Lid volal, že je tam skryto 150 Pasovských. Vratislav se čtyřmi průvod
čími kolej prošel a prohlásil, že tam nebylo nic nalezeno. Štvači pokřikovali, že je
přítel jesuitů, že mu nelze věřit, &.někteří už nasazovali koly, aby vypačili dveře.
Poslal tedy na ně jízdu a ta zástup rozehnala. Druhého dne se většina jesuitů oblékla
do světských šatů a skryla v domech katolíků. V kolejí se pak ubytovala posádka,
jež proti Pasovským střežila most.
Několik hlavních vinníků bylo dopadeno a potrestáno na hrdle. Byl již svrchovaný
čas, aby se výchova naroda, v husitské a luterské době tak zanedbávaného, dost-ala
do lepších rukou, aby konečně přestal pustošit chrámy po způsobu pohanů & do
pouštět se násilnosti na bezbranných osobách řeholních.
Leopold viděl, že jeho síly k dobytí celé Prahy nestačí. Rudolf ve své nerozhodnosti Sesazení
také nedovolil palit z děl na Staré Město a Pražané hrozili, že po první raně kato- "“We
lické obyvatelstvo pozabíjejí a chrámy rozboří. Stavové rychle povolali Matyáše a
poslali o pomoc do říše k protestantským knížatům. Celý měsíc se dopouštěli Pa
sovští na Malé Straně různých násilností, až 11. března za noci se z Prahy vyklidili;
ustupovali na jih, stíháni jsouce rozhořčeným obyvatelstvem. Blížiloť se k Praze
8000 vojska Matyášova, on sám pak slavil 24. března slavný vjezd do Prahy, opět
se značnou brannou mocí. _
Leopoldův nerozvážný podnik se zle vymstil na samém císaři. Český sněm jej pro
hlásil za zbavena trůnu a 11. dubna mu předložilk podepsaní abdikační listinu. Ru
dolf ji podepsal s těžkým srdcem a se zlořečením.Chtěje si zachránit alespoň Slezsko,
vybízel slezské stavy, kteří přišli do Prahy na generální sněm, aby aspoň oni mu
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zůstali věrni. Ale i ti se ho zřekli, uznali Matyáše a císaři předložili k podepsání pro—
hlášení, že propouští i je z povinné poslušnosti. Podcpsav rozkousal v hněvu brk a
uhodil kloboukem o zem. Pozbyl českéhokrálovství proto, že nechtěl trpět, aby v něm
panovala luterská, víra. Kardinál Dietrichštejn korunoval 23. května Matyáše za čes
kého krále a Rudolf se vzdálil do nejzazších komnat hradu, aby neslyšel slavnost
ního hluku a hřmění děl.

Nemoc a zármutek mu přivodily rychlou smrt. Jen té děkoval, že nebyl zbaven i cí
sařské koruny, jejíž lesk jej provázel až do hrobu. Všechnu lékařskou pomoc poklá
dal za zbytečnou a obvazů na sobě netrpěl. Zhynulť tehdy právě jeho oblíbený lev,
o němž Tycho tvrdil, že se narodil pod toutéž planetou jako císař; měl tedy svůj
konec za neodvratný. Dne 20. ledna 1612 ve věku 60 let byl vysvobozen ze svého
utrpení. Jeho pohřeb pro vydání majestátu byl méně slavný než jeho předchůdců.
Nad královskou hrobkou dal u sv. Víta postavit skvostný náhrobek, vytesaný ze
salcburského mramoru od belgického umělce Alexandra Colina, ozdobený podobami
císařůa králů a obemknutý železnou mřížkou, původně pozlacenou. Celédílo jej stálo
vysokou sumu 32.000dukátů. Jeho umělecké sbírky byly za třicetileté války několi
krát vypleněny; zbytek prodal nebo do Vídně odvezl císař Josef II.

MA TM 3. (1011-1019)

Matyáš, korunovaný v červnu r. 1612ve Frankfurtě i na císařeněmeckého, ujal se
vlády již v pokročilém věku 55 let. Byl to dobromyslný muž, jenž nade vše miloval
klid a hudbu. Dlouhé chvíle také strávil prohlížením uměleckýchsbírek svého bratra.
Předním jeho rádcem a všemocným ministrem byl vídeňský biskup kardinál Khlesl;
on sám jen podepisoval předloženélistiny. Trvalým sídlem jeho však již nebyla Pra
ha, nýbrž Vídeň, kam s ním přesídlil i nejvyšší český kancléř, přední úředník čes
kého kralovství. Kancléřovýma rukama procházela všechna podaní ke králi z čes
kých zemí, i všechna královské. nařízení, odesílané, do zemí české koruny. Na rozdíl
od svého bratra, jenž se před světem uzavíral, stavěl Matyáš rád na odiv lesk svého
majestátu a při tom si liboval v národním kroji uherských magnátů. Jeho vláda
však nebyla lepší než Rudolfova. Zvůle panstva jeho vzpourou velmi vzrostla a krát
ké jeho panování bylo jen přípravou na rozhodný boj mezi králem a šlechtou, a mezi
oběma tábory náboženskými.
Před korunovací předložili stavové Matyášovi k potvrzení pět článků: 1. aby bez
dovolení králova směli pořádat sjezdy; 2. najímat vojsko; 3. aby schválil jejich spo
lek se Slezany ujednaný roku 1609k obraně společné víry; 4. aby v podobný spolek
směli vejít i s ostatními zeměmi poddanými Matyášovu žezlu; 5. aby byly obnoveny
smlouvy z dob Jiřího s kuríiřty nyní protestantskými, saským, falckým &branibor—
ským v tom smyslu, aby se smělidovolávat jejich pomoci ve svých sporech s králem.
Matyáš potvrdil jen spolek se Slezany, jednání o ostatních bylo odloženo k příštímu
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sněmu, jenž se sešel r. 1615 a byl obeslán ode všech korunních zemí. Kardinálu
Khleslovi se však podařilozákulisními praktikami, sliby a hrozbami, pohnout hlavy
panstva k tomu, že upustili od požadavků, jejichž splnění znamenalo navrácení ja
gellonské anarchie. Vždyť ani král nesměl bez dovolení zemského sněmu v žádné
zemi vojsko najímat, přechovávat, ba ani průchod mu tudy nařídit, a šlechta si trou
íala žádat, aby to směla činit bez dovolení králova.
Památným se stal tento sněm svým zákonem národnostním. Mnozí naši krajané
truchlí nad „národními mučedníky“, popravenýmí r. 1621 na Staroměstském ná
městí, a přec si málokdo uvědomuje jejich smutnou zásluhu o poněmčení velké části
naší vlasti. Naše země sice vždy byly a budou vydány přílivu německého obyvatel
stva, tlačícího se do východních končin; dějinnou pravdou však zůstane, že nejvíc
byly Čechy a Morava zaplaveny německým živlem za Přemysla Otakara II. a pak
v druhé polovici 16.a na začátku 17. století, to jest v době, kdy většina našich před
ků se přiklonila k víře luterské. Přijetím německého náboženství ochladlo v Čechách
národní cítění. Dávné nepřátelství přišlo v zapomenutí, z nevraživých sousedů se
stali přátelé, spojení poutem stejného náboženského cítění. Kdežto husité velké zá
stupy německých křižáků z Čech vybíjeli, otevřeli jejich luterští synové německému
proudu dokořán brány své země. Winter výslovně praví: „Protestantství otevřelo
do Čech bránu, sblížilo Čechy s Němci &imigrace cizích rostla se vzrostem protes
tantstva v Čechách?)

V té době se stěhovali do Čech i na Moravu šlechtici, měšťané, pastoři, z řemeslníků zvláště
havíři &skláři, též domácí Němci postupovali s hor do vnitrozemí. Na jižní Moravu začali se
již před r. 1630 stěhovat novokřtěnci, kteří byli z Německa i od protestantů pro komunismus
&jiná pohoršení vyháněni. Na Moravě se usadili asi v 70 obcích a vrchnosti je tam trpěly,
poněvadž z nich měly velký zisk.“) České menšiny zanikaly. německý pohraniční pás zesílil na
všech stranách, hlavně na severu, ač všude nedosáhl ještě dnešních mezí.“) Tehdy byly národ
nostně ztraceny Ústí, Teplice, pak kusy Žatecka a Litoměřicka. Značné německé menšiny měla
i vnitrozemská města Beroun, Kutná Hora, Kolín, Rakovník, Mělník, Bakov. V M1.Boleslavi
byl německýpredikant, Příbram byla víc německá než česká.Český ráz J indřichovaHradce vší si
lou hájil VilémSlavata.") Přistěhovalcisl'přikládali jména„německých obcí“.VPraze bylor. 1019
na Starém "' "' " ' J *„namčeských,ostatní byly oboujezyč-né,cožznamená,
že většina. pražských řemesel,zvláště dovednějších, byla v rukou nových příchozích.")
Vybojování majestátu bylo nejen triumfem českých nekatolíků, ale i okázalým úspěchem ně
meckých luteránů. Stavové jim hned následujícího dne odevzdali k používání kostel sv. Kříže
na Starém Městě. Oni pak sami si tamtéž vystavěli (1611) kostel sv. Salvatora poblíž kostela
sv. Ducha a na Malé Straně kostel Nejsv. Trojice (u Pražského Jezulátka). K slavnému polo
žení základního kamene sešlo se vždy někon tisíc lidí. Při obou svatyních byla zřízena gym
nasia pro německou mládež. Škola u sv. Salvatora měla hned první rok 200 žáků a byla před
určena za akademii pro výchovu německých predikantů."')
Luterství však nejen klestilo do Čech a na Moravu cestu německému vpádu, ale ono poněmčilo
i část českéšlechty, jmenovitě nasteré větve Lobkoviců, Švamberků, Vartemberků, Kolovratů,
Vřesovců,Berků z Dubé, Valdštejnů, Kaplířů, sídlících poblíž zemských hraníc.") K luterským
pánům „užívajícím německého jazyka“ se hlásil na př. Kašpar Kaplíř ze Sulevic, Jan Jiří ze
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Švamberka, dědic Rožmberků, Vilém Lobkovic a.j. - Česká luteránská mládež viděla ve Vl'itten
berku Řím, v Drážďanech Paříž. Odtud přiváděla predikanty. kteří jejich poddaným cizí řečí
hlásali novou víru a řídili školy, na př. bratrskou v Ivančicích.
Sedláček udává, že v letech 1540-1600se zakoupilo v Čechách asi 30 německých, šlechtických
rodin: Colonové z Felsu, Byncvé, Zolhausové, Belvicové, Širntyrngercvé atd.") Po r. 1600je
jich příliv spíš rostl. Tehdy se na Vintířově V Kadaňsku a na Velíši u Jičína usadil Matyáš
Thurn. „Za této doby,“ píše týž autor,“) „do které se klade zlatá doba jazyka českého.nejvíc
území jazyku českému ubylo.“ „Za té doby, kdy jazyk český panoval v zemi, veliká část čce
kóho území poněmčena,mnohokrát větší nežli ta, která byla poněmčcnapo válkách švédských“
Jinými slovy, pohraniční kraje Čech byly poněmčenyv době luteránské, nikoliv v pobělohorské
době katolické. „Německá šlechta, skoro veskrze 1uteránská," praví Pekař,“l) „byla v zemi již
před rokem 1618, a to počtem daleko větším, než se myslí obecně. Běžná představa, jako by
Bílou horou byla stavovská společnost naše ryze česká, nesrovnává se s pravdou. . . Bílá hora
zahubila nebo vypudila za hranice jen část německé šlechty, ostatek zůstal. . .“ Morava byla ně
meckou záplavou na méně ohrožěna než Čechy.
Nejen ve smíšených, nýbrž i v českých obcích predikanti z Němec povolaní kazali, učili a psali
matriky německy.“) R. 1858 byl v Elbinku nedaleko Gdrmska otevřen hrob několika českých
a moravských emigrantů &byla v něm nalezena německá sbírka luterských modliteb. Byli v ní
podepsání dva Žerotínové, tři příslušníci Švamberků, tři Opersdorfů &.jeden Valdštejn. Pod
pisy jsou všechny německé, ač některé pocházejí z r. 1623, poslední z r. 1629.“) Též Velen
Žerotín, bratranec Karla Žerotína. dovolil malému počtu Němců v Zábřeze posilovat se přili
vem německých sedláků z okolí a v tamním kostele zavedl dvojjazyčnost.“)
Povážlivé také bylo. jak stavové zdůrazňovali příslušnost Čech k německé říši, jak se ve všem
dovolávali rady a prostřednictví německých kurfiřtů, slovem, byl tu silný náběh k splynutí
s německou říší po stránce náboženské, národnostní i politické. A proto chápeme, proč na př.
Denis se osměluje tvrdit, že Bílá hora zachránila náš národ, poněvadž zarazila tento spád a
tíhnutí do Němec, národu tak nebezpečné.“)

Zemský sněm se r. 1615 usnesl, že všechny pře v královských a poddanských měs
tech mají napříště býti vedeny jazykem českým, děti přistěhovalců nechť se učí ja.
zyku českému, a bez jeho znalosti nikdo nebude přijat do české obce šlechtické. Čech,
který by se zdráhal užívat své mateřštiny a jiné k tomu sváděl, měl být vyobcován
ze země. Zákon se nevztahoval na Chebsko a Loketsko. Čeština měla výlučné právo
jen na soudu zemském, jemuž podléhali páni a rytíři. Ale při soudech v královských
městech a při soudech poddanských od nejnižší instance až k apelačnimu soudu na
hradě pražském byly podle dávné praxe obě řeči rovnoprávné.
Stavové však samí otupili přílišné estn jazykového zákona. Ten na př. nařizoval,
aby se čeština opět vrátila do škol akostel'ů, v nichž se jí dříve užívalo; ve školách
a v kostelích založených v posledním desítiletí, to jest na německých baštách v Praze
a jinde po zemi, měla němčina zůstat. Byl to šetrný ohled na Thurna, Felsa, Schlicka.
a jiné německé luterány, zasloužilé o vybojování majestátu. Za vzpoury uvedli do
země krále a spoustu dvořanů, neznajících slova česky, a r. 1618 a 1619 připustili
stavové němčinu i na. český sněm, jenž byl podobně jako zemský soud výlučnou do—
ménou češtiny. Tehdy se po prvé důležité porady začínaly a končily nejen českou,
ale i německou modlitbou a písní.“)
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Podle výkladu Pekařova vyšel popud k jazykovému zákonu od katolíků &staroutra
kvistů, kteří jím chtěli postaviti hráz proti luterskému přílivu do země. Čeští pro
testanté sice zákon odhlasovali, ale postarali se, aby svým německým souvěrcům
příliš neublížili, aby zákon zůstal mrtvou literou. Dačický napsal, že nedbalosti čes
kou bylo vše zameškáno, to jest že poměry byly silnější než vůle jim pomoci. Matyáš
zákon potvrdil bez nejmenších nesnází.
Na jaře r. 1617 císař Matyáš nebezpečně onemocněl a proto dal svolat na začátek
června do Prahy sněm za tím účelem, aby Ferdinand Štyrský byl přijat a koruno—
ván za českého krále. Mezi nejvyššími zemskými úředníky, tak zvanými místodrží
cími, jichž bylo deset, bylo sedm katolíků, a ti rovnali novému kandidátu cestu k čes
kému trůnu s velkým úsilím. Část nekatolíků byla proti jeho volbě, poněvadž měli
v živé paměti, jak bezohledně a rychle mladý arcikníže vyhladil luterství ve svém
alpském údělu. Na český zemský sněm se scházívalo asi sto účastníků, seskupených
ve tři kurie, panskou, rytířskou a městskou, z nichž každá odevzdávala jediný hlas,
tlumočící vůli celéhostavu. Nejvyšší purkrabí Adam ze Šternberka, tuše odpor proti
Ferdinandovi, zvláště v rytířském stavu, dal tentokráte hlasovat veřejně a podle
hlav, nikoliv soukromě podle kurií. Málo bylo těch, kteří zjevným odporováním si
troufali uvalit na sebe hněv budoucího krále. Z panstva jen Thurn a Fels se vyslo
vili pro odložení volby, z rytířstva Kašpar Kaplíř, z měšťanstva novoměstský písař
Valentin Kochan a žatecký primas Maxmilián Hošťálek.
Všichni nekatolíci však bez výjimky žádali za potvrzení zemských privilegií, jmeno
vitě Rudolfova majestátu; proti tomu se zase vzpírali Slavata a Martinic. Slavata
prohlásil, že o majestát nestojí, a Ferdinanda přímozrazoval, aby majestátu nepo
tvrzoval. Nový král měl sto chutí zachovat se podle jeho rady; kardinál Khlesl však
jej upozorňoval, že proto bude mít nesnáze v říši při volbě za císaře. I předložil své
pochybnosti jesuitům v klementinské kolejí a ti mu odpověděli,že by majestát vydat
nesměl, potvrdit však že jej smí, nelze-li jinak trůnu dosíci. Ferdinand přísahal, že
bude šetřit všech privilegií, a 29. června byl korunován za obvyklých slavností, jež
skončily divadelní hrou v Klementinu.
Nový král v Praze vycítil a nemile nesl osten protestantské oposiee. Proto hned po
volbě byli vůdcové nekatolíků, jmenovitě Thurn, Fels, Roupov, Budovec obeslání
'na kancelář a tam jim bylo přísněvyhrožováno, nezanechají-li dalšího odporu proti
králi. Thurn byl také okamžitě potrestán, a to udělením vyššího úřadu, jež jej však
naplnilo velkým hněvem. Matyáš jej totiž odměnil za jeho dobré služby, jež mu
r. 1611prokázal, purkrabstvím karlštejnským, tučnou to sinekurou s ročním důcho
dem 8.000 tolarů. Ferdinand však svému odpůrci výnosný úřad vzal a dal jej Mar
tinicovi, &.Thurn byl jmenován dvorským sudím s důchodem 400 tolarů. S nehos
podámostí sobě vlastní rozdal král korunovační dar 80.000kop grošů katolickým
úředníkům, kteří jeho volbu podporovali. - Thurn svého ústrku nezapomněl; v jeho
hlavě uzrál plán pomsty nad tvrdým králem a nenáviděnými jeho straníky. Na krále
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uherského byl Ferdinand korunován v Bratislavě 1. července r. 1618od arcibiskupa
Petra Pazmányho po vypuknutí české vzpoury.
Po volbě &korunovaci Ferdinanda II. cítili se katolíci na koni. Byli jisti, že král,
jenž pochoval luterskou víru ve Štýrsku, připraví jí týž osud i v Čechách, a tuto
svou důvěru projevovali někdy i způsobem vyzývavým. Jakýsi protestantský měš
ťan se přestěhoval z Českého Krumlova do Prahy, prý pro náboženský útisk. Když
se v Praze setkal se známým sobě katolickým duchovním a vysvětloval mu, proč
opustil Krumlov, dostal za odpověď, že mohl zcela klidně zůstat doma, neměl-li ji
ného důvodu k stěhování, poněvadž prý brzy ani v Praze nebude trpěno jiné nábo
ženství než katolické. Vilém Vřesovec,nejvyšší mincmistr, pravil, že Thurna, toho
hromského Němce, sám ďas do Čech přinesl, ale on, Schlick, Vilém Lobkovic &Kozí
bradka (Budovec) prý katu neujdou &svých hlav domů nedonesou. Majestát prý je
vynucen a proto neplatný. Kostely budou protestantům vzaty a dány řeholníkům.
Polyxena, choť nejvyššího kancléře Lobkovice, rozená. z Pernštejna, paní rozvážná,
přiznávala, že již k tomu dochází, aby buď katolíci evangelíkům neb evangelíci ka
tolíkům na hlavy vsedli. Také nejvyšší purkrabí, muž až příliš umírněný, byl toho
mínění, že to dále bez „řezu“ nepůjde.
Vláda byla odhodlána dosadit do královských měst svěcenékněžstvo, podávající pod
jednou nebo pod obojí, a tak je odtrhnout od protestantské šlechty, jež by ztrátou
měst utrpěla nenapravitelnou porážku. Kdežto dříve bylo katolíkům namnoze odpí
ráno městské právo, vybíral z nich nyní dvorský sudí podle možnosti konšely. Velkou
moc v městech měli královští rychtáři, vesměs katolíci, jejichž působením brala na
sebe města víc a více zevní tvářnost katolickou. Svčtily se katolické svátky, o kato
lických průvodech se vyzvánělo i na protestantských kostelích a cechy přinich udržo
valy pořádek.V listopadu r. 1617zaslal Matyáš rychtářům pražských měst instrukci,
žádaje o vysvětlení, zda se církevních nadání užívá podle úmyslů původních dárců.
Největší část náboženských fundací pocházela z doby předhusitské. Nyní jejich vý
těžků požívali protestanté. Podle císařskéhonařízení měly být vráceny duchovním
katolickým. Jiný dekret nařizoval, aby všechny rukopisy určené k tisku, byly před—
loženy v české kanceláři k dobrozdání; tím mělo být zamezeno vydávání luterán—
skýchspisů. /
Chytrý Pavel Michna, královský sekretář, odchovanec'ingolštatské koleje, přemluvil
několik protestantských farářů v Praze k tomu, že podali k císaři žádost za obno
vcní utrakvistického náboženství. Farář u sv. Mikuláše na Starém Městě slavil na.
Bílou sobotu r. 1618 vzkříšení po způsobu starokališníků, veda po Staroměstském
rynku procesí s oltářní Svátosti. Radním, kteří se průvodu zúčastnili, dostalo se
z hradní kanceláře pochvaly a ujištění císařskoumilostí. Jásot katolíků nad novým
zdařilým průlomem do bašty protestantismu byl zrovna tak velký jako vztek lute—
ránů, kteří tušili dalekosáhlé konce nebezpečného kroku; převedením královských
městna stranu katolíků by byla protestantské šlechtětakřka zlomenapáteř. Staré ka
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lišnické náboženství se svými bohatými obřady mělo hluboce vžitou národní tradici
a bylo dosti lidí, kteří staré víry želeli; prázdné &.chladné luterství jejich nábožen
ským požadavkům nevyhovovalo. Toužili po tom, aby svěcení duchovní obnovili
v chrámech skutečné bohoslužby, sloužili mše a udíleli platné svátosti. Prohranou
vzpourou byl tento vývoj znenadání urychlen a vkrátku dovršen.

Před třicetiletou válkou, velkým to mezníkem nejen v českých, ale vůbec v středoevropských
dějinách, žilo v Čechách asi 2,000.000 obyvatel. R. 1575, tedy půl století před jejím vypuknu
tím, udával arcibiskup, že je v zemi 305.000 katolíků, jichž však za oněch padesát let ještě
přibylo. Uvádíť se k r. 1589 300, k r. 1597 již 330 katolických fnr. Všech far bylo kol 1300.
Důležité bylo, že katolicismus nabýval nejvíc půdy ve stavu panském. Z 232 pánů vyznávalo
61, tedy čtvrtina, římskou víru, a se svou vrchností se časem srovnávali i poddaní. V stavu
rytířském bylo katolíků jen 150, tedy asi desetina, usedlých v Pošumaví.") Z královských měst
zůstaly věmy starobylé víře Budějovice a Plzeň, katolické menšiny byly rozptýleny po celé
zemi. Poměrně víc než v Čechách bylo katolíků na Moravě. V panském stavu tam bylo kato
líků 20, nokatolíků 64, v rytířském stavu 21, nekatolíků 125. Církev tam vlastnila 18% půdy
(v Čechách jen 5%), zato králi náleželo v Čechách 11% půdy, na Moravě skoro nic.“) Ze 636
far moravské diecése bylo 300 obsazeno také katolickými duchovními.“) Tedy ncjurozenčjší a
nejvzdělanější vrstva českého národa byla nejdřív dotčena zlatými paprsky barokové vzděla
nosti, jejímž nositelem byla především obrozená katolická církev; ona také nejvíce vyhovovala
jak stavovským, tak náboženským sklonům aristokracie, pokud si uchovala kus snahy o vyšší
cíle.

Zatím co katolická, menšina postupovala od vítězství k vítězství, opadaly vůčihlcdč
vlny luterství přes velký právní úspěch r. 1609, &protestantská, většina spěla u nás
vstříc k neodvratnému zániku. Tomek výslovně praví, že dolní konsistoř nebyla s to,
aby napravila posavadní zpustlost v celém řádu evangelické strany, ano že i řádové
Jednoty bratrské od té doby, co došla plné svobody, počaly se spíše kaziti než lep
šiti.50)V témže smyslu píše i jiný historik: „Též Jednota bratrská, zvláště na Mo
ravě, kde žila většina Bratří, po nedávném rozkvětu za Maxmiliána, upadala. Ces
tami a studiemi v cizinězpanštělé šlechtě neměla co poskytnout; její prostičké sbory
s holými stěnami zely prázdnotou, a též bratrští duchovní na svůj úkol nestačili.
Všech, i s těmi, kteří žili v Polsku, bylo 200, valnou většinou lidé prostí, bez vyššího
vzdělání a chudí; řemeslnou prací byli nuceni si přivydělávat, aby uživili sebe a m'
dinu. Jejich školství daleko nevyhovovalo potřebám doby; na. Moravě měli několik
ubohých škol. V Čechách si stala Jednota poněkud lépe; po udělení majestatu měla
tam tři latinské školy, u betlemské kaple, v Mladé Boleslavi a Soběslavi. Nojštčdřcji
ji podporoval Karel Žerotín, ostatní bratrská. šlechta plnila své patronátní povinnosti
velmi lilmavě.51)Nekatolíci se u nás dělili na 20-30 mezi sebou se hašteřících stran.
Ve Slavkově jich žilo pohromadě sedmnáct, v Třebíčidokonce dvacet, takže Morava
byla učiněným Babylonem bludů &sekt.") Jako Olymp nad krtčími kopečky vypí
nala velebně římská církev své témě nad náboženskými společnostmi lidského pů—
vodu a plníc ve svých školách nezkažená srdce mládeže opravdovostí, obětavostí a
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zápalem pro pravé náboženství Kristovo, kojila se blahou nadějí, že v brzku ovládne
celou zemi.

Podmaňující kouzlo baroku, vliv dvoru a jesuitské koleje, byly tři příliš silné páky
nasazené pod chatrnou budovu českého luterství. Nebylo pochyby, že ji v nejbliž
ších desítiletích do základů rozmetají jak onen kostelík v Erobech, jehož zhroucení
bylo smutnou předzvěstí nedalekého zaniku luterské víry u nás vůbec. Luterství
v Čechách odumíralo a zanikalo pozvolna a tiše bez hluku a boje zrovna jako ve Štyr—
sku &Korutanech. Vtom rozdmýchalo několik nespokojených přistěhovalců v Če
chách vzpouru, k níž se stavové dali strhnouti jen lstí a úskokem podněcovatelů.
Široké vrstvy národa však zůstaly k zapasu lhostejné, a mohla-li hodinu trvající
bělohorskašarvátka učinit luterské vířev Čechách navždy konec, pak je to výmluv
né svědectví, že tato cizí víra národu příliš k srdci nepřirostla.

Dobře vysvětluje Pekař bělohorské vítězství převahou katolicko-roménské kultury nad protes
tantsko-germénskou, k níž se byla většina našeho národa přiklonila.") Správnost tohoto ná.
zoru nejlépe vysvítá z'esrovnání Prahy z roku 1620s Prahou z roku 1648.Praha protestantské,
plné,vojska a měšťanstva, na začátku třicetileté války se nestatečně vzdala na milost &nemilost,
neschopna jsouc nasadit hrdla a statky za svou víru. Táž Praha 0 tři desítiletí později vzepřela
se proti nejobávanějšímu vojsku, ač proti němu mohla postav-itjen narychlo ozbrojené studenty
& cechy, & to v době, kdy dlouhé válka a obecné bída naplnila vše otupělostí a malétností.
Praha r. 1620byla protestantské, nábožensky i osvětově zanedbaná.. bez vysoké školy, bez jis
kerky vznětu a vzletu. R. 1648však již dýchala jiné ovzduší. Tehdejší vůdcové jl dovedli nejen
vštípit hluboké katolické cítění, ale vzbudit i sebedůvěru &.nadchnout k hrdinné síle. Z téže
hmoty, z které břídilové hnětou tor-sa,mistři tesají hrdiny.

Na základěmajestátu začalisi broumovští protestanté, poddaní benediktinského kláš
tera, stavět kostelík z peněz sebraných doma i v cizině a povzbuzováni jsouce od
defensorů nedali se od započatého díla odstrašit ani zapověd'mi opata Volfganga Se
lendra ani zákazy královských místodržících z Prahy. Je pozoruhodné, že v Brou
mově od r. 1570 do 1626, tedy v době, kdy tam panovala víra luteránská., bylo pro
vraždy, žhářství, loupeže, zpustlost na hrdle trestáno 61 osob, tolik, jako nikdy před—
tím &potom. V jediném roce 1605bylo popraveno 6 zločinců, mezi nimi pčt vrahů.“)
Též luteráni hrobští, poddaní kláštera oseckého, jehož statků tehdy užíval pražský
arcibiskup, zbudovali si kostelík a uvedli k němu kazatele. Pražským arcibiskupem
byl tehdy Jan Lohelius,opat strahovský, zakladatel tamní prosluléknihovny, rodilý
z Chebu, již jako opat velmi zasloužilý o povznesení kázně v českých klášterech
vůbec a v šíření katolického náboženství přehorlivý. Oba preláti udali věc české
kanceláři, jež nařídila, že kostelíky mají být zavřeny. Arcibiskup se osobně pokoušel
kostelík v Hrobech zapečetít. Rozezlení poddaní se však na svého pána obořili ka
mením, že stěží vyvázl životem. Když však hrobští uslyšeli, že arcibiskup proti nim
začal kriminální proces, začali se pravem obavat těžkého trestu. Prosili tedy uraže
ného pána za odpuštění a nabídli se, že sami kostelík zboří, jestliže proces zastaví.
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Arcibiskup žalobu odvolal a Hrobští sami svůj kostel strhli ve třech dnech od 11. do
13. prosince r. 1617.55)Jeho zdivo dopadající na zem mocně dunělo nejen českými
zeměmi, ale celým Německem, a jen vyhození místodržícíeh způsobilo za hranicemi
větší rozruch.
Broumovským bylo několikrát od vlády poručeno, aby klíče od kostela odevzdali
opatovi, leč marně. Když jim bylo rozkazáno, aby je přinesli na hrad do české kan
celáře, deputace sice v prosinci 1617 přišla, ale bez klíčů; její členové byli uvězněni
v Bílé věži. V únoru r. 1618 se odebrala z Prahy do Broumova královská komise,
aby kostelík úředně zapečetila. Lid se však shlukl a hrozil, že utluče každého, kdo
se opovaží na kostelík sáhnout. Komise odešla bez pořízení a kostelík byl zavřen
teprve r. 1622.50)

TRICETILETA VÁLKA. (1618-ms) . vzpouru PROTESTANTSKYCESTAVU.

Defensoři byli těmito událostmi velmi rozjitřeni ; 5. března r. 1618 se sešli v Karu
linu a napsali císaři stížný list. Své straně ohlásili na 21. květen valný sjezd, aby
o něm vzala na vědomí císařovu odpověď &usnesla se o dalších krocích. V zemi na
stalo dusno jako před bouří. Odpověď došla z Vídně koncem března zněla velmi ne
milostivě. Prohlašovalo se v ní, že událostmi v Broumově a Hrobeoh majestát poru
šen nebyl, a vypsaný sjezd byl s přísnými pohrůžkami zakázán, ač císař Rudolf ta
kové sjezdy protestantské straně dovolil. Původcem strohého psaní byl kardinál
Khlesl, jenž myslil, že už není třeba, aby se císař plížil oklikami jako liška, nýbrž
že musí vystoupit mocně jako lev. Sjezd strany se přes zakaz sešel za valné účasti
panstva, ale velmi slabé z měst. Praha, Kolín, Ústí a Domažlice dokonce zaslaly
projev loyálnosti, v němž uznávaly jediného císařeza svého defensora. Ostatní města
zůstala stranou, davše se zastrašit královskými rychtáři.
V hlavě Thurna, neklidného dobrodruha, generála bez zaměstnání a s malými příjmy,
jenž se ještě ani česky řadně nenaučil, vznikl úmysl rozdmýchat v zemi vzpouru,
k níž byly první kroky učiněny již r. 1609. Thurn sám byl luterán a defensor, ale
nebyl příliš zbožný; rozhlašoval však, že zvedá, prapor odboje na obranu utiskova
ného evangelia. Ale jeho souvěrci neměli ani pro náboženskou válku příliš velkého
nadšení a sjezd konaný v Karolinu se s tím nijak netajil. Když tam Thurn prohodil,
že pomůže jen „demonstrace“, a posuňkem naznačil, že tím míní zabití některých
osob, byl od těch, kteří tomu porozuměli, varován před nebezpečnými činy. Čeští
protestanté neměli arci ve velké lasce Habsburků, kteří byli horlivými katolíky, ale
chtěli s nimi žíti v pokoji, a případ broumovský a hrobský přece nebylo možno pro
hlašovat za obecné pronásledování evangelíků. Thurn si byl vědom, že strhne zemi
do vzpoury jen úskokem a lstí. Zasvětí do svého planu jen několik předáků, sjezd
však zůstane v nejistotě. Teprve na hradě v kanceláři budou křikem a hédkou roz
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páleny jeho vášně a v stavu náruživosti a rozčilení vypoví sjezd válku svržením
místodržících. Tato lest se Thumovi úplně podařila.
Na Malé Straně v paláci Albrechta Smiřickéhokonala se 22.května důvěrná porada
protestantských předáků.“) Byl tu předně Thurn, pak Albrecht Smiřický, velmi
mladý a ohnivý pán, největší boháč v Čechách, dále Colona z Felsu, Oldřich Vchyn—
ský, Václav z Roupova a Václav Budovec. Ten už měl přes 70 let a v popředí stáli
mladší zápasníci. Tam byl Thurnův plán odboje schválen a zároveň bylo rozhodnuto.
že nenávidění místodržící budou zavražděni. Někteřínavrhovali, aby byli prostě pro
bodnutí; přijat byl však návrh Thurnův, aby byli utraceni cestou v českých dějinách
osvědčenou - vyhozením okny. Nejraději by se byli pomstili nejvyššímu kancléři
Zdeňkovi z Lobkovic a sekretáři Pavlu Michnovi. Kancléř však dlel ve Vídni u císaře
a Michna vše vytušiv, zavčas prchl. Vzpoura byla dílem úzkého kruhu české oligar
chie a předními podněcovateli byli zástupcové německé národnosti Thurn, Fels a
Schlick. To bylo nápadné již současníkům, tak se na věc díval Karel Žerotín a při—
znávají to i nynější dějepisci. .
Thurn dal rozšířit zprávu, že se na hradě zesilují stráže a že stavům, kteří se tam
hodlají odebrat, hrozí nebezpečí. Byla tedy vyslána na hrad do kanceláře deputace
žádat o dovolení, aby se tam stavové směli dostavit ozbrojení; jinak se tam objevo
vali jen s kordem po boku. Místodržící svolili. V Praze panovalo 23. května horečně
rozechvění. Byla středa předNanebevstoupením Páně, třetí křížový den. Čtyři místo
držící, Adam zc Štomberka, nejvyšší purkrabí, Martinicův tchán, Děpold Lobkovic,
velkopřevormaltézského řádu,jehož bratrVilém Lobkovic byl jedním z předáků pro
matuntské strany. nejvyšší zemský sudí Vilém Slavata a karlštejnský purkrabí J &
roslav Martinic vykonali pobožnost u sv. Víta a kolem 8. hodiny se odebrali na hrad
do kanceláře. Ostatní místodržící v zlé předtuše prchli nebo se skryli. Slavata však
a Martinic se nedali odstrašit ani výstražnými zvěstmi, že se stroji úklady jejich ži
votu. Ráno se vydali stavové 2 Karlovy koleje v dlouhém průvodu na hrad, prová
zení jsouce zbrojnou čeledí a davem lidu. Hradní hejtman Diviš Černín z Chudenic
pustil celý ten dravý příboj dovnitř. Místodržící mezitím sestoupili postranními scho
dy z kancelářské místnosti do soukromé pracovny 0 poschodí níže. Tam se vešla jen
část protestantských sněmovníků; ostatní stáli po chodbách &síních, sotva tušíce, co
se děje uvnitř.
Thurn uhodil na místodržící indiskretní otázkou, kdo císaři radil, aby tento sjezd
zakázal & aby dcfcnsorům proto přísně vyhrožoval. Odpověď byla hodna otázky;
nejlépe když prý se stran té věci obrátí na samého císaře. Úřední přísaha zavazuje
místodržící k zachovávání tajemství a proto prosí, aby napříště zůstali takových
dotazů ušetřeni. Z toho povstal velký křik a Thurn prohlásil, že odtud nepůjdou,
dokud se jim nedostane jasné odpovědi. A nyní se sypalo krupobití skutečných i.
smyšlených žalob na hlavy dvou domnělých vinníků, Martinice a Slavaty. Oheň byl
podpálen a Thurn jen čekal, až vášeň a hněv přítomných dostoupí té míry, že po
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sleohnou jeho výzvy a ony dva zabijí. Zle se na ně oboříl Ondřej Schlick. Oni prý
jsou jistě původci výhružného psaní. Vždyť i Thurna, šlechetného hrdinu českého,
vytiskii z karlštejnského purkrabství &sami se na ně vetřeli. A vůbec od doby, co
ta jesuitská pacholátka jsou na předních úřadech, jde v zemi všechno napříč. Ale
evangeličtí stavové nejsou zbabělci a své výsady si nedají brát. Thurn dodal, že ti
dva a ten zlořečonýMichna mu jistě způsobili obeslání do Vídně k císaři; on však
se tam bojí jít ze strachu o své hrdlo. Slavata vida mezi odpůrci vlastního bratra a
šest strýců, dodal si odvahy a hájil se proti činěným sobě výtkám dost dobře. Též
Martinic vysvětloval, že své poddané přivedl ke katolické víře již před vydáním
majestátu, a nikoliv po něm. Rozěilení se tišilo.
Tu přilil Vilém Lobkovic do hasnoucího plamene oleje. Slyšelť prý na vlastní uši,
jak Slavata. zrazoval krále Ferdinanda od podepsání majestátu. Toho nemohl ovšem
Slavata. popřít a jeho vytáčky jen zesílily novou bouřihněvu. Tu překňěel Fels vřavu
a volal, zda stavové považují ty dva za nepřátele svého náboženství a za rušitele
obecného dobrého a zda s nimi má být podle toho naloženo'.lNastalo hrobové ticho.
Přítomní se zhrozili vyslovit soud smrti nad královskými úředníky a teprve si uvě
domovali, co vlastně Thurn zamýšlí.
Štvoucí zloduchové, Thurn, Fels a Vilém z Lobkovic, se však nedali prvním neúspě
chem zastrašit a vložili železo do ohně znovu. Kdo radil císaři k přísnému psaní?
Mistodržící znamenajíce zlé záměry a neústupnost vůdců, usnesli se v tiché soukro—
mé poradě, že ustoupí násilí a úřední tajemství prozradí. Nejvyšší purkrabí mdy
prohlásil, že nikdo z přítomných císaři k onomu psaní neradil. Celý výstup byl na
strojen jako mimořádný stavovský soud a zabití místodržících mělo činit dojem za
slouženého trestu za zločin zrady.
Thurn pamatoval i na tuto možnost a měl po ruce ještě jinou žalobu. Bylo to pro
hlášení Václava Budovce, zapsané r. 1609 do sněmovních záznamů. Znělo takto:
„Přišlo-li by k tomu, (čehož Bůh ostřež), že by se někdo proti majestátu a proti
porovnání postaviti chtěl, že by se k těmto osobám, které podpis odpíraly, jakožto
nepřátelům pokoje a svornosti hleděti musilo“ Neuměje dosti česky, dal Thurn
toto prohlášení Litvínovi z Říčan. Ten je povýšeným hlasem přečetl a pak slav—
nostně dodal: „Poněvadž stavové pod obojí to vskutku shledali, že oni dva proti
majestátu a náboženství jejich sc provinili, proto je za své nepřátele, rušitele
pokoje a obecného dobrého drží a vyhlašují.“ Vysloviv takto soud nad oněmi
dvěma, tázal se stavů, zdali se k tomu přiznávají a je za takové drží. Všichni
s velikým křikem přisvědčili a ruce jakoby k přísaze zvedli. Někteří jen litovali,
že tu není ten „dlouhý“, míníce nejvyššího kancléře, jenž dlel jak obyčejně při
osobě císařově.

Všichni místodržící byli tímto jednáním ohromeni. Nejvyšší purkrabí Adam ze Štern—
berka, znamenaje, kam věci směřují, se slzami v očích prosil přítomné, aby se ne
ukvapovali, a ti dva že se řádnému soudu podvoliti chtějí. Tu jej někteří za ruce
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Slnzení
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2.1. lv.

Slavata.

uchopili a tlačenicí stěží ven vyvedli. Vilém Lobkovic odvedl do bezpečí svého bratra
velmistra Děpolda. Proti těm dvěma že stavové nic nemají, ale za své přátele je po—
kládají. Purkrabí jim místo kancléře podepsal majestát.
Ti dva, odsouzení zprvu myslili, že budou odvedeni do nějakého vězení. Ale když pět
pánů uchopilo Martinice a vleklo jej k otevřenému oknu, uvědomili si k nemalému
úžasu, že jsou odsouzeni k trestu daleko těžšímu. I jali se pro milosrdenství Boží
prosit, aby jim bylo dovoleno před smrtí z hříchů se vyznat. „Ještě sem vam bu—
deme vodit ty vaše zpovědníky; již jste se jim nazpovídali dost; poručte své duše
Bohu!“ zněla odpověď. „Ježíši, Synu Boha živého, smiluj se nade mnou. Matko Boží,
pamatuj na mne,“ modlil se Martinic. I byl svržen po hlavě z okna do hradního
příkopu, jsa oděn v plášť, s dýkou &rapírem po boku, a bylo slyšet, jak za padu
silně volal: „Jesus, Maria!“ „Uvidíme, zdali mu ta jeho Maria pomůže,“ pravil po
směšně Oldřich Vchynský. Martinic byl tehdy ve věku 36 let a těla dosti těžkého.
Nepadl však na hlavu, jak jeho katané čekali, nýbrž na část těla méně choulos'tivou,

těsně vedle zdi na pokraj příkopu a tak lehce, že si skoro nic neublížil. Hloubka
padu měří 28 loket, to jest 16,70 m.
„Urození pěnové, tu mate druhého,“ volal německy Thurn, drže Slavatovi za zády

_ ruce pevně sevřené.Ten vzbuzoval lítost slovy: „Bože, buď milostiv mně hříšnému.“

Štolba
M urozené.

Přitom se vší mocí násilníkům bránil, že si roztrhl zlatý řetěz.Též on byl oděn v plášť
a měl rapír po boku. Titíž mužové, kteří shodili Martinice, Vilém Lobkovic, Oldřich
Vchynský, Albrecht Smiřický, Jan Litvín z Říčan a Pavel Kaplíř ze Sulevic, zvedli
i Slavatu do okna &strčili jej dolů. Ten se však chytil rámu a křečovitě se ho držel,
vznašeje se chvilku nad propastí. 'n; jej někdo bil rukojetí dýky tak silně přesprsty,
až se pustil. Padaje do hlubiny, narazil na římsu dolejšího okna &rozbil si hlavu.
Levou tváří dopadl na kámen; ta mu otekla a podběhla krví, že ani oka nemohl
otevřít. Pozbyv vědomí, koulel se bezvládně do příkopu 32 loket hlubokého.
Písař Filip Fabricius z Mohelnice, nevelké postavy, jenž psal protokol o tom, co se
dělo a mluvilo, jal se všeeek ohromen panům domlouvat. Ti však jej popadli a v oka—
mžiku letěl jako snopek za svými pány. Dopadl bez úrazu na rovné nohy. Vzpama
tovav se, pravil zlostně: „Což jsem já jim zlého udělal, že také mě vyhodili?“
Martinic slyše, jak se jeho druh dole v příkopě krví dusí, skoulel se za ním, při čemž
si rapírem &.dýkou způsobil menší zranění. Vymotal Slavatovi z pláště hlavu, utíral
mu zbrocenou tvář a křísíl balsúmem, jejž vždy u sebe nosil. S nevýslovným údivem
hleděl Thurn a jeho pomocníci z hradních oken na to, co se dole v příkopě odehrá
valo. „Přisaham Pánu Bohu, že mu ta jeho Maria pomohla,“ zvolal Vchynský. Ale
ani tato nápadná. ochrana nebe neodvratila stavů od dokonéní nezdařené vraždy.
Z oken, z nichž byli svržení, hřměly střelné rány a panští mušketýři vyšli z hradu
na val k příkopu, aby měli nešťastné oběti blíž na ránu. „Střílejte na jejich kůži a
zabijte je do konce,“ rozkazovali páni své čeledi. Ale táž neviditelná, ruka, která. je
chránila při pádu, chránila je i proti střelám. Jen Martinic byl třemi střelami lehce
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dotčen. Páni tedy volali na své oděnce, aby sestoupili do příkopu a tam je utloukli.
Ti však nevěděli, kudy do hlubokého příkopu sejít.
Z vyhozených se první vzchopil Fabricius a běžel bez klobouku do svého domu na
Starém Městě a hned odejel povozem do Vídně oznámit císaři, co se stalo. Byl od
měněn šlechtickým přídomkcm „von Hohcnfall“.59) Hradní služebnictvo přispěchalo
svým těžce zkoušeným pánům na pomoc. Martinic byl odveden do blízkého paláce
Lobkovicova po žebříku spuštěném z okna. Slavata tam byl odnesen obyčejnou ces
tou. Polyxena, choť nejvyššího kancléře, je tam uložila a ošetřovala jakoby smrtelně
zraněné. Za chvíJi se před palácem ozval dupot kopyt. Thurn v čele svých přišel
žádat, aby ti dva jim byli vydáni. Polyxena se však raněných rázně zastala a vetřelce
odbyla. Téhož dne za soumraku se Martinic odebral přestrojen do svého domu na
Hradčanech, před chotí několikrát povyskočil na důkaz, že mu pád pranic neuškodil,
a za noci ujel do Bavor, marně jsa stíhán 40 slídiči od stavů za ním vyslanými. Sla
vata už byl nechán na pokoji. Když se s odsouzeným přetrhne provaz, dostává prý
milost. Byl střeženv Lobkovickém domě a směl vycházet jen do tří kostelů na hradě.
V době této vazby začal spisovat své paměti, jež jsou pro začátek 17. století hlav
ním dějepisným pramenem. Po roce se uchýlil na léčení do Teplic a odtud prchl do
Saska.
J 0 to jedna z nejpamátnějších a nejpohnutějších událostí našich dějin, jež vzbudila
rozruch i daleko za hranicemi a jež svým průběhem i následky bude vždy poutati
zájem české historie. Jak vysvěth podivné zachránění tří svržených osob? Katolíci
to jednohlasně připisovali a dosud připisují zvláštní ochraně Matky Boží, jež od
svých ctitelů a členů mariánské družiny odvrátila. jistou smrt, což první uznal pro
testant Vchynský, ohromený bezprostředním dojmem události. Jeho souvěrci však,
kteří pokládali mariánskou úctu za modloslužbu &.družinskou kapli v Klementinu
krátce potom proměnili v stáj ,“) nemohli tento výklad přijmout, poněvadž by tím
odsuzovali sami sebe, svou vlastní víru i své jednání. Přiznalit' by tím, že samo nebe
prohlašuje jednání oněch dvou za spravedlivé a schvaluje neústupnost, s jakou há
jili katolickou věc proti kacířům. Proto vzali útočiště k smetišti, jež prý v příkopě
vzniklo vyhazováním papírů z kanceláře. Když přišel r. 1620z Cařihradu posel, aby
se přesvědčil, kdo v Praze vládne, zda Bedřich či Ferdinand, byl také zvědav na
okna památná podivuhodným shozením. Budovec jej vodil a vysvětloval, že svržení
dopadli na velké smetiště &proto si nic neublížili. Turek však byl jeho výkladem
málo spokojen, protože žádného smetiště neviděl. Budovec se mdy pokusil o jiný
výklad, ještě nejapnějši. Zachránili prý se čarami, v nichž se papeženci vyznají. Když
po třiceti letech přitrhl s vojskem k Praze švédský korumií princ Karel Gustav, první,
co chtěl vidět, byla tato místnost a její proslulá okna.
Slavata, jenž konec konců musil sám nejlépe vědět, nač dopadl, píše výslovně ve
svých Pamětech, že zbytečné papíry nebyly vyhazovány, nýbrž spalovány; že ne
padl na nic měkkého, nýbrž na tvrdou zemi, že se nemálo potloukl, levou tváří na
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razil na kámen, a tvář i s okem mu naběhly krví. Kouzel neužíval, nýbrž vzýval
Boha.“) Shození místodržících jistě nebylo hasičským cvičením, a kdo myslí, že se
obešlo bez mimořádného zasažení shůry, nechť to zkusí. Tento zločin, nemilosrdný
a ukrutný, bez dokázané právní viny, byl smyt po třech letech u Staroměstské rad
moe.

Defenestrace byla zároveň první bitvou vzbouřeného panstra proti králi. Plán vy—
pracoval a bitvu řídil Thurn, ale s výsledkem přeubohým. Nedovedliť třem bezbran
ným osobám ani závratným pádem zlomit vaz, ani jich zastřeht ani utlouci. Je to
smutné vysvědčení a zlá předzvěst Thumovy vojenské zdatnosti.
Sbor královských místodržících byl rozehnán &správa země byla vložena do rukou
vlády revoluční, skládající se z 30 direktorů, po 10 z každého stavu, se znamenitým
měsíčnímslužným od 55 do 160míšeňských kop podle stupně urozenosti.“1)Právě polo
vici tohoto vládního sboru tvořili Němci a zněměilí Čechové.") Předsedou se stal
Václav z Roupova.
Tomek, Rezek &Denis jsou toho mínění,že hájení náboženství bylo strůjcům vzpoury
jen pláštíkem, kryjícím sobecké zájmy, zvláště touhu nastoliti v Čechách neobmeze
nou vládu šlechty, jinými slovy touhu dotříti se k předním úřadům a obohatiti se,
což jim vytýkali i čeští protestanté, kteří jejich jednání odsuzovali.“) Gindely a no
vější dějepiscitěchto pohnutek nevylučují, ale na první místo kladou pohnutky nábo
ženské, to jest hájení ohroženého protestantství. Obecně se uznává, že „základna
sporu byla úzká“. Slot 0 to, zda nepatrná částka církevní půdy, osazená 4,2 procenty
zemského obyvatelstva, je zbožím královským či není.“) Hroby &Broumov byla
městečka zněmčiláa nejeden Čech je slyšel po prvé jmenovat.
Ať již převažoval důvod ten či onen, tolik je jisto, že země byla od Thurna a hrstky
jeho společníků stržena do strašné války proti vůli, jako když si někdo hoví na břehu
a znenadání je strčen do dravého proudu. Jak šlechta tak města pokládala válku za
vnucenou, nepřála si jí ani z pohnutek náboženských ani zištných. Kromě Budějovic
&Plzně se sice k povstalcům přidala královská města všechna, ale o závod se vyhý
bala všem válečným břemenům. Direktoři ihned rozeslali jednatele jak do zemí české
koruny, tak do zemí alpských &Uher pohnout stavy, aby se k Čechům přidali.První
to učinili Slezané (12. října 1618).
Moravany však zdržel Žerotín celý rok od účasti na vzpouře, cožmu bývá velmi zazlí
váno; neboť kdyby všechny habsburské země, převážně luteránské, byly naráz po
vstaly, byl by býval císařve Vídni zajat nebo z ní vypuzen dříve, než by byla došla
pomoc ze vzdáleného Španělska. - Schopnější mužové než Thurn by to byli dokázali.
Bylo třeba se smluvit s předáky ostatních zemí, vyhlédnout si kandidáta na trůn a
všude naráz začít. Když však čeští poslové přišli na Moravu, pravil jim Žerotín, že
k tak dalekosáhlé věci nemělo dojít bez zralé úvahy a bez potazu s ostatními země
mi.“) Bylt' Žerotín den předsvržením místodržících v Praze a nikdo se mu o zamýšle
ném plánu slovem nezmínil. Proto byl dcfencstrací zrovna tak překvapen jako před
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dvěma roky tak snadným přijetím &korunováním Ferdinanda II. Žerotín pokládal
vzpouru za zhoubné rejdy neodpovědných cizinců a za lehkomyslný kousek hazard
ních hráčů. Nevěřil,že by čeští protestanté, zištní a sobečtí, nasadili v boji statky a
hrdla do posledního dechu, a v cizí pomoc nekladl valných nadějí. Vědělť dobře, že
války tohoto druhu zuřilyna západě tři i čtyři desítiletí a byly vedeny s neúmomou
houževnatosti. Osobně se znal s Jindřichem Bourbonským, vůdcem francouzských
hugenotů. Thurn však započal vzpouru s hloučkem důvěmíků, ač nebylo s nikým nic
ujednáno, nikde nic připraveno. Vše bylo ponecháno čiré náhodě &naději, že všichni
odpůrcově Ferdinandovi se k nim přidají.
Dřív než vystoupil Jindřich IV. a kardinál Richelieu na. bojiště proti velké moci
Habsburků, zabezpečili si pevnými smlouvami součinnost spojenců, nahromadili su
my peněz, množství válečnýoh prostředků a sílu vojska. Což divu, že Denis srovná.
vaje tyto důkladné přípravy s improvisací Thuma a jeho společníků, nazývá jejich
jednání dětinským, pošetilým, lehkomyslným, ba zločinným.“) Národ dlouho nevedl
vážné války, vojenství učinilo v posledním století velké pokroky, v Čechách však
bylo málo mužů ve vojenství zběhlých. Petr Vok se r. 1594zdráhal přijmout velitel
ství nad českými oddíly proti Turkům, poněvadž prý páni a rytíři se nevyznají ve
věcech válečných a neposlouchají vůdců.“7)
Z počátku vedli direktoři válku zemskou hotovostí, učinili však smutné zkušenosti.
1400vrchností &.42 královských měst plnilo svou povinnost nedbale. Páni a měšťané
si hověli doma a chasa do pole od nich poslaná přicházelav neúplném počtu, nevycvi
čená a špatně vyzbrojená. Čestnou výjimku činil Albrecht Smiřický, jenž vyzbrojil
1.100 pěších a 90 jezdců a.v jejich čele bojoval pod Thurnem v jižních Čechách. Ale
koncem téhož roku se roznemohl na epidemii a 18. listopadu zemřel ve svém domě
na Malé Straně, v němž byla umluvena vzpoura. Zemřel 23letý, svobodný, zasnou—
bený s princeznou hanavskou. Jeho touhy se nesly vysoko - za českou korunou.
Dočkal se však královského pohřbu. Tělo posledního Smiřického bylo s velkou slá
vou dopraveno do Kostelce nad Černými lesy a tam uloženo k předkům.“s)Domácím
důstojníkům, Thurnovi, Felsovi, Janovi z Bubna a Pavlu Kaplíři upírá Denis theore
tické i praktické vzdělání vojenské.“9)Byly podmínky, jako kdysi pro Jiřího, &prvým
zdál se k tomu úkolu povolán Thurn, dlouholetý vůdce oposice. Jako Němec mohl
snadno dojít uznání německých Slez a Lužic, ale v Čechách nedovedl rozezvučeti
strun skrytých v srdci národa, nedovedl ho uchvátit náboženským vzletem, pohnout
k napětí sil a. nasazení všeho. Thurn byl kondotier, sloužil za žold v čele žoldnéřů.
A tak je vidět na všech stranách jen kormutlivou prostřednost. Jediný nadprůměrný
muž, Albrecht z Valdštejna, věřilve hvězdu císařovu, vše na ni vsadil a vyhrál.
Direktoři tedy záhy začali volat z Němec důstojníky, žoldnéřea dovážet odtud po
třebnou výzbroj; tím byl výsledek války učiněn závislým na peněžní obětavosti pro—
testantů. Válka vedená zemskou hotovostí byla v západní Evropě dávno přežitkem,
doba znala jen vojsko najímané. Ale břímětakovéto války mohla unést země nejvýš
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dva roky, a to ještě pomocí konfiskace, jíž propadlo zboží církevní a statky četných
pánů katolických.70)Daně od direktorů vypisované se mimoto špatně scházely a část
ky, jež se sešly, byly ještě hůře žoldnéřům vypláceny. První z cizích vůdců do čes—
kých služeb povolaný byl J iříHohenlohe, švábský hrabě, důvěrník rýnského falckra
bí, jenž nabídku přijal, ale ne bez váhání; zdržovalť jej nedostatek válečných potřeb
v Čechách.") České vojsko ustupovalo víc a více stranou a na Bílé hoře hojovali už
sami cizinci; jen hrubá střelba, všeho všudy deset děl, byla obsluhována domácím
lidem. Kuňncr výslovně píše: „Skutečně vojska českého nebylo; všechno téměř cizí
najatci; nesmějí mýlit názvy „český“ nebo „moravský“ pluk. Výjimkou jedinou byl
český lid u děl“.") Možno tedy v jistém smyslu právem tvrdit, že Čechové na Bílé
hoře poraženi nebylif'a)
Katolické menšině nastaly zlé dni. Arcibiskup Lohelius prchl ze země. Jeho dům na
Hradčanech mu byl prodán i s nábytkem. Rovněž broumovský opat. se uchýlil na
Moravu a zemřel v Domášově. Jediný benediktin v Broumově zbylý byl ,ztýrán,
klášter vydrancován, kostelní klenoty rozchváceny, statky byly zkoníiskovány a roz
prodány. Na náměstí byl oblečen do řeholního roucha hastroš, pověšen s hulákáním
na šibenici s nápisem: To jest opat Volfgang. Později byl se šibenice sňat a vyhozen
z klášterního okna, aby též Broumov měl defenestraci.")
Dekretem 1. června byli ze všech pěti kolejí vypověděni jesuité. což způsobilo v okol
ních zemích nemálo hluku. V dekretě byli nazváni jedovatou řeholí,škodlivou a bouř
livou sektou, která byla království k znamenité škodě, těž křivěvykládala majestát.
Byli vykázáni z Čech na věčné časy. Při slavnosti na rozloučenou byl velký kostel
sv. Salvatora od četných jejich přátel přeplněn. Starší členové jeli na vozech, mladší
šli v okázalém průvodu s křížemulicemi města, opouštějíce Prahu jako první křesťa
né Jerusalem před jeho zkázou. Luteráni je vyprovázeli vtipy a uštěpačnou písni, jež
končila refrénem: „Vstaň, vymlať je, chase pražská, ať jich nezůstává částka“. Když
se po dvou letech naskytla neobyčejněvhodná příležitostukázat statečnost vůči rov
nocennému protivníku, stojícímu za Strahovskou branou, pražská chasa, na řeholní
osoby velmi troufalá, se schovala &ani nedutala. Z kolejí nesměli vypuzení nic vzít,
zato luteráni jejich obydlí i kostely beztrestně drancovali. Dveředružinské kaple sv.
Václava v Klementinu byly vypáčeny, vše v ní rozbito a nakonec proměněna v stáj:'
Nejvíc utrpěly koleje v Chomutověa v Kladsku. Kladská kolej, původně augustinián
ský klášter, a nádherný chrám, vzácné památky po Arnoštu z Pardubic, byly vylou
peny, zapáleny a občas sloužily za stáj. Ctihodný arcibiskup, zakladatel těchto bu
dov, předvídal v prorockém duchu tuto ohavnost zpuštění, již po staletích tam
způsobí zlomyslní bludaři, a proto se dal pochovat ne v klášterním, ale ve farním
chrámu."“) J esuitští chovanci slavívali s velkou nádherou slavnost Božího Těla; po
zavření koleje a vyhnání jesuitů uspořádali chomutovští luteráni slavnost svým
obřadem. Pod prostěradlem napjatým na čtyřech bidlech byla nesena nádoba s ří
pou, na cestu byly sypány ošklivé věci a při tom zpívány hnusné písně. Též na
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jiných místech byli katoličtí duchovní týrání, od kostelů vyháněni, jejich příbytky
pleněny.
Zpravou o českém povstání byl vídeňský dvůr ohromen. Vznikly tam dvě strany.
Smířlivá.chtěla utlumit požár ústupky, aby nezachvátil ostatních zemí. Strana bo
jovná.naopak viděla ve vzpouřevhodnou příležitost k zlomenístavovské zvůle a k vy
hlazení kacířství. Kardinál Khlesl, jenž radil Matyášovi k ůstupnosti, byl na rozkaz
arciknížat Ferdinanda a Maxmiliánazatčen a odvezendo Tyrol, pak do Říma, odkudž
se vrátil teprve r. 1627.Císařležel nemocen a když slyšel, že je zbaven svého předního
ministra, kousal v malomocném hněvu do přikrývky.
Skoro ve všech podunajskýeh zemích se česká.vzpoura potkala se souhlasem a direk
toři se snažili vyslanými plnomocníky je pohnout k účinné účasti a brannému spolku. —
Stavové obojích Rakous nedovolili císaři ve svých zemích najímat a homorakouští
se zdráhali propustit císařovynajatce z Italie na české bojiště. Matyáš sehnal r. 1618
asi 14.000 vojska; jeho vedením byl pověřen hrabě Karel Buquoy, rodilý ve Flan
drech, osvědčený vůdce ve službách španělských; jemu byl podřízen Dampierre. Čes—
ké vojsko s pomocným sborem slezským bylo o něco četnější a toho roku v poli šťast—
nější. V polovici června vytrhl Thurn v čele 4000 mužů z Prahy na jih; císařští však
jej předstihli a obsadili České Budějovice,jež pak Thurn oblehl.
Král Ferdinand se s okázalým zbrojným průvodem objevil v polovici srpna v Brně a

Válka
r. 1618.

Dojemve vlkii.
pohnul zemský sněm, že svolil k průchodu císařského vojska do východních Čech. cm'
Buquoy překročil české hranice u Polné a mířil přímo ku Praze k jejímu nemalému
zděšení. Thurn však příchvatal od Budějovic a zarazil jeho postup u Čásla'vě, jejíž
hradby císařští marně ztékali. V září přišla do Prahy deputace moravských stavů,
vedená Žerotínem, pohnout direktory k složení zbraně; byla však přijata chladně a
jednání skončilo vzájemnými výčitkami. Když dorazilo na bojiště 3.000 slezského
vojska, chopil se Thurn v listopadu ofensivy &porazil Dampierra u Pelhřimova, Bu
quoye mezi Lomnicí a Veselím a východní Čechy od nepřítele úplně vyčistil.
Ještě radostnější zprava stihla téhož měsíce do Prahy o dobytí Plzně. Nenadálé po
moci dostalo se českým stavům od Karla Emanuela, vévody savojského, katolíka,
ale velkého odpůrce Habsburků, jejž nemálo lákala i česká.koruna. Z jeho peněz najal
a vyzbrojil nevelký sice, ale nejlepší sbor bojující v českých službách Arnošt Mans
feld. Pocházel z katolické rodiny belgické, náboženství mu však bylo vedlejší věcí.
Sloužil jen bohu Martovi, davaje se najímat od různých pánů, jimž nezachoval vždy
povinné věrnosti. Časem se stal jeho pluk pověstný nekazní a zpustlostí, poněvadž
vůdce povoloval uzdu jeho loupeživosti. Napomínal vojaky, aby nechali ležet jen žer
novy a žhavé železo. Vymahal kontribuce na příteli i nepříteli, řídě se zásadou, že
válka živí válku, a bývá nazýván předchůdcem Valdštejnovým, jenž tuto zásadu
provedl ve velkých rozměrech.
Se sborem silným 4.000 mužů oblehl Mansfeld koncem září Plzeň a direktoři mu při—
dali tolikéž zemské hotovosti, jež pomáhala obklíčit město. Plzeňským pomáhal hájit
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hradeb oddíl císařského vojska. Uteklo se tam z okolí se svým jměním i mnoho kato
lické šlechty, kněží a osob řeholních. Mansfeld však dobýval Plzně s velkým ůSilím
a již 20. října se drali obléhající širokým průlomem dovnitř města, byli však s napě
tím všech sil vybití ven. Ale během dalšího měsícebyly městské hradby hrubou střel
bou proměněný v haldy ssutin a všeobecným útokem 21. listopadu byli s nich obhájci
sehnání, dům od domu tísněm' a konečně zatlačeni na náměstí. Město musilo zaplatit
velkou pokutu a vydržovat posádku. Popraven byl jen městský kat, poněvadž mans
fcldští byli velmi uraženi, že člověk tak potupného stavu se opovážil s hradeb na ně
střílet. Páni na sněmu navrhovali, aby Plzeň byla do základů zbořena. K tomu pro
odpor měst sice nedošlo, ale mnoho měšťanů pro velké platy Plzeň opustilo. Dobytí
Plzně byl největší úspěch české vzpoury a zůstane památným, že ho bylo dosaženo
pomocí katolického spojence.
Tak skončil první šťastný rok českého povstání, jenž však nepřinesl rozhodnutí a
válkou, byť vítěznou, byla ničemavlastní země. Nejvíc bylo zpustošeno Čáslavsko a
Bcchyňsko. V jediném prácheňském kraji propadlo zkáze přes 200 osad. Kde se usa
dilo vojsko, odtud se obyvatelstvo vystěhovalo, stavovští vojáci rozebírali selská sta
vení na palivo, nepřítel na ně metal oheň úmyslně. Kraj zůstal jako vymctcn o.ně
které osady zmizely navždy. V ziměbyly dvě třetiny českéhovojska zkláceny mozko
vou nakažlivou horečkou; ze slezského oddílu zůstalo na živu jen 500 mužů. Stavov
ské vojsko tím pozbylo jak číselnétak mravní převahy nad nepřítelem. Direktoři dali
přepadnout několik zámků, v nichž bohatí páni měli ukryty své tisíce, &březnový
sněm vyhlásil konfiskaci na zboží 33 katolických osob."“) Sněm též nařídil, aby do
domů pražských katolíků bylo vloženo po 10-18vojácích, aby jim zchladla radost nad
úspěchy císařského vojska.") Tu se rozžehnal s životem císař Matyáš (20. března
1619),a na všech kostelích pražských mu byly vyzváněny hrany. Svou vzpourou pro—
ti Rudolfovi sil vítr a na konec své vlády klidil bouři.

FERDINAND ". (1619-1637)

Ferdinand II., syn Karla Štyrského a vnuk Ferdinanda I., byl vychován v jesuitskě
koleji v Ingolštatě v Bavořích, kde studoval s Maxmiliánem Bavorským, svým pří
buzným a pozdějším spojencem. Rakouský princ se nehanbil o církevních slavnostech
nésti i kříž.Tisíc dukátů, jež jednou dostal na masopustní zábavu, daroval na stavbu
nového oltáře. Když se ujímal vlády po Matyášovi, byl již mužem čtyřicetiletým.
Nový král věnoval mnoho času různým pobožnostem. Denně býval přítomen dvěma
mším svatým, týdně přijímal svátosti, v neděli a svátek slýchal dvoje kázání, italské
a německé. Dokud byl svoboden, krotíval žíní žádosti těla. Když potkal kněze s oltář
ní Svátostí, slezl s vozu, poklekl i do prachu nebo do bláta a provázel jej k nemoc
nému. Každého kněze pozdravila podal mu ruku. Několikrát do roka sezval do hra
du chudé a se svou rodinou je obsluhoval. Na prosbu dvořanů býval jejich dítkám
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kmotrem při křtu a biřmování. Jeho dlouholetým zpovědníkem byl Francouz P. La
mormain T. J. Říkal, že s ženou a ditkami raději půjde žebrat, než aby trpěl nějaké
bezpráví proti církvi. Postavy byl nevysoké, ale složité, vlasů rusých, poněkud krát
kozraký. Nosil se po španělsku, neměl však nic ze španělské hrdosti, jsa mužem veskrz
zdvořilým &vlídným.
Po předcích zdědil zálibu v hudbě a lovu, jemuž věnoval dva dni v týdnu. Jeho chy
bou byla přílišná štědrost, jež činila dojem mrhání peněz, a jež zvláště v době války
musila zhoubně působit na státní finance. Mimoto pokládal lidí za tak poctivé, jako
byl sám, &neprohlédl ošemctnost svých úředníků, jimž slepě důvěřoval. Tento pa—
novník, jenž neměl v sobě špetku bojovnosti, přijal dědictví v plamenech a byl nucen
celý život válčit proti četným vnitřním i vnějším nepřátelům. Jeho štěstí, že se ne
chopili zbraně všichni naráz a že útoky Turků byly tehdy obráceny proti Polsku; jinak
bylo po Rakousku veta a slibný rozvoj katolických menšin by byl býval udušen.
Z počátku viděl Ferdinand v české vzpouře vítanou příležitost k utužení panovnické
a církevní moci. Když však povstalci nabyli r. 1618v poli převahy a v ostatních ze
mích se projevovalo povážlivě vřcní, podal českým direktorům ruku k smíru. Znovu
potvrdil majestát &Porovnání, a to s výkladem, jaký mu dávali protestanté, a zval
je do Vídně k jednání, při němž měla být prostředníky dvě říšská.knížata, Maxmilián
Bavorský a Jan Jiří Saský, katolík a luterén. Direktoři však jeho mírumilovnými
návrhy pohrdli a rozhodli se, že habsburskému panování učiní v Čechách navždy ko
nec. Před veřejností to však tajili, aby se národ nebouřil, že zemští správci zahrávají
s jeho osudem a bezdůvodně jej ženou do víru válečných strasti. Zbrojilo se tedy na
obou stranách o závod k rozhodnému zápasu.
Čechové však měli branné síly dřívepohotově a Thurn vtrhl v dubnu s 10.000vojska
na Moravu, aby tam revoluční straně dodal odvahy. Sotva překročilhranice, obrátil
se naráz vítr i v této zemi. Jihlava a Znojmo mu otevřely ochotně brány a dech
vzpoury provanul celé markrabství. Habsburská. moc od nejvyšších úředníků uměle
udržovaná, se žalostně zhroutila, Žerotínovi a Dietrichštejnovi byla na čas nařízena
domácí vazba, zemský sněm prohlásil v Brně branný spolek se stavy českými a zvolil
po jejich příkladě 29 direktorů. Albrecht z Valdštejna, jeden z vůdců moravské bran—
né moci, se pokusil převést vojsko i pokladnu do rukou Ferdinandových. S poklad
nou se mu to podařilo, jeho pluk však byl dostižen a zadržen na slovenských hrani
cích. Byl proto jako zrádce proklínan a byly mu zkonfiskovány stat-ky.
Hned 5. května byli i z moravských kolejí vypověděni jesujté, a to s takovým kva
pem, že jim v Brně nebylo ani dopřáno posílit se na cestu obědem, k němuž se právě
scházeli. Chopili se tedy poutnické hole a opouštěli zemi bez pláče &hořekování. Po
dle přísného patentu byli vyhnáni na věčné časy. Luteráni jak v Čechách tak na Mo—
ravě dobře věděli, jak protít katolíkům tepnu. Zničili jim školství, dvě university
a sedm gymnasii, čímž byly katolické menšiny odsouzeny k ubohému živoření a ne
odvratně zkáze.
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Tak odešla za.hranice katolická emigrace, v pravém slova smyslu výkvět národa, po
něvadž to byly učitelské sbory vysokých a středních škol, nejlepších, jež tehdy národ
měl. Nebyli to sice sami Čechové, avšak mezi protestantskými emigranty bylo, jak
uvidíme, mnoho cizozemců, ale ani jediný učitelský sbor vysokoškolský. Husité zni
čili vysoké učení Karlovo, luteráni zavřeli dvě university jesuitské, ale sami se na
žádné vysoké učení nevzmohli. Po návratu nalezli jesuité brněnskou kolej tak zpusto
šenou, že ji musili k obývání dva měsícezařizovat. Z knihovny byly nejcennější knihy
odneseny a kostel byl znesvěcen kalvínskc-bratrskými lžiobřady.
Též na Moravě, podobně jako v Čechách, dopustili se luteráni a Bratří proti katolí
kům mnohých násilností. Václav Bítovský, pán na Bystřici, na př. zplenil (1620) na
hořeHostýně poutní kostelík Matky Boží a její obraz spálil. Trest jej však neminul,
byť až po osmi letech.") Kardinál Dietrichštejn byl navždy ze země vypovězen, olo
moučtí kanovníci oloupeni, vyhnáni nebo uvěznění, dóm zpleněn, kapucíni vyhnáni,
dominikáni, františkáni a minorité uvězněni, poněvadž se nechtěli modlit za vzdoro—
krále Bedřicha. Premenstrátské kláštery Hradisko a Zábrdovice vyloupeny, statky
zabrány, členové rozplašeni, opati uvězněni.") Též brněnská kapitula rozehnána a
katolíkům tam ponechán jediný kostel sv. Michala.
Stavové homorakouští odepřeli v dubnu Ferdinandovi přísahu, hlavně působením
pana. Tschemembla se prohlásili za spojence stavů českých a najímali vojsko. Z Mo—
ravy vtrhl Thurn do Dolních Rakous, aby rozdmýchal vzpouru i v této zemi. Zakro
čenímtamních stavů byla mu 29. května vydána Lava, již marně obléhal, a odtud se
dal na pochod k Vídni. Přepraviv se přes Dunaj u Fišamendu, stanul 5. června před
císařskou resideneí, v níž vznikl velký poplach. Několik dní před jeho přích'odembyla,
do Vídně vložena posádka 2.000 mužů, katolická část měšťanstva a studentstva je—
suitské koleje utvořilo několik setnin, hradby byly rychle opraveny; celkom sehnal
Ferdinand36.000 branného lidu.
Ač se vzdouvaly vlny vzpoury na všech stranách, byl král pln důvěry v Boha a byl
hotov v boji zahynout, ale neustoupit. Nebyl ani ve vlastním hradě dosti bezpečen.
Pátého června, když se Thurn blížil k městu, vypravila se do hradu valná deputace
dolnorakouských pánů a žádala jej, aby vyhověl jejich různým požadavkům, zvláště
aby schválil jejich spolek s Čechy a přestal proti nim válčit. Nablízku nebylo žádné
stráže, Ferdinand stál proti evangelickým stavům úplně osamocen a ti se jali naň
doléhat velmi směle, ba vzpurně. Jednání trvalo celou hodinu a bylo nejisto, jaký
obrat vezme. Ferdinand sice zachoval klid a neohroženost, ale tento výstup byl nej
větším pokořením, jaké jej v životě stihlo. Konečně se venku ozval dusot koní a.řin
čení zbraní. Císařův důstojník Saint Hilaire přicválal se 400 jezdci a postavil se s nimi
v hradním nádvoří. Stavové byli ohromeni, vyzývavý tón naráz ustoupil obvyklé
uctivosti a byli rádi, že se z hradu dostali šťastně ven.
Pozdě večer dorazil k Vídni Thurn a čekal, že mu páni podle slibu otevrou některou
z městských bran, aby mohl vniknout do města a Ferdinanda zajmout. Protestanté
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se však této zrady neodvážili, bojíce se vzrostlé jeho moci, a na obléhání a dobývání
města nebylo pomyšlení. Thurn přivedl jen asi 10.000 branného lidu, z polovice zem—
skou hotovost, a přímo zahanbující byl nedostatek střelby. Mělť pouze dvě děla,
z nichž Kryštof Harant z Polžic pálil Ferdinandovi do hradu. Útok na hradby byl
odražen a po osmi dnech se vrátil Thurn do Čech, kde se začaly utvářet věci velmi
hrozivě.

Vojsko najímané za španělské zlato vnikalo pasovskou stezkou do jižních Čech a ze
silovalo Buquoyovo postavení v Budějovicích. Bylo tedy nařízeno Mansfeldovi, aby
šumavský průduch zatarasil a příliv nepřátelského vojska zarazil. Podmanitel Plzně
se vydal jihovýchodním směrema 3.000mužů a dělem. Buquoy však mu vytáhl vstříc
s 5.000a nastraživ mu léčku, zlákal jej 9. června jižně Písku u Velkého Záblatí k bit
vě, v níž mu 1400mužů zajal, 1200pobil a ostatek rozprášil. Mansfeld sám se zachrá
nil jen se šesti jezdci do Týna nad Vltavou. Pak se chystal Buquoy k útoku na Ho
henloha, jenž z Rudolfova řídil obléhání Českých Budějovic, v posledních týdnech
však už byl sám více obleženým než obléhajícím. Nevyčkav útoku, ustoupil Hohen—
lohe 15. června chvatně na sever, čímž bylo půlroční obléhání jihočeské metropole
neslavně skončeno.
Z osvobozených Budějovic se jel císařskývůdce nerušeně podnikat výpravy, jež při
váděly pražské direktory skoro k zoufalství. V krátké době dobyl Hluboké, Rožm
berka, Nových Hradů, Písku a jízdní oddíly zajížděly na plen až k Benešovu. Ve
všech těchto místech mělo okolní obyvatelstvo a šlechta uschovány peníze a různé
zásoby, jež se staly vítanou kořistí vítězů. Tyto úspěchy králova vojska způsobily
velkou skleslost myslí. Čekaloť se, že Thurn dobude Vídně a zatím se J obovy zprávy
s bojiště takřka stíhaly, a rozkaz, aby se opravovaly náspy kolem Prahy, budil nej
horší předtuchu. Začalo se reptat na. špatné vedení války, pochybovat o vojenské
zdatnosti Thumově a bohaté rodiny opouštěly Prahu. Radostnější zpráva došla z Mo
ravy, kde chtěl Dampierre podobně zakotvit jako Buquoy v Čechách. Byl však od
Bedřicha Tiefenbach 5. srpna u Viatonicna Mikulovsku poražen, pozbyl v boji asi
2000 mužů a vrátil se do Rakous.
Stav českého vojska se den ode dne horšil. Bylo špatně placeno a nedostatečně ozbro
jeno. Nejeden voják dal markytánovi pušku za chléb. Jeho bojovnost poklesla a ne
bylo na ně spolehu. V lednu roku 1619 byla mu vláda dlužna půl milionu zlatých,
v srpnu již skoro dva. Žoldnéři vypovídali poslušnost a hrozili, že si zadržený plat
uhradí pleněním direktorských statků. Kdyby se byl Buquoy obořilna české vojsko
hned, byla by nastala Bílá hora o rok dříve. Direktoři vybírali daně, vypisovali půjč
ky, koníiskovali, zabavili v pražských klášterech všechny tam uschované zlaté a stří
brné nádoby, odírali dědice 0 odkazy na hotových penězích, což způsobilo pochopi
telné rozhořčení, zvláště když bylo zjevno, že sami členové vlády se příkrému nařízení
umějí vyhnout.“o) Pěkného vděku se dočkal od českýchprotestantů nejvyšší purkrabí
Adam ze Štembarka, jenž jim podepsal majestát a od Budovce byl ujištěn, že se mu
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„podobojí" všelijakým dobrým a příjemným přátelstvím odslouží. Když se k nim
nechtěl přidat, byl zbaven úřadu i statků, a boje se horšího, prchl do Bavor.“l)
Též na Moravě byly zabaveny všechny pozemky církevní a statky předních odpůrců
vzpoury a všem katolíkům bylo pohroženo konfiskací, nepřidají-lí se do měsíce k po
vstalcům. Poněvadž samotné město Praha vydalo za povstání na vojsko 2,900.000
tolarů, tvořily davky celé země značné sumy, jichž nemalá část byla zašantročena.")
V poslední chvíli žádali Pražané podrobné účty, jak se s jejich penězi naložilo. Gene
rálové vinili ze zpronevěry direktory, direktoři generály. Nejsmutnější je, jak praví
Denis, že měli pravdu ti i oni.") Když bylo navrhováno, aby ve prospěch ohrožené
vlasti byly obětovány klenoty, pani návrh zamítli, a nejrozhodněji se proti němu
vzepřelVáclav z Roupova, předseda vlády a jeden z předních strůjců povstání, jenž
pohrdlivě prohlásil, že položí na oltář vlasti svá čapí péra.“) Lze chápat, proč někteří
naši dějepisci tvrdí, že hlavní pohnutkou k vzpouře nebylo náboženství, nýbrž jiné
zájmy.
Po Thurnově ústupu z Rakous mohl se Ferdinand bezpečněodebrat do Frankfurtu,
aby se tam ucházel o německou korunu. V jeho průvodě nechyběl nejvyšší český
kancléř Zdeněk z Lobkovic a jiní páni z českých zemí. Tři duchovní kuríiřti tam byli
přítomni osobně, kurfiřti protestantští se dali zastupovat plnomocníky. Též z Prahy
přišla delegace k volbě německého krále, Ferdinand se však co nejrozhodněji ohradil,
aby český hlas byl přiznán někomu jinému, než jemu, řadně korunovanému českému
králi. Tři duchovní kurfiřti volili Ferdinanda, též plnomocník saský i braniborský, a
Ferdinand, maje na hlavě nově pořízenoučeskou korunu, dal též hlas sobě. Vyslanec
Bedřicha Falckého volil sice z počátku Maxmiliána Bavorského, nechtě však zůstat
se svým hlasem osamocen, přidal se dodatečně k ostatním a uznal Ferdinanda také.
Tato jednohlasně. volba, jakož i okolnost, že Ferdinandovi přály německé koruny
i dvůr francouzský a anglický, byla velkou porážkou rýnského falckraběte, poněvadž
evropské moci tím zjevně odsoudily jeho brojení proti rakouským Habsburkům. Fer
dinand se zaskvěl ve Frankfurtě leskem císařskédůstojnosti, na Bedřicha tam padl
těžký stín.
Mnoho se tam mluvilo o české vzpouře a úmyslu voliti nového krále. Arcibiskup ko
línský pravil, jestliže si v Čechách zvolí vzdorokrále, že z toho vzejde 20, 30 i 401etá
válka. Rakouští i španělští Habsburkové prý nasadí vše, co na světě mají, raději prý
se vzdají Nizozemí, než aby si nechali násilím vyrvat Čechy. Bylť rozsáhlý český stát
základnou jejich mocenského postavení ve střední Evropě.
Direktoři tento úspěch Ferdinandův ve Frankfurtě předvídali &proto s velkým spě
chem připravovali v Praze volbu nového krále. Obávaliť se, kdyby pražský lid do
slechl o zvolení Ferdinanda za císaře,že by se proti krkolomnému počínání direktorů
vzepřel a volbu vzdorokrále v Praze zmařil. Direktory však doháněl k volbě nového
krále rozvrat financí a vojska. Sami za rok dohospodařilia jejich státnické. moudrost
byla v koncích; zbývala jediná naděje, že nový král přiveze potřebné sumy peněz,
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hladové žoldnéřeuspokojí a zachrání před záhubou i tonoucí loď českého státu i její
kormidelníky. Proto již 8. července se sešel v Praze generální sněm všech českých ze
mí, dostavila se též delegace dolnorakouských stavů, kteří si rovněž zvolili 16 direk
torů a najímali vojsko. Český sněm schválil 16. srpna branný spolek i s touto zemí.
Po třech dnech byl i Ferdinand prohlášen za zbavena českého trůnu. V písemném
odůvodnění se mimo jiné uvádělo, že násilně vymýtil evangelickou víru ve Štýrsku,
Korutanech a Krajině, že totéž chce provésti v Čechách, že se na český trůn vetřel
pohrůžkami a že jeho vojsko hubí království. Nejúčinnější z uvedených tam důvodů
byl ten, že kdyby jej přijali za ln'ále, musili by platit nejen nedoplatky českým žold
néřům, ale hradit i výlohy a dluhy, jež vzpourou způsobili Ferdinandovi. Direktoři
si byli dobře vědomi, ať se podrobí Ferdinandovi po dobrém či po zlém, že v obojím
případě zaplatí svými statky Martův tanec, který rozvířili.Mezi nimi a Habsburky
byly všechny mosty spáleny; vsadili tedy svou spásu na volbu nového krále.
Největší sympatie měl v českýchzemích Jan Jiří, kurfiřt saský. Byl to sice velký opi
lec, jemuž bylo pití jedinou zábavou a jenž své okolí týral po způsobu orientálních
despotů, nebyl však marnotratník, nýbrž lakomec a dobrý hospodář.Poněvadž Sasko
bylo kolébkou luterství a Jan J iří byl jeho uznávaným ochráncem a přímým souse—
dem Čech, přáli si čeští luteráni za krále jeho. On však dalekosáhlému českému pod
niku nedůvěřoval, zvláště od bitvy u Záblatí. Marně jej žádal o peněžní nebo vojen
skou podporu jeho nejhorlivější straník Ondřej Schlick. Kurňřt dával Čechům jedi
nou radu, aby se s císařemporovnali. Stavové čeští započali vzpouru jen s nejistými
nadějemi, bez jakýchkoliv smluv a za hranicemi se potkaly jejich pozdní kroky s ce
lou řadou nejtrpčích zklamání. První z nich byla chladnost saského kurfiřta, od něhož
se však dočkali věcí daleko horších. Mezi kandidáty byli sice jmenováni vévoda sa
vojský, kníže sedmihradský, král dánský, z volebního osudí však vyšel jako vítěz
Bedi-ichFalcký, kalvinista a hlava protestantské unie.
Bedřichžádal direktory, aby volbu poodložili, až by si zajistil souhlas Jakuba, anglic
kého krále, svého tchána, a pomoc nizozemských stavů. Direktoři však z jiných dů
vodů s volbou spěchali a tak byl Bedřich několik dní na rozpacích, má-li nabízenou
důstojnost přijmout. Bylt' před dobrodružným krokem s různých st 11varován, též
od francouzského dvora, kde tehdy vládla strana přísně kato ' . I jeho vlastní
matka jej zrazovala od přijetí nebezpečného daru. Kníže Anhalt mu zato dodával
odvahy; zašelt' prý v českých věcechtak daleko, že nelze couvnout. Kristian Anhalt,
vynikající diplomat, spolutvůrce protestantské unie a Bedřichůvmístodržící v Horní
Falci, byl duší íalcké politiky a snoval mezi Heidelberkem a českými magnáty tka—
nivo pletich už dlouhou řadu let. Abraham Skultetus (Schultz), Bedřichův dvorní
kazatel, prohlásil přijetí české koruny za povinnost svědomí, poněvadž se tím zvelebí
kalvínské. víra. Alžběta, jeho marnivá choť, mu pravila, měl-li odvahu ucházet se
o ruku královské dcery, že musí mít odvahu sáhnout i po královské koruně; ona že
chce raději s králem jíst jen zelí, než &kurfiřtem nejlepší pečení. Nezkušený kníže les
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ku nabízené koruny neodolal a přijal ji. Ferdinand slyše o tom zůstal klidný; jen o pů
vodcích volby pravil, že blázni.
České poselstvo vyšlo vstříc novému králi do Horní Falce a pozdravilo jej 24. října
ve Valdsasíeh. Královnu oslovil Václav z Roupova. řečífrancouzskou. Krále prová
zelo skvělé komonstvo, dvořané a vojsko, celkem 569 osob. V Chebu, Žatci a Lounech
byl královský průvod slavně vítán a častován, a u letohrádku Hvězdy jej očekávalo
mnoho panstva, aby jeho vstupu do Prahy dodalo co největšího lesku. Po obědě
31. října slavil Bedřich triumfální vjezd do nové královské residence jako málokterý
jiný král. Sám jel na koni, královna se vezla ve skvostném voze hustým špalírem, jejž
od Strahovské brány až k hradu tvořily parádní sbory ozbrojeného měšťanstva a
oddíly panské jízdy. Hned u brány stál valný zástup venkovanů v. husitské zbroji
pod červeným praporem, na němž se skvěl zlatý kalich. Pozdravivše krále chřestili
k jeho poctě oepy, kosami a jinými zbraněmi z Žižkovy doby. Hradní prostranství
byla naplněna pestrou směsicípaní a dívek. Dva odvážní mládenci vystoupili na nej
vyšší báň svatovítské věže; jeden tam mával praporem, druhý bubnoval.
Dne 4. listopadu byl Bedřich korunován s obvyklými obřadnostmi, vynechána byla
ovšem slavná mše, vzývání svatých a jiné částky od evangelíků zavrhované. Slav
nosti se zúčastnilo 40 protestantských duchovních, a J iříDikastus, administrátor dol
ní konsistoře, krále pomazal a společně s nejvyššími úředníky mu vstavil na hlavu
korunu. Pět pánů bylo pasováno na rytíře sv. Václava. Děla hřměla,všechny pražské
zvony jásaly, jeden mládenec na bání věže opět mával praporcem a druhý bubnoval,
mezi lid byly házeny mince a k zchlazcní žízně a zvýšení nálady štědře tryskaly pra
meny lahodného vína. Při korunovační hostině král povstal a připil na zdraví všech
pánů stavů, což bylo s velkým povděkem přijato a opětováno. Po třech dnech byla
korunována královna.
Je to jediná protestantská korunovace v našich dějinách, v době, kdy protestantská
strana nabyla v zemi největší moci a kdy katolická církev byla nejkřiklavěji znásil
něna, daleko víc než v době husitského řádění. Byly povaleny její dva pilíře, neboť
arcibiskup pražský, a biskup a kardinál olomouckýstrádali ve vyhnanství, byla olou
pena o poslední částku jmění, jedovatý dech náboženského záští zhasil planoucí po—
chodně jejích vysokých i středních škol, ba i starobylá a etihodná svatyně svatovít
ská, hlava všech katolických kostelů, byla jí vyrvána a vždy věrná pražská kapitula
byla nucena se odtud vzdálit a hledat útočištěv Emauzích. Na štěstí byl tento triumf
protestantské strany zoufalým tancem nad srázem, prehavou vidinou a chvilkovým
přeludem, neboť za krátko se vše žalostnč zřítilo do propasti.
Podle jména se sice ujal vlády Bedřich,ve skutečnosti trvala dále nepořádná správa
direktorů, jež král povýšil na nejvyšší zemské úřady a sám zůstal bezvládnou lout
kou v jejich rukou. Václav z Roupova. se stal nejvyšším kancléřem a Thurnovi bylo
vráceno bolestně želené purkrabství karlštejnské. Generální sněm prohlásil českouko
runu za čistě volební a Čechové, kteří dosud volívali krále sami, připustili k volbě
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i země přivtělené; na Čechy připadly při volbě hlasy dva, na ostatní země, Moravu,
Slezy, Horní a Dolní Lužici po jednom, celkem šest hlasů. Král mohl dosazovat na
nejvyšší úřady jen ty osoby, které mu jeho zemští rádcové předložili.Důstojnost krá.—
lovská stala se jen pouhým stínem, jak za slabých J agellovců.
Volba Bedřicha za krále byla naprosto pochybená. Byl to třiadvacetiletý mladík,
štíhlé postavy, dobromyslný a vlídný, jenž by byl při svých skromných schopnostech
dovedl spravovat nevelkou a klidnou Falc, ale přijetím české koruny vzal na sebe
obrovský úkol, s nějž nebyl. K zachránění Čech před hrozící katastrofou bylo třeba
pravého Herkula. Bedřichvšak, ponechávaje vládu v rukou neschopných a lakotných
direktorů, hleděl si jen zábav, tanců a zevních okázalostí.
Kdežto alespoň první králův dojem na nové poddané byl dobrý, zůstal poměr země
kc královně od prvopočátku nepříznivýa chladný. Mluvíc jen anglicky a francouzsky
nemohla se se svými poddanými skoro vůbec dorozumět, poněvadž anglicky neuměla
Pražanka žádná, francouzsky málokterá, a tak byla nová královna od české společ
nosti oddělena takřka čínskou zdí. Dobře však v Praze věděli, že královna se svými
anglickými dámami strojí na hradě i v adventě mumraje a plesy, že 0 kostel mnoho
nedbají, též oděv královny a jejich společnicbudil pohoršení. Alžbětě se zase ošklivila
česká.prostota, život Pražanek se jí zdál směšným, oděv chudým.
Čeští luteráni si zachovali ve svých chrámech dosti ozdob a též některé obřady z doby
husitské a katolické; falckým kalvinistům a zvláště dvornímu kazateli Skultetovi
proto „zapáchali papeženstvím“. Před vánocemi dal král na popud svých dvořanů
a bratrských pánů proměnit svatovítský chrám V'kalvínskou modlitebnu, aby v ní
na hod Boží mohl s klidným svědomím přijmout „veěeři“. Nejctihodnější svatyně,
odvěká.chlouba země, celá staletí plněná uměleckými předměty všeho druhu, posvát
ná hrobka králů a zemskýéh světců, byla hanebným způsobem znesvěcena. K „čiště
ní“ chrámu se dostavili mimo falcké dvořanstvo Václav z Roupova, starý Budovec,
Berka z Dubé. Řízením herostratovského díla byl pověřen Skultetus. Nejprve byl
sražen velký kříž, jenž stál nad hlavním oltářem. Pán z Berbisdorfu kopl do Krista a
pravil rouhavě: „Teď tu ležíš, bídníku; pomoz si sám.“ Pak byly sekyrami rozbíjeny
oltáře a bořeny, třískány sochy a lavice, tyčemi shazovány obrazy. Kažení marián
ských obrazů bylo provázeno sprostými poznámkami. Relikvie byly rozházeny po
zemi a spíláno jim hovadských kostí, rakve svatých byly o eny o své okrasy,
hroby byly zotvírány, kosti rozmetány, náhrobky otlučeny. Skultetova žena pálila.
ve svém bytě obrazy a relikvie, jež služky v koších přinášely. Konečně se pustili tito
bezbožní lidé do hrobů zemských světců s úmyslem, že je zničí &ostatky v nich ulo
žené spálí. Zle však pochodili. J eden falcký dvořanporučil rozbít hrob sv. Víta, druhý
začal pustošil hrob sv. Jana; oba však byli neviditelnou mocí poraženi na zemi, kři—
čeli, svíjeli se bolestmi a byvše vynesení z chrámu vypustili za rouhání hříšné duše.
„Kdo hrob sv. Víta boří, snadno se pekla dohoří“ zní české přísloví. Ze svatovítské
katedrály zbyly čtyři holé zdi. Kameny svatyně lkaly, když v dědictví Hospodinovu
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vetřelci pustě řádili. Toto přeměnění sv. Víta v kalvínsko-bratrskou modlitebnu je
jediným památným činem českého vzdorokrále. Skultctus před žasnoucími poslu
chači kázal, jak bohumilým dílem je kažení modlářských &pověreěných věcí, a zval
přítomné, aby tam o vánocích přijali „večeřiPáně“.
Na.hod Boží vánoční byl postaven do presbytáře kulatý stůl a dvanáct židlí. Nejprve
zasedl král s jedenácti pány, mezi nimiž nechyběl Roupov &Budovec. Král rozlomil
koláč na 12 dílů, a když jej snědli, napili se z poháru vína, jenž koloval. Pak zasedlo
dalších dvanácte věřících, až se všichni vystřídali a „večeři“ týmže způsobem přijí
mali. Příslušníci jiných věr se velmi horšili nad těmito kalvínskými bohoslužbami,
přinichž Kristův kalich se ničím nelišil od poháru Bakchova. - Po několika dnech sjel
král s velkou okázalosti na Staré Město k jesuitskému chrámu sv. Salvatora, dal jej
podobně zpustošit jako chrám svatovítský a přiřkljej Českým bratřím. Konečně na
řídil, aby byl s Karlova mostu odstraněn velký kříž, jenž tam byl znovu postaven po
husitských bouřích. Když totiž královna jela přes most, nemohla se, jak rouhavě ří
kala, svýma očimana toho nahého lazebníka dívat. Městskárada, ač luteránská, krá
lova rozkazu neuposlechla, ale za noční tmy byl kříž od někoho podřezán a svržen
do vody.
Toto zuřivépronásledování ukřižovaného Spasitele vzbudilo u lepší části protestant
ského cbyvatelstva pochybnost, zda Bedřichje snášenlivějěínež Ferdinand. Jednání
královo bylo hlasitě zatracovánc a pražské obyvatelstvo cítilo, že nová vláda je mu
cizí.Vážnost Bedřichova rychle klesala, zvláště když se rozneslo, že v tak kritické do
bě, místo aby si hleděl vojska a války, na hradě jen křepčí a tančí, že v Obořevylezl
na strom za ptáčaty, že poskakoval radostí, když květnový sněm jmenoval jeho šesti—
letého syna čekatelem trůnu. Lid brzy vytušil, že jeho panování vezme brzy za své,
a již po dvou měsících jej začal nazývat „zimním králem“.
Smutná situace válečná se neočekávaně pro české stavy zlepšila povstáním Gabriela
Bethlena, vévody sedmihradského (1613-1629).Byl to kníže vyznání kalvínského,
jenž 28krát v životě přečetl bibli,“f')vzezření nehezkého, býval prý jen ráno střízlivý,
při tom však byl odvážný &statečný; bojovalť za nedlouhého života v 42 bitvách.
Jeho cílem bylo zřídit si velký stát nezávislý na Vídni i Cařihradu. Habsburkové mu
nepřáli, proto využil jejich tísně. V létě r. 1619se dorozuměl s českou vládou a sebrav
značné vojsko, vtrhl na Slovensko. Město Košice, převahou protestantské, otevřelo
brány Bethlenovu vojevůdci Jiřímu Rákocymu, ukrutnému kalvinistovi, jenž tam
zajal tů katolické duchovní a v noci před 7. záříje dal nelidsky umučit. Byl to Marek,
kanovník ostřihomský, rodilý z Křiževcc v Chorvatsku, a dva jesuitští misionáři, Sle—
zan Melichar Grodecký &Uher Štěpán Pong-tác. Všichni tři byli r. 1905 od Pia X.
prohlášeni za blahoslavené. Těla obou misionářů jsou uložena v jesuitském chrámu
v Trnavě. Jediným náběhem zmocnil se Bethlen skoro celých Uher a 14. října padla
do jeho rukou i Bratislava. 0 nejbližší neděli tam byl v hlavním chrámě přítomen
podivným bohoslužbám. Katolický kněz sloužil mši svatou a dva predikanti, luter
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ský a kalvínský, kázali. Chtěl tím přilákat na svou stranu příslušníkyvšech věr. J ep
tišky a kněžstvo však houfně odtud prchalo do Vídně, kde už došlo ochrany mnoho
duchovních osob z Moravy i Čech. Ferdinand se právě vracel z Frankfurtu, ale vida
pohromu, valící se na Rakousy, odbočil do Štýrského Hradce a odvolal Buquoye a
Dampierra z Čech a Moravy k hájení Vídně.
Vystoupením Bethlenovým bylo trvání revoluční českévlády o rok prodlouženo. Čes Buh/en

a Thurn
kým žoldnéřům byla zaplacena aspoň část zadrženého žoldu a jejich vůdcové spoleě- „ vana
ně se sedmihradským spojencem se vzchopili k válečnému podniku větších rozměrů.
Bethlen postavil u Bratislavy loďkový most, převedl s Thurnem spojená vojska na
pravý břeh Dunaje a 27. listopadu dorazili v čele 35.000 branné moci k Vídni. Císař,
jenž se tam byl právě před dvěma dny vrátil, byl svědkemneslýchaných útrap, způ
sobených válkou. Země byla. od špatně placených žoldnéřů strašně hubena, kolem
dokola vystupovaly k nebi z hořících vesnic sloupy ohně &dýmu, i císařovi žoldnéři
odírali vídeňské měšťany na ulici za bílého dne. Nejvíc kormoutily Ferdinanda ne
řcstné Zhovadilosti, jichž se zvláště uherský branný lid dopouštěl na bezbranném oby
vatelstvu. Spojenci však byli na dobývání císařskéresidence špatně připraveni. Ne
měli těžkých děl, mohli jen mařením dovozu město vyhladoviti.
Císařise však podařilo železný kruh nepřátel mimo nadání rychle rozrazit. Jeho vy
slanec hrabě Althan, jeho sestra Konstancie, polská královna, pohnuli polského krále
Zikmunda III., rovněž horlivóho katolíka, že dovolil uherskému šlechtici Drugethovi
z Humenného najmout 11.000kozáků, s nimiž přešelpřesKarpaty a způsobil Ráko
cymu, veliteli košické posádky, 22. listopadu u Stropkova těžkou porážku. Bethlen
v obavě, aby jej Drugeth neodřízlod Sedmihrad, 5. prosince odtrhl od Vídně a Thur
novi nezbylo, leč táhnout za ním k mostu u Bratislavy. Již následujícího roku byl
Drugeth v Polsku, kde opět najímal kozáky, od svého lékaře, Bethlenem podplace
ného, otráven.“s)
Během těchto dvou týdnů strádalo české vojsko nevýslovně. Nemělo ochrany před
zimou, poněvadž uherské oddíly předtím rozbily v příbytcích okna i kamna. Některé
setniny nepožily celých osm až deset dní kousku chleba a zaháněly hlad pouhými ko
řínky. Víc než polovice českých žoldnéřůna této výpravě podlehlo útrapám. Morav
ské a slezsképluky lépe placené přecetolik netrpěly. Thurn zoufal nad hrůzami vlast
ního díla a chtěl se vzdát velení. České vojsko převedené přes Dunaj zůstalo přes zi—
mu v Dolních Rakousích, kde se s ním spojily oddíly protestantských pánů rakous—
kých, kteří se tím zjevně přidali k nepřátelům císařovým. V létě pak (1. srpna 1620)
zvolili v Retzu Bedřichaza svého protektora neboli ochránce; byl to první krok k se
sazení habsburské dynastie i v samých Rakousích.
Do české války byla strhována velká část Evropy od Londýna do Cařihradu &od
Madridu do Varšavy. Bedřich Falcký byl zvolen za českého krále pro své bohaté &
mocné spojence, krále anglického, státy nizozemské a protestantskou unii.
sněm byl tak přesvědčen o brzkých zásilkách peněz z Anglie, že už předem schválil
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děkovnou adresu, a propukající nedůvěra v Praze byla konejšena poukazem na bo
haté zahraniční příznivce. Tento bláhový optimismus byl zklamán nejtrpčím způ
sobem.
Jakub, syn skotské královny Marie Stuartovny, vychovaný po protestantsku, po—
volaný po smrti královny Alžběty i na trůn anglický, byl neúprosný absolutista,
jehož vláda byla nepřetržitým bojem s anglickou šlechtou o moc v zemi. Jakub viděl
ve vzpouře českých stavů těžké prohřešení proti zákonnému panovníku a. jeho sva
tým právům, a nechtěl za hranicemi podporovati to, co doma potíral. Bedřich byl
v jeho očích neoprávněný uchvatitel cizí koruny, nezkušený mladík, jenž nevyčkav
rady svého tchána, starého a zkušeného muže, nabídnutou hodnost přijal, a nyní jej
chce zaplésti do „špatné veci“. Ať se české koruny vzdá, a spokojí se s vlastní zemí,
jinak se vydává, v nebezpečí, že Čech neuhájí a Falc ztratí. Jakub se velmi horšil,
když slyšel o Bedřichovějednání s tureckým sultánem. „Jestliže je to pravda,“ pra
vil, „pak se sám prohlásím proti vlastnímu zeti, a zemru-li, budou mé kosti neseny
v čele vojska, jež bude proti němu vypravena“ Libovalt' si Jakub v silných proje
vech řečnických, plných pathosu & okázalosti. Anglický král mimoto vyjednával
o sňatek svého syna se španělskou infantkou; nemohl tedy podporovat v Čechách
vzdorokrále proti Habsburkům. Zakázal svému okolí jmenovat Bedřicha českým
králem, neposkytl mu ani groše a výtěžek sbírky uspořádané mezi duchovenstvem
a šlechtou, určil jen k hájení Falce. Část těchto peněz byla dodána králi, za ostatek
bylo v Anglii najeto 2000 žoldnéřů, pustých dobrodruhů, z nichž polovice cestou do
Čech byla pro loupeže pobita. Anglický sbor střežilza bělohorské bitvy Karlštejn.
Holandsko přispívalo Bedřichovi měsíčně 50 tisíci zlatých, branné moci však potře
bovalo doma, poněvadž již r. 1621mu vypršelo příměřía znovu začala válka se Špa
nělskem.

' . Čeští stavové volili Bedřicha Falckého také proto, že byl hlavou unie, spolku to čet
ných protestantských knížat, jejž r. 1609založil Bedřichův otec a kníže Anhalt. Sta
vové čekali, že unie hodí na váhu ve prospěch českého vzdorokrále &evangelické víry
veškeru svou vojenskou a fmanční sílu, zvláště když bylo zjevno, že katolická liga
se strojí to učinit ve prospěch krále Ferdinanda a věci katolické. Ve skutečnosti se
měly věci jinak. Unie sice zbrojila, ale v červenci roku 1620 na sjezdu v Ulmě se
usnesla, jednak pod nátlakem francouzské diplomacie, jednak z obavy před váleč
nými přípravami Španělů ve Flandrech, že bude hájit Bedřichovi jen jeho zemí dě
dičných, nikoliv nově nabytých zemí českých. Unie ujednala s ligou mír a obávané
vojsko ligistické vpadlo nerušeně jako dravý příyal na české bojiště &přivodilo tam
rychlé rozhodnutí. .
Jediným Bedřichovým spojencem, třebas poněkud kolísavým, byl Gabriel Bethlen.
V červnu r. 1620 se sešel v Banské Bystrici skvělý uherský sněm. Čeští i rakouští
poslové k sněmu tomu vypravení o závod přemlouvaliuherské stavy, aby Ferdinanda
sesadili a zvolili si za krále Bethlena. Dne 27. srpna byl tedy i v Uhrách prohlášen
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Ferdinand za sesazena a králem zvolen Bethlen. Korunovat se však nedal. Protiv
níei byli umlčení pohrůžkou, že budou vyhozeni oknem; to bylo za rozvířených po
měrů tehdy častěji slýchati. Ač byl císař na sebe opatrný, neopanoval prvního ná,
valu hněvu a nazval Bct-hlena bestií. Nový uherský král sice zkonňskoval na Slo
vensku všechno církevní zboží, přesto ještě žádal od českých stavů na vedení války
značnou peněžní podporu. Bedřichzastavil pražským Židům své drahocennosti a tak
sehnal 100 tisíc zlatých, jež po Dr Jesseniovi poslal Bethlenovi.
V posledních dnech srpnových se vydalo z Banské Bystrice poselstvo, celkem sto
osob, na cestu do Cařihradu. Byli v něm zástupcové všech vzbouřených zemí, čes
kých, rakouských i uherských, a nesli sultánovi vzácné dary v ceně 70 tisíc zlatých
(varhany se stříbrnými píšťalami, šest psacích stolků, tři velká zrcadla, 70 hodinek,
od Bedřicha hodiny, posazené rubíny, ceněné na 4.000 tolarů . . .). Přední z poslů čes
kých byli Pražané Samuel Ješín z Bezdězía Šimon Kohout z Lichtenfeldu. Budovec,
jenž byl k této cestě zvláště způsobilý, s nimi nešel, snad pro pokročilý věk, nebo
se v něm hnulo svědomí; vždyť v Antialkoránu prohlásil islam za dílo ďábelské.
Stavové a Bedřich, nenalézajíce podpory na západě u panovníků protestantských,
obrátili se prostřednictvím Bethlenovým o pomoc na východ k tureckému sultánovi
a snažili se jej pohnout, aby se vojenskou mocí obořil na Ferdinanda. Turek měl
vyrazit císaři z ruky napřažený meč a zachránit v Čechách evangelickou víru. Po
selstvo však dospělo do Cařihradu teprve 27. listopadu, když už dávno na Bílé hoře
uhodil blesk a smetl s trůnu ty, jejichž jménem s Vysokou portou jednali. Turečtí
ministři odpověděli, aby každých pět let byly do Cařihradu posílány dary sultána
hodné a slíbili žádanou pomoc. Zhoubné útoky Turků byly tehdy obráceny proti
Polsku. Sultán sice dary od evangelíků podunajských zemí přijal, ponechal je však
jejich osudu. Česká. vláda zbytečně vyhodila peníze, doma tak potřebné, a utržila si
vyhledáváním tureckého spojenectví jen kus ostudy.
V létě r. 1620 byla celá budova habsburského panství v rozvalinách &.Ferdinand
ovládal jen nepatrné její trosky, jež mu stěží skýtaly oporu ]: pevnému postoji. V Če
chách měl vzdorokrále, v Uhrách vzdoroln'ále a rakouští stavové prohlásili Bedřicha
za svého protektora. Kdyby byli protestanté zvítězili, byla by se stala Praha asi
sídlem protestantského císaře. Ferdinandovou spásou byli jen zahraniční přátelé.
Vyjednávání s nimi bylo zdlouhavé, svízelné, spojené s velkými obětmi, ale konečně
úspěšné.
Nejštědřejším jeho spojencem byl Filip III., král španělský, ze starší linie habsbur
ské. Španělský národ kladl vůbec protestantským bludům v celé Evropě nejhoužev—
natější odpor. Španělsko dalo církvi jesuitský řád, za španělské zlato a stříbro byla
vyzbrojována vojska a loďstva, jež byla postrachem nepřátel. Plni katolického na
dšení bojovali Španělé s touže neohrožeností proti kacířům holandským, anglickým
&německým právě jako proti Maurům, Turkům &Indiánům. Ve Flandrech postavil

král silné vojsko, jež v létě r. 1620 Ísadilo Bedřichovu Falc. V Porýní a v Italii281

Nech.

Spojenci
císařovi.

Filip III.



Král
Dolský.

Eur/il!
mak-|).

byly na španělský náklad najímany pluky, jež zesilovaly císařovo vojsko pod Bu
quoyem. Papež Pavel V. posílal peněžní příspěvky, vévoda toskánský, císařův švagr,
vyzbrojil pluk kyrysníků.
Zikmund III., kral polský, poslal několik tisíc lehké kozácké jízdy. Na cestě do Ra
kous přepadali kozáci znenadání hrady &městečka a oddávali se bezuzdnému lou
pení. Když se přiblížilik Holešovu, vyšel jim s procesím vstříc tamní farář Jan Sar
kandr, pocházející ze Skočova ve Slezsku. Divoší, vidouce katolického kněze, nesou
cího oltářní Svatost, slezli s koní, poklonili se a jeli dál. Moravští stavové z toho
pojali proti Sarkandrovi podezření, že minulého roku v Polsku o vypravcní kozáků
vyjednával. O to se postarali u varšavského dvoru jiní; on byl v Čenstochové na
pouti. Nevinný kněz byl v Olomoucikrutě mučen, skřipcembyly na něm vymáhány
výpovědi o Ladislavovi z Lobkovic, moravském hejtmanu, bratm nejvyššího čes
kého kancléře Zdeňka; bylť Sarkandr Ladislavovým zpovědníkem. Následkem ne
lidského trýznění zemřel 17. března r. 1620 neohrožený kněz v žaláři, v němž se až
do posledního dechu modlil církevní hodinky, a maje ruce vymknuty trýzněním
z kloubů, obracel si listy v knize jazykem. R. 1860 jej prohlásil Pius IX. za blaho
slaveného.") - Tedy za českéhopovstání byli v Košicích na Slovensku nelidsky umu
čeni tň katoličtí duchovní, na Moravě holešovský farář a v Praze jen zvláštním ří
zením Božím byli vyhození místodržící zachráněni od násilné smrti pro víru. V červnu
r. 1620dobyl Mansfeld Zlaté Koruny a jeho uherský lid tam povraždil všechny mni
chy.“)
Největším úspěchem císařovy diplomacie bylo získání kurňřta saského. Ačkoliv Jan
Jiří nemínil české koruny přijmouti, přece byl velmi uražen, že nebyl zvolen on,
nýbrž kalvinista Bedřich Falcký, jejž tak nenáviděl, že chtěl mít za souseda v Če
chách raději krale katolického než kalvínského. J edovatě popichoval kurfiřta proti
kalvinistům a českým povstalcům dvorní kazatel Dr Hoě, jenž od roku 1609působil
v Praze mezi Němci. Ale mezi saským kazatelem a pražskými protestanty propukla
pro některé různosti tak velká.nevraživost, že Hoě po čtyřech letech své působiště
opustil &.Pražané pověsili jeho obraz na staroměstském popravišti. Vypuzený kaza
tel jim toho nezapomněl; za vzpoury tlačil kurfiřta vší silou na stranu císařovu. Tak
se stalo skutkem, co by žádnému českému luteranu nebylo ani ve snu napadlo, že
Jan Jiří, ochránce všech vyznavačů luterství, jehož země byla kolébkou této víry,
se proti svým souvěrcům spojil s Ferdinandem, ozbrojeným apoštolem římské církve.
Kurňřt se uvolil, že vyzbrojí 15.000vojska k uklidnění Lužice a Slez. Císařse za to
zřekl církevních statků, v poslední době v Sasku uchvácenýoh, zavázal se, že bude
v Čechách šetřit majestátu, a na uhrazení výloh dal kurňřtovi v zástavu obě Lužice.
Sasu byl milejší tento menší, ale jistý zisk, než těžký a nejistý zápas o celou českou
korunu. Lužice už od Habsburků vyplaceny nebyly & Jan Jiří jimi trvale zvětšil
své panství o dvě pětiny. Ferdinand uvazuje se v dědictví Habsburků, obětoval toto
nejmenší území české koruny, aby se udržel na ostatních třech. - Spolčení saského
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kurfiřta s císařem působilo v Čechách dojmem zdrcujícím. Naši historikové právem
nazývají Lužice jidášskou cenou, za niž Jan Jiří zradil své české souvěrce.
Nejráznějším spojencem císařovýmbyl Maxmilián Bavorský, náčelník katolické ligy,
hubené postavy, přísný a houževnatý, jeden z nejlepších panovníků své doby. Vo
jenským zřízeníma výcvikem záloh se tehdejší Bavory trochu podobaly pozdějšímu
Prusku. Vévoda se zavázal, že postaví na náklad ligy tolik vojska, že vítězství bude
jisté. Jako odměnu si vymínil, že kurliřtská, hodnost bude s linie falcké přenesena
na linii bavorskou. Maxmilián totiž i Bedřich pocházeli z rodu Wittelsbachů a byli
blízcí příbuzní. Mimo to dostal Bedřichovu Horní Falc a v zástavu mu byly dány
Horní Rakousy, jež však Ferdinand brzy vyplatil. Kolem císaře se zvedl mohutný
kruh spojenců a.přátel. Jeho přípravy byly dlouhé, ale důkladné; teprve ve třetím
roce války mohl zasadit povstalcům zdrcující ránu a pádným mečem navždy roze—
tnout jejich pohádku o protestantském Rakousku.
V zimě začátkem r. 1620 byla vedena drobná válka v Dolních Rakousích, jež od
špatně placeného žoldnéřstva přátelského i nepřátelského nesmírně trpěly. Obydlí .
byla vydrancována, žc nezbyl hřebík ve zdi, a lidem byl oděv svlékán s těla. Aby
vyzradili, kde mají skryté zásoby nebo peníze, byla jim provrtána kolena, kleštěmi
maso s těla trháno, byli věšeni za nohy nebo ruce. Nejhůř řádili Maďaři, kteří živým
lidem rozřezávali těla., ručky a nožky dítek si za klobouky strkali. Tyto krutosti a
hanebnosti všeho druhu, páchané na bezbranném obyvatelstvu. jsou zevrubně vylí
čeny v často jmenovaném díle Gindelyho, a kdo je přečte, ten si vysvětlí, proč Fer
dinand, jenž nebyl nikterak ukrutníkem, na hrdle trestal původce těchto hrůz. - Kní
že Anhalt, od příchodu Bedřichova vrchní vůdce českéhovojska, chtěl v květnu svést
s Buquoyem rozhodnou bitvu; ale vojsko mu odepřeloposlušnost, dokud mu nebude
vyplacen zadržený žold. Čas od času opět poslouchalo, než byla částka poslaného
platu strávena.
Nejen Rakousy vypily kalich válečných běd na dno, ale i české obyvatelstvo bylo
podobnými útrapami doháněno k zoufalosti. Když páni platili daň, vymáhali ji na
venkovském lidu, žoldnéřisi hradili nedoplatky olupováním venkovského lidu, selská
stavení rozebírali na topivo, aby si chřálizkřehléúdy. O svatodušních svátcích vrazili
sedláci z okolí Unhoště do Prahy a před očima samého krále se potýkali s vojáky
0 kusy kořisti, již odnesli z vesnic, jimiž táhli; pražský lid pomáhal venkovanům.
Na Žatecku se shluklo několik tisíc sedláků, ozbrojených kosami, sekyrami a vidlemi,
přepadali a týrali vrchnosti, drancovali tvrze a zámky, že z nich zůstaly jen holé zdi.
Zprávy o podobných výtržnostech docházely z Prácheňska, Bechyňska i východních
Čech. To byl povážlivý začátek. Dobře praví Gindely, že by roztrpčení sedláci byli
obrátili Čechy v hotovou poušť, kdyby bitva na Bílé hoře nebyla učinila válce ko
nec.") Hornorakouský pán Tschernembl v Praze radil, aby byla dána sedlákům svo
boda, že budou pak ochotnější k obětem ve prospěch vlasti; páni však nechtěli o ta
kovém prostředku slyšet.
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Nad horním Dunajem nedaleko Ulmu se zatím sebralo 30.000 ligístického vojska,
dobře vycvičeného a vyzbrojeného. Velel mu Tserklas Tilly, rodilý v Brabantsku,
jeden z nejlepších vojevůdců třicetileté války. Třetina vojska mluvila francouzsky.
Maxmilián odeslal 8.000k hájení šumavských průsmyků akoncem července vtrhl do
Horních Rakous. Stavové této zeměžádali Bedřichao poskytnutí pomoci. Když však
z Prahy přicházela jen prázdná slova, nezbylo homorakouským stavům než se pod
robit, zříci se spolku s Čechy, holdovat císaři a propustit tři tisíce vojska, jež Max
milián ihned přijal do svých služeb. Když se začátkem září Maxmilián a Buquoy
v Dolních Rakousích spojili, ustoupil zoufající Anhalt asi s 20.000svého vojska přes
Znojmo a Jindřichův Hradec k Táboru, aby bránil pochodu nepřátel k Praze. Císař
se začal cítit pánem Rakous a 16. září byl ve Vídni uveřejněn první trestný nález
proti povstalcům: 31 dolnorakouských pánů bylo prohlášeno za psance zbavené vše
ho jmění a vůdce jejich vojska byl odsouzen k smrti.
Česká vláda činila rozhodné kroky k hájení země i hlavního města. Král na popud
Thurnův 15. září nařídil, aby sešlé hradby pražské byly opraveny, aby na náspy
byla vytažena těžká děla a aby se měšťanstvo, jakmile zaslechne hlas bubnů, do
stavilo na vykázaná stanoviště. V Čechách i na Moravě byla svolána zemská hoto
vost k hájení vlasti. V severních Čechách se jí sešlo několik tisíc, v jižních však se
k některým praporům nedostavil ani muž; 12.000moravské hotovosti, shromážděné
u Brna, musilo být pro neupotřebitelnost k boji posláno domů. Poněvadž kurfiřt
saský i Maxmilián vytáhli osobně do pole, hanbil se i Bedřich hovět si doma. Odeslal
prince, přijatého za dědice, do Haagu a 28. září na svátek sv. Václava odjel na jih
k vojsku. Pražanům nařídil, aby vyčistiii ulice od bláta, rumu a mrvy, do níž se za
hrabávají žebráci. Lidu se zmocnila velká sklíčenost, poněvadž bylo zjevné, že páni
povolalina trůn nejncschopnčjšíhokandidáta. Též král si stěžoval na ]iknavost stavů
a jejich neochotu k vojenské službě. Největší část národa si přála konec války, at'
dopadne jakkoli.
Dolní Rakousy byly válkou tak vyssáty, že tam Maxmilián řadu dní čekal na dovoz
špíže z Bavor. O Čechách později psal císaři, že ze zpustošené té země nebude mít
několik let pražádného užitku; U Nových Hradů překročili ligisté i císařští 20. září
české hranice a zamířili k Budějovicům, kde císařské posádce velel Marradas. Když
Maxmilián vyzval české stavy, aby se vrátili k poslušnosti pravého krále, uposlechlo
jen několik šlechticů, asi katolických; nezbývalo tedy než donutit k tomu vzpurnou
zemi mocí. Průběhem boje se však ukázalo, že ani posádky v pevných místech, ani
polní vojsko nekladlo příliš velkého odporu. Cílem výpravy sice bylo dobytí Prahy,
ale dřív než by přikročil k jejímu obléhání, chtěl si Maxmilián zabezpečit dobytím
Plzně spojení s Bavorskem. Obrátil se tedy z Budějovic na severozápad a v krátké
době se zmocnil Týnu nad Vltavou, Vodňan, Sušice, Horažďovic, Strakonic, Zelené
Hory, Klatov. Děsná pohroma stihla Písek. Za vyjednávání ztekli divocí žoldnéři
hradby, všechno mužské obyvatelstvo bylo pobito nebo se rozubeklo, a jen 18 prý

284



se jich v úkrytě zachránilo. Celé město pak bylo vyloupeno a vypáleno. Tato města
byla hájena jednak vojskem najatým, jednak zemskou hotovostí. Posádka zeleno
horské. ihned vstoupila. po vydání hradu do služeb císařských. Posádka strakonické.
opustila město před příchodemnepřítele, dřívevšak zpustošila tamní maltézský hrad.
V ssutinéch hradní kaple našel Dominikus a Jesu Maria pohozený obraz, předsta
vující Svatou rodinu. Matce Boží však byly vypíchény oči. Dominik jej očistil &vzal
s sebou. Všichni vznešení účastníci výpravy měli při sobě duchovní, obyčejně z je
suitského řádu, a Maxmilian si vyžádal od papeže Dominika, generála karmelitského
řadu, rodem Španěla.
Dne 8. října stanul bavorský vévoda před branami Plzně, asi nejpevnější české tvrze.
Dalo se očekávat, že její hradby císařskévojsko delší dobu upoutají a jeho postup
vůbec zarazí. Doba roční beztoho pokročila a Maxmilián zamýšlel pro nemoci a sví—
zele výpravu přerušit a Prahy dobývat až na jaře příštího roku. Leč jaké zklamaní!
Mansfeld se dal s vévodou do zrádného vyjednávaní, jsa ochoten za 400 tisíc zlatých
vydat PlzeiLa přejít i s posádkou do císařských služeb. Poněvadž mu Maxmilian
moh1„._poskyt\houtjen čtvrtý díl žádané sumy &stran jiných podmínek bylo třeba
souhlasu císařova, zavázal se Mansfeld jen k příměřía vévoda, za zády bezpeěen,
mohl se ihned obratit proti Praze. Byl to začátek katastrofy. Špatně placený Mans
feld české stavy zradil a žoldnéři na Bílé hoře z téhož důvodu zahodili zbraň.
Od Plzně zamířilMaxmilian obloukem ku Praze, Anhalt mu však založil cestu u Ra
kovníka a zdržel jej tam deset dní. Marně se vévoda pokoušel Anhalta odtud vy- *
pudit nebo jeho ležení obejít. Když se nebojovalo, předstihovala se vojska, ležící
blízko'sebe, vzájemným tupením a šťavnaté nadávky byly provázeny hlučným smí—
chem. Císařovo vojsko pod Buquoyem živilo se rovněž ponejvíce loupeží a zajížděla
na plen až k Ohři, kde se proto sedláci bouřili. K jejich uklidnění byl poslán plu
kovník Valdštejn, čímž se stalo, že se rozhodného boje 8. listopadu nezúčastnil, jeho
pluk valonských kyrysníků však hnal mezi prvními útokem na bělohorskou pláň.
Maxmilian, vyčkav dovoz špíže z Bavor pro své ligisty, obešel 5. listopadu postavení
Anhaltovo, vyhnuv se mu obloukem k severu, a přes Nové Strašecí mířil k hlav
nímu městu. Čeští vůdcové poslali Bedřicha do Prahy kratší cestou s žádostí, aby
dal vyházet na Bílé hořenáspy a aby tam dal dopravit střeliva &zásob. Král žádal
nejvyšší úředníky, aby obstarali vojsku tříměsíční žold, jinak že je po všem veta.
České vojsko táhlo s chvatem od Rakovníka přímokřivoklatskými hvozdy, předstihlo
císařskéa dorazilo na Bílou horu 8.list. po půlnoci. Maxmilianstanul za svítání na jejím
úpatí. Hořícívesnice svítily jako příšerné pochodně na cestu příteli i nepříteli.

jura NA BILB HORE. (8. listopadu1620)

Na západ od Prahy se táhne mírná. vypnulina, jež svým temenem dosahuje výše
380 m. V Praze spadá. příkřek řece Vltavě a část vypnuliny uvnitř městských hra
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deb sluje Petřín. Pod severním srázem planiny se prostírají Liboc a Veleslavín, jižní
úbočí, pokryté tehdy vinicemi, sestupuje do údolí potoka motolského; nejpamátnější
svah západní povlovně se sklání k Ruzyni a Repům. Nad Libocí stojí šesticípý leto
hrádek Hvězda s rozlehlou oborou. Planina tato sluje Bílou horou, poněvadž se tam
odedávna dobýval bílý kámen Opukový.
Anhalt se tam naposled pokusil zabránit nepříteli přístup k Praze. Terén pro české
žoldnéře byl neobyčejně výhodný. Anhalt jo rozestavil šachovitě, nechávaje mezi
jednotlivými oddíly mezery, takže zadní šik mohl vyplnit mezery v předním a sply—
nout s ním v jednolitou hradbu. V prvních dvou řadách se střídaly oddíly pěší s pra
porci jízdy, jen třetí řadu tvořilo 5.000 samotné jízdy poslané od Bethlena pod Cor
nisem; dalších 8.000 dospělo do Černého Kostelce a bitvy se nezúčastnilo. Pravé
křídlo se opíralo o oboru, do níž bylo vloženo 1.800 mužů, na prolomení hradby se
však zapomnělo, takže tento oddíl do boje nezasáhl. Levé křídlo se táhlo k údolí
potoka motolského. Boky českéhovojska byly chráněny jednak oborou, jednak údo
lím, a nepřítel mohl útočit jen čelem,vzhůru proti svahu. Výstup byl mimo to ztížen
náspy, jež byly vyházeny na křídlech; prostřední byl nedokončený. Na nich bylo
umístěno deset děl, a. jen při těch byl domácí lid, to jest rození Čechové, jinak ve
směs cizí najatci. I 4.000 tak zvaných Moravanů byli cizí žoldnéři.“o)Táboři &husité
by byli před sebe postavili hradbu z četných špižovních vozů, ale Anhalt, Thurn,
Hohenlohe, Hofkirch, Solms, Stubenvoll, Bechmann, Cornis, Sohliok se neřídili vá
lečným řádem Žižkovým. Dali všechny vozy odtáhnout dozadu za bojiště, aby jim
nepřekážely v boji, zapomněli však, že jim mohou překážet v útěku. Mezi vyššími
důstojníky se uvádějí dva čeští páni: OldřichKaplíř a Jan z Bubna.
Vedle českých žoldnéřů stáli na Bílé hoře i najatci stavů slezských, rakouských, mo
ravských a jízda uherská, celkem 21.700mužů, spojená.to moc Čechů, Maďarů i Něm
ců, vzbouřených proti habsburskému panovníku. - Pravému křídlu velel Anhalt, le
vému Thurn. Ligistů pod Tillym bylo 13-14.000. Stáli u Ruzyně čtyřmi řadami.
Císařova vojska pod Buquoyem bylo 12.000. Bylo rozloženo u Řep třemi řadami.
V nejzazší řadě stály dva nebo tři tisíce lehké kozácké jízdy pod Stanislavem Rusi
novským. Těžké střelby dopravili na bojiště jen dvanáct kusů. Katolického vojska
bylo celkem 25-26.000. Byla to pestrá národní směs Němců, Italů, Španělů, Valonů
i Slovanů. Vojska byla odsebevzdálena 1000kroků a stála proti soběasi třihodiny.
Hned po příchodu se radil Maxmilián s nejvyššími důstojníky, má.-libýt bitva sve
dena či ne. Buquoy neměl chuti k čelnémuútoku a navrhoval, aby byl Anhalt z pev
ného postavení vylákán bočním útokem z motolského údolí. Vtom přicválal pod
plukovník Lamot &.oznamoval, že náspy jsou nedostatečné a že lze výšinu ztéci.
Též karmelitán Dominik se přimlouval, aby se s bitvou neodkládalo, a povzbuzoval
vůdce k důvěře v pomoc Matky Boží a všech svatých. Připadalť na ten den zrovna
oktáv jejich slavnosti. Bylo tedy usncscno pokusit se ne-li o bitvu, aspoň 0 větší
šarvátku.'1)
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V katolickém táboře byla pokládána bitva za samozřejmou &mužstvo se na ní při- PHPNW
pravovalo, jak je to u katolíků zvykem. Přítomní duchovní vojáky zpovídali, slou- “WW“
žili mše, podávali Tělo Páně. V evangeliu se právě četla slova: „Dávejte, co je císa
řovo císaři, a co je božího Bohu.“ Kteří se nedostali ke knězi, modlili se společně
růženec. Vojsko bylo povzbuzováno ke statečnosti a zvláště karmelitán Dominik ob
jížděl řady s křížem v ruce a se strakonickým obrazem na prsou zavěšeným, dodá
vaje všem odhodlanosti a důvěry. Na hlavních korouhvich se skvčly vzácně praco
vané obrazy Královny nebes &Maxmilián měl přichystané heslo, jehož provoláním
bude dán povel k útoku.
Vojsko protestantské šlo do bitvy beze vší přípravy a náboženské útěchy. Bedřich, Puma:
jenž věděl, že nastává rozhodný boj o jeho českou korunu, nepokládal za potřebné "Ma“
zajet na nedaleké bojiště a povzbudit vojsko k statečnosti a důvěře, ale raději se
bavil s vyslanci svého tchána Jakuba, a mezitím co se opodál hradeb rozhodovalo
na celá staletí o osudu českého království i národa, Bedřich bemtarostně za stolem
bodoval. Také nikdo z vůdců se ani slovem nepokusil povznést pokleslou mysl muž
stva. Slavnosti korunovační se před rokem zúčastnilo 40 luteránských a bratrských
pastorů. Nelze se však dočíst, že by byl jediný z nich býval přítomen na Bílé hoře
a snažil se vojsko nadchnouti k boji za protestantského krále a evangelickou víru.
Na slavnost se hrnuli, bojišti se vyhýbali. Též Skultetus, jenž proti sochám, obra
zům a hrobům u sv. Víta dával najevo velkou odvahu a sílu, zůstal za bělohorské
bitvy za větrem. Mnozí naši dějepisci, místo aby po zásluze pokárali zbabělost a lí
nost luterských a bratrských duchovních, vytýkají fanatismus kněžstvu katolické
mu, které přece plnilo jen svou povinnost. S Zwinglim zahynulo 11Kapela (1531)
sedm pastorů. Stavovskému vojsku nebylo ani dáno heslo, jehož bouřlivé volání by
rozvířilo vzduch a roznítilo srdce. Mělovšak válečný prapor, ozdobený zlatým slun
cem a hrdým nápisem: „Diverti nescio“ - , y necouvámel“ Kéž by byli aspoň cou
vali a neutíkali!
Byla neděle, den Páně. Posvátný klid se vznášel po kraji kolem kol a též podzimní, mm
listopadové slunko jako by radostněji zářiloke zvýšení sváteční nálady. Ze vzdálené “""“
Prahy doléhal hlas poledního vyzvánění, vyzývající k pozdravu andělskému. Též na
Bílé hoře byl klid, ale jen zdánlivý; byl to klid před bouří. S rozechvělým, ale sil
ným hlasem zvolal Maxmilián: „Sancta Marial“ Heslo se rozletělo dlouhými řadami,
budíc tisíceronásobnou bouřlivou ozvěnu. Prapory vlály, bubny vířily, polnice hla
holily, vše to bylo brzy přehlušeno hřímáním děl, z nichž se začalo bít s obou stran.
Mraky prachu a dýmu zahalily bojiště i bojující.
Přední řada císařských,pak ligistů hnala útokem proti svahu, byli však od stavov
ského vojska odraženi. Ligisté u Ruzyně, stojíce pod strmějším svahem, drali se
urputně vpřed, vystupujíce i po čtyřech po srázu a náspu; byli však opětně sehnání.
Pohroma vojska stavovského začala na.levém křídle. Pěší pluk Thurnův, postupující
proti nepříteli, zastavil se uprostřed cesty. Někteří vystřelili do vzduchu, jiní do
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zadu, všichni zahodili muškety &dali se na útěk mezerami zadního šiku. Žoldnéři
splnili, čím již v Rakousku vyhrožovali, že nebudou bojovat, nebude-li jim zapla
ceno. Byl to nejstarší pluk české armády a jeho chování působilo nakažlivé. Zatím
co se některé oddíly utkávaly s nepřítelem, zahazovaly jiné zbraň a opouštěly bitvu.
Anhalt a rytmistři se šavlemi v rukou zastavovali prchající čety jízdy a vraceli je
zpět na bojiště, ale za několik okamžiků stali vůdcové proti nepříteli opět osamoceni.
Za půl hodiny bylo levé Thurnovo křídlo rozbito; jen třetí šik uherské jízdy ještě
stal pevně, nejsa bojem dotčen. Valem se hrnuli císařštívzhůru'na planinu. Tu mladý,
2lletý Anhalt vytrhl proti nim s pravého křídla, asi s 800 jezdci, aby odvrátil hro
zící katastrofu. Prudkým nárazem zastavil jejich postup, roztříštil několik sborů a
celý přední šik císařských uvedl ve zmatek. Leč malý jeho hlouček zůstal bez pod
pory, podlehl přesile nepřátel a mladý kníže, krvácející ze dvou ran, upadl v zajetí.
Tento svčtlý paprsek v přítmí nekázně a zbabělostí ukazuje, že hrstce odhodlaných
bojovnikůby nebylo bývalo nesnadné zvítězit.

ÚtokVtom se vyřítil „černý prapor“ kozactva proti třetímu šiku uherské jízdy. Hluboko
kozáků.

Er.=

schýleni k hlavám koní, s děsným řevem, třemeny v ústech, v obou rukou šavle,
hnali se kozáci na Maďary. Ti nepřítele nevyčkali, nýbrž celý třetí šik, jejž tvořili,
jakoby děsem zchváeen, dal se na překotný útěk. Jedni sjeli k motolskému potoku
a padili jeho údolím do Prahy přes Vltavu, v jejíchž vlnach jich několik set našlo
chladný hrob. Rybáři je pak lovili pro bohatou kořist, již u sebe měli. Jiní seskakali
s koní & prchali vinicemi; i tam je kozáci honili a stíhali až k Strahovu. Kozaci
ukořistili mnoho koní, 42 praporů a též velkou korouhev královu se zlatým sluncem
a nápisem: „My neceuvame!“
Když se císařštídostali vzhůru na planinu, tu i lígisté u Ruzyně konečněztekli náspy,
a pravé křídlo české, ohrožené zpředu i z boku, se obrací čelem vzad a jako o závod
se úprkem žene k Strahovské bráně. Anhalt se 16 jezdci padil za prchající armádou
a stěží projel množstvím vozů nakupených u brany. Jindřich Schliek se s morav
ským plukem epozdil, silný proud stíhaných i stíhajících jej Odstrčilstranou, takže
se nebylo možno do města zachranit. Pluk utvořil polokruh, opřený e zeď obory,
a,bojoval statečně, ne za.vítězství, ale za holý život. Zčásti byli pobiti, ostatní i s vůd
cem zajati. Došlo ina posádku v oboře,jež nevěděla, jak zasáhnout do boje. Vítězný
nepřítel jí to ukazal. Přelezl ohradu, a kteří zavčas neprehli, byli porubani, jiní ve
lajíce: „Gnade, Gnade“ zajati.
Zlé zprávy vyplašily krale od stolu. Vsedl na koně a s 500 jezdci cválal k Strahov
ské braně, zrovna vstříc nejvyšším vůdcům Anhaltovi a Thurnovi. Vystoupiv na
hradby, zbledl hrůzou nad strašným divadlem. Celé vojsko jako štvané stádce se
hnalo k hradbám a přelézaloje. Rezkázal rychle otevřít dokořán celou branu. Anhalt
se opět pokoušel zastavit dravý příval prchajících a pohnout je k hájení hradeb, ale
jen šest vojáků prý uposlechlo; ostatní se zastavili až za mostem na Starém Městě.
Vítěz by se byl ještě téhož dne zmocnil města, ale několik výstřelů z děl vzbudilo
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domění, že se Bedřichhodlá.v Praze hájit. Maxmilian a Buquoy přenocovaliv Hvěz
dě, vojsko, jemuž bylo přísně zakázáno vzdalovat se od praporů, přespalo noc na
bojišti. Bitva trvala od půl jedné do dvou hodin. Bílé hoře nebylo souzeno stát se
Thermopylami a zimní kral nebyl Leonidas.
Vítězové ukořistili 5.000koní, 100praporů, i Bedřichův podvazkový řád, nejčestnější
to vyznamenání, udílené od anglických lmílů. Z katolického vojska v bitvě padlo
250 mužů, ze stavovského prý 3.000, podle jiných i 5.000. Když zemský spravce
Karel Lichtenštejn 28. listopadu poručil Pražanům, aby pochovali hnijící a vzduch
otravující mrtvoly, bylo jich na samém bojišti do velkých šachet uloženo 1600. Při
poěteme-li k tomu několik set ve Vltavě utonulýeh jezdců, dá, to 2.000 padlých."a)
Největší část jich zahynula na útěku, takže Pyrrhos by o nich jistě neřekl, že by
s takovými bojovníky dobyl světa. (Bzínajatci nastavili za cizí zem ne hruď, nýbrž
zada. Už na jaře toho roku podlehl těžké raně Colona z Felsu. Z katolického vojska
bojovalo 12.000, ostatní jen stíhali. V řadách ligistů bojoval René Descartes neboli
Cartesius, filosofa vynálezce analytiky. V císařskémvojsku neodolatelnou udatností
se vyznamenal plukovník Verdugo. Chlubil se, že císaři českou korunu znovu na
hlavu vsadil.
Bělohorská porážka, která. sama v sobě ještě mnoho neznamenala, byla dovršena
útěkem dvoru a kapitulací Prahy. Alžběta nechtěla věřit, že by tak brzy měla pře
stat slouti královnou. Ztichl hlas hudby, ples i rej, &Alžběta prožila na hradě řadu
trpkých dní. V zoufalosti si rvala vlasy a zlostí plakala, jsouc si vědoma, že i sama
hnala manžela do dobrodružství, jež hrozí skončit neslýchanou hanbou. Hned po
bitvě byl vezen vzácný její nábytek na dlouhé řadě vozů s hradu na Staré Město.
Od té doby, co byl s mostu sražen velký kříž, jezdila po něm Alžběta s veselou tvaří ;
tentokrát však jela smutna, poněvadž ji rmoutilo vědomí, že po něm jede naposled.
Na Starém Městě se radil král s generály, má.-libýt Praha hájena či ne. Pro hájení
se rozhodně vyslovil hornorakouský pán Tschernembl, poukazuje na dobu husitskou,
kdy se Čechové ubránili proti velkým vojskům. S ním souhlasil mladý Thurn zaně
kteří jiní. Anhalt však a Matyáš Thurn pokládali vše za ztracené. S vojskem, jež
tak hanebné zahodilo zbraň, nedá.prý se nic začít; bude jen týrat měšťanstvo, jež
před ním zamklo domy; ba ani král není před ním bezpeěen. Kdyby byl král opustil
Prahu alespoň v noci a ušetřil ji trapného loučení za bílého dne! Přespal u primá—
tora a mezi lidem se mluvilo, že odešle královnu do bezpečí, sám však že bude hájit
město.

Když však kolem 9. hodiny Alžběta vsedla do vozu a vůz se hnul, vyhoupl sei Bed
řich na koně a jel za ní. Jako na povel hnula se za nimi nepřehledná, řada vozů.
Generálové, přední úředníci a pani je následovali koňmo. Loučení s městskou radou
u Horské brány bylo krátké a smutné. Roupov těšil konšely, že generálové a zemští
úředníci jen doprovodí krale do bezpečí a vrátí se bránit město. Koráb tonul a ti,
kteří jej do zhoubných vírů uvedli, jej rychle opouštěli. Nešťastný zimní kral za
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mířil se svým dvorem přes Nymburk a Nachod do Vratislavě, kde mu Slezané dali
80 tisíc zlatých na další—cestu.Rýnská, Falc byla obsazena od Španělů a Bedřich
musil jíst v Haagu trpký chléb vyhnanství. Zemřel již r. 1632 v Mohuči bez po
všimnutí a nikým nejsa oplakávan. Jeho synu Karlu Ludvíkovi byla roku 1648vra
cena jen Rýnská. Falc s hodností kuríiřtskou. Alžběta přežila svého chotě o celých
dvacet let a zemřela v Anglii, jsouc tvrdými zkouškami ze své marnivosti důkladně
vyléčcna."3)

PrahaZa noci se chovali čeští žoldnéři v Praze klidně; rozbili jen dřevěné budky kramář
“ "““ ské a s nízkých domků strhli střechy na rozdělání ohňů. Mladý Thurn vyprovodiv

královnu vracel se do Prahy, aby se na mostě opřel nepříteli, nebo aby aspoň řídil
řádný ústup vojska. Ale polovici žoldnéřů, kteří po příkladě vůdců hledali spásu
v útěku, potkal v hranách, polovicejich zůstala v městě,ne však aby bojovali, nýbrž
aby si drancováním uhradili zadržený plat. Stavům i králi veřejně lali. Thurn dal
bít na. buben, aby se vojáci a měšťané shlukli ke svým praporům, bubnoval však
hluchým. Městské rady prohlásily, že se podrobují králi Ferdinandovi &.že vítězi
otevřou brany. Husitská. Praha se hrdinně bránila proti Zikmundovi a křižákům,
katolické Praha se vzepřela (1648)proti třem vojskům švédským, jen protestantšká.
Praha byla malatna, nemajíc k boji ani odvahy ani chuti. Zima byla přede dveřmi
a při vážném odporu by byl býval Maxmilian nucen odvést vojsko do zimního ležení
a Prahy dobývat až na jaře. Kdyby si Pražané a přítomní tam páni se zbraní v ruce
byli aspoň vymohli snesitelné podmínky! Maxmilian sice sliboval bezpečnost života,
Buquoy však jakékoli výminky zamítal, a město se vzdalo na milost a nemilost.
Druhého dne vstoupilo vítězné vojsko do Prahy a poněvadž chrám sv. Víta byl zne—
svěcen, byly vzdány Bohu díky za dobyté vítězství v kostele kapucínském. Dikas
tus, jenž zimního krale korunoval, prohlásil jej nyní za nepřítele vlasti. Nekatoliětí
duchovní se skryli, mnozí kalvinisté a luteráni nosili veřejněrůžence a breviáře, aby
se zdálo, že jsou katolíky.“) Zbylí žoldnéři stavovští žádali Maxmiliana o zadržený
žold, nebo alespoň o dovolení, aby si jej směli nahradit pleněním; on jim však pod
trestem smrti poručil ihned opustit město.

KořistPraze nastaly zlé dni..Byloť tam uschovano mnoho jmění, jež se stalo vítanou ko
"Mz'l'řistí nevázaného žoldnéřstva, a. pražská. chasa vyzrazovala za podíl na lupu tajné

skrýše. Bylo na př. vyslíděno 17 beden zlatých a stříbrných nádob, jež patřily Vi
lému z Lobkovic, a 70 tisíc tolarů v domě Berky z Dubé. Žoldnéřům se toho přece
jen dostalo, když ne vlastním, tedy cizím. Náklad vozů byl rozchvécen, domy vy
bíjeny, lidé odírání. Císaři poslal Maxmilian bednu se zemskými privilejemi &také
majestát, jako nejmakavější důkazy vítězství. Ligistické vojsko kleslo válečnými
útrapami na polovici. Vévoda opustil Prahu 17. listopadu s bohatou kořistí, vezenou
na 1500 vozech. Nejcennější byly předměty z Rudolfových sbírek, hlavně obrazy,
jež jsou dosud chloubou mnichovských museí. Štíhlý sloup Neposkvrněné Panny na
mnichovském náměstí dosud připomíná.vítězství, kterým vévoda bavorský vyhnal
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z Čech svého kalvínského příbuzného. Císařskévojsko pod Buquoyem prý si z Prahy
odvéželo kořist v ceně dvou milionů tolarů. Valdštejn, jenž nebyl cizinec, ale syn
naroda, vymohl na Žatci a Slaném kromě peněžních platů 700 sudů vína.
Když Buquoy vtrhl v prosinci na Moravu, otevřela mu všechna města brany bez
sebe menší znamky odporu. Kurňřt saský dobyl v říjnu r. 1620Budyšína a jedná.
ním pohnul lužické i slezské stavy, že se podrobily Ferdinandovi, ale tak zvaným
„akordem“ jim zajistil platnost majestátu. Delší dobu se držely Bedřichovyposádky
v Plzni, Jindřichově Hradci, Třeboni,na Karlštejně, Táboře, Orlíku; až do jara r. 1622
vzdoroval Zvíkov.
Vídeňský dvůr nabyl úplné jistoty o velkém vítězství teprve dne 23. listopadu. Fer- Odem
dinand ustřihl od majestátu císařskoupečeť a uvrhl ji do ohně, čímž byla jeho plat- ““*““
nost pro české království zrušena. Majestat (převezeny po převratě z Vídně do Pra
hy) je rozříznut. Též to asi udělal Ferdinand v hněvu proti nenáviděné víře, jejíž
svobodu zaručoval. Kompaktata zavrhli sami Čechové, majestát jim byl násilím vy
rvan a pohozen.
Katolické duchovenstvo i daleko za hranicemi tušilo velký dosah Ferdinandova ví
tězství a oslavovalo je veřejnými průvody a chvalozpěvy. Strakonický obraz Matky
Boží od Maxmiliana a Ferdinanda bohatě ozdobený, od Ferdinanda i zlatou koru
nou, byl poslán do Říma &umístěn v kostele karmelitském. Na Bílé hořebyla r. 1628
vystavěna kaple, r. 1708 byla rozšířena v kostelík &obehnána ambitem a nazvána
Sancta Marie.de Victoria. Na oltáři se tam dosud chova kopie strakonického obrazu,
k němuž věřící putovali až do panování Josefa II. Nějakou dobu 11této svatyně
přebývali servité. Původní obraz v Římě propadl v minulém století připožáru zkáze.
Dominik, general karmelitského řadu, si vyžádal r. 1624od císařekostel Nejsv. Tro
jice, jejž si němečtí luteráni vystavěli na Menším Městě. Karmelit-am“jej rozšířili a
zasvětili rovněž Panně Marii Vítězné. Více však proslul úctou Pražského J ezulatka.

HRDBLNI SOUDY.

Reversem z 13. listopadu vyslovilo 201 českých pánů lítost nad tím, že se zdvihli
proti pravému králi a slibovali poslušnost. Netřeba dodavat, že toto jednaní nebylo
příliš rytířské. Když četl Palacký originál tohoto reversu v roudnickém archivu a
na něm podpisy pana z Říčan, z Roupova, Harantův, Budovcův, byl nemalo pohnut
a vyslovil přání, aby tato listina byla pečlivěuschována a světu zůstala utajena.'5)
Mladý Thurn, jenž jako Horatius Cocles chtěl hájit proti nepříteli most, šel za ně—
kolik dní do Vídně prosit císaře o milost; ovšem marně. Šťastnější byli Anhaltové,
kteří si oba znovu získali císařovu přízeň. V rukou takových lidí byly osudy české
země!

V císařověokolí bylo rozhodnuto, že přední vinníci budou potrestáni na hrdle. Třicet
hlavních se moudře spasilo útěkem &.jejich jména, Thurnovo na prvním místě, byla
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od kata přibita na šibenice všech tří pražských měst.") Ostatní zůstali v slepé dů—
věře doma, ač byli v poslední chvíli varování Tillym, jenž náhodou dlel v Praze a
chtěl tak zachránit čest vévody bavorského, jenž direktorům slíbil, že jejich života
bude ušetřeno. Teprve 20.února, tedy víc než čtvrt roku po bitvě, byli zatčeni a po
staveni před mimořádný soud. Jeho předsedou byl Karel Lichtenštejn, přísedícími
pani čeští a rakouští. Slavata a Martinic účast na tomto soudu odepřeli,aby se ne
zdálo, že se na dřívějších odpůrcích mstí. Ohromení vězňové obrátili se prosebným
listem na kurfiřta saského, aby jim vymohl u císařeprominutí jejich „zločinů“. Od
pověď ze Saska byla přímozdrcující. Kurfiřt, ochránce všech luteránů, zajal v květnu
na Frýdlantě Ondřeje Sohlicka, jenž prchal za hranice, a poslal jej do Prahy, aby
byl jako rebel od císaře potrestán. Ondřej Sehlick nejvíce usiloval o uvedení Jana
Jiřího na český trůn, a kurňřt se svému horlivému straniku odměnil. Pomohl mu na
staroměstské lešení a Schlickova hlava padla první pod katovou sekyrou. Dějiny ne
jsou pohadka, a naděje skládané na lidi byly sotva kdy zklamany trpčeji.
Rozsudek smrti byl vynesen nad 33 vinníky. Podobný soud, zasedající na Moravě,
odsoudil k ztrátě hrdla 20 osob, hlavně tamních direktorů. Přímluvou kardinála
Dietrichštejna, jenž soudu předsedal, a Karla Žerotína, byl všem Moravanům trest
smrti proměněn ve vězení. V Čechách však, v ohnisku vzpoury a válečného po
žáru, omilostnil císař jen pět osob, mezi nimi Viléma z Lobkovic. Martin Friiwein,
přistěhovalý nedlouho předtím do Prahy z Horní Falce, skočil s Bílé věže do pří
kopu a zabil se.
Císař byl prost krutosti a osobní msty. Tento přísný trest měl v českém panstvu
utlumit tradiční sklony k vzpouře a rebelii, zlomit v něm ducha vzdoru a neposluš
nosti. Stěží najdeme v našich dějinách panovníka, proti němuž by české panstvo
nebylo povstalo. Rovněž ono okázalé theatrální vyvěšení 12 hlav mělo plnit spasi—
telnou bazní a hasit v srdcích doutnající troud odboje. A ač popravení tolika osob,
ponejvíce bezvýznamných měšťanů, se právem zda příkrým a zbytečným, přece
oněch 12 příšerných hlav neodstrašilo Valdštejna a jeho společníků od snování no
vých piklů a zrady. Nešlo o ukojení osobní msty, nýbrž o zlomení systému. Kdyby
byl českým pánům ohnul tím způsobem tvrdou šíji Přemysl Otakar II. nebo Vac—
lav IV., nebo Jiří, nikdo by se proto nehoršil; poněvadž je však takto zkrotil pa
novník cizího původu, ozývá. se pochopitelně uražená. narodni hrdostuHistorikům,
kteří jako Tomek a Rezek se odvážili mluvit o prospěšnosti „řezu“ k utužení panov
nické moci, se vytýká. brutalnost. Popravení pani jsou navlas podobní nešťastnému
kazateli betlemskému. Chtělit' stejně jako on vtlačit národ na novou dějinnou dráhu,
při tom však bylo jejich myšlení tak nejisté a mlhavé, že se neuměli postarat ani
o svou vlastní bezpečnost. Onen šel ven za hranice jako slepý do jámy, tito naopak
čekali doma nehybně pod Damoklovým mečem, až se utrhl a zranil jim šíje. Otřásti
mocí Habsburků do samých základů, zatopit jejich državy zátopou požárů a krve,
a při tom doufat v odpuštění a milost, znamena podceňovat dosah svého jednání.
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Před Staroměstskou radnicí bylo postaveno lešení, potažené černým sulmem. Na něm stál kříž,
po straně byla pavlač pro přísedícíkomisaře. Odsouzeným bylo dovoleno rozloučit se s příbuz
nými a přijmout náboženskou útěchu od luteránských duchovních; bratrským přístup k věz
ňům dovolen nebyl. Jan Rosacius, farář u sv. Mikuláše na Starém Městě, dodával mysli
chům. David Lippach, kazatel u sv. Salvatora, Němcům. Pozdě večer byli dopraveni z hradu
a jiných vězení na radnici, a 21. června v pondělí časně ráno ohlašovala rána z děla začátek
exekuce. Brány byly zavřeny, lešení bylo obstoupeno Valdštejnovým plukem &celé posádka
v městě byla pohotově k udržování klidu, poněvadž v pražském obyvatelstvu ustoupil dřívější
hněv proti direktorům soustrasti s jejich tragickým osudem. Po celou dobu poprav se troubilo
a bubnovalo, aby lid neslyšel, co odsouzení mluví.
1. První byl přiveden na lešení Jáchym Ondřej Schlick, direktor, hlava německých luteránů,
provázený čtyřmi německými predikunty. Vykonal ln-étkou pobožnost před křížem, položil hla
vu na špalek, kat se nepozorovaně přiblížilzezadu &jedinou ranou jej stal. Pak mu byla uťata
pravá, ruka. Vystoupila šest zakukloných mužů, zabalili tělo do sukna a snesli je pod lešení.
Bylo prostřeno nové sukne a kat i zakuklení pomocníci zmizeli. Pobožnost před křížem vyko
nali všichni odsouzení, někteří padli v hlubokém pohnutí i na tvář.
2. Druhý byl Václav Budovec, direktor, za bojů o majestát mluvčí českých nekatolíků, nyní
již stařec 74letý. On jediný nebyl provázen žádným duchovním.
3. Kryštof Harant z Polžic, od svého třináctého roku společníkFerdinandův, jejž provázel i na
cestách po Italii. R. 1598podnikl cestu do Orientu, zvláště do Sv. země, jejíž popis je zachován.
Teprve r. 1618 se stal ze zištnosti luteranem a přidal se k povstalcům &.jako velitel zemské
hotovosti střílel do oken císařského hradu. Své choti však nedůvéřoval &napomínal ji, ať zů
stane věrna nové víře a syny nedává, na výchovu do kolejí. Ta se však do církve vratila &pro
vdala se za Heřmana Černína. z Chudenic. Rod Harantův 'vyhasl r. 1728.
4. Kašpar Kaplíř ze Sulevic, direktor, první ze stavu rytířského, stařeček 861etý a povídavý.
Je krutostí takové starce popravovat zrovna jako nemoudrostí volit'je do revolučnívlády, v níž
nemohou pranic pořídit. Takoví lidé sedí nejlíp v pokoji doma.na svém zámku.
5. Prokop Dvořccký u Olbramovic, direktor.
6. Bedřich z Bílé, direktor„ ' _,od J ' ' "L ' '—' '
7. Ota, z Losu, direktor, byl sťat a jeho tělo za městem čtvrceno.
8. Diviš Černín z Chudenic, hradní hejtman, přidal se k povstalcům a.přijal od Bedřicha úřad
zemského soudce. Když byl přiveden na lešení, vzdálil se Heřman Černín, jeho bratr, jeden
z přísedících komisařů. Diviš Černín byl jediný katolík mezi odsouzenými; na popraviště jej
provázeli dva. jesuité. Císařmu milost nedal, aby ukázal, že trcsce velezradu bez rozdílu víry.
9. Vilém Konecchlumský, direktor.
10. Bohuslav z Michalovic, direktor.
Po třech pánech a sedmi rytířích bylo popraveno 17, skoro vesměs bezvýznamných měšťanů.
Nejznámějším z nich je Jan Jcsscnius, jehož otec se vystěhoval z Jasenové na Slovensku do
Vratislavě. Jan byl osobním lékařem císaře Rudolfa, r. 1616byl rektorem Karolina a zanechal
řadu latinských spisů. Provedl v Praze r. 1600 pro pobavení hostí první anatomii, rozřezav
viselce, darovaného od Staroměstských, ale na universitě nepřednášel,"') poněvadž Karlova
upadla universita medicínské fakulty neměla. Za povstání se dal užíti k různým poselstvím,
přemlouval též uherské stavy, aby nevolili Ferdinanda za krále. Nejdřívmu byl vyříznut jazyk,
pak byl stat a za.městem čtvrcen. Tři z měšťanů byli oběšeni.
Těla popravených byla vydána příbuzným k pohřbení; 12 hlav bylo vyvěšeno v drátěných ko
ších na staroměstské věži mostecké, odkud strašily deset let. Popravu vykonal staroměstský
kat Jan Mydla- za čtyři hodiny a použil čtyř mečů. Druhého dne byl obecní sluha Mikuláš
Diviš na dvě hodiny přibit za jazyk k šibenici, poněvadž vítal krále Bedřicha &blahopřáním
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vyprovázel. Jiní byli mrskáni metlami. Bedřich z Tiefenbachu, vůdce moravského vojska. se
léčilve Švýcarsku, byl však vydán arciknížeti Leopoldovi a bez vědomí císařovasťat v Inšpruku
28. května 1621.

Mezi popravenými bylo několik Němců: Schlick, Bedřich z Bílé, Riippel, Hauen
schild, Kober. Bylo by jich zjištěno asi víc, ale všechny protokoly se nedochovaly.
Německy před soudem vypovídali: Kaplíř, Ota z Losu &.Bohuslav z Michalovic. Je
senský (J essenius) se narodil ve Vratislavi, byl vychován v Němcích, česky neuměl,")
na svůj rozsudek se podepsal německy a na popraviště se dal provázeti německými
pastory. Schliok pocházel z rodiny, jež poněmčila značný kus západních Čech.
Část naroda ctí nešťastné pány jako mučedníky, ale raději by je etili jako hrdiny,
kteří by byli s mečem v ruce padli na Bílé hoře. Než ani jeden z nich tam nebojoval,
ač ti, kteří zvedají prapor vzpoury, dávají na předním místě své vlastní hrdlo v sázku.
Denis nazývá, jejich jednaní zločinnou lehkomyslností.")

KONFISKA GE.

JsiichTěžším trestem, jenž stavy stihl, byla rozsáhlá koníiskace jejich zboží. Oni vhodili
“M"“ smolný věnec na střechu střední Evropy, a čím více se válečný požár rozmáhal, tím

hlouběji se zarýval konfiskaěni šroub do těla nešťastných původců třicetileté války.
„Přemožení,“ píše Gindely,'0“) „neměli prava stěžovati si, že je stihl osud úplně ne
zasloužený ; bylot' jim odplaceno, co byli sami konali . . . Zabavili církevní jmění a sou
kromý majetek jednotlivých šlechticů, kteréžto opatření veřejnýmblahem ospravedl
ňovali; nemůže se proto míti za zlé ani odpůrcům jejich, pakli při vhodné příležitosti
podobným důvodem se zastírali, zvláště když nesmírné výlohy zápasu nemohly býti
jinače uhrazeny, nežli '— " " *'U'—jší“ ' ' “ Podobně se vyslovuje Pekař: 101)
„Za povstání užili sami tohoto trestu vydatně proti svým domácímodpůrcům a vítěz
ovšem se nerozpakoval je napodobiti. Valka stala krále hrozně peníze; co bylo bliž
šího, než užíti k vyrovnání výdajů válečných a k odměně věrných rozsáhlého pozem
kového majetku české šlechty?“

JeiídlR. 1622 byla zřízena zvláštní komise, jejímž předsedou byl zemský spravce Karel
"““"“ Lichtenštejn, a současně bylo ustaveno konsorcium k vydávání lehčí mince. Jeho

předními členy byli pražský Israelita Bassevi, opět Lichtenštejn a Valdštejn. V Če
chách bylo tehdy asi 1400šlechticů; někteří měli pouhý titul a šlechtických panství
bylo asi 1300. Všeho trestu zproštěno bylo 580 šlechticů, poněvadž se stali katolíky
nebo jimi byli. 112šlechticů zůstalo v držení svých statků, ale jako manové, povinní
královské komořezvláštními poplatky. 215 bylo odsouzeno k ztrátě třetiny, 128polo
viny, 45 dvou třetin, 166všeho zbožím) Osudně bylo, že obyčejněbyl prodán statek
celý, ovšem pod cenou, &příslušný díl byl majiteli vracen v penězích. V nejednom
případězůstala královská komora i tyto částky dlužna dlouhou řadu let. Byla trestá
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na i královské města, a to celé obce i jednotliví měšťané. Pro útrapy válečné nebo pro
rychlé přestoupení ke katolictví císařněkterým městům statky vratil.
Tento ohromný přesun jmění se neobešel bez zpronevěr. Císařbyl špatný hospodář,
úředníkům svým slepě důvěřoval a královská komora utrpěla velké škody. Císařpů
vodně nabízel provedení konňskací Maxmiliánovi Bavorskému; ten však tak odpo
vědný úkol nepřijal. Tehdy rozmnožili Lichtenštejnové své jmění, již předtím značné.
Syn místodržícího Karel Eusebius zbudoval v Lednici nádherný zámek, ale králov
skému fisku měl hradit 10milionů zlatých. Valdštejn, jenž skoupil asi desetinu statků
v Čechách zkonňskovaných, dal císaři r. 1625 dobrovolně jako náhradu 200.000 zla
tých a hrozící soud dovedl od sebe odvrátit.“i') Dědic Michny z Vacínova byl odsou
zen k néhradě tří milionů. Stíhání podvodů se táhlo až do dob Leopoldových. Mnoho
koupila Magdalena Trčková, Polyxena z Lobkovic, Heřman Černín, Pavel Michna,
Vilém Vřesovec, Jaroslav Martinic. Slavata, jenž ke konfiskacím radil, koupil za
plnou cenu jen Košumberk, aby jej udržel svému rodu.
Česká.hierarchie žádala, aby byly církvi vráceny statky, jež jí byly uloupeny během
posledních dvou století. České úřady se postaraly, aby jí vše vráceno nebylo, ale do
stala dost. Rozpadlé kláštery začalypovstávat z trosek a probouzet se k životu, vznik
la řada nových jesuitských kolejí, jimž byla též část těchto statků přiřčena.J esuitům
se vytýká, že polovici jmění, jež v Čechách měli, přijaliod Ferdinanda II. Na to třeba
odpovědět, že církev nežádala cizí, nýbrž jen své, jen to, co jí bylo od husitů a prote
stantů uloupeno. Jesuité vystavěli z těchto statků školní budovy, jichž stat dosud
užívá.k veřejným účelům a bude ještě dlouho užívat. Zbudovalí z nich nádherné obrá.
my, jež jsou dosud chloubou země, a vyživili z nich mnoho tisíc chudých žáků. Žádný
člen z nich neobohatil ani scbc ani nikoho ze svých příbuzných. Naopak nejeden člen
věnoval své jmění na církevní &kulturní účely. Šteyer založil ze svých peněz „Dědic
tví svatováclavsk “, Stepling klementinskou hvězdárnu a první meteorologickousta
nici, a dědictví hr. Václava Kolovrata bylo věnováno na stavbu svatomikulášského
chrámu. Když byl řád r. 1773 zrušen, byl z jeho jmění zřízenstudijní fond, sloužící
dale školským účelům.

Tyto beztoho smutné události se v populárním tisku zlomyslněpřekrucují nepravdivým tvrze
ním, že císař ochudil českou šlechtu a jejími statky obohatil oizéky; rozdmychévú se tím jen
hněv a nenávist proti vítězné katolické straně. Při tom se pisatelé vyhýbají přesným údajům
&používají výrazů velmi všeobecných. na př. že byly zkonfiskovány dvě třetiny nebo dokonce
tři čtvrtiny země. Teprve cizinec, Francouz Denia, si dal práci ».vyšetřil, kolik cizinců císař po
Bílé hoře vskutku do Čech přivedl. Píšet doslovně takto: „Z této doby pochází bohatství Bu
quoyů, Claryův de Riva, Aldringenů, Trautmansdorfů, Metternichů, Marradnsů, Verdugův a
dvaceti jiných, jichž jméno samo hlásá, jakého jsou původu."u) Císařtedy obdaroval a do země
uvedl 27 cizinců, hlavně důstojníků, jimž těmi statky zaplatil vojenské pohledavky.
Když popřevratový „zůbor“ byl ospravedlňovali též tvnením, že národ mstí pobělohorské křiv—
dy. cítil se profesor Pekař povinen proti tomu jménem dějepisné vědy se ozvat a v díle „Omyly
a nebezpečí pozemkové reformy“ píše výslovně takto: „Statky zkonfiskované po Bílé hoře
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většinou skoupila nebo i dílem darem dostala česká šlechta, šlechta ze starých dobře českých
rodů... J en menší díl byl darován cele neb zčásti ústavům církevním, nebo důstojníkům vo
lemem-“"“)
Přihlědnemc-livšak k věci blíže, najdeme na ní ještě jiný háček. Těch 27 cizinců nebylo oboha
ceno vesměs na účet rozených Čechů. Buquoy arci vystřídal na Nových Hradech &kníže Eggen
berk na Orlíku Petra ze Švamberka, direktora, jenž za války zemřel.Ale Mmadas vystřídal
na Malé Vožici velmi bohatého pána z Iň'iníkirchen, strádajícího ve vězení na Zbiroze, Verdugo
na Doupově se stal dědicem uprchlého Jana Schlicka, Pappenhcim zaujal v Mladé Boleslavi a
na Kosmonosích místo Hohenlohcvo, Aldringen vystřídal Steinsdorfa, Metternich Zedvitze,
Della Porta Perglera, Clary de Riva Steinbacha, Taxis Ferstorfa, Trautmannsdcrf Schimtino
gera, Courier Kelbla. de Enso Rebitzera, Kronberg Schůtze, Hybner Neumayera atd. Tedy
v mnohých případech Němci ustoupili Románům neb jiným Němcům.
A věc ta má ještě jeden vroubck. Nejeden statek, ba velká, rozlehlá panství, z nichž prchli
nebo byli sehnání Němci-luteráni, dostala se do rukou rodů českých. Velká panství Neydek, jež
patřilo Schlickům, koupil Heřman Černín, Fictumův anéřov na Žatecku Martinic, Gryspe
kovu Nelahozeves Polyxena z Lobkovic, Hochhauserův Eisenberk na Žatccku Vilémw. Lob
kovic, nemluvě o Valdštejnovi, jenž skoupil ,ěeský sever, zvlášť rozlehlá lesní panství Frýdlant
&Liberec, jejichž majitel Rocdcm prchl jako psanec za hranice. Těchto případů by bylo možno
zjistit podle Bílkových konfiskací ještě více. Pekař praví, že v nejednom případě posadila Bílá
hora českéhopěna tam, kde byl dřív Němec.“') a že koníiskacemi nebyl tak postižen střed země
jako okraje, zejména sever,“") tedy kraje osídlené německou šlechtou.

Na Moravě dopadla konfiskace značně mírněji než v Čechách. Ze 280 šlechtických
statků tam bylo zčásti nebo cele konfiskováno asi 100.Cizincůbylo na Moravu uve
deno 15-20,hlavně generálů, jimž císařzaplatil zkonňskovaným zbožím své dluhy za
najímáni a vydržování pluků (Brenner, Collalto, Magni, Croy, Schmidt, Kratzer a j.).
Poměrně bylo na Moravu uvedeno cizinců více než do Čech.
Druhá. část zkonfiskovaných statků byla. skoupena nebo darem dana domácí šlechtě
a církevním ústavům. Největšími boháči se na Moravěstali Lichtenštejnové, rod uve
dený k nám již od Přemysla Otakara 11. Karel Lichtenštejn nabyl královskou přízní
r. 1613 Opavska.,r. 1623Krnovska, odňatého pro vzpouru Janu, markrabí branibor
skému. Vůdcem povstalců na Moravě byl Velen Žerotín, pán na Mor. Třebové, Zá
březea Břeclavi. Severomoravská panství byla také darována Lichtenštejnovi, Břec
lav, odhadnutá. na 195.000tolarů, připadla hraběnce z Meggau, jíž Velen dlužil 190ti
síc tolarů. Roku 1636koupili i toto panství Lichtenštejnové. Několik panství koupil
kardinál Dietrichštejn. Bystřici pod Hostýnem, Prusinovice, vzaté Václavu Bítovské
mu, pak Dřevohostice,cdňaté Janu Skrbenskému, dostal Zdeněk Lobkovic, Hroto
vice hr. Jiří Náchod atd.““s)
Během dějin došlo u nás několiln'át k velkým přesunůmmajetkovým: zaválek husit
ských, po Bílé hořea po přcvratě na začátku republiky. Bude jednou zajímavé srov
nat tyto přesuny v jejich rozsahu, pohnutkách &provedení. Ukáže se, že po Bílé hoře
přece byla. otevřena spasná brána pro ty, kteří chtěli své jmění zachránit; 580 pánů
bylo všech trestů zproštěno,poněvadž sekatolíky stali nebo jimi byli. Konrád z Vech
ty &jeptišky teplické se přihlásili k čtyřem pražským článkům, a přece byli 0 vše
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obráni a sotva jim byl šat na těle ponechán. Hrabě Líitzow, pán na.Žampachu a.Vam
berce, působil za světové války v Anglii ve prospěch české samostatnosti, a přesto
nebyly jeho statky ušetřeny záboru. Nikdo nechť oněm 580pánům nevytýká nečest
né smýšlení. J estližc se nikdo nehorší nad šlechtou husitskou, jež se přihlásila ke
kalichu a při tom uchvátila kus zboží cizího,pak dlužno býti shovívavým k oné šlech
tě pobělohorské, jež se zřekla cizího luterství, aby zachránila své jmění vlastní.

EMIGRA. CE.

Asi 300-350 šlechtických osob opustilo po Bílé hoře Čechy. Někteří prchali před tres
tem smrti, ostatní odešli pro náboženství, nechtíce se státi katolíky. Kdo přečte Bíl
kovy dějiny konňskeoí, nemálo se diví, jak mnoho bylo mezi těmito „českými“ emig—
ranty Němců.

Němci byli předně dvořané vyhnaného Bedřicha a jeho vojevůdcové Anhalt, Thurn, Hohenlohe
&příbuzní zemřelého Colony z Felsu. Což jiného byli uprchli členové rytířských rodin: z Berbie
doríu. Eisen z Lehrberg'u, Elbcgncr z Unter-Schóníeldu, Friiwcin. Grysbck z Grysbechu, z Bů
nau, vládnoucích rozsáhlými statky na Děčínsku, jež skoupili Thunové. Co byli dále Hoffmann
z Miinchhofenu, Gerstorf z Gerstoríu, Globner z Globna, Habsberger z Habsbergu, Hochhauser
z Hochhausu, Haslauer z Haslova. Hofer z Lobenštejna, Kelbich z Ostrychu, Kirchmayer zReich
wic, tři Lamingerové z Albemeuthu? Všichni čtyři Lamingerové se zúčastnili vzpoury &byli
těžce trestáni; jména dvou byla přibita na šibenici, čtvrtý, Vilém, dostal milost &zachraňoval
rodové jmění. Jeho syn Maxmilián smutně proslul jako trýznitel Chodů. Lamingery neuvedl do
Čech císař, ti tam byli již před Bílou horou, naopak císař tři vyhnal & dva z nich stěží ušli
katovi. Dále se vystěhovali z Čech členové rodin: Lang z Langenfelsu, Langenbruck z Langen
brucku, Můllncr z Miillhausu, Opperstorf z Opperstorfu, Pergler z Perglasu, Běrenklau z Schán
reuthu, Píefferkorn z Ottopachu, von Rocdern, Rauscndori' zc Sprcmberku, Rabenhaupt ze
Suché, Rosenhagen z Janovic, Satner z Drahonic, Schwoll, Winkler z Heimfelsu, Steinbach,
Somerfeld, Zcidlitz, Zygcl atd.

Pekař výslovně píše, že v paradoxním skříženísouvislostí musila to být Bílá hora, aby
s nepodajnými ve vířeČechy vypudila za hranice množství Němcům) Týž autor do
dává, že kdyby bylo šlo pouze o šlechtu, které, v prvních letech po Bílé hoře nabyla
inkolátu v Čechách, byla by snad přece podlehla dříve nebo později národně české
mu, ještě přirozeně silnému prostředí prvé pobělohorské šlechtické generace; příliv
její byl beztoho z velké části vyrovnán úbytkem luterské šlechty německém) - Po—
dobně píšei Sedláček, že po konfiskacích pobělohorských byla šlechta ohromnou vět
šinou tak česká„že by byla ještě mohla udržet faktické panství českéhojazyka, neboť
přírůstek Němců, kteří se v letech 1622-6 zakoupili v Čechách, byl téměř vyvážen
úbytkem jiných, kteří byli koníiskacemi zbaveni svých statků.“l) Tedy mezi „čes
kými“ emigranty bylo dosti Němců, &nesporná. pravda je, že císařjich vyhnal z Čech
asi trojnásob více, než bylo oněch cizinců, jež do Čech uvedl. - Též se poukazuje vždy
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jen na to, co emigranti v Čechách zanechali, ale přehlíží se, co ze své vlasti odvezli,
&že nejeden za nepřátelských vpádů naloupil v Čechách víc, než tam zanechal.
Zrušení majestátu mělo za následek, že se z Čech vystěhovalo i mnoho rodin měšťan

' ských. Je-li pravdivý Slavatův údaj, že odešlo za hranice 30.000 rodin, ubylo tím
městského obyvatelstva asi o pětinu. K tomu třeba předně podotknout, že kdyby
každá tato rodina byla poslala na Bílou horu aspoň po jednom bojovníků, byli by
emigranti postavili vojsko četnější než byla celá.císařská armáda. Oni však podle po
věsti raději skrápěli růžový palouček slzami než Bílou horu krví. - Podíváme-li se
těmto emigrantům z českých měst do tváře, zjistíme totéž, co jsme viděli na emigraci
šlechtické, že totiž značný díl mezi nimi tvořili Němci. „Z Prahy na. př.,“ píše Pe
kař,:m) „se vystěhovalo v letech 1624-7pro náboženství na 400 rodin měšťanských;
lze tvrditi, že dobrá polovina byli Němci; mezi 19 nejbohatšími mají česká jména
nanejvýš dva nebo tři. Z českých emigrantů nejeden odpuzen cizinou a zachvácen
steskem po vlasti, se vrátil; Němec za hranicemi zůstal, protože se vrawl z Čech
do staré vlasti.“
Velmi usnadněné bylo stěhování obyvatelstvu z pohraničních městeček německých,
poněvadž měli na hranice jen několik kroků. Roku 1648exulanti chebští, počtem 500,
žádali, aby jim, jakožto obyvatelům města říšskéhobyl vrácen majetek, povolen ná
vrat a svoboda vyznání augšpurskéhom) Hned r. 1622byli vypuzeni z jižní Moravy
novokřtěnci (anabaptistó, habáni), vesměsNěmci. J ejich počet se odhaduje na 20.000.
Jon 10.000 se jich obrátilo, ostatní se vystěhovali na Slovensko, do Sibiňska a Ru
munska.“4) Byli tam sice trpěni, ale říšský sněm uherský jim r. 1635opětování křtu
zakázal pod pokutou 500 tolarůJ—u)Mnoho se jich usadilo ve Vel. Levárech. Část
jich tam od vídeňských jesuitů byla přivedena k rozumu, a ti se časem poslovenštili.
Zatmelí odešli za Josefa II. dále na východ - na Ukrajinu a konečnědo Ameriky.
V nejedncm případěbyl emigrantům náboženský útisk jen pláštěm pohnutek povahy
hospodářské. Uznává se to dosti všeobecně.11') Kadaňští měšťané, kteří odešli za
hranice, byli skoro všichni silně zadlužení. Selští poddaní doufali, že vystěhováním
nabudou svobody. Město Chomutov se r. 1626 celé přiznalo ke katolické víře, a jen
12 osob opustilo pro víru zemi; přes to tam bylo r. 1664 obydleno jen 139 měšťan
ských domů, kdežto r. 1609 jich bylo obydleno 545.117)
Též tak zvaní „moravští bratři“, usazení teprve později (1722)od hraběte Zinzendor
fa v Herrnhutě, byli němečtí sedláci z Kravařska. Vydávali se za tajné příslušníky
Českých bratří. Vpravdě neměli nic společného ani s češstvím ani s bratrstvím, byli
to Němci dotčení pietismem pronikajícím tam z Těšínska."0) - Tak lze chápati, proč
na Moravě, kde emigrace vůbec nebyla příliš velká, slovanský živel po odchodu ně
meckých protestantů přirozeným silným vzrůstem nabýval půdy předtím ztra
cenám) r
Bratří opouštěli Čechy a Moravu po vydání Obnoveného zřízení zemského (1627) a' '"
uchýlili se na Slovensko, do Slez a Polska. Roku 1633 prosila Jednota v Anglii a
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v Holandsku o podporu pro své členy - 100kněží, jiných pak exulantů okolo 4.000.“0)
Tolik asi Bratří opustilo vlast. Usazovali se v nevelikých hloučcích v Púchově, Ska
lici a jinde. V Pezinku se r. 1667narodil nejznamenitější bratrský exulant na Sloven—
sku, malířa portretista Jan Kupecký. Dosti jich také odešlona Moravu, kde některé
vrchnosti, na př. v Třebíči,po řadu let dopřávaly predikantům úkrytu."l)
Luterani se uchýlili do Lužice, Saska &Braniborska, ač měli volnou cestu na Sloven—
sko; ale luterstvím v nich byl národní cit valně ohlušen, že davali přednost Německu.
Založili tam několik osad, na př. Rixdorf u Berlína, museli se však vzdát všech nabo
ženských úchylek. Českou řeč si místy zachovali až do 18. století. Ponenáhlu však
všichni propadali osudu polabských Slovanů. Když jesuitští misionářipořádali r. 1745
poblíž zemských hranie misie, české i německé, přicházeli na české misie i potomci
českých emigrantů ze Saska a litovali, že ty misie nebyly zavedeny v Čechách dříve;
to by se jejich předkové jistě nebyli vystěhovali.m) Je to výmluvné svědectví, že
hlasatelé bludů jen svádějí a.klamou lehkověmý lid.

Význaěnímužové mezi emigranty byli Pavel Stránský, spisovatel díla Res publica Bohéma.,Skála
ze leře, autor Historie církevní, Karel az.Žerotín, jenž se sice stěhovat nemusil, ale uchýlil se
dobrovolně do Slezska, poněvadž nechtěl žít bez společnosti bratrských duchovních, kteří byli
vypuzeni. Spravoval však své statky na Moravě a zemřel na svém zámku v Přerově r. 1636.
Hlavní chloubou emigrantů je Jan Amos Kmnensky'.Na svém místě bude doloženo, že s exu
lanty se nevystěhovalo z naší vlasti ani školství, ani věda, ani umění, ani statečnost, ani ctnost,
naopak národ se povznesl po Bílé hoře. v době válečných strastí, na stupeň vzdělaní, e jakém
protestanté v době poměrného blahobytu neměli tušení. Vždyť vysoké učení Karlovo, aby byl
alespoň jeden doklad uveden, na něž husitství &protestantství dolehlo dusivě jak těžká,můra,
bylo hned po Bílé hoře vzkříšeno v celém rozsahu, a v rukou katolických dožilo se nového roz
květu a domehlo se v učeném světě evropském čestného místa, jehož slavné. jeho minulost vy
žadovala. S emigranty neodešel za hranice ani jediný sbor vysoké školy.
Komenský řídil obyčejnou latinskou školu v zapadlém, zněmčilémMeku, předtím v Přerově.
Narodil se r. 1692 v Uherském Brodě, vystudoval v Němcích, r. 1628 opustil vlast a usadil se
s bratrskou obcí v Polsku v Lešně. Jejich hostitel Bohuslav Leszczynsk'i se sice později stal
katolíkem, byl však k dřívějším souvěrcům shovívavý a dopřádal jim ve svém městečku při
střeší dale. Na všech svých cestách do Anglie (1641), do Švédska (1642), do Šaryšskéhe Potoku
(1050-54), jenž patřil sibiňskému knížeti Jiřímu II. Rakoczymu, hledal Komenský císaři ne
přátele a Bratřím zastánce. Reforma a správa škol byly záminkou a pláštěm politických inter
vencí."')
Neúnavně vybízel Švédy, Sasy, Francouze, Sedmihradce i Turky proti císaři, aby uvedli zpět
do Čech nebojovné Bratry a aby tam nedopustili úplně potlačit evangelické církve)“) Papež,
jenž před 200 lety vybízel křesťany, aby táhli do Čech zachránit ničené tam katolické nabo
ženství, je vykřičcn za nepřítele českého národa. Komenský a emigranti činili totéž. Vodili do
Čech všechny národy a neštítili se spojení ani s Turky. Naše vlast byla od nich ušlapana jako
mlat; ale poněvadž to bylo ve prospěch víry luterské a kalvínsko-bratrské, je přesto Komenský
s"emigranty prohlašovan za chloubu naroda.
W to strašně, ironie pro omezenéa naivní bohoslovíbratrské, vyehvalované jako vrchol křes
ťanské dokonalosti! Chelčický a bratr Řehoř zavrhli i obrannou valku jako něco hříšného, co
se příčípříkazům Kristovým, a poslední bratrský biskup i po vestfálském míru, kdy Evropa

299

Luuníní.

Význační
cmíoranti.

Kamnskú.

Smutná

Jednoty.



/
už byla třicetiletého ln-veprolitísyta, stoje za hranicemi své vlasti, neúnavně povzbuzoval evrop
ské panovníky, Turks. nevyjímaje, k další válce proti císaři!A kdyby se byl alespoň sám chopil
zbraně jako Plachý, nebo kdyby byl šel povzbudit bělohorské bojovníky! Ale Bratří bojovat
neuměli a nechtěli; oni posílali do boje jiné. sami jen lkali &.ronili slzy.
A jaký rozdíl mezi bratrem Řehořem, prvním, a Komenským, posledním biskupem Jednoty!
Řehoř žil jako mnich, věren evangelickým radám, Komenský, poslední „biskup“ hodné Jed
noty, byl třikrát ženat, po prvé ve Fulneku, v době povstání, a později jeětě dvakrát. Tak pro
saicky &všedně skončily ty vychvalované náboženské reformy husitsko-bratrskó a lutersko
kalvínské!

výmpolským hostitelům se čeští emigranti špatně odvděčili. Za války polsko-švédské otevřeli
. lsešenštínekatolíci Švédům-luteránům brány &Komenský vybízel lešenské protestanty &Němce

k boji proti Polákům-katolíkům a složilpanegyrik (chvalořeč)na švédského krále. Hněv Poláků
se obrátil proti Bratřím. Vévoda Opaliňský sice zahynul pod hradbami Lešna, měs-tavšak bylo
r. 1650přece dobyto. Ustupující Němci zapálili Lešno na několika místech a v jeho plamenech
vzal za své i Komenského „Poklad jazyka českého“. Tak líčí udalosti Poláci. Komenský se
uchýlil do Holandska a zemřel tam v Naardenu r. 1670.
Poslední bratrský biskup nenáviděl katolickou církev z hloubi duše. Hněv husitské &protes
tantské doby byl v něm nahromaděn a stupňovat: do té míry, že i ve spisech zapomíná obvyklé
slušnosti a. zahrnuje církev výrazy nejnevybranějšími. Po převratě pojmenovali svobodní zed
náři, nojzarytějěí to nepřátelé církve, svůj spolek „lóží Komenského“. Své velikosti však ne
dosáhl Komenský na poli náboženském ani politickém, nýbrž vychovatelském. Vydal celou řadu
spisů českých i latinských, z nichž nejdůležitější je Didaktika, původně česky psané, první
velký soustavný spis pedagogický, jež zaklad výchovy vidí ve zbožnosti. J anua linguarum (Bré
na jazyků) je návod k snadnému vyučování latiny. Z ostatních jeho spisů jsou nejznámější
Labyrint, Kšeft, Unum necessaríum.

OBNOVENÉ ZRIZB'NI ZBMSKB. (1627)

R.. 1627byla obnovena zastavené. působnost zemských sněmů a úřadů, ale podle Ob
noveného zřízení zemského, jímž byla. stavovská ústava. v podstatných kusech změ
něna ve prospěch královské moci. Do zemského sněmu byli zpět uvedeni arcibiskup
a preláti, &to jako nejpřednější stav. Královská města měla na sněmu jediný spo
lečný hlas. Pravomoc sněmu byla velmi omezena, ale nejdůležitější právo, povolo
vání berní, mu zůstalo. Od zemského soudu bylo se možno odvolat ke králi &.zemští
úředníci byli jmenováni ne doživotně, nýbrž jen na pět let, a přísahali pouze králi,
nikoliv též stavům. Inkolát neboli občansképrávo v Čecth uděloval též.sám král
bez sněmu. Český trůn se stal dědičným v habsburském rodě i po přeslici.Rudolfův
majestát byl zrušen a náboženství katolické bylo prohlášeno za jedině oprávněné
vyznání v zemi. U zemského soudu byla. připuštěna vedle češtiny jako úřední jazyk
i němčina. R. 1628 bylo podobné zřízenívydáno i pro Moravu. Obnoveným zřízením
se stal velký krok k absolutismu, jenž tehdy vítězil i jinde v Evropě. Samostatnost
českého státu však zůstala nedotčena. Všichni Habsburkové byli korunováni na
české krá-lo,mimo Josefa I. pro válečné nepokoje, ale s rostoucí mocí panovníkovou
rostla i váha. ústředních úřadů ve Vídni.
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Velmi se Ferdinandovi zazlívá, že uzákonil u zemskéhosoudu rovnoprávnost němčiny s češtinou;
stalo se to přes odpor českých rádců. Nem se však při tom zapomínati, že císař uzákoni1, co
stavové předtím skutkem provedli. R. 1618a 1619byla němčina vedle češtiny připuštěna i na
zemský sněm. jenž byl dotud rovněž výhradnou doménou češtiny.1“) Za revoluce se po prvé
důležité porady začínaly a končily nejen českou, ale i německou modlitbou a písní.
Česká kancelář pro země české koruny ve Vídni měla dvě expedice, českou a německou, osazené
příslušníky českého státu. Též soudy na pražském hradě byly vedeny a zapisovány česky i ně—
mocky/J") Češtiny se přestalo užívat při zemských deskách r. 1730.Přesto se obecně uznává, že
porážkou Bedřichovoubylo pronikání němectví do Čech podstatně oslabeno. Zrušením majestátu
byla nadobro zavřenavýpadní brána saská, jíž se do Čech nahmulo nejvíc německých osadníků.
Saské obyvatelstvo bylo úplně luteránské, &poněvadž ln-ál v Čechách žádného nekatolíka ne
trpěl, byl německý přílivz těchto stran trvalo zaražen. „Přodbělohorská,protestantská germani
sace," praví často jmenovaný autor, „šla po výtce zdola, postupujíc s luteránskými měšťanya
sedláky; proto byla daleko nebezpečnější.Pobělohorská germanisace postupovala. převahou sho
ra, uvádějíc do země cizí šlechtu,“m) jež byla sice původu ponejvíce románského, ale němčiny
užívala jako jazyka dorozumívacího.
Pohraniční pás německýponěkud mílil voláním kolonistů z jihích Němecdo krajů válkou vy—
lidněných. Bylo jimi obsazeno hlavně Chotěšovskoa Všeruby západně od Plzně. Němčina nabyla
v této době převahy ve Stříbře,Žatci (1661)a r. 1703v Litoměřicích. Od té doby zůstalo národ
nostní rozhraní v podstatě nezměněné. - Lze říci, že na Bílé hoře bojovali katoličtí J ihoněmci
proti protestantským Severoněmcům, &české dějiny zjišťují, které vítězství bylo pro národ
menším zlem.

OBNOVBNI KATOLICKÉHO NÁBOŽENSTVI

Události r. 1547 a 1618 Ferdinanda poučily, že jeho vláda není v Čechách zabezpe—
čena, dokud většina země vyznává jinou víru než on. A přecena českém království
mu nadmíru záleželo, nejen pro rozsah a bohatství jeho zemi, ale i pro jejich právní
postavení v německé říši. Český král byl prvním mezi světskými kurňřty. Kdyby se
v Čechách udržel král protestantský, byli by všichni čtyřisvětští kurňřti protestanté,
nabyli by v kurfiřtském kolegiu většiny &za císařeby sotva byl zvolen katolík. Habs
burkům bylo uhájení Čech totožným s uhájením císařskékoruny. A poněvadž lute
ráni a Bratří jejich panství v Čechách ohrožovali, bylo potlačení sekt pro Habsburky
příkazemstátní moudrosti. Trpěli tedy protestanty na Slovensku a v Uhrách, trpěli
je i ve Slezsku, ale netrpěli jich v dědičných zemích alpských a pak v Čechách, na
nichž tkvěla první kurfiřtská hodnost. Když vpadl Bedřich Pruský r. 1741 do Slez
ska, jež zůstalo do dvou třetin luteránským, byl tam od obyvatelstva vítán s velkým
jásotem. Když však vkročil do Čech, choval se k němu národ velmi nepřátelsky a
nenáviděl v něm cizího vetřelce. Habsburkové Slezsko ztratili, poněvadž se jim nepo
dařilo úplně tam vyhladit luterskou víru.
R. 1621 a 1622 byli z Čech i z Moravy vypověděni nekatoličtí duchovní a zakázány
nekatolické bohoslužby. Tato nařízení byla častěji obnovována, poněvadž dosti pre
dikantů se v zemi skrylo &živilo v obyvatelstvu odpor proti katolickým obřadům.
Saský kurfiřt, jenž netušil, jak dalece chce císařkořistit z vítězství, k němuž mu dopo

301

Zákon
jazykový.

Poutak!
důvody.

Vypinani
padem.



Škchta.

Města.

máhal, byl velmi roztrpčen zvlášť vypuzením německých pastorů a zavřením dvou
pražských kostelů, vystavěných tam i s jeho podporou pro německéluterány. Kolísa
jící Ferdinand však byl od neústupné strany katolické hnán na nastoupené dráze
vpřed a kurfiřtovi bylo odpověděno, že ani on netrpí v Sasku žádného katolíka. Vy
hnáním pastorů byla rekatolisace zpola provedena.
Královská komise, složená ze světských i duchovních osob, procházela kraje a svolá
vala především místní šlechtu. Některý z pánů, hlava komise, předložil shromáždě
n rm přání královo, aby se s ním srovnali ve víře. Kteří byli ochotni, bývali poučeni
od duchovních členů komise, vzdorovití bývali posíláni do Prahy k Jaroslavu Marti
m'ooví. Ten říkal, že jeho život při svržení do hradního příkopu“mu zachovaný, ne
patří jemu, nýbrž Bohu, a že jej chce vynaložit jen ke cti a chvále Boží. Po poučení
&domluvě nejvyššího hofmistra pak upouštěli od vzdoru a obyčejně v jesuitském
chrámu se vyznávali z hříchům)
Šlechta přilnula ke své starobylé víře upřímně a záhy v ní viděla součást své stavov
ské tradice jako ve svých erbech a titulech. Žádný ze šlechticů později neodpadl; sou—
visí to i s tím, že se jim dostává i pečlivějšíhovychování v náboženství. Česká šlechta
snadno zapomněla na husitskou a protestantskou dobu. Neměla co opustit a čeho
želet.

Nejvíce záleželo církevním i státním úřadům na obrácení Prahy. Řeholní klerus,
zvláště jesuité, kteří v té době v Praze kázali na devíti místech, ze světských duchov
ních zvláště kanovník J an Ctibor Kotva, vynaložili vše, aby nadchli mešťanstvo pro
starodávnou víru, tak dlouho tupenou. Nejprve se to podařilona Starém Městě.Ledy
předsudků se celeuvolnily r. 1628,ne bez velké zásluhy nejvyššího hofmistra hr. J aro
slava Martinice. Velký byl nával do klementinské koleje těch, kteří se chtěli dát po
učit ve víře, že členové řádu práci stěží zmáhali. Klerici vykládali skupinám hlavní
články víry ve školních třídách; dávali jim i katechismy, kněží pak je ve chrámě zpo
vídali. I dvanáct protestantských kazatelů se zřekloherese, a jejich veřejnéodsouzení
bludů nemálo přispělo k utvrzení nově obrácených. Též rektor Karolina Jan Kam—
panus Vodňanský se stal r. 1621katolíkem. Toho roku přijali členové klementinské
koleje v Praze i na venkově do církve 22.360 nekatolíků. R. 1623 dal Jan Kotva,
správce týnského chrámu, za noci jesuitskými chovanci snést s kostelního štítu palla
dium husitské Prahy - obrovský kalich a sochu krále Jiřího. Místo kalichu byla ve
výklenku umístěna socha Panny Marie. Emigrant Pavel Skála píše, že r. 1622„velmi
mnozí“ stoupenci České konfese (luteráni) se stali katolíky. Někteří z bázně, někteří
z přesvědčení, jiní ze zištnosti.129)
Ku podivu snadno se smířils novou vírou i Tábor, hnízdo nejrůznějších sekt od svého
začátku. Stavovská posádka se tam hájila po kapitulaci Prahy ještě celý rok, teprve
v listopadu r. 1621 se vzdala Marradasovi. Hned v lednu následujícího roku začali
dva jesuité měšťany vybízet k přijetí katolického náboženství s nenadálým úspě
chem. Císařměstu vrátil statky pro vzpouru mu odňaté, &nuntius Carafa prohlásil,
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že město Tábor, jež nejdéle císařivzdorovalo, ochotným přijetím katolické víry ostat
ní česká města předstihlom) Též Louny byly odvráceny od bludu během měsíce od
dvou jesuitů.m) Stránský je proto ve svém díle pokáral, že obratem ruky změnili
svou víru. Podobně též Příbram, Rudolfov a vůbec velká.většina jihočeských měste
ček se po dobrém zřekla bludů a vrátila se k starobylé víře. Bylyt' v jihozápadních
Čechách Budějovice a Plzeň vždy pilíři římské strany.
V řaděměst však narazily „vyšší rozkazy“ na pochopitelný odpor, tu větší, tam men—
ší, hlavně u řemeslnictva. Byli volání na radnici a od vládních komisařů vyzváni, aby
se se svým zeměpánem srovnali ve víře a aby se od přítomného duchovního člena ko
mise ihned dali poučit. Docházelo i k hádkám, vytáčkám, byly žádány a povolovány
odklady a znovu prodlužovány. Když důvody a domluvy nepomáhaly, bylo přikro—
čeno k donucovacím prostředkům. Nejostřejší byl, že bylo do městečka vloženo voj
sko a měšťané je musili živit. Jmenovitě do domů nejzarytějších, kteří jiné občany
ve vzdoru utvrzovali, bývalo ubytováno po 15-20vojácích. Účinek se brzy dostavil.
Majitel domu se buď vykázal potvrzením, že byl u zpovědi, t. j. že se stal katolíkem,
nebo se s rodinou vystěhoval; staly se případy, že příbytek i zapálil. K takové zoufa—
losti však úřady obyvatelstvo dohánět nechtěly, aby neubylo poplatníků. Po prvé
bylo použito vojska v Berouně (1625), pak v Kutné Hoře, MJ. Boleslavi, Kolíně,
Trutnově, Chomutově, Chebu, Litoměřicích, Hradci Králové, Vys. Mýtě, Kadani,
Prachaticích, Rokycanech, též na Malé Straně a jinde. Někde byli mluvčí nekatolíků
uvězněni. Několik dní samoty o vodě a chlebě zlomilo jejich odpor.
Na Moravě, jejíž politickou správou byl pověřenkardinál Dietrichštejn, bylo voláno
vojsko jen v řídkých případech. V Prostějově musilo chránit misionáře,na 14 dní byl
vložen oddíl mušketýrů do jedné vsi u Hranic. Někdy stačily prostředky mírnější:
odepření občanského práva, práva na živnosti, oddavků, církevního pohřbu, vězení
a půst, pokuty za nesvěcenísvátků a nezachovávání postu. Ony vojenské oddíly jsou
nazývány „lichtenštejnskými dragonádami“, ač to zpravidla bývalo vojsko pěší. Jako
reformační komisařv čeletěchto oddílů smutně proslul ŠpanělDonMartin Huerta, muž
prchlý, jenž někdy zatvrzelé kacířei vlastní rukou bil. Tak obrátil Domažlice, Žatec,
Nový Bydžov a Kutnou Horu. Ta byla ze všech měst nejzatvrzelejší a nejvíc utrpěla
emigrací. Z domácích pánů takovými pomocníky misionářů byli Pavel Michna z Va
cínova, Přibík Jeníček z Oujezda, Lev Libštejnský z Kolovrat a Vilém Vřesovec.
Marně se ohrazoval proti takovému zasahování státní moci do věcí náboženských
kardinál Harrach, nástupce Loheliův. Teprve koncem vlády Ferdinanda ]I. se od
vojenské pomoci upouštělo.
Venkovský lid se musil spíš či později srovnat ve víře se svou vrchností, ať již po
dobrém či po zlém. Historik Schmidl výslovně praví, že většina národa přála bludu
nikoliv ze zlé vůle, nýbrž z nevědomosti.m) Ale staleté předsudky se nedaly naráz
zlomit, o to se starali i prcdikanti, skrývající se po zemi. Neúnavní—misionáři se chá
pali díla na zarostlém úhoru znovu a znovu. Někdy nebylo radno, aby se bezbranný
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věrozvěst do lvové jámy odvážil a nejednou bylo třeba, aby jej vojenská hlídka chrá
nila proti násilí. Rozezlení sedláci rovenští ubodali P. Matěje Bumatého u Libúně a
jeho průvodce, chovance jičínské koleje Jana Rokytu, syna obráceného pastora z Tá
bora, po marném úsilí, zviklat jej ve víře, ubili a utopili ve stoce. - R. 1625 byl od
rozzuřenýchsedláků zabit Ota z Vartenberka, poslední člen starobylého českého ro
du. Zúčasth se vzpoury, prchl do Saska, přímluvou tamního kurfiřta došel milosti;
stal se katolíkem a snažil se obrátit i své poddané. Ota však zůstal čím byl dříve,

Radíkúln (
pom.

vam;
man!-inv.

».' „hlavou divokou a života rozmařilého“ a své poddané dřel nelítostně. Ti se vzbouřili,
dobyli jeho zámku v Markvarticích (u Č. Kamenice) a svého pána i s jeho paní přes
úpěnlivě prosby bez milosrdenství zabili.
Je nepochybnou pravdou, že čeští evangelíci by se byli dali snadno získat pro staro
utrakvismus. Bylo třeba jen dosadit svěcenéduchovní a nařídit, že kdo přijímá oltář
ní Svátost, musí jít dříve ke zpovědi. Ale rozhodující kruhy neznaly kompromisu.
Utrakvismus byl pláštěm, pod nímž se skrývaly všechny sekty; kalich jim byl všem
společnýmsymbolem vzdoru proti Římu. Vítězná strana však nechtěla lít nové víno
do starých sudů. V Římě byl r. 1621pro Čechy vymožen a 1622ohlášen zákaz kali
cha. Železobylo kuto, dokud bylo žhavé, a navrstvený kacířskýrmut, snášený k nám
po staletí se všech koutů světa, byl kovovou metlou vyčištěn až na dno.
Z celého je patrno, že část národa byla do církve vtažena jakoby za vlasy. Chyby a
příkrosti, které se při tom staly, jsou od liberálních spisovatelů do omrzení rozpřádá—
ny, aby vzbudily nenávist ke katolické straně a katolické víra je prohlašována za
něco cizorodého. Přehmaty uznával a ohrazoval se proti nim již kardinál Harrach;
uznává a odsuzuje je každý vzdělaný člověk. Při tom však dlužno mít na paměti, že
to nebylo v Čechách nic nového. Roku 1421Pražané spojení se Žižkou úprkem dobý
vali českých měst od Rudohoří až po Krkonoše a Šumavu a uváděli do nich čtyři
články pražské &při tom se dali někdy krutostí tak daleko unést, že celá města úplně
vybili, nešetříce ani žen a dětí. To se dále ve jménu kalicha, a je to posuzováno
s blahovolnou umírněností. Tentokrát se kolo dějin točilo směrem zcela opačným. Ba
ani ono vkládání vojska nebylo v Čechách něčím dotud neslýchaným. Direktoři již
r. 1618ustanovili, aby se pražským katolíkům dalo do domů po 10-18vojácích, aby
mírnili svou radost nad úspěchy císařskýchzbraním)
Pobělohorský katolicismus není v našem národě něčím cizorodým. Cizím importem
bylo viklefství, valdství a luterství. Část našeho národa však si vždy zachovala onu for
mu křesťanství, kterou vyznával sv. Václav se svatými dědici a slavný císařKarel.
Tato menšina, obrozená a zesílenádechem pravé katolické reformy, vrhla se v příznivé
chvíli na luteránskou většinu jak David na Goliáše.Není to první ani poslední případ
v dějinách, že dobře řízená a nadšená menšina povalila většinu.
Čeští luteráni zvedli dvakrát vzpouru proti svému králi. Po prvé byli poraženi r. 1547,
ale slabá.katolická menšina ještě nedovedla vítězství zužitkovat. Protestanté se brzy
vzpamatovali a znovu vztyčili pyšně hlavu. Při druhé vzpouře však bylo české luter—
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ství na.Bílé hořenejen poraženo, ale i doraženo. Koleje mezitím odchovaly dosti pra
covníků duchovních i světských, kteří toho vítězství plně využili a katolické vířezno
vu zjednali průchod v celézemi. Jak misionáři taki jejich světští pomocníci, ba i ve
litclé oněchvojenských oddílů, s výjimkou jednoho nebo druhého, byli rození Čechové.
Duch oživuje, bezduché.hmota nic neprospívá. Za saského vpádu se v Praze zviklalo
ve víře asi 15.000 nově obrácených, mládež však zůstala pevné)-“) R. 1648 se tato
dorostlá generace chopila.zbraně a 5.000 Švédů, kteří Praze přinášeli luteránskou ví
ru, na hradbách pozabíjela. Totéž platí o Brně.

Protestantští predikanti byli ze země \ ypuzeni, ale v rukou lidu zůstalo jejich slovo psané, jež
nepřestávalo lehkovčrných ve vířemást. Když se tedy některá obec obrátila, žádala náboženská
komise o vydání kacířských knih, jež byly veřejněspáleny. Nejvíc'je rozk'řičenjako zhoubce čes
kých knih Antonín Koniáš (Koňas), Pražan, člen jesuitského řádu, muž velmi zbožného a přís
ného života, jenž byl 37 let misionářem,hlavně ve východních Čechách, a někdy i pětkrát denně
kázal. Jeho činnost však spadá již do prvé polovice 18.století, kdy tajní agenti, zvláště z Pruska,
pobuřovalipoddané v Čechách a lákali je do Braniborska. Vláda stíhala tyto emisařea podloud
né donašeče kacířských lmih přísnými tresty a r. 1725císařzvláštním patentem nařídil, aby vše
chny ony knihy byly sbírány a páleny.
Nejvíce práce si Koniáš na rnisiích dával s prohlížením knih. Některé jen opravil, v jiných začer
nil závadné. místa tuší, z jiných vytrhl list. Knihy veskrz bludné, jichž nebylo možno opravit,
pálil ohněm. R. 1729, pak 1749vydal „Klíč kacířské bludy k rozeznání otvírající, k vykořenění
zamykající“. Je to seznam českých, německých, latinských a francouzských knih závadných.
Českých knih. jež mají být zničeny. tam uvádí 1233.Jsou to ponejvícenekatolické postily. mod
litby a kancionály, pak bratrské bible, bud' pro jejich nekatolický výklad aneb proto, že některé
části Písma svatého se v nich prohlašují za padělky. Poněvadž od začátku knihotisku až do roku
1770vyšlo podle Jungmanna úhrnem 3614 českých knih, odsoudil jich Koniáš k zničení třetinu.
Z 213 dějepisných jen 43. Ze spisů cizojazyčných v Čechách čtených je jich_v Klíčí zavrženo asi
1000, jednak pro bludnost. pověrčivost. a 449 německých, 77 irancouzských a 8 latinských pro
kluzkost. Koniáš tak poznal tehdejší literaturu jak málokdo a jeho Klíč je nejen indexem zaká
zaných knih, ale zároveň dobrou rukojetí bibliografickou,poněvadž podává i krátký obsah spisů.
Je-li pravda, jak se tvrdí, že jich 30.000 vhodil do plamenů, podle jiného údaje 60 tisíc, byla
mezi nimi českých asi polovice.
Žádný z těchto spisů nepadl v propast nepaměti. V kláštemích knihovnách bylo zvláštní oddě
lení zvané karcer, to jest vězení,a v něm byly zavřeny libri prohibiti - knihy zakázané. V těchto
přihrádkách bylo uschována nazbyt výtisků pro přátele literárních dějin. Hanuš praví, že z váž
nějších lmih, cenu trvalou majících, neschází nám téměřžádná a že ani zachovaných nelze na
mnoze čísti bez velkého hnusu.l") Rovněž Tomek píše, že ničené knihy byly ponejvíce chatrné
plody náboženské zhýralosti, a lidu byly odnímány, aby se jimi nemátl ve víře."') Nikdo jich
nevydává. Tlí dále v přítmí knihoven, zůstaveny na pospas molům.
Za Imihy odňaté rozdával Koniáš knihy katolické, pořízené přímí četných dárců, mimo jiné
i hraběte Antonína Šporka, původně jansenisty, jenž tento blud v Čechách šířilhlavně německý
mi spisy. Koniáš však jej obrátil a naklonil k podporování katolického tisku českého.MimoKlíč
vydal šest jiných spisů.
Velkou zásluhu o šířeníčeských knih si získal jiný člen téhož řádu, P. Matěj Šteyer, rovněž Pra
žan, jenž z otcckého podílu a úspor matčiných založil při novoměstské koleji sv. Ignáce „Dědictví
svatováclavs “ na vydávání českých nábožných spisů katolických, první to podnik pro šíření
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českých knih. Za prvních 80 let jich dědictví rozdalo 80.000. Když v době josefínské bylo jejich
vydávání znemožněno, založil roku 1829 exjesuíta Antonín Hanikýř dodnes zdárně působící
„Dědictví svatojanské“.
Nynější universitní knihovna má 1665kodexů, to jest knih psaných rukou, a mezi nimi 79 spisů
husitských. Tři čtvrtiny všeho toho uchovali jesuité, jimž byla r. 1622odevzdána sla-ovňoučká.
lmihovna starého Karolina. Husitské rukopisy, jež tam nalezli. nezničili.nýbrž pečlivěje opatro
vali."") Dřívenež někdo zvedne kámen na Koniáše, nechť si vzpomene, kolik klášterních kniho
ven zkazili husité, knihoven těžcepořízenýchpředvynaložením tisku. Těchnikdo nelituje, patrně
proto, že byly katolické. Zato pro luterské býlí, jehož četba naplňuje i liberálního historika vel
kým hnusem, jsou roněny krokodilí slzy. - Že by byl P. Firmus v okovaných botech šlapal lidem
na. nohy a tak je nutil k vydání kacířských spisů, je lež davno soudně vyvrácena, ale vždy
znovu omílaná.'")

ALBRBCBT VALDŠTEJN. (MZE-MM.)

K nejvýznačnějším mužům třicetileté války a nejtragičtějším postavám našich dějin
patří Albrecht Vaclav Eusebius z Valdštejna, vévoda frýdlantský, meklenburský, za
haňský &hlohovský, generalissimus císařských vojsk. Narodil se r. 1583, pocházel
z Heřmanic u Jaroměře, kde jeho otci Vilémovi náležel nevelký statek. Valdštejnové
měli původ od Markvarticů, jeho matka byla rozená,Smiřickéze Smiřic,vyznání byli
luterského. Již v dvanáctém roce Albrecht úplně osiřel.Nejprve ho vzal k sobě po
ručník Jindřich Slavata z Košumberka.,u něhož byl s jeho syny a též s Vilémem Sla
vatou vychováván bratrským knězem.Aler. 1597už jej vidíme v Goldberku ve Slezsku
na latinské škole protestantské, odkudž se po dvou letech odebral na protestantskou
akademii v Altdorfě u Norimberka. Tehdejší studentstvo bylo vůbec velmi svévolné
a mladý šlechtic českýbyl pro svou bujnost nazýván „divochem“, „der Tolle“. Když
musil pro řadu nezbedných kousků a nelítostná sešlehaní famula r. 1600 akademii
opustit, cestoval po západní Evropě a po Italii, kde jeho zájem upoutala astrologie,
z jejíhož tajemného kouzla se nevymanil do posledního dechu.
Vrativ se do vlasti, vstoupil do služby dvorské a vojenské. R. 1604bojoval v Uhrách,
pak se stal komořím Matyášovým, r. 1607 už byl katolíkem, byv obrácen olomouc
kým jesuitou Vítem Pachtou. Ten mu zprostředkoval i sňatek s Lukrccií Landeko
vou, jíž mimo Vsetín a.Lukov patřilo několik jiných statkům) Před svatbou si však
dal od Keplera vyložit svou planetu. Kartuziánům vystavěl ve Štípě kostel, jesuitům
dovolil misie na získaném zboží a vykonav u nich duchovní cvičení, vydal se r. 1617
s najatým plukem do pole proti Benátčanům, s nimiž Ferdinand Štyrský vedl válku.
Za povstání zůstal věren císařia za koníiskaeí získal lví díl, obohativ se jako kdysi
Crassus v Římě.
B. 1623prodal své statky na Moravě a veškeré své jmění přenesldo severních Čech a
soustředil je tam kolem rozsáhlých statků Smiřických,o něž byl nekalými praktikami
připravil svou sestřenicíMarkétu. Celkem tam skoupil asi 70 panství. J ejich souvis
lost rušily statky četných šlechticů; ty pohnul nátlakem i sliby, že se stali jeho many.
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Jiní byli many císařovými,od něhož Valdštejn toto vrchní lenní právo koupil. Čet
ným důstojníkům prodal kusy svých statků v dědičná léna a tak přes 100 vasalů
v něm uznávalo vrchního lenního pána. Celé zboží zabíralo tři čtvrtiny kraje mlado
boleslavského, čtvrtinu hradeckého a kus litoměřického.Nejvýznaěnější města tam
byla J ičín,Frýdlant, Liberec, Bělá, Česká Lípa, Hostinné. Střediskembyl Jičín, jenž
náležel Smiřickým.Nazvána byla celá država podle Frýdlantu, odňatého pánu von
Roedern.
Tuto državu spjal Valdštejn řadou privilegií ve zvláštní politický celek.Již r. 1622se
stal hrabětem, 1623knížetem, 1625 vévodou írýdlantským, 1628mu byl udělen řád
zlatého rouna, dostal právo razit minci stříbrnou i zlatou s vlastním obrazem, právo
udělovat šlechtictví a povyšovat osady na města. Vévodství mělo svou vlastní sprá
vu, své soudy a desky a německou úřední řeč.Vévoda chystal i vlastní sněm. J ako se
postupně oddalovalo od Moravy Opavsko a od Čech Kladsko, splývajíc se Slezskem,
tak se začalouvolňovat od Čcch nové toto vévodství, vznikléna úpatí Krkonoš. Vald
štejn tím prokázal své vlasti malou službu, ale ukojil tím svou ctižádost. Byl podří
zen přímo králi a císaři, a vykonávaje pod jeho svrchovaností ve svém státeěku vše
chna zeměpanská práva, cítil se rovným říšsko-německýmknížatům.
Ferdinand toto tříštění Čech sicenerad viděl, ale věrnému služebníku ve své štědrosti
nic neodepřel. Vévoda měl také u dvora mocné příznivce. R. 1614zemřela jeho první
chot'; druhou se stala Isabela Harrachova, jejíž otec hrabě Karel Harrach patřil k nej
důvěrnějším Ferdinandovým rádcům. Velikost Valdštejnova ducha se snad nejjasněji
zračila v hospodářském povznesení jeho vévodství. Stalo se takřka ohromnou dílnou,
dodávající císařskému vojsku všechny potřeby, a pro blahobyt slulo „terra fe ' “ 
„šťastná země“, ostatní země „terra infelix“ - „nešťastná země“. Svou residenci měs
to J ičín velmi rozšířil a usazoval tam mistry a dělníky z Nizozemí a Italie, zřizoval
zbrojímy, tkalcovny, sázel moruše, zveleboval hornictví. Jesuitům tam založil vel
kou kolej, jež se měla stát universitou, budoval tam podle kompostelského vzoru bis
kupský chrám, postavil jen část, pro sebe zámek, nádhernou alej lipovou a libosad.
Byl pak vévoda postavy vysoké, hubené sice, ale svalnaté, vlasy měl naryzlé, tvář
bezbarvou a chladnou; zato černé oči byly plny ohně a podmaňující síly. Býval za
mračen, málo mluvil a skoro nikdy se nesmál. Byl hrdý, náladový, pánovitý a jeho
ctižádost neznala mezí. Byl přísný do krutosti. Též si liboval v jadrném, siláckém
způsobu mluvení. Dlouhý život ve vojenském táboře podryl časem jeho pevné
zdraví.
R. 1623hájil Moravu proti Bethlenu Gáborovi. Matyáš Thurn totiž &Velen Žerotín
podnikli r. 1622 cestu do Cařihradulto)a bohatým darem peněžním pohnuli velkého
vezíra k válce proti císaři. Thurnovi se odvděčil vezír dvěma purpurovými obleky,
ozdobenými zlatým vyšíváním, a dvěma krásnými koňmi; k jeho poctě byla též pořá
dána hostina. Bosenskýa budínský paša a tatarský chán dostali rozkazy, aby se s po
mocnými sbory přidali k vévodovi sedmihmdskému. Přivedli mu 30.000 vojska.“l)
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Bethlen sice ujednal s císařem r. 1621 v Mikulově mír, ale poštván byv německými
protestanty a zimním králem, započal proti němu r. 1623nepřátelství znovu.
Jeho branná. moc a tureckých spojenců se odhaduje na 60.000 mužů. Zaplavil celé
Slovensko &ohrožoval Rakousy a Moravu. Císařské vojsko nahon'em sebrané, jemuž
velel vévoda Montenegro a Valdštejn, se zavřelo v Hodoníně, chráněném močály, říč
ními toky a valy. Bethlen je oblehl, podnikal útoky na náspy, zbavil je dovozu a če
kal, že je hlad dožene k složení zbraně. Jeho slova, že si o sv. Martině v Praze pochut
na na dobré huse, způsobila v Čechách i na Moravě nemalé pohnutí a císař nařídil
Liehtenštejnovi, ať hlavní město dobře zasobí a opevní.
Turečtí spojenci mezitím podnikli na Moravu vydatnou razii. Zabíjeli, loupili, pálili
a jímali bezbranné obyvatelstvo až ke Znojmu &Brnu, jehož předměstí spálili. Slo
vécko i Haná., vůbec větší část země, byla postižena zhoubným vpádem. S ohromnou
koňstí se vrátili Turci k Hodonínu, jmenovitě s velkými stády dobytka a s 10.000za
jatých Moravanů, hlavně hochů a žen.1“) V táboře bylo pro celou tu kořist sotva
místa. Bethlen však z ní měl malou radost. Pohroma země, spáchané zločiny, pláč a
bčdovaní zajatců, jež se na všech stranách ozývaly, stud před evropskou veřejností
jej nemalo hnětly. Žádal tedy Turky, aby mu část zajatců postoupili; ti odepřeli.Pře
řezaliprovazy stanu, jenž padl pašovi na hlavu, a chystali se k návratu, aby zachra
nili celou kořist-.Už půl roku marně útočil Bethlen na nepřátelské ležení; výpady
z něho činěnými utrpěl i sám citelnou škodu, doba roční pokročila, spojenci jej opouš
těli, ujednal tedy s císařem 18. listopadu příměřía následujícího roku (1624)mír, spo
kojiv se se Sibiňskem a Zátisím.
Mik. Esterhazy, Mik. Forgacz, Mik. Baníy, Lad. Horvath a jiní uherští magnati, Fer
dinandovi věrní, rychle sebrali hotovost a číhali na Turky, vlekoucí kořist. Jednak
za noci, jednak při přechodech přes Nitru a jiné řeky, přepadali jednotlivé houfy,
z části je pobili, mnoho lupu jim odňali a zajatce, hnané jak němou tvář, osvobozo
vali. Za boje s jedním oddílem se jich zachránilo útěkem 1400. Největší část oněch
Moravanů byla předtureckým otroctvím zachráněna. Dějepisei,oslavující emigranty,
které celá,Morava proklínala, pomíjejí tato zvěrstva, jimi zaviněna, zarytým mlče
ním.
Protestanté postavili proti císařidvě vojska; jedno vedl dánský král Kristián, druhé
Mansfeld. Katolíci postavili jedno pod Tillym, placené ligou, druhé měl vypravit cí
sař. Ten však neměl po tak rozsáhlých konfiskacích ani peněz, ani armády. Též oba
jeho vůdcové zahynuli ve válce s Bethlenem, Dampierre již r. 1620 u Bratislavy,
Buquoy u Nových Zúmků 1621. Dvořané hledali muže, jenž by najal a vyzbrojil
20.000 vojska. Tu se nabídl Valdštejn, že postaví armadu 40.000 mužů. Dvořané
v tom viděli schlubnost, Valdšan však pravil, že 20.000 zemře hladem, 40.000 se
se však uživí samo. Byl tedy r. 1625 jmenován vůdcem všeho císařského vojska a
brzy měl kolem sebe 30.000 žoldnéřů. Vytrhl s nimi do severního Německa proti
Mansfeldovi, jehož zásadu, že válka živí valku, začal provádět sám ve velkém měřít
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ku. Děsně stenaly země pod kontribučním útiskem. Kdekoliv se generalissimus se
svými utábořil, vymáhal bezohlednědávky na příteli i nepříteli. Když v dubnu r. 1626
chtěl Mansfeld proniknout na levý břeh Labe a dobýval opevněného předměstí u Des
savy, nastrojil Valdštejn zálohu, 6000 mužů mu pobil a 2000 zajal.
Doplniv vojsko, namířil Mansfeld z Braniborska v červenci do Slezska a odtud na
Slovensko, kde se spojil s Bethlenem, jenž dnes ujednal mír a druhého dne jcj zrušil.
Valdštejn chvátal za Mansfeldem. Spojení obou svých odpůrců však překazit nedo
vedl a u Ostřihomase proti nim neodvážil rozhodného boje. Na štěstí se Bethlen opět
smířil s císařem a Mansfeld jím zrazený prodal děla budínskému pašovi, trosky jeho
armády se v malých oddílech vrátily domů a. Mansfeld sám s hloučkem důstojníků
nastoupil cestu k dalmatským přístavům. V Bosně však dokončil svou pohnutou ži
votní dráhu. Zemřel,oblečenjsa v nejlepší zbroj, stoje, podpírán od dvou důstojníků,
26. listopadu 1626v 46. roce věku. Čechové naň vzpomínají s pocity smíšenými.
Tilly mezitím porazil dánského krále a Valdštejn, zesiliv své voje, obsadil Slezsko,
Branibory, Meklenbursko &celý poloostrov jutský. Od dávné doby nevlály císařské
prapory tak vítězně v oblasti dolního Německa; vlna katolické převahy stanula až na
břehu severních moří. R. 1628byl Valdštejn jmenován generálem moře Atlantického
(Severního) i Baltického a bylo mu porušeno zbudovat loďstvo, s jehož pomocí se
Španělé chtěli obořit na Nizozemsko. Města hanseatioká se však bála o náboženskou
svobodu a zavřela před císařskýmvojskem brány. Valdštejn je chtěl k povolnosti při
nutit. Oblehl Štralsund a vyhrožoval mu, že jej musí srazit dolů, kdyby byl i řetězy
k nebi přikován. Městu se však dostalo pomoci od Dánů i Švédů a Valdštejn po čty
řechměsících od obléhání upustil, pozbyv při útocích 12.000vojska. Král dánský byl
přesto donucen k míru a Valdštejn stanul na vrcholu slávy.
Jednak náhradou za výlohy, jednak v odměnu mu bylo dáno vévodství zahaňské a
meklenburské, z něhož byli vévodové pro vzpouru proti císařivyhnáni. Byl titulován
„Výsosti“, jeho ležení slulo „dvorním“, v jeho komonstvu bylo skoro 2000 osob vo
jenských i civilních, 150 šlechticů, 4 knížata. Vydržoval si mnoho set koní, mnoho
vzácných povozů, a kurňřti s upřílišením &s žárlivosti říkali, že ani králové a císařové
tak skvostného dvoru nemají.
Štěstí však není bez závisti. Vévoda byl nejmocnějším mužem v Německu, jež želez
nou paží schýlil k nohám císařovým, a dával zvláště kurňřtům svou moc pociťovat.
Mluvil o nich pohrdlivě, říkal, že je naučí moresům, císařže jejich hlasů nepotřebuje,
nýbrž že bude vládnout v Německu dědičně jako králové ve Francii a Španělsku.
Několik knížat bylo zbaveno svých území a Valdštejn se chystal dosadit na jejich
místo své generály. Tyto kroky zřejmě mířily k přetvoření Německa ve vojenskou
despocii pod dědičnými habsburskými císaři. Vítězná výprava proti Turkům měla
dodat Ferdinandovi odvahy k provedení velké ústavní změny. Vévodova mysl roz
přádala gigantické plány; při tom stále rozmnožoval vojsko, již přes 100.000 silné,
lákaje k němu vyššími platy nejlepší důstojníky.
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J ako těžký balvan spočívala jeho armáda na bedráoh Německa. V létě r. 1630se však
sešel v Řezně říšský sněm &na něm se snesla proti císařovu vojevůdci bouře nevole
a hněvu. Zaplavuje prý říši zbytečným vojskem, jež děsně řádí &obyvatelstvo ožeb
račuje. Jen na Braniborsku prý bylo vynuceno 40 milionů zlatých (ve skutečnosti 10).
Vyhnání kurfiřta falckého (zimního krále), vévod meklenburských a jiných knížat
z jejich zemí srazilo účastníky sněmu bez rozdílu vyznání v jeden šik proti císaři a
jeho vojevůdci z obavy, aby je snad nestihl týž osud, a Francie, nepřejíe si sjednoce
ného Německa, jejich požadavek podporovala. Císařibylo i vyhrožováno, že jeho syn
nebude zvolen za nástupce. Valdštejn arci měl dobrou radu nasnadě. Byl ochoten
Řezno přepadnout a vzpumý sněm zajmout. Ferdinand měl nesnadnou volbu. Na

' obzoru vystupovaly nové mraky, Švédové už stáli na říšsképůdě, a on měl propustit
vojevůdce, jehož v té chvíli nejvíc potřeboval. Ale ještě větším zlem se mu zdálo,
kdyby si znepřátelil všechna říšská knížata. Po těžkém boji 13.srpna slíbil, že osoče
ného generála propustí a Meklenbursko vrátí dřívějším vlastníkům. V Meiningen,
v západním Sasku, přijal vévoda toto nejvyšší rozhodnutí na oko klidně. Posly po
hostil &ukazoval jim astrologický náčrtek, podle něhož prý své propuštění předvídal,
poněvadž planeta Maxmiliánova nabývala převahy nad císařovou.Maxmilián byl to
tiž mluvčím knížat. Většina jeho vojska byla rozpuštěna, ostatek podřízen Til
lymu.
Valdštejn byl zraněn v hloubi duše. Jeho ctižádost vzrostla neslýchanými úspěchy
v chorobné velikášství, a unášen jsa divokým hněvem a mstivostí, půsahal pomstu.
Císařs malýmsvým domem měl bolestně pocítit, že urazil kavalíra. Náruživě zanevřel
i na kurfiřta bavorského. J ako Thurn po sesazení z purkrabství karlštejnského, lze-li
srovnávat velké věci s malými, se stal zarytým nepřítelem císařea jeho moc chtěl do
základů vyvrátit, táž myšlenka msty opanovala i Valdštejna po jeho sesazení s gene—
ralátu. Uchýliv se tiše do Čech, prodléval brzy v Jičíně, brzy v Praze, kde cizí mistři
dostavovali jeho palác na prostranství, kde předtím stálo 24 domů. Na stropě slav
nostní síně je znázomčn jako triumíátor na slunečním voze, taženém čtyřmi Helio
vými koni. Hlavu zdobí vavřín, nad ní záříhvězda. Tam žil v královské nádheře, ne
přístupný a uzavřený jak Sulla, staraje se o velké i malé, nespouštěje s očí překotně
se hrnoucích událostí veřejných, pln víry v přízeňhvězd, jejichž pohyby s astrologem
Senim ve dne v noci zpytoval.
Císařbrzy pocítil, že propuštěním Valdštejna a části jeho vojska si taldka uťal pra
vou ruku. Gustav Adolf, bojovný král chudého Švédska, žádostiv jsa hlučných pří
stavů německých, zahájil válku proti císařis hlaholným heslem, že přichází chránit
utiskované protestanty. Kurliřt braniborský a zvláště saský, jenž se sám cítil hlavou
německých luteránů, viděl ve Švédech jen škůdce říše, a oba kuríiřti se s ním proti
císaři spojili jen z donucení.
Gustav Adolf, podporován jsa sborem saským, porazil Tillyho 17.září 1631u Breiten—
feldu; 72letého vůdce ligy, jenž zvítězil ve 22 velkých bitvách, opustilo na sklonku
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života štěstí. Krváceje ze tří ran, byl odnúšcn na žerdích halaparten z válečné vřavy.
Příboj protestantské převahy dorazil na hranice naší vlasti. Cesta do dědičných zemí
a do Vídně byla švédskému králi otevřena, budoucnost Čech se znovu ocitla na va
hách osudu. Vrtkavé štěstí válečné poskytlo příležitost k odčinění Bílé hory, jak
později nikdy. Hned po svém sesazení navázal Valdštejn prostřednictvím emigrantů:
Matyáše Thurna, Sezimy Rašína z Ryzemburka a Viléma Kinského, zrádné styky
s králem švédským. Ten mu sliboval 10 i 12.000 vojska k opanovaní českých a alp
ských zemí. Bylot' životním cílem vévodovým vyhnat císaředo Vlach nebo do Spa
něl, ba stíhat jej až do „nejhlubšího pekla“.
Emigranti hořelinedočkavostí, kdy Gustav Adolf vtrhne do Čech a dosadí tam zim
ního krale, jak dosadil dřívějšívévody v Meklenbursku. Pod katolickým povrchem
doutnalo v Čechách ještědosti protestantského troudu. J esuité a arcibiskupby bylivy
hnaní a poměry předbělohorskéobnoveny. Po bitvě však nabízel král švédský už jen
tři pluky, Valdštejn a emigranti měli postavit něco vojska vlastním nákladem, osta
tek byli odkázáni na pomoc saskou. Gustav Adolf spěchal na vítězných perutích do
Porýní a do Čech vpadli Sasové, ne však k provedení záměrů, jaké měli Valdštejn,
emigrace a král švédský. Kuríiřt saský, jehož obezřetným vojevůdcem a rádcem byl
Jan J iříArnim, dříveValdštejnův podmaršalek, byl jen vlažným spojencem Švédů.
Nerad bojoval proti císaři,naopak chtěl, aby císařzůstal mocný a silný k hájení ně
mecké říšeproti Švédům a Francouzům. Proto nechtěl podporovaním revoluce a pře
vratu v Čechách císaře oslabit; a těmto zájmům říšsko-německým obětoval české
emigranty, zrovna tak, jak je obětoval své zištnosti předjedenácti lety. Sasové vpadli
do Čech, ale jen proto, aby tam živili na účet císařůvsvé zubožené vojsko, které ostat
ně přes skvělé vítězství Švédů u Breiteníeldu bylo poraženo, a aby tam překazili
převrat, zamýšlený emigrací a Valdštejnem. Jak emigrace tak Valdštejn byli od Sasů
přelstěni.
Emigranti sami ve vojenském ohledu úplně selhali. Dosti šlechticů sloužilo ve voj—
sku švédském, do Čech však emigranti nepřišli jako vojenský šik, který by tajné
nekatolíky strhl k boji za dřívějšívíru a svobodu. Jediný čin, na který se vzmohli,
bylo slavné pohřbení vystavených hlav. Nepřišli bojovat, nýbrž uspořádat pietní
slavnost. V zemi za jejich přítomnosti panovalo hrobové ticho. Podobně zklamal
i Valdštejn. Katolíci byli švédskými úspěchy ohromeni, vídeňský dvůr byl bezrad
ný. Byl to nejpříznivější okamžik k vztyčení praporu vzpoury a vykonaní díla po
msty; vévoda tento okamžik odkládáním promeškal.
Začátkem listopadu r. 1631převedl Arnim asi 10.000saského vojska přes zemské hra
nice. Slabé posádky císařskévšude ustupovaly, svádějíce s nimi jen malé šarvátky. „„
Sasové obsadili Litoměřice, Žatec, Loket, Cheb, Benešov, Příbram, v Polabí pronikli
až za Nymburk. S nimi se vrátilo mnoho emigrantů, ale jen luterského vyznání.
Kam sahalo saské ramě, tam se uvazovali emigranti ve své statky, zapuzujíce z nich
nové držitele. Valdštejnovo vévodství bylo nedotknutelné, tam nesměl nikdo ublížit
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ani kuřeti. Úřady, prelati a jiné čelnéosoby chvatně opouštěly Prahu, prchajíce k Té.
boru a Budějovicům, a za nimi dlouhá, řada naložených vozů. Též Valdštejn, trpící
dnou, dal se nésti v nosítkách na Moravu a smutné zastupce města Prahy, kteří mu
při loučení ruku líbali, ubezpcčoval umírněností Arnimovou. - Dne 15. listopadu ote
vřeli Sasům brány s osvědčením, že tím nikterak neodstupují od zákonného krále
Ferdinanda. Praha by se byla snadno ubránila, ale obhájci ještě nedorostli, a Vald
štejn jen napomáhal k tomu, aby císař přišel do největší tísně. Po pěti dnech se
usadil v Praze celý saský dvůr a městu nastaly zlé dni. Konšelům bylo uloženo, kolik
jatečného dobytka, drůbeže, ryb a jiných potřeb mají týdně dodat pro kurfiřtský
stůl, byly nařízeny kontribuce pro dvůr i vojsko, vojáci vyloupili 1.300domů a emig
ranti brali zuboženému lidu poslch sousto pro své saské osvoboditele. Byliť od
Sasů jmenováni komisaři pro ubytování vojska a tak se stávali nástroji řadící sol
datesky.
Brzy ztratili veškery sympatie a lid v nich viděl jen nahončí cizích kořistníků. Zvolili
sice opět ze svého středu direktory, ale kurfiřt jim jakékoli úřední výkony zakázal.
Nejčilejším byl Matyáš Thurn. Přišli též oba dosud žijící bývalí direktoři Václav
Roupov a Václav Písecký a asi 70 duchovních. Zabrali hlavně úsilím Thurnovými
24kostelů. Kuríiřt to však nerad viděla na jeho rozkaz musili opustit chrám sv. Víta.
Thurn však vystupoval jako komisařšvédskéhohale a dodával emigrantům odvahy.
Na náměstí byla podťata šibenice, na níž byla přibita jména psanců, a v neděli 30. lis
topadu byly s věže sňaty hlavy popravených a uloženy do rakve. Pomáhal při tom
Mikuláš Diviš, kdysi za jazyk přibitý. V smutečním průvodu byla rakev nesena do
Týnského chrámu. Vpředu jel na koni Roupov, ve dvojstupu šlo 66 duchovních, pak
šlechta, jež se vrátila, a mnoho obecného lidu. V chrámě měl Samuel Martinius z Dra
žova dojemnou řeč, v které velebil nešťastné pany jako mučedníky české církve, a
přítomné pohnul až k slzam. Teprve r. 1766byla rakev nalezena a odstraněna.

Martinius z Dražova se stal administrátorem nově dosazené týnské konsistořea když se po vy
puzení jesuitů stal i proboštem Karolina. „držel otevřenou tabuli, měl dobrou mysl každý den,
stříbrná.flaše předním vždycky stéla a za ním přistolici lautenista. Sám pak po Praze v krytém
voze se projížděl, ve všem sobě velebně voda a již i kněžím nepřístupný býti počínaje“. Všichni
exulanti nebyli tak uplakoní, jak se obyčejně líčí.
J esuité vytrvali na svých místech při stádci neofytů a ustavičným kázáním sílili jejich křehkou
ještě víru, aby se nezachvěli u přítomnosti vlků. Proto byli 27. prosince z Prahy vypuzeni; slavili
po druhé exodus, opět bez pláče. Mezitím chodili jejich žáci na gymnasium zřízené u sv. Jiljí
u dominikánů. Katolické víry proti luteranům neohroženědále hájil kvardiůn kapucínů Alexius,
začežbyl od saských vojáků několikráte zbit. Asi 15.000pražského lidu bylo vítástvími protes
tantů ve vířezvikláno a vrátilo se nakrátko k starému bludu. - Nejvíc byly city katolíků pobou
řeny, když po dobytí Staré Boleslavěbyla oloupena právě dostavěna svatyně mariánská. a když
pražský velitel VavřinecHofkírch dal 29. března 1632milostný obraz postavit na Staroměstském
náměstí pod šibenici. Paní Alžběta z Plav-mase prodrala zústupem diváků a stráží k obrazu, tak
neslýchané potuponérnu, o pokleknuvši zvolala: „Rodičko Boží, Panno nejsvětější, neprodlévej
se pomstít nad svými nepřáteli.“ Paní myslila, že bude na místě zabita, ale nikdo jí neublížil.
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Mezitím kurňřt už důkladně vydrancoval pražský hrad. Na četných vozech a lodích
dal odvézt do Drážďan vzácný nábytek a část Rudolfových sbírek, obrazy, knihy,
zvláště však proslula zbrojírna byla náležitě vyprázdněna.
Čím hrozivěji rostlo nebezpečí, tím více upíral vídeňský dvůr své zraky k Valdštej
novi. Nemělť císařschopnějšíhomuže, jenž by dovedl vojsko postavit a naplnit vírou
ve vítězství. Nové nabídnutí vrchního velení bylo by pro každého vůdce velkým
zadostuěiněním, poněvadž to bylo skvělé uznaní jeho nenahraditelnosti. Uražený
vévoda však byl nesmiřitelný a démon msty jej ovládl úplně. Nejprv odpověděl, že
trpí dnou a že velet nemůže. Před přáteli pravil, že císaři sloužit nebude, kdyby mu
to sám Bůh s nebe poroučel a kdyby tím svou duši měl vysvobodit z nejhlubšího
pekla. Nejpřednější radcové císařovia biskup vídeňský se jej snažili veZnojmě usmí
řit &Ferdinand nemohl starostí spat. Po dlouhém zdráhaní 15. prosince 1631 přijal
velení na tři měsíce, trvale teprve koncem března 1632. Ani císař nesměl zasahovat
do vojenských operací; vévoda měl pravo konfiskovat jmění, vybírat kontribuce,
jednat se Saskem o mír, za Meklenbursko mu bylo zatím v náhradu dáno Hlohov
sko. Valdšan nepřijal velení, aby císařivěrně sloužil, nýbrž aby užil vojska jako
nástroje proti císařik provedení mstivých záměrů. Pravil, že postaví vojsko, jakého
Německo dotud nevidělo. Zvýšený žold, dobrý zvuk jeho jména, víra ve šťastnou
jeho hvězdu způsobily, že dědičnými zeměmi zadul válečný duch, a k Znojmu, kde
byl hlavní stan, se hrnula bojechtivá.mládež pod vojenské prapory se všech stran.
Ze Znojma táhl vévoda do Čech proti Sasům, mnoho jim však neublížil. Jen po
zvolna je vytlačon a 25. května 1632ustoupili po slabém odporu z Prahy. Sasové
odcházeli s velkou kořistí; jediný Hof kirch si v Praze nastřádal 100.000 dolarů, od
našel si též i staroboleslavský obraz Panny Marie, jejž teprve po šesti letech česká
šlechta za mnoho tisíc vykoupila. Zničili též památné mosty v Roudnici a Litomě
řicích. Odcházeli s nimi též emigranti, opět o jedno zklamaní zkušenější. Luterské
pastory, jimž katoličtí studenti zasadili na rozloučenouněkolik neškodných ran, dal
Valdštejn doprovodit za hranice vojenskou stráží.
Švédové mezitím vrazili do Bavor &uvedli Tillyho a Maxmiliana do největší tísně.
Oni oba a též Ferdinand prosili, zapřísahali, poroučeli, aby vévoda zachránil kato
lickou zemi a císařovy spojence, hudli však hluchému. Valdštejn se mstil Maxmilia
novi za řezenskó sesazení co nejkrutěji. Nechal ho Švédům na pospas. Teprve až
padl se svou zemí do jámy, šel jej zachraňovat. Dne 4. dubna 1632 bylo ligistické
vojsko nad Lechem od Švédů poraženo, Tilly podlehl raném a Maxmilian ustoupil
s troskami armády do Čech vstříc Valdštejnovi. V Chebu se musil hrdý Wittelsbach
podrobit vrchnímu velení ještě pyšnějšího Frýdlanta. „Ve čtyřech dnech se ukáže,“
pravil Valdštejn, „kdo je v Německu pánem, zda Švéd či já..“ Na Gustava Adolfa
se usmívalo štěstí se všech stran a on se tvářil jako protestantský císařněmecké říše.
Leč od Šumavy se valila zlověstné bouře.
Valdštejn přitáhl k Norimberku, ale poněvadž svým nováčkům ještě nedůvěřoval,
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Baiazřídil opodál města pevný tábor, jakého v Němcích dlouho nebylo. Byloť v něm
cum: směstnáno 100.000lidí; v tom však bylo asi 40.000 civilního obyvatelstva. Gustav

"45 1052-Adolf prohlásil, že musí táboru dobýt, nebo že nechce být králem. 76 dní tam stála
proti sobě velká.vojska, překážejíce si v dovozu a svádějíce drobné půtky. Král svo
lav se všech stran rozptýlené sbory, podnikl začátkem září 1632 na ležení několik
velkých útoků. Švédové, zvyklí na samá vítězství, útočili s neodolatelnou prudkostí
a ohladnokrevností. Vystřídaly se všechny pluky, ale opevněná.hora chrlila jen oheň
a střely. Valdštejn, jezděna koni, byl jakoby všudypřítomný; pronikavý pohled jeho
černých očí proměňoval vojáky v hrdiny, kteří na všech stranách Švédy s hanbou
odráželi. Gustav Adolf se utkal s rovnocenným sokem; narazil na překážku, před níž
musil couvnout; jeho triumíální pochod byl zastaven. Tu navázal král na tajná jed
nání z minulého roku. Ale dva kohouti se nemohli na jednom dvoře srovnat. Dne
18. září se dal tedy Gustav Adolf na pochod směrem k Dunaji, jako by chtěl ohro
žovat Vídeň. Valdštejn se však nedal vylákat; 21. září se obrátil na sever do Saska
aby tam přezimoval a aby kurfiřta Jana Jiřího donutil k míru s císařem. Gustav
Adolf, chtě tomu zabránit, kvapil tamtéž a tak došlo 16. listopadu 1632 k osudné
bitvě u Liitzenu.

BínaByl mlhavý podzimní den. Král švédský objížděl vojsko a každý oddíl zvlášť po
„“,ffx; vzbuzoval k statečnosti. Valdštejn nemluvil nic, ale na jeho zasmušilé tváři všichni

srozumitelně četli, že stateční budou skvěle odměněni, zbabělí přísněpotrestáni. Voj
ska dělila cesta a příkop, přes něž se válečné vlnobití se střídavým štěstím sem tam
přelévalo. Brzy totiž jc překročili Švédové, tísníce císařské, brzy za ně postoupili
císařští, zatlačujíce Švédy. V boji takto kolísajícím se obořil Gustav Adolf v čele
jízdy na nepřítele, pustil se však, ať následkem své krátkozrakosti nebo v husté mlze,
příliš daleko, byl zastřelen a kůň jej, visícího v třmeni, chvíli vláčel bitevní vřavou.
Švédové, smrtí královou rozhořčení, vytiskli císařské znovu s bojiště a odňali jim
část těžké střelby. Devět hodin trval boj, 10.000mrtvol krylo širou pláň. Nejvíc byl
oplakáván 381etý král.
Valdšan ustoupil v pořádku do Čech a v Praze u Staroměstské radnice potrestal
14. února 1633 s neslýchanou přísnosti 19 důstojníků, na něž byla svalována vina
prohrané bitvy; 17 jich bylo sťato, dva oběšeni, jednomu zlomen kord a prohlášen
za bezectného, jména 50 uprchlých vojáků přibita na.šibenici, dva pluky rozpuštěny.
Zato 28. února byl s velkou slávou ve strahovském chrámě pochován hrabě Jindřich
Pappenheim, rodilý ve Francíoh, jenž svou půšnou odvahu v bitvě zaplatil živo
tem. Vévoda se pohřbu účastnil osobně &pozůstalé skvěle zaopatřil. Jiní byli od
měněni penězi, zlatými řetězy nebo šlechtickým diplomem.“3)

Zrddná-Přes ústup císařského vojska u Lůtzenu byl Ferdinand zbaven nebezpečného soka.
Vůz-:::; a r. 1633očekával od svého generalissima další úspěchy. Doplniv vojsko, vytrhl vé

mas. voda v květnu do Slez, kde stál sbor saský, braniborský a pod Thurnem švédský.
Do boje se však nepustil, nýbrž ujednal příměřía se Saskem začal smlouvat pod
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mínky míru.1“) Podle nich měly býti v Čechách obnoveny poměry předbělohorské.
Emigrace by se vrátila, byla by podělena statky jesuitů &horlivých katolíků, zvláště
Martinice &Slavaty, majestát by nabyl bývalé platnosti. Nesmí se arci zapomínat,
že statky, odňaté emigrantům, tvořily velkolepý podstavec předevšímvévodovy ve
likosti a že z tohoto podstavce úpěl vzlykot a nářek těžce postižených, což platí
i o švagrovi &.důvěrníku jeho záměrů Adamu Trčkovi, po Valdštejnovi nejbohatším
muži v Čechách. Vilém Kinský, druhý jeho důvěrník a spojenec, odešel pro vim do
Saska, ale přímluvou Valdštejnovou zůstal déle vlastníkem svého rozsáhlého zboží
v Čechách. Císařby nikdy nebyl dobrovolně přistoupil na podmínky takového míru.
Proto se měly saské, braniborská. a Valdštejnova armáda spojit a císaře k přijetí
onoho míru donutit. Arnim, vůdce saské politiky, toto vévodovo úsilí mařil, ovšem
tajně, jsa v politických pletichách neméně obratný a zběhlý. Vědělť, že vévoda je
veden pouze pomstychtivostí, a k vůli té nechtěl císařeoslabit, neboť by pak trium
fovali v říši Francouzi a Švédové.
Leč vévoda měl v ohni dvě železa. Znovu navázal přerušené jednání se Švédskem a
Francií. Za zprostředkovatele se mu propůjčili emigranti Thurn, Jaroslav Sezima
z Ryzemburka a zmíněný Vilém Kinský, kteří v Drážďanech vešli do styku s vy
slancem švédským a francouzským. Švédský kancléř Oxenstierna mu sliboval pomoc
vojenskou, odpadne-li od císaře, zmocní-li se jeho dědičných zemí a dá,-li se koru
novat za českého krále. Kardinal Richelieu, všemocný ministr francouzský, se zava
zoval k peněžní pomoci. To byl Valdštejnův druhý, větší projekt.
Vévoda však byl muž nerozhodný. Jeho politická. schopnost se vyčerpávala v sno
vání plánů, k jichž provedení nikdy nedospěl. Ve své pověrčivosti čekal, až mu astro
log Seni podle konstelace hvězd udá. příznivou chvíli. Jeho energie byla jistě ochro
mena i dnou a pakostnicí. Občas se léčil v Karlových Varech, v bolestných záchva
tech svou nemoc strašlivě proklínal a říkal, že by se nejhorším jedem otrávil, kdyby
se nebál ďáblů a pekla. Byl blízek smrti, a přec z neukojitelné msty kul zradu a re
voluoi. Jeho tajné pikle preskakovaly i na veřejnost; v Hamburku se na burse kupci
sázeli, zda Valdšan povstane proti císařiči ne. Nechávaje velké vojsko zahalet, bu
dil podezření u dvora, ale ani Švédové a Francouzi pro jeho odklady mu nevěřili,
až nakonec, nejsa schopen razného činu, zamotal se sám do léček a osidel, jež strojil
jiným.
V říjnu vpadl vévoda s velkou přesilou do Slezska a u Stínavy zaskočil švédský sbor
6.000 mužů silný a donutil jej ke kapitulaci, s výjimkou čestného odchodu pro dů—
stojníky. Této smlouvy o důstojnících nebylo třeba, ale to byla jediná. cesta, kterou
mohl vyváznout Thurn. Jen Vaclav Bítovský, jenž r. 1619zpustošil svatyni hostýn
skou &tamní obraz spalil a blahoslaveného Sarkandra krutě mučil, byl vydán mo
ravským úřadům a 1634 v Brně pro účast ve vzpouře sťat.
Švédska valka opět dolehla s veškerou tíhou na Bavorsko a Maxmilian už podléhal.
Marně byly jeho prosby, marné rozkazy císařovy, aby se Valdštejn vydal přes Šu
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mavu proti nepříteli. Valdštejn sliboval, ale jediný voják se nehnul. Dne 15. listo
padu padlo do švédské moci Řezno, cožzpůsobilo jak v Bavorsku, tak ve Vídni velké
rozhořčení. - Když císař některým sborům svého vojska, stojícím u Dunaje, rozká
zal udeňt na Švédy, Valdštejn jim to zakázal. Devátého prosince poručil císařVald
štejnovi, ať ihned vytrhne s veškerou mocí proti Švédům. Generalissimus mu však
podal dobrozdání důstojníků, že výprava je už pro pozdní dobu nemožná. Císařjej
vyzval, ať odvede vojsko z vyssátých zemí dědičných do zimních ležení za hranice.
Vévoda odpověděl, že rozkazu už nelze provést. Nemohlť se vzdalovat z Čech, jichž
se chtěl zmocnit. Možnose tázat, kdo byl vlastně v rakouských zemíchpánch
J an Rudolf Trčka, otec Adamův, uspořádal na Lípě hostinu, při níž se mu rozvázal
jazyk, a on připíjel na zdraví českého krále Albrechta. Nejvyšší lovčí Volf Vřesovec
pokládal za svou povinnost zpravit o tomto projevu císaře.Vévoda, varovaný z Víd—
ně od svých přátel, uspořádal v Plzni, kde byl hlavní stan a hlučný tábor, 11. ledna
hostinu, při níž předním důstojníkům oznamoval, že se pro nepřízeň dvora vzdá ve
lení. Když ho přemlouvali, aby toho nečinil, vyžádal si od nich nové osvědčení věr
nosti, že mu chtějí sloužit až do posledního dechu. V listině, která. koncem hostiny
kolovala, byla však vynechána slova: „dokud generalissimus setrvá ve službě Jeho
císařské milosti.“ Revers podepsalo 42 důstojníků, někteří v opilosti, někteří neči
telně, jiní po vystřízlivění podpisu litovali.
Tento krok vévodovi jen uškodil. Dvůr tím byl utvrzen v podezření a někteří gene
rálové, zvláště Piccolomini, Gallas &Colloredo, ať již z věrnosti k císaři, ať z ne
důvěry ve zdar Valdštejnových záměrů, zrádné tkanivo jeho pletich ve Vídni vy
zradili. Císař,jenž v pravém slova smyslu vyplýtval poklad svých milostí na vévodu,
jako na nikoho jiného, a jenž mu také nejdéle důvěřoval, s hrůzou poznal, že se
Valdštejnovou podkopnou prací jeho trůn octl na pokraji propasti. Bylo třeba jen
obratného pohybu, jímž by vévoda převedl celou armádu k nepříteli, a po habsbur
ské moci ve střední Evropě bylo veta. Císařopatrně a důrazně hrozící nebezpečí po
tlačil. Nejprve skrytou agitací a skvělými sliby byla pro císařezískána největší část
generálů; 24. ledna 1034 byl jmenován Gallas vrchním velitelem, začátkem února
byl vydán na nebezpečného rebela acht a nařízeno, aby byl zajat nebo zabit. Císař
nemohl strachem spát, zrovna jako před dvěma roky, když se vévoda vzpíral velení
přijmout.
Valdštejn opět navázal přerušená jednání se Švédskem a s Francií a naléhal u kanc
léře Oxenstiemy na rychlé poslání pomoci. Ten však odpověděl, že vévodovi neuvěří,
dokud se nepostaví zjevně proti císaři.Též švédský vůdce Bernard Výmarský k jeho
naléhavým žádostem odpovídal, že mu nevěří a nedá sedlat ani psa. Bůh prý má
jiné prostředky k zachránění obecnosti než vévodu frýdlantského. Zlá sudba vévo
dova kvapila a tragedie rychle spěla ke konci. Za hlaholu bubnů byl po Čechách
čten patent, 18. února 1634ve Vídni vyhotovený, jímž byl Valdštejn prohlášen za
rebela a zrádce, a velitelem místo něho byl jmenován Gallas. Teprve nyní, se zna—
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měním zrádce sobě vpéleným, vévoda prohlásil, že císaře ncposlcchne. Ale k svému
zděšení poznal, že armáda, jejíž duší se cítil, je mu z rukou vymknuta, že zůstal
císaři věren i pluk stojící v Praze, kde se chtěl dát provolat za českého krále.
Několika setninami jsa provázen, vydal se 22. února z Plzně na cestu k Švédům
v nosítkách, ale dostihl jen do Chebu. I v tomto malém hloučku číhala zrada. Plu
kovník provázejících jej dragounů Buttler se smluvil s Gordonem, velitelem chebské
posádky, že svého bývalého velitele zabijí; zajetí se jim zdálo nebezpečným. Tito
spiklenci byli ráznější než jejich pán. O čem se ve dne smluvili, to v noci provedli.
Gordon uspořádal v sobotu na hradě masopustní hostinu. Důvěrníci Valdštejnovi
přijali pozvání, on se však ubytoval v městě v domě purkmistrově. Když byli hosté
v nejlepším rozmaru, vrazila četa dragounů s tasenými šavlemi do hodovní síněave
vzniklé řeži byl mladý Trčka, Vilém Kinský, Illov a rytmistr Neumann zabiti.
Vévoda, jenž nic netušil, dlouho se do noci radil s astrologem Senim o postavení
hvězd a chystal se po lázni k odpočinku. Vtom vznikl hluk. Vévoda přikročilk oknu,
aby zavolal stráž, setník Devcroux však již vrazil se šesti muži do ložnice a napřáh
nuv proti němu halapartnu, volal: „Jsi ty ten zrádce, jenž chce císařiodvést vojsko
a jej o korunu připravit? Proto musíš zemřít.“ Vévoda byl fatalistou po celý život
a jako fatalista také zemřel. Slova neodpověděl, nevzchopil se k obraně, rozevřel jen
ruce a klidně stoje, čekal smrtnou ránu. Probodnut klesl k zemi. Umíral jako zrádce,
jenž mohl umřít jako český král. Kul zradu a zradou sešel. Tarpejská, skála je blízko
Kapitolu. Valdštejnovo spilmutí je nešťastný pokus o navrácení neblahých poměrů
předbělohorských. - Pochován je v Mnichově Hradišti. Za pokoj jeho duše dal císař
sloužit tři tisíce mší. Deveroux byl trépen výčitkami svědomí a činil v Praze tuhé
pokání.
Statky spiklenců byly zkonfiskovány a z největší časti rozděleny vévodovým důstoj
níkům. Statky vévodovy byly ceněny na 10 milionů zlatých, Trčkovy na, 4 miliony.
Starší Trčka Jan Rudolf zemřelv září téhož roku jako poslední svého rodu. Je obec
ně známo, že teprve tato frýdlantské- konfiskace přivedla do země mnoho cizí šlechty.
Vévodovu příbuznému a dědici Maxmiliánovi byla ponechána jen čtyři panství &
pražskýjpaláfc. Něco bylo darovéno církevním ústavům.

Rozsáhlé panství frýdlantské dostal Gallas, Doksy Buttler, Náchod Piccolomini, Opočno Collo
redové; Gordon Smirady, Deveroux Krchleby, de Grana Bělou, Isolani Český Dub, Morzini
Vrchlabí, Lamboy Hostinné, Strozzi Hořice,Desfour Semily atd. - Emigrant a vévodův nástroj
Sezima Rašín dostal Chotěboř.Bylt získán dvorem a o zrádných piklech vévodových vydal spis.
Těchto podělených cizinců bylo asi 60; dobrou třetinu z nich však usadil v Čechách vévoda sám,
prodávaje jim kusy'svých statků jako dědičné léna frýdlantské.. Císařje pak prohlásil skoro vše
chny za plnoprávné vlastníky oněch lén a jiné statky jim k tomu přidal.
Bylit od vévody v Čechách usazeni tito důstojníci, svobodní páni a hrabata: Daniel Hebron.
Caesar Gill, Karel Villani, Lamotte, Heustor. Gamazani, de J ecobo, Schafhurt, Eckstein, Isolani
na Zásadce &Kocnoviclch, jmění to kdysi Budovcově, Wachtendung, Schellhard, Desfour. St.
Julian, Ferrara, Šlejnic, Starschedl, Pecingar, Morzini, Gótingen, Lamboy. Vévodství roztálo
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jako jarní sníh a splynulo s českou zemí opět v jeden celek a tím tam učiněn konec i výlučné
vládě němčiny.
Připadlo-li vévodovo jmění především jeho generálům, pak nezapomínejme, že vévoda sám tyto
dobrodruhy ze všech koutů světa do své služby volal, na svých statcích usazoval &připravoval
si v nich opery a sloupy pro svůj český trůn. Kdyby si byl vévoda bral do svých služeb Čechy
&.Slovany, byli by se jeho dědici stali Čechové &.Slované, ať vyhrál císař nebo Valdštejn. Poně
vadž však měl zalíbení v cizincích. Skotech, Valonech, Němcích, Italech atd., zdědili jeho statky
cizinci. Císařipřálo štěstí a za několik dní mu odloudil jeho důstojnický sbor, zaplétaný de zrád
ného tkeniva. Zajímavé je, že cizinci Valdštejna zradili a zabili; jeho ln-ajané, jež podceňoval,
s ním vykrváceli. Cizinciplán zrady pojali a provedli za 24 hodin, Valdštejn se k činu needhodlal
ani za několik let.

V létě toho roku vpadli Švédi pod Banerem a Sasové vedeni Fridrichem Altenbur
“ ským do Čech a. 14. srpna přitáhli k Nymburku, kde byla posádka 2.000 vojínů.

Nepřítel podnikl na. město čtyři útoky. Dva byly odraženy, při třetím však byly
pobořeny hradby a při čtvrtém vnikli vetřelci do města. Na náměstí se jim postavili
na odpor všichni, kdo unesli zbraň. Ale v hrozném krveprolití byli do jednoho po
vraždění. Přes sto osob, většinou starci, ženy a děti, se skrylo v chrámě. Ale suroví
vítězové nedbajíce posvátnosti mista vypáěili severní portal, pozabíjeli v kostele vše,
co dýchalo, &pak jej vydrancovali. Celkem zahynulo 2.196 osob. V městě zůstalo
jen 22 sousedů a 11 polozbořených domů. Ona brana kostela je stale zavřena, kaž—
dého roku se 16. srpna koná. pobožnost za nešťastné oběti a v sobotu poté jde prů
vod na pouť do Staré Boleslavě.
Ferdinand III., jemuž byl dán k ruce Gallas, zvítězil 6. září 1634 skvěle nad Švédy
u Nerdlink v Bavoříeh. Vítězství toto mělo za následek mír se Saskem, ujednaný
v Praze r. 1635. Obojí Lužice byla dána kurfiřtovi saskému v dědičné léno a kurfiřt
výslovně uznal, že císař není povinen přijímati zpět do českých a rakouských zemí
emigranty. Brzy potom císař zemřel.

FERDINAND IH. (1637-1067)

Ferdinand III., korunovaný na krále v Čechách již roku 1627,v Uhrách 1625,začal
vladnout v 29. roce svého věku. Od svého otce se hlavně lišil velkou šetmostí. Jed—
ním z prvních jeho činů bylo, že naklad na dvůr snížil na polovici. Mluvil šesti ja—
zyky, česky jej uěil Rafael Mnišovský ze Sebuzína. Při veřejných průvodech se zá.
libou zpíval píseň: „Sv. Václave, vévodo české země!“ Byl vychován od jesuitů, oni
byli jeho zpovědníky, v politických věcech se však jejich dobrozdání nedožadoval.
Z vlastního popudu zavedl v dědičných zemích svatek Neposkvrněného Početí Pan—
ny Marie a r. 1650 nařídil, aby profesoři všech universit skládali o nejbližší neděli
po svátku přísahu, že učení o Neposkvměném Pečetí budou uznávat a hájit, dokud
papežská. stolice jinak nerozhodne. Pražští profesoři přísahali v Týnském chrámě,
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což se dalo až do Josefa II. Valného zdraví neměl; ke konci života trpěl reumatis
mem a občas si v nevrlosti pozastýskl.
Císař sice zvítězil r. 1634 u Nórdlink; přesto však svých vojenských schopností ne
přeceňoval. Jeho neštěstí bylo, že neměl vynikajícího vojevůdce, jenž by unavující

' válce učinil rázný konec. Gallas, Piccolomini, Getz, Werth, Sporck i císařův bratr
Leopold Vilém se nevyrovnali Tillymu &Valdštejnovi. Utrpěli řadu porážek a vá
lečný příboj zavalil se všemi bědami naše země, jež v třetím desítiletí dlouhé války
vypily kalich utrpení na dno. Z rodilých Čechů vynikl jako velitel jízdy Zikmund
Myslík z Hyršova. Válka pozbyla náboženského rázu. Francie, jež dotud platila Švé
dům jen válečnou podporu, vystoupila proti císařii vojensky. Jejím cílem bylo po
sunout své hranice až k Rýnu. Švédové provozovali ve velkém lupičské řemeslo.Na
jaře 1639 vpadl do Čech asi se 14.000vojska opět švédský vůdce Baner. Tehdy do
byl také saského Perna, kde oloupil a zčásti pobil obec českých exulantů. Asi 1.500
vystěhovalců přešlo s ním přes české hranice a Baner vydal provolání, že přichází
hájit protestantů proti násilí papeženců. Císařsképosádky v jednotlivých městech
buď prchly nebo byly přemoženy a Švédové jediným rozběhem ovládli cele Polabí.
Gallas, ač byl v převaze, nedovedl tomu zabránit, vyhýbal se polní bitvě a zaujal
pevné postavení na Bílé hoře, nechávaje nepřítele v zemi řádit podle libosti.
V této době byla alespoň část našeho národa zburcována z dlouhé netečné malát
nosti a dala se unést bojovným nadšením, jež už jinde pohasínalo. Už po dlouhou
dobu se zdálo, jakoby městské sbory nic jiného nedovedly, než pořádat okázalé slav
nosti, a jako by českémulvu tesáky a spáry nadobro otupěly. Sv. Ignác, zakladatel
jesuitského řádu, šlechtic a voják, zanechal drobet neohroženosti jako vzácný odkaz
svým duchovním synům, a ti vštěpují i svým žákům &svěřencůmnebojácnost &.sta
tečnost. V době vysílení a všeobecné únavy přetvořily se mariánské družiny klemen—
tinské v dobrovolné vojenské sbory. Mariánské korouhve se staly prapory válečnými
&sodálové se chopili proti vetřelcům zbraně. Pražská akademická legie navezla na
obranu Hradčan a Malé Strany násep, zvaný dosud Mariánskými hradbami. Měšťan
stvo se nechtělo dát akademiky zahanbit, též ono utvořilo devět praporů a Závodilo
se studenty v opravě hradeb a konání vojenských služeb. Když koncem května 1639
přitrhl Baner k Praze a pustil střelbu na Horskou bránu a Karlov, vyznamenala se
v drobných bojích nejvic studentská legie. Gallas jí dal za odměnu krásný prapor,
ozdobený na jedné straně obrazem Panny Marie, na druhé obrazem českého lva. Dne
4. června byl posvěcen. Legie naň složila přísahu &uložila jej v Karolinu.

Baner sice od Prahy odstoupil, ale po venkově řádil jako pravý Attila. Litoměřice,Mělník&Stará.
Boleslav s Brandýsem byly proměněny ve válečné tábory, v nichž ukládali divoši svůj lup. Bole
slavská chrámy byly vytlučeny a proměněny v konírny. posvátný obraz však byl zachráněn do
Vídně. Císařjej měl stále v blízkosti, ba i na cestách jej s sebou vozil. Z pevných míst činili Švé
dové výpravy po středních a severních Čechách, mučícebezbranné obyvatelstvo bestiálním způ
sobem, aby se dověděli, kde jsou uschovány peníze a zasoby. Vráželi jim do hlav hřebíky, uře
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mívali jim nosy, uši a jazyky, rozřezévsli jim šlapky a sypali do ran sůl, sešroubovali jim prsty,
věšeli je na bidla &pod nimi zapalovali slámu, lili jim do úst hnojůvku, což slulo „švédským
truňkem“. Katoličtí duchovní byli uvazování na řetěz,až se \Pykoupili.Peníze byly pobrány, do
bytek odehnán, obilí naloženo na vozy a odvezeno, šaty s tělu.lidu strhány. stromy posekany.
vinice mezi Prahou a Litoměřicemi tak zničeny, že od té doby živoří. I mrtví byli vykopávání &
olupováni, mrtvoly. jež neměly skvostů. byly zbodány i psům pohozeny. Někdy se ti zhovadiloi
za své řáděnísami styděli. Sedláci opouštěli celé osady, prchajíce do lesů nebo až na Moravu.
Bylo prý vypáleno 6000 míst. Generál Pful se chlubil, že sám dal podpálit 800 osad. Byt údaje
byly upřílišněny, třetina země byla vydrancováno úplně, ostatek zčásti; některé osady zmizely
beze stopy. K hladu se přídi-užilmor, lidé se veřejně na ulici obírali. Neschopný Gallas, jenž po
hromu nedovedl od země odvratit, byl sesazen a velením pověřencísařův bratr Leopold Vilém,
jenž užíval důchodů několika biskupství a opatství, svěcení však žádného neměl. V čele 20.000
mužů začal vetřelce v lednu r. 1640ze země vytlačovat a koncem března.je vypudil úplně. Baner
již v květnu v Němcích zemřel následkem nestřídmosti v 45. roce života. Začal jako chudák,
končil jako jeden z největších bohačů. Milion tolarů. který zanechal. byl z největší časti nahra
bm v Čechách.

TomomoriNástupcem Banerovým se stal Torstenson, jenž byl sice na. rukou i na nohou ochro—
"MŠZŽ men pakostnicí &musil býti od vojáků nošen v nosítkách, přesto se pohyboval nej

rychleji ze všech švédských vojevůdců. R. 1642 vpadl na Moravu a když se jeho
předvoj objevil před Olomoucem, velitel Miniati, ač měl 800 vojska a ač čtyřset
členná.legie studentská hořela.touhou po boji a též měšťanstvo bylo ochotno hájit

nwm města, „jsa srdce zženštilého“ vydal 14. června dobře zásobenou pevnost pod smlou
""'““' vou nepříteli. Vojenský soud jej za to odsoudil k ztrátě hrdla, ale císař mu dal mi

lost. Švédové olomouckou pevnost vybudovali a učinili z ní středisko loupežných
výprav, jimiž celá země byla. zbědovana jako Čechy r. 1639. Torstenson dobyl mi
moto Litovle, Uničova, Prostějova. a Opavy. Tišnov zpustošili Švédové tak, že se
ani za půl století nemohl vzkřísit. Piepadli i Předklášteří, jeptišky ztýrali &probošta
Weisskopfa zastřelili. Arcivévoda Leopold Vilém sice Torstensona z Moravy vytlačil,
ale v Sasku u Brežten/clda od něho utrpěl (2. list. 1642)velkou porážku. Arcivévoda
trestal vinníky ještě přísnějinež kdysi Valdštejn. Důstojníci jednoho jízdného pluku
byli v Rakovníce postíném' &z mužstva každý desátý, jak na koho padl zlý los, byl
pověšen vedle silnice vedoucí z Plzně do Rokycan.
V horalech valašských se zvedl luterský kvas &oni s nasazením života zasobovali
švédské souvěrce v Olomouci. Borre, císařský vojevůdce, jenž zemi proti Švédům
střežil, dopadeně smělce krutě trestal; dával je čtvrtit, kolem lámat, uši &nosy jim
uřezávat. Zhoubným pochodem Čechami Torstenson pronikl r. 1643 znovu na Mo
ravu, zle zplenil zvláště zapadni kraje a opět dobyl četných měst. Valaši pod vlast—
ním praporem pomáhali mu ztékat hradby Kroměříže.Zanechav posádky asi v pěti

.mn: místech, obrátil se podle rozkazu proti Dánsku. Puchheim mezitím podnikl r. 1644
“3:2 trestnou výpravu proti jeho valašským spojencům. Valaši již 1627slíbili, že zacho

vají povinnou oddanost a věrnost, jinak nechť se na ně dokročí exekucí, to jest me
čem a. ohněm. To se nyní splnilo. Jejich sbor o 700 hlavách byl rozprášen, mnozí
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prchli, 200 dopadených nešťastníků však bylo postříleno a zvěšeno na šibenicích
a stromech. Obce podepsaly revers, že byly svedeny od kazatelů a přísahaly věr
nost.
Zvítěziv nad Dány, dal se Torstenson přes Čechy na pochod do Horních Rakous,
kam jej volali sedláci. Císařskévojsko mu zastoupila jižně Benešova u Jankova cestu 6 „u
a 6. března tam došlo k památné bitvě. Mezi vůdci císařskými Hatzfeldem a Gótzem
nebylo jednoty. Nejprve bylo poraženo levé křídlo císařských a.Gótz zahynul v boji.
Pravé křídlo sice zvítězilo, ale poněvadž se vojsko dalo příliš záhy v kořistění, obno
vil Torstenson bitvu a připravil i pravému křídlu úplnou porážku. Hatzfeld a 200
důstojníků bylo zajato, z mužstva 4000, tolikéž ho padlo. Torstenson dobyl svého
nejskvělejšího vítězství a císař ztratil svou poslední armádu. Chyby, jež se staly,
byly svaleny na Gótze, jenž se arci nemohl bránit. Byl pochován v Emauzích. Jeho
jméno vešlo v přísloví: „Pořídíš jako Kec u J ankova.“
Po této porážce byla pokládána Praha za ztracenou a Vídeň za ohroženou, poněvadž
bylo známo, že Jiří Rákoczy, vybízen z Paříže, zbrojí, aby společně se Švédy na
padl císařskouresidenci. Proto vypravil Ferdinand 111.již r. 1644Heřmana Černína
z Chudenic do Cařihradu žádat Portu, aby poručila Rákoczymu žíti s císařemv míru.
Torstenson dobyl Jihlavy a Znojma. Buchlov a Uherské Hradiště se uhájily. V Ra
kousích obsadil levé Podunají až k Bratislavě. Císař už sahal na kostelní nádoby
k opatření žoldu a válečných potřeb. Torstenson čekal na Rákoczyho, že společně
s ním oblehne Vídeň. Poněvadž sedmihradský kníže otálel, umínil si švédský vůdce
že mezitím sám dobude Brna. Velitelem v hlavním městě Moravy byl zkušený vá,
lečník Ratvit dc Souches, pocházející z La. Rochelle. Ratvit činil rychle přípravy
k obraně. Prohloubil příkopy, opravil hradby, spálil předměstí mimo Staré Brno, jež
pak vypálili Švédové, starobrněnští se však utekli také do Brna a pomáhali ho hájit.
Špilberk spojil s městem krytou chodbou.
V Brně bylo jen 374 vojáků, ale měšťané, šlechtici a 70 studentů z jesuitského gym—
nasia se chopilo nadšeně zbraně, takže všech obhájců bylo 1424. Nepřítel přitrhl
k městu 3. května 1645. Síla jeho vojska. se odhaduje asi na 18.000 Teprve 19. čer
vence jim přišlo na pomoc 8-10 tisíc vojska sedmihradského. Pět baterií bylo po
staveno kolem hradeb, na něž byl puštěn dešť koulí a granátů. Jakmile byl někdo
proražen průlom, bylo hnáno útokem. Obhájcové však byli k hradbám jako přiko
váni. Nejen všechny útoky byly hrdinně odraženy, ale byly podnikány i výpady do
nepřátelského ležení, byly v něm ničeny posice a uchvacována kořist. Bylo bojováno
i pod zemí. Švédové podkopávali hradby a prachem je vyhazovali. K těmto pod
zemním pracem bylo nuceno i obyvatelstvo z okolí sehnané. Výbuchy podkopů byly
skoro všechny bašty porouchány a ze špilberské studně odvedena voda. Ale i obhájci
kopali chodby proti podkopům švédským a pod zemí s nimi sváděli šarvátky. Ne
jednou vybuchl podkcp směrem opačným a sami Švédové byli vyhozeni do vzduchu
a troskami zasypáni. Obhájcům došel prach, takže tři týdny už mlčelo dvanáct děl
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na Špilberku. Za noci 26. června se probil oddíl císařské jízdy do města se zásobou
prachu, což se se zdarem opakovalo 8. srpna. Torstenson soptil hněvem proti „my
šímu hnízdu“ (Rattennest), jak potupně Brnu přezdíval. Slibovalt' svým vojákům,
že je uvede do města za tři dní a na hrad za osm, a zatím už čtvrtý měsíc se tříštily
divoké jeho útoky o hradby, hájené hrstkou dobrovolníků. Švédské vojsko trpělo
i nepohodou; velké deště zaplavily jejich příkopy, takže se někdy po pás brodili ve
vodě.
Velkou důvěrou ve vítězství naplňoval Brněnské P. Martin Středa, rektor tamní ko

' leje, jenž už předem předpovídal, že Švédové přijdou Brna dobývat, ale že ho ne
dobudou. Byl rádcem a důvěrným přítelem velkých i malých. V chrámě pořádal za
zdar zbraní veřejné pobožnosti a lid připisoval uhájení města jeho modlitbám &pří
mluvě Matky Boží. Její černý obraz, chovaný tehdy v chrámě sv. Tomáše, byl po
kládán za paladium města. Před ním byly vysílány vroucí prosby za vítězství bez
ustání. To věděli i Švédové a proto si svůj hněv vylévali barbarským způsobem na.
mariánských obrazech & sochúch. V kostele kartouzském je udělali terčem svých
střel, tuřanský chrám Matky Boží proměnili v konírnu, jí a jejím ctitelům na po
směch si umínili, že stůj co stůj dobudou Brna dne 15. srpna., o hlavním marián
ském svátku. Ve stavu velké podrážděnosti, způsobené neúspěchy &chorobou, jež
jej řadu dní poutala na lože, pronášel švédský maršál děsná rouhání; prý Brněnským
jejich Marii podkouří.
Již od 5. hodiny ranní bylo město zasypáno spoustou střel. Příkopy byly vyplněny
troskami &ssutí, hradby na dvou místech proraženy. Nejvíc zuřil boj na Petrově,
kde stalo na povaleném zdivu 200 mužů proti několikanásobné přesile. Torstenso
novi přinesl svátek velké zahanbení. Druhého dne odešel pomocný sbor sedmihrad
ský domů a jemu samému nezbylo než odtáhnout rovněž od Brna, pod jehož hrad
bami kleslo v hrob 3.000, podle jiných dokonce 10.000 jeho mužstva. Zchlazoval si
tedy vztek po způsobu tatarských chánů na,selských osadách a polním osení; sloupy
plamenů a.dýmu znamenaly jeho cestu. R. 1646složil velení, ve vlasti se mu dostalo
mnohých vyznamenání, ale již r. 1651 zemřel ve věku 48 let.
Brněnských padlo 200, 150bylo raněno. Čestné splnila svůj úkol studentská, kohorta,
již bylo uloženo hájit kus hradeb poblíž koleje. Hradby byly silně poškozeny. Šest
studentů na nich zahynulo, ale neopustili je. Na Petrově, u sv. Jakuba a u sv. To—
máše se zvonívalo od té doby poledne o 11 hodinách, poněvadž podle pověsti se
brněnské zvony 15. srpna v tu hodinu samy rozezvučely, a Torstenson, jenž chtěl
o polednach mít město v moci, byl tím uveden v omyl a od obléhání upustil. Na
památku této slavné udalosti docházelo měšťanstvo 15. srpna ozbrojené na boho
služby k sv. Jakubu &nějaký čas býval i černý obraz Matky Boží z chrámu sv. To
máše nošen v průvodu. Nyní je chrámě starobměnském.
Hájení Brna proti Švédům je nejslavnější událostí v dějinách tohoto města a čest
ným listem v dějepise Moravy. Obyvatelstvo brněnské hájilo nejen své jmění &svůj
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krb proti vetřelcům, ale i svou katolickou víru, v níž se jen utvrdilo, když vidělo
bezbožnost a surovost lidí, kteří se vydávali za ochránce čistého evangelia. P. Martin
Středa zemřel již r. 1661 a je pochován v kryptě tamního chrámu.
I v následujících letech byla naše vlast občas navštěvována zhoubnými vpády. Vel
kou výpravu proti Praze podnikla tři švédská vojska v létě r. 1648. Čtvrté jejich
vojsko pod Wranglem bojovalo v Bavorsku. Karel Gustav, falcla'abí zweibrůcken
ský, bratranec švédské královny Kristiny, chtěl se zavděčit bojovnému švédskému
národu, za jehož krále byl vyhlédnut, skvělým válečným úspěchem, a tím mělo být
dobytí Prahy. Velmi vhod přišla Švédům nabídka císařskéhopodplukovníka Arnošta
Otovaldského (Ottenwalden), rodilého Bavora, vyznání kalvínského, usedlého v Cheb
sku, jenž byl 27 let sloužil ve vojsku císařském &po těžkém zranění se uchýlil do
výslužby. Za švédského vpádu r. 1647však pozbyl veškerého jmění, i prosil v Praze
císaře o zaopatření. Ten mu slíbil velitelství nad posádkou v Lokti. Úředníci však
císařovonařízení nesplnili a odstrčený důstojník jednak z nouze, jednak z hněvu na
bídl v Němcích své služby švédskému vůdci Kčnigsmarkovi s ujišťováním, že mu
pomůže dobýt Malé Strany pražské bez ztráty jediného muže.
Asi s 3.000 jízdných a pěších vytrhl Kónigsmark z Chebu a oklikami se blížil k Praze.
Pocestné, jež potkali, zajali, nedaleko Hostouně sečkeli v lese do soumraku a o půl

omaku.

noci stanuli na Bílé hoře. Když švédský vůdce zaslechl zvonění, zalekl se, neboť Down
myslil, že se v Praze už bije na poplach. Otovaldský však jej poučil, že mniši zvoní
k nočnímu modlení. Asi se 100 muži se blížil zrádce žlabinou od Břevnova ke kapu
cínskému klášteru, kde byla část hradeb jen napolo vystavěna 9.kus příkopu nevy
vezen. Vskočivše na hradby, pobili stráž, a když byl i větší strážný oddíl ve Stra
hovské bráně přemožen, Otovaldský bránu otevřel a vyběhnuv ven, dával znamení
Kónigsmarkovi. Ten vrazil s jízdou do města, nevěda, zda to, co se děje, je sen či
skutečnost. Rozděliv vojsko na houfy, obsadil náměstí, hlavní ulice, hrad a malo
stranskou věž. Dále přes most nepronikl, nemaje dosti lidu. Stalo se to na úsvitě
v neděli 26. července r. 1648. Staroměstští slyšeli rány a hluk a viděli lidi na stře
chách domů spínati ruce směrem k Starému Městu &volat o pomoc. V mostecké
věži bylo spuštěno visuté zábradlí (šraňk) 8. Staré Město se chystalo zmužile k od
poru.
Švédové zatím sbírali ohromnou kořist, největší, jež jim během třicetileté války padla
do rukou. Odhadovali ji na 12 milionů zlatých, nepočítaje v to věci, jež jednotlivci
pro sebe uchvátili a vzácné památky, jež se vůbec nedaly ocenit. Vojákům bylo po
voleno třídenní drancování. Bylo zajato 180 šlechticů, úředníků a duchovních, a ti
všichni se museli vykoupit za IIS-20.000tolarů. Byl mezi nimi kardinál Harrach, nej—
vyšší purkrabí Jaroslav Martinic, jenž děsnou válku přečkal a při jejím vypuknutí
i skončení na Hradčanech se octl v rukou nepřátel. Též Vilém Slavata byl ještě na
živu, ale stav se roku 1628 po smrti Zdeňka z Lobkovic nejvyšším kancléřem, pře
býval u dvora.
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Švédové pilně pátrali po skrytých pokladech. Na Strahově nalezli půl milionu zla—
tých, jež patřily hraběti Schlickovi, poklad panen doksanských, mnoho stříbrných
soch a zlatem tkaných oděvů, jež náležely premonstrátům. V domě hraběte Collo
reda vyslídili 60 centů stříbra, 12 tun zlata,“5) v domě poštmistra Paara 18.000du
kátů, v domě Heřmana Černína bednu zlatých peněz, v domě Oldřicha z Kolovrat
30.000 tolarů. Kanovníkům bylo vzato všechno. Vojáci měřilimezi sebou peníze na
klobouky. Za vřavy uchvátila mnoho i šlechtické služebnictvo, jež pomáhalo Švé
dům okrádat své pány. Otovaldský dostal jen 6.000tolarů a zboží zabrané lipskému
kupci, ceněné na 40.000, neěítaje arci to, co si uchvátil sám. Poněvadž naň bylo
v Praze ukazováno jako na zrádce, vystěhoval se brzy do Švédska, změnil své jmé
no, poskvrněné zlým činem, byl povýšen do stavu šlechtického a upadl v zapome
nutí. Nepřítel nalezl též mnoho potřeb válečných.

Pravý hon však podnikali Švédovéna zbylé poklady Rudolfových sbírek. Tehdy byly odvezeny
do Švédska přístroje hvězdářskéa geometrické, nástroje perské a indické, předměty a vázy zlaté
a stříbrné, ze slonoviny, jantaru, perleti, přeěetnéobrazy, z nichž bylo 400malovaných na dřevě,
vzácné zbraně, dřevorytiny, tři tisíce tuctů broušených granátů, několik set diamanty nebo
zlatem vykládaných knoflíků atd., knihovna strahovská, knihovna rožmberské z Třeboně do
Prahy přestěhovanů, též „Codex argentus“ od Rudolfa získaný. Konigemark dal vše na vozích &
lodích rychle dopravovat přesNěmecko do Švédska a stal se tak jedním z největších boháčů.

Švédové si odnesli z Prahy nejen"nejbohatší kořist, ale utrpěli tam i nejpotupnější
porážku. Staroměstský primátor Fr. Turek z Rosenthalu a královský novoměstský
rychtář Václav Kavka svolali hned 26. července bubnováním do zbraně měšťanstvo.
Zvláště nadšeně se hmulo pod svůj prapor studentstvo, celkem 745, všichni, kteří
jen zbraň unesli. Studentská, legie si získala 0 uhájení města největších zásluh. Chtěli
i přes most na Malou Stranu a tam bojovat se Švédy; to jim však bylo zakázáno.
„Strašlivějšího dokladu o účincích jcsuitské výchovy nclze si přcdstaviti,“ ubolévá
profesor Novotným) Za vůdce si zvolili právníka Jana Kaufera, legii však cele ovlá—
dal jesuita Jiří Plachý z Čes. Budějovic, profesor a správce jejich družiny, jenž pro
hlásil, že chce s měšťany, studenty i vojáky živ i mrtev býti. Švédové jej vídali
z Malé Strany na druhém břehu řeky mezi studenty, a poněvadž převyšoval o hlavu
okolí, nazývali jej „dlouhým páterem“. Měřilt'přes dva metry.
Puchheim zavčas uvedl do města 1.000 pěších a 2.500 jízdy. Později za prudkých
útoků a rostoucího nebezpečí byly utvořeny setniny i z řemeslné chasy, z niž se nej—
více vyznamenali sladovníci &.pivovarníci. Ba vznikly i setniny ozbrojených kněží
a mnichů. Rytířský řád křižovníků proměnil svůj klášter hned 26. července v pev
nost, z níž hájil vedle stojící mostní věž. Začátkem října chopilo se zbraně 70 je
suitů, rovněž minorité, karmelitáni, servité, pauláni, benediktini, cyriaci a Milosrdní
bratří utvořili tři setniny o několika stech mužích pod velením opatů a proboštů.
Sto Židů stálo pohotově s nástroji, aby hasili požáry.
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Vrchním velitelem byl hrabě Rudolf Colloredo, velkopřevor maltéského řádu, jenž
především byl viněn z nedostatečného střežení a.ztráty Malé Strany. Colloredo v ko
šili prchl před Švédy z malostranského bytu a na lodičce přeplul do Podskalí. Péčí
o opevnění města.byl pověřenhrabě Inocenc Conti, jenž se toho úkolu podjal s velkou
obezřetností a neúnavností. Jmenovitě mezi branou Koňskou (Museum)a Horskou
(Havlíčkovo náměstí) dal stavět okliky, náspy, sruby, palisády, dal dělat podzemní
průkopy a obyvatelstvo horlivě pomáhalo. Dal zhotovit dlouhé píky, železné hvězdy
hřebíky pobité &.řetězem k dlouhé tyči připojené, železné cepy &palcáty, smolné
věnce a granáty. Od duchovních byly dávány do mince i zlaté skvosty, z kalichů,
monstrancí a křížů byly raženy peníze, jež byly rozdávány chudým obhájcům. Zá
možní občané přispívali k témuž cíli dobrovolně. N.
Posledního července dorazilo na Vysočany druhé švédské vojsko pod Wittemberkem
&hned 3. a 4. srpna byl podniknut na Prahu první útok. Wittemberk se obořil na
Nové Město, zvláště na Vyšehrad, Kónigsmark dorážel přes Karlův most na. Staré
Město; ale první tento útok skončil nezdarem. V polovici mostu byla.pak postavena
zeď a na ni dvě děla, z nichž co chvíle bylo stříleno na věž a okolní domy. „Z bou
charounů byly metány šaršouny,“ to jest ohnivé koule. Wittemberk však neměl
u Prahy stání. Závidělt' Kenigsmarkovi pokladů získaných na Malé Straně, a když
se přesvědčil,že ostatní pražská města budou tvrdou kostí, podnikl od Prahy tři
kořistné jízdy, dvě na jih a jednu na sever. Dne 23. srpna dobyl Táboru, kde byla
jeho lačnost značně ukojena. Jeho odchodem bylo Pražanům dopřáno času k doko
nání příprav. Těžké chvíle nastaly Praze 5. října příchodem třetího vojska švédské
ho, jež přivedl falckrabí Karel Gustav, potomní švédský král. Bylo ho 8.000 mužů.
Příchod falckraběte slavili Švédové hlučnou střelbou a skvělou hostinou na hradě.
První místo, jež toužil spatřit, byl pokoj, z něhož před třiceti lety byli svržení místo
držící. Nepřítel měl u Prahy tři vítězná vojska, tehdy snad nejlepší v Evropě, zku
šené generály, 60 děl. Proti nim stáli narychlo vycvičení studenti, řemeslníci a mniši
s třemi děly.
Hlavní tíha útoků v říjnu podnikaných dolehla na hradby novoměstské po celé je
jich délce od Poříčí až k Vyšehradu. Tam dleli i nejvyšší tři švédští vůdcové. Ale
i s Letné, s Karlova mostu, z kapličky sv. MáříMagdaleny bylo páleno do Starého
Města. Dne 10. a 11. října bylo město zasypáno deštěm střel a se všech stran bylo
hnáno útokem. Na všech pražských věžích bylo zvoněno na poplach. Na ulicích se
ozýval hluk, křik, pláč dětí a žen, spěchajících do chrámu prosit za odvrácení po
hromy. Mužové se chápali zbraně a spěchali na svá stanoviště. Celý okruh hradeb
vzplanul urputným bojem. Město bylo zahaleno v prach &dým, místy vyšlehly pla
meny. Dojemná hudba zvonů stupňovala síly obhájců &útočníky plnila tajemným
děsem; všechno obyvatelstvo bylo v horečném rozechvění. Nepřítel se zmocnil Hor
ské brány. Conti dal tam hnáti útokem a házet na ni smolné věnce, prach, slámu
a dříví. Brána se vzňala &útočníci byli z ní vypuzeni žárem jako vosy z hnízda.
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Na některých Švédech chytily šaty, takže činili dojem hořících démonů. Í SBSH/kali
rychle s hradeb a hledali spásu v podzemních chodbách. Jeden velký útok byl šťast
ně odražen.

Část obhájců, zvláště studentstvo, bylo neustále na ]madbácha městská rada se starala, aby ve
strážnicích nechybělo potřebných věcí. Měšťanétam posílali hojnost piva a vína, aby bojovníci
zůstali v dobré náladě. J esuité tam svému ozbrojenému studentstvu konali denně bohoslužby
a ve svátky kázali. Letopisy vykládají o koníři,jenž žvýkal a jedl rukavice a jiné nestravitelné
věci; na strážníci prý mu bylo podáno živé prasátko, z něhož on kousek za kouskem ukusoval a
je celé i se štětinami snědl a pivem zapil.
Kolem Prahy se páslo stádo dobytka, jež tam Švédové pro sebe z venkova přihnali. Několik
měšťanůa vojáků vyšlo záhy na úsvitě z města a uchopivše telátko, spěchali s ním přesbrod do
Poříčskébrány. Kráva, jejíž telátko bylo, slyšíc je bečet, spěchala za ním, za ní pak se pustilo
celé stádo přes250 kusů, přeplavala Vltavu a Poříčskoubranou bylo vehnáno do města. Tak bylo
odpomoženo pociťovanému nedostatku masa. Švédové poznavše pozdě co se stalo, dali do Poříč
ské brány bít z děl.
Od Švédů se dal najmout také myslivec z konopištského panství, jenž si u Horské brany sroubil
ze silných fošen úzkou, vysokou věž, již na válcích přivaloval za boje k samým hradbám. a po
něvadž byl dobrý střelec,byla každá jeho rána smrtonosná. Už zastřelilcelou řadu Pražanů, sám
se však skryl ve svém srubu před každou ranou. Byla tedy vypsána na jeho hlavu cena. Dva
vojáci dali pohybovat kloboukem v jednom z otvorů, jež byly ve hradbách udělány pro děla,
sami pak stranou číhali.Myslivecse domníval, že pohybující se klobouk je lidská hlava, vystřelil
tedy na ni a vystrčil hlavu, aby shlédl účinek rány. V tom byl zasažen dobře mířenou střelou a
svalil se nazad dolů se srubu, s něhož své vlastní krajany nelidsky usmrcoval.“7)
Při jednom výpadu zajali studenti švédského vojaka; přivedšejej do města tézali se ho, co je ve
švédském táboře nového? On pravil, že se tam hlavně mluví o tom dlouhém jesuitovi; je tam
pokládán za velkého čarodějníka. Dává prý svým studentům denně požívat lístky, jež je činí
nezrenitelný'mia žádná zbraň pak se jich nechytá. Jahnile jej dopadnou, za živa mu stáhnou
kůži. P. Plachý se smál jeho výpovědím a poručiv mu dát bochník chleba, řekl: „Bláhovče, tako
véto lístky dávám svým studentům.“ A když mu bylo podáno i pivo, pravil mu: „Jez a pij &
budeš také nezranitelným.“
Horlivost Židů v hašení ohnivých kulí a granátů časem ochable. Jednou byl hozen do jejich ulice
velký granát, jejž přiln-ylijak obyčejně moln'ými kožemi z uherských volů. Domnívajíce se. že
je granát již udušen, nadzdvihli kůži; vtom však granát vybuchl &jednoho z nich zabil, druhému
urazil nohu, třetímu ruku. To je tak zastrašilo, že musili být k plnění určeného jim úkolu do
háuěni.

Na hradbách i mostě se mezitím neustále bojovalo &švédský podkop vyhodil co chvíli
kus hradeb do povětří. Pražanům docházel prach, jenž byl v Podskalí narychlo vy
ráběn a po kamnech sušen, a již začala mizet naděje, že by město, bez pomoci samo
sobě zůstavené, obložení vydrželo. K vzpružení mysli bylo rozhlášeno, že se od Bu
dějovic blíží pomocné vojsko. Když bylo zamítnuto nové vyzvání, aby se Praha
vzdala, byl na ni 24. a 25. října podniknut nový útok, ze všech nejúporuější. Prud
kou střelbou byly hradby na četných místech proraženy, že se v nich rozšklebily
průlomy několik sáhů široké. Dne 25. října byly naráz zapáleny všecky podkopy,
jež vybuchly právě ve chvíli, když kněz kapucínského řádu u Horské brány sloužil
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mši. Opět byly velké kusy hradeb pobořeny a nepřítel, zřídiv si rychle přes příkop
a rozvaliny dřevěné mosty, hnal se po nich do města u velké síle za vedení samého
KGnigsmarka. Zdálo se, že Praze nastává poslední hodinka. Zvony smutně hlaholily,
děla neustale hřměla, z prachu &.dýmu šlehaly místy plameny hořících domů. Švé
dové se několikrát vedrali hluboko dovnitř města, ale obhájci s napětím všech sil
vybili je vždy znovu ven.
Po studentech byli nejstatečnější sladovníci, 150 junáků, v bílých zástěrach, potřís
něných krví nepřátel. Nechavali Švédy přijíti až k sobě a pak je uvítali palcátem,
volajíce při tom: „Tu máš?“ Švédové pronikli skoro k sv. Jindřichu, kde zuřil boj
nejprudčeji. Řemeslná, chasa zatím nakladla v jedné části příkopu polních bran &
špičatých kotvic, pokryla je slamou a tu posypala. prachem. Tu se přihnali rozma—
nité ozbrojení sladovníci, řezníci, pekaři a mlynáři k sv. Jindřichu a tlačili Švédy
na nastrojenou lečku. Ti se v příkopu zapletli do bran, prach a sláma se pod nimi
vzňaly a mnoho set jich tam bylo ubito. Druhého dne za příměříje dal odtud Karel
Gustav na vozech odvézt. Nejnebezpečnější zc všech útoků byl na všech stranách
vítězně odražen.

I Pražané měli dost padlých a raněných. Nejvíc želeli Vaclava Čabelického ze Sou
tic, jednoho z vůdců, jenž klesaje k zemi napomínal okolostojící, ať se hají do po—
sledního dechu. Poslední službu mu prokázal mladý P. Bohuslav Balbín; je pocho
van v Týně a jeho pomník se tam dosud spatřuje. Sladovníci pozbyli 15 bojovníků,
jež se ctí pohřbili u sv. Jindřicha. Falckrabí věděl, že se v Miinsteru schyluje k míru.
Chtěje mít Prahu před jeho dojednaním, útočil na město den co den až do 31. října,
používaje všech válečných vymožeností. Ale ani Pražané neumdlévali a vytrvali ví
tězně na rozbitých hradbách až do konce. Prvého listopadu dopadly na město po
slední koule. Na den Dušiček 2. listopadu došla do Prahy z Lince od císaře zpráva,
že již 24. října byl ujednán v Miinsteru mír, kterým byl učiněn konec třicetiletému
válčení. Pražané si zhluboka oddechli. Dne 4. listopadu, „když už po kaši bylo“, jak
praví Zatočil ve svém letopisu, přišla vojenská. pomoc. V Praze, kde dlouhé zhoubná.
válka začala, tam i skončila.

Švédové sami přiznávali, že jim při útocích zahynulo 5.000 mužů; to se rovnalo prohrané polní
bitvě. Z pluku samého falckrabčte, 1.500mužů silného, zůstalo jich po jednom útoku na bojišti
1.100, jindy z jiného pluku 800. Pražanů podle 219, raněných bylo 475. Uhéjenl Prahy a.31115
jsou nejslavnější vojenské činy z konce třicetileté války. Žádné město v celé německé říšise ne
může tak hrdinnou obranou pochlubit. Pražané si také na tom velmi zakládali. že oni, pouzí
dobrovolníci, zvítězili nad nejlépe zřízeným vojskem tehdejší doby. Obě města poděkovala Bo
hu za dobyté vítězství a učinila slib, že památku na ně budou oslavovat vždy o Všech svatých
společným přistupovóním k svétostem, steroměstětí v Týně, novoměstští u sv. Jindřicha.
Pak se oddali bujnému veselí a s posádkou na Malé Straně vešli v poměr dosti přátelský. Švédští
vojáci se tézali studentů, zdali ti, kteří do nich bili těmi cepy &palcaty &při tom volali po každé
„Tu máš“, zdali všichni slují Tomášová? Studenti jim se smíchem pravili, že to bylo jejich heslo.
Důstojníci císařští i švédští se zvali vzájemně na hostiny a, falckrabí pozval na hrad k hostině
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i P. Plachého. Byliťnaň Švédové zvědaví, ježto se jim zdál mužem nadlidské moci. Tam si s ním
připíjeli a.vyprávěli mu, co zlého mu chystali. 011však, jak byl mysli neohrožené, nezůstal jim
připadnou odpověď dlužen. - Když Kónigsmark slyšel, že v Praze už měli jedinou tunu prachu,
tak se rozlítil, že na hradě rozbil olmo, až kolečka na zem lítala, &volal: „J 6 jsem říkal. že ne—
mají střeliva, &.nechtěli jste mi věřit." Jak po proluané bitvě bývá, vzájemně se obviňovali, kdo
je nezdarem vinen.

Císařpodle možnosti skvěle odměňoval osvědčenou věrnost &statečnost skvosty, pe
nězi, také povyšováním do vládyckého stavu. Měšťanůbylo šlechtickým přídomkem
poctěno 35, studentů 48. Byli to především konšelé obou měst, ze studentů pak sy
nové svobodných rodičů. Synové poddaných rodičů byli prohlášeni za svobodné. Člen
legie Norbert Zatočil, jenž obléhání česky popsal, zvolil si predikát: z L(hvenbrucku,
což připomíná. boj na mostě.
Poněvadž záchrana'města byla připisována přímluvě Matky Boží, postavil jí císař
r. 1650 na Staroměstském náměstí la'ásný sloup, jenž byl perlou barokové Prahy.
Byl z jednoho kusu pískovcea vážil 70 centů. Latinský nápis zněl:

VIRGINI GENITRICI SINE ORIGINIS LABE CONCEPTAE PROPUGNATAE ET
LIBERATAE URBIS ERGO CAESAB PIUS ET I'USTUS HANC STATUAM PONIT.

To jest: Panně Rodičce bez poskvmy prvotní počaté za obhájení a osvobození města
zbožný a spravedlivý císař tuto sochu postavil.
Byl to pomník jediného vítězství, jehož národ v 17. století dobyl. Ale poněvadž hlá—
sal vítězství katolické Prahy nad luteránskými Švédy, pokroková Praha naň zane
vřela (obr. 52).
Švédové i Francouzové kladli ve Vestfálsku císařido podmínek míru i návrat emig

' race jak české, tak rakouské. Císař svoloval arci s výhradou, že se s ním srovnají
ve víře. Nátlak na její náv-rat byl jen diplomatickým manévrem, jímž byl císař při
veden k větší povolnosti na jiné straně. Francie se emigrantů přestala zastávat, když
jí císař učinil územní ústupky v Elsasku, a Švédům byla zavřena ústa úplatkem
600.000 tolarů. Jejich domnčlí přátelé s nimi udělali podobný obchod, jako před
30 lety saský kurfiřt.
Ani to nebylo poslední zklamání emigrantů. Kristina Švédská.,dcera Gustava Adolfa,
slaveného zápasníka za luterskou víru, se vzdala r. 1654 trůnu, r. 1655přestoupila
veřejně v Inšpruku do katolické církve a žila v Římě a ve Francii z papežských
milodarů. Emigranti zajisté útrapami válečné doby valně prořídli a jejich synové se
dočkali ještě větších překvapení. Neuplynulo století a dědicové jak J akuba Anglic
kého, tak kurfiřta saského stali se katolíky. Přestup Bohuslava Leszczyňského již
byl připomenut.
Vítězná církev zamýšlela převést zpět ke katolické víře i království uherské; zabra—
nili tomu vévodové sedmihradští. Využívali císařových nesnází a,opětovně zaplavo
vali svými voji Slovensko. Šlechta obou vyznání i města se k nim přidávaly &do
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máhaly se pod jejich vedením politických i náboženských svobod. Proto v Uhrách
nezakotvila absolutní moc jako v Čechách, ale ani církev se tam nedomohla bývalého
výlučného panství. J edině magnáti se skoro bez výjimky vrátili k staré víře. Začát
kem 17. století byli v Uhrách (nepočítaje Sedmíhrady), podle svědectví Pazmanyho
tři magnátské rodiny protestantské, v polovici téhož století ani jedna.1“) Silnou opo
m měl protestantismus v nižší šlechtě a měšťanstvu.
Na říšském sněmu v Bratislavě r. 1646/47byl veden mezi stranami tuhý spor o kos
tely. Vrchnosti, jež se vrátily k bývalé víře, vrátily i své kostely bývalému obřadu.
Protestanté si stěžovali, že tím způsobem pozbyli 400 kostelů. Císař prostředkoval
mezi neústupnými stranami; 90kostelů bylo protestantům vráceno, ale ostatní vrch
nosti byly povinny poukázat nekatolickým poddaným pozemek, daně prostý, pro
kostel, školu a hřbitov.“') Císařbyl ústupný vůči protestantům, aby jeho syn Fer
dinand IV., korunovaný v Čechách již 5. srpna 1646, dosáhl i v Uhrách bez potíží
trůnu; byl korunován 16. června 1647.Zákony však byly špatně plněny jak od ka
tolíků, kteří se dovolávali zásady uzákoněná v Němcích: cuius regio, eius religio (čí
vláda, toho víra), ale ani na př. Košičtí nechtěli postoupit pozemek katolíkům ani
kalvinistům.

LEOPOLD I. (1867-1705)

Leopold byl původně od dvou členů jesuitského řádu vychováván pro duchovní stav.
Když však r. 1654 zemřel na neštovice 201etý Fcrdinand IV., nastoupil po Ferdi
nandu III. na trůn jeho druhorozený, teprve l7letý Leopold. Nový král byl pro
střední, štíhlé postavy, měl silně odstávající dolní ret, zdraví byl chatrného a proto
se řídil přesným denním pořádkem. Mravů byl bezúhonných, povahy dobrosrdečné,
rozumu střízlivého &.v těžkých dobách jevil neoblomnou houževnatost. Mluvil ně
kolika jazyky, česky však neuměl, čehož později litoval; francouzsky nemluvil pro
odpor k Ludvíku XIV. Přál vědám a zvláště umění. Dvě university v něm ctí svého
zakladatele: inšprucká (1670)a vratislavské. (1702). Jeho zábavou byla hudba a lov;
též sám se pokoušel v hudebním skládání. Ve Vídni se kolem císařeneustále hemžilo
několik set šlechticů ze všech dědičných zemí. Vládla tam obřadní španělská etiketa,
z cizích řečíse tam nejvíc užívalo italštiny, ale paruková móda a kvetoucí francouz
ská literatura, jež si vítězně razily cestu po evropském kontinentě, podmaňovaly si
i vídeňský dvůr.

V české šlechtě této doby měly přessmutné přesuny a proměny, jež se staly za třicetileté valky,
většinu staročeské domácí rody, a to jak počtem tak i rozsahem jmění. 'lhto převahu nad rody
cizími udržely celých 1001et po třicetileté válce. Teprve údaje z r. 1772ukazují, že většina české
půdy je v rukou cizí šlechty, Hirstenberků, Aucrsperků e, hlavně'Schwarzenberků, kteří přišli
z Bavorska teprve po vestfálském míru. J an Adolf dostal r. 1660jednak jako odměnu za věrné
služby prokázané Habsburkům, jednak jako náhradu za.půjčky, panství Třeboňské, jehož po
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konfiskaci užívali císařští princové. Adam František nabyl r. 1719na základě dědických smluv
s Eggenberky panství Krumlovského. Koupí četných jiných statků ovládli ponenáhlu velkou
část jižních Čech.
V díle o pozemkové reformě čteme: „Záplava cizinské šlechty v zemi rostla od konce války třiceti
leté nepřetržitě - v tom faktu, jehož vysvětlení dosud nebyla věnována pozornost, třeba spatřo
vati hlavní příčinu,proč šlechta naše nemohla zůstat mocným, národně jednotným tělesem, jako
na př. šlechta polská neb mad'arská.“l-"0)
Mnohočeských šlechtických rodů vymřelo. J ako pehasly staré domácí rody královské a.vladycké
Slavníkovců &Vršovců, tak odumřely r. 1604 Vítkovici hradečtí. r. 1611 Vítkovici rožmberští,
ze,povstání zemřel poslední Smiřický, největší tehdy boháč v Čechách, 1625 peslední Vartem
berk. r. 1631vymřeli páni z Pernštejna, r. 1634Trčkové, r. 1655zemřelposlední ochuzený Švam
berk, r. 1701 poslední Kaplíř ze Sulevic, a to Zikmund, strýc slavného obhájce Vídně. V téže
době vyhasly rody z Lipého, z Dubé, Sezimové z Ústí, z Hazemburka, r. 1712 zemřel v Římě
jako generál karmelitského řádu poslední svého rodu Karel Slavata, r. 1787vymřeliMartinicové,
r. 1720Švihovští z Ryzemburka, r. 1728Haranti z Polžic, r. 1746Vřesovští z Vřesovic,kol r. 1800
rytíři z Hrobčic, Hrzáni z Harasova, Čabeličtí ze Soutic, Říčanští z Říčan, Příchovští z Přícho
vic, Klenovští z Klenového. Na,Moravě zemřelr. 1597poslední pán z Boskovic a r. 1913poslední
Kounic.
Alevýmíraly i cizíšlechtickérodiny do Čech přistěhovalé:Imhigerové, Marradasové, Huertevé,
Verdugové, Aldringenové a j. Balbín uvádí, že 60 cizích šlechtických rodin v krátké době dočista
vyhynulo, a těšil se, že Čechy jsou hřbitovem cizinců. Zdá.se však, že největší část drobné české
šlechty po třicetileté válce zchudla ; na př. Rožmitálové, 'Bnkovšlí, Čejková z Olbramovic &mnozí
jiní &zanikli v šeré mase plebejců. Jejich skrovné svobodné statky byly pohlceny velkými dc
minii Černínů, Lobkoviců, Šternberků a jiných magnátů, v jejichž rukou se stále víc a více půdy
hromadilo. Byloť v Čechách před světovou válkou jen 150 šlechtických rodin,"l) staročeských
ipřistčhevalých, ale značná část velkostatků byla majetkem zbohatlých občanů, nešlechticů.
Epocha dějin od třicetileté války až do tak zvaného osvícenství, jež k nám pronikalo na konci
18. století, bývá nazývána stoletím protireformace. vhodněji dobou baroku. O smýšlení a cítění
českéšlechty v této doběpíše Pekař takto: „Česká šlechta, pokud byla českéhopůvodu, cítí česky
a v rodinách žije česky celkem po dobu Leopoldem přesto, že kulturním jazykem vynikajících
jednotlivců se stává vlaština, úředním čím dále tím více (ale plněji teprv v 18. století) němčina.
Nevěřímvůbec v nějaké přetržení českého vědomí u starých českých rodin ani později v době.
kdy nebylo považováno za nutné dokumentovati českou přirozenou národnost užíváním nebo
i znalostí českého jazyka; vzdělaní Čechové 18. stol. mluví a píší francouzsky, německy a latin
sky, mnozí z nich vůbec česky neumějí nebo jen nedokonale. . . Ale nesmíme zapomenouti, že od
počátku byla tu ne nepatrná katolická a při tom dobře česká část národa, vedena katolickou
šlechtou, která měla správu země prvně v rukou, až do r. 1748... Tato nedbalost k češtině není
nikterak všeobecná,; srovnej nadání hr. Šternberkové na vydávání českých lmih r. 1672 nebo
snadi založení akademie hr. Straky (závěťz r. 1710).“"')

Hned po míru učiněn'byl nový nátlak na zbytky nekatolíků, jichž nejvíc bylo na
Hradecku. Z 52 tisíc prý odešlo pět tisíc do Slezska, ostatní po dobrém nebo po zlém
přijali státní náboženství. Balbín obrátil na Žambersku &v sousedství 1900sektářů.
Hned po Bílé hoře zamýšlel císař zřídit v Čechách čtyři stolce biskupské, v Plzni,
Budějovicích, Litoměřicích a Hradci. Je zajímavé, že se města zdráhala přijmout
biskupské dvory. Budějovice a Plzeň, dva dávné sloupy katolické víry v Čechách,
odpověděly, že obyvatelé jsou dobří katolíci, že tam nebezpečí bludu nehrozí a že
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jsou jak duchovenstvem řeholním tak světským sdostatek opatření; probošt plzeň
ský ostatně již má. odznaky biskupské; ale v Táboře, nedáme obráceném, prý by
bylo biskupství velmi na místě. Královská města se bála o své svobody. V Němcích
vypukl občas spor mezi svobodným městem a sídlícím tam biskupem & obyčejně
skončil tím, že svobodné královské město upadlo v poddanství biskupovo. R. 1656
bylo přesto zřízeno biskupství v .Ditoměňbích&.1664 v Hradci Králové. V Litoměři
cích se stal prvním biskupem Maxmilián Šlejnic, v Hradci Martin Sobek z Bílem
berka, rozený v Rajhradě.

'Klášterů vzniklo v Praze časem 40,po celých Čechách 200,farního duchovenstva zato byl dlouho
citelný nedostatek a jeden duchovní musil spravovat několik far. Na Chrudimsku bylo 33farních
chrámů bez kněze, na Hradecku bylo 109kostelů farních &78 filiálnícli, a přec jen 42 jich bylo
obsazeno duchovními. Na Mladoboleslavsku bylo 91 kostelů farních, 89 filiálních, kněží, hlavně
řeholní, byli usazeni jen u 33. Žatecko mčlo 101 farní, 65 filiálních, obsazených bylo 52,
většinou řeholníky. Loketsko mělo 25 far, obsazených bylo 7. Vrchnosti sice poddaným nařizo
valy, aby svědomitě plnili své povinnosti náboženské, faráři vše dávali, kacířů „jako hada“ se
chránili, ale samy zadržovaly farní pozemky pro sebe a syny poddaných se zdráhaly pouštět na
studie. Marně žádali jesuité, aby se nebránilo hochům, kteří se hodlají věnovat kněžskému po
volání. Pozvolna ) světského kléru arci přibývalo.

Nyní se poohlédněme po kulturních poměrech pobělohorské neboli barokové doby a
na prvním místě si všimněme školství. R. 1622odňal zemský správce Karel Lichten
štejn luteránům Karlovu universitu a odevzdal ji jesuitům, čímžsplynuly universita
Karlova a Ferdinandova v jediný ústav. Rektor klementinské koleje jmenoval ještě
téhož roku ze světského stavu profesory na medicínské &právnické fakultě, a tak
bylo po dvousetletém spánku celé vysoké učení vzkříšcno k novému plnému životu.

Ale ostatní pražské řeholnídomy nemínily zůstat vyloučeny z účasti na vysokoškolském vyučo
vání a začaly se domáhat profesorských míst, jež jim kdysi na'universitě Karlově náležela. Získa
ly pro sebe arcibiskupa Harracha, jenž byl sice odchovancem jesuitských škol. ale v této věci
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dával za pravdu jiným řeholíma společněs nimi se zasazoval ve Vídni i v Římě o obnovení celé "'
university Karlovy se všemi čtyřmi fakultami a pro sebe vymáhal úřad kaneléřský. Ale jesuité,
kteří nesli v nejtěžší době břímědne i horka &jejich dvoufakultní universita byla od císařů se
souhlasem papežů vyznamenána četnými privilegiemi a pro záchranu katolické víry v Čechách
působila zrovna tak dlouho jako kdysi slavná tmiversita Karlova, nechtěli být po dosaženém
vítězství na vysokém učení v méně příznivém postavení než předtím. Hájili sloučení dvou uni
versit v jeden ústav, jehož hlavou by byl rektor klementinské koleje, a tak tomu chtěl i císař.
Arcibiskup však u řeholeměliv Římě mocné přímluvce,kteří naléhali na obnovení celé university
Karlovy; pak by se dvoufakultní universita jesuitská stala zbytečnou &klesla by na soukromé
učiliště pro vzdělání vlastních kleriků.
Trapný spor mezi arcibiskupem a jesuity se vlekl až do r. 1653,kdy jej Ferdinand'III. rozhodl
o své újmě. Dvouíakultní Ferdinandova zůstala ve výlučném držení jesuitů, Karolinum však,
to jest fakulta lékařská a právnická, jim byly odňaty a podřízenyzvláštnímu císařskémukomi
saři. Arcibiskup, jemuž byla sice vrácena hodnost kancléře, ale více jako titul než uř'ad, zřídil
si v Králově dvoře u Prašné brány vlastní theologii a gymnasium, jež navětěvovali'1klerici ně
kterých řádů.
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J esuité začali téhož roku (1653) stavět velkou budovu nynějšího Klementina s nádhernou
knihovnou. Počet žactva vzrostl brzy na 2000.V Karolínu bývalo profesorů i posluchačů kolem
sta.. Arcibiskup i jeeuité měli své knihtiskámy. Pražské učení dosáhlo v Evropě opět čestného
místa, stélot si vědecky v tehdejším učeném světěvýše než nynější universita u porovnání k době
přítomné.Tehdy na západě zobecnělaslova: „Videre Pragam et audire Arriagam“, vidět Prahu
a slyšet Arriaga, profesora theologie, původem Španěla.

' . K dřívějšímgymnasiím jesuitským přibyla nově zřízené: na Menším Městěpražském
(1628), na Novém Městě pražském (1632), v Jičíně (1623), v Kutné Hoře (1627),
v Chebu (1629), Litoměřicích (1631), Hradci Králové (1636), v Klatovech (1636),
Březnici (1640), na Moravě v Jihlavě (1625), ve Znojmě (1625), z Kroměříže bylo
gymnasium přeneseno do Uh. Hradiště (1644), ve Slezsku bylo gymnasium v Opavě
(1632) a menší v Těšíně.
Na Slovensku vznikla první kolej v Trnavě (1558), pak v Komarně (1625), v Brati—
slavě (1625), v Košicích (1650), Trenčíně (1656), v Rožňavě (1659), v Štiavnici (1671),
Levoči (1673), Prešově (1673), Skalici (1684), Banské Bystrici (1687), na Podkarpat
ské Rusi v Užhorodě (1640) Kolej trnavské. byla r. 1635 rozšířena na trojfakultní
universitu, košická.na dvoufakultní. Při koleji trnavské byla i tiskarna. Koleje slo
venské patřily k provincii rakouské. K provincii české, zřízené r. 1623, náležely do
r. 1756 i řeholní domy v nynějším pruském Slezsku. Řád měl na půdě nynější re
publiky přes 30 gymnasii; ětyřfakultní universita byla v Praze, trojfakultní v 010
mouci a Trnavě, dvoufakultní v Košicích. Při kolejích bývaly konvikty pro 50-60
méně majetných žáků, kteří se hodlali věnovat duchovnímu povolaní. Dvoufakultní
universitu v Olomouci doplnil r. 1732Karel VI. studiem právnickým a stavové již
r. 1724při ní zřídili „akademii“, na níž se učilo různým rytířským cvikům, inženýr
ství a řeěem.

K zřízenípodobné akademie v Čechách pro výchovu chudých šlechtických synků čes
kého národa odkázal roku 1710hr. Jan Straka z Nedabylic tři statky a dům a zahradu
v Praze. Z odkazu byla udělována stipendia a teprve r. 1896byl na Malé Straně v bý
valé jesuitské zahradě zbudován velkolepý ústav. Chovanci byli podle intencí zakla—
datelových denně přítomni bohoslužbám. Po převratě byl ústav zabrán pro student—
ské podniky jako „Akademický dům“.
V Uhrách byli hlavními příznivcikatolického školství bohatí primasové ostřihomští.
Pazmaneum, založené ve Vídni pro výchovu kněžstva, dosud hlasé jméno svého pů
vodce. Szelepcsenyi (1'1685) zanechal onomu ústavu přes půl milionu zlatých, bylo
jich však použito na válku proti Turkům. Jiří Szecheneyi, jenž zemřelr. 1695ve věku
99 let, odkázal na kostely a školy a špitály dva miliony zlatých.“3)
Též jiné řady řídily latinské školy. V 17., ale hlavně v 18. století řadu gymnasii ote
vřeli piaristé, řád výlučně školský, založený roku 1597 od sv. Josefa Calasanského.
První jejich gymnasium v zaalpských zemích jim v Mikulově (r. 1631)založilkardinál
Dietrichštejn. Piaristické gymnasia měly Lipník (1634), Litomyšl (1640), Slaný
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(1658), Kosmonosy (1688), Praha (1752), Mladá.Boleslav, Benešov, Rychnov, Č. Bu
dějovice, Most, Bor, Beroun, Doupov, Kadaň, Strážnice, Kroměříž, Příbor, Husto
peě, Kyjov, Moravská.Třebová, Bruntál. - Na Slovensku spravovali gymnasia v Po
dolínci (1642), v Prievidzi (1666), ve Sv. Juře (1684), v Nitře (1702), v Ružomberku
(1789),v Sabinově (1740).Kdežto o vyšší školství bylo postaráno hojnou měrou, bylo
obecné školství chatrné. Péče o ně náležela vrchnostem a obcím, jež svou povinnost
plnily nedbale. Školy, kde byly, podléhaly dozoru farářovu, a učitel, aby se uživil,
musil si hleděti i jiných zaměstnání.
Též protestanté měli na Slovensku své latinské školy, a lépe než katolíci se starali
0 školy obecné, jež málokde chyběly. Nevzmohli se však na universitu, ač tam pro ni ,
bylo místa dost, jistě alespoň v Sedmihradsku. Kníže Bethlen položil základy k vyso
kému učení ve své residenci (Karlovu) Bělehradě. Opatříl školu důchody, volal na
ni profesory z Němec, ale dokonéní díla bylo překaženo jeho smrtí (1629).Ústav klesl
na akademické kolegium a 1661 byl přeložen do Enyedu.1“) Nejlepší latinské školy
(lycea) byly v Bratislavě, Prešově, Kežmarku; vedle těch měli i několik menších
gymnasií.1“) Také pokus Komenského založit v Šaryšském Potoce na statcích Ré.
koczych vyšší učiliště, ztroskotal. Místo sedmitřídního gymnasia byl nucen spokojit
se jen s trojtřídním. K usnadnění vyučování tam sepsal „Orbis pictus“; brzy se
vrátil do Lešna.
Hospodářský život nejen u nás, ale ve střední Evropě vůbec, utrpěl třicetiletou vál
kou těžké rány. Němečtí historikové píší, že v hospodářském ohledu bylo Německo
hozeno o dvě stě let nazpět.“0) Zbědovaní země se jevilo v jejím silném vylidnění,
zpustošení polí &ochromení obchodu a průmyslu. Byl to následek nejen dlouhého
trvání války, ale i toho, že byla.vedena v Němcích od cizích mocností a zdivočelými
rotami. Někteřítam udávají pokles obyvatelstva na polovici, jiní na třetinu, ve Wiir
tembersku prý z 303.000 zbylo jen 65.000, v Augšpurku z 80.000 jen 18.000, v Hlo
hově ve Slezsku z 2.500 usedlých pouze 20.157)V Čechách podle nejnovějších odhadů
kleslo obyvatelstvo ze dvou milionů na jeden, na Moravě ho zbylo půl milionu.“9)
Třetina panských i selských polností ležela.ladem, třetina příbytků byla vypálena
nebo neměla hospodáře. Pracovních sil ubylo, vrchnosti se snažily co nejvíce půdy
obdělat, a pokoušely se zvyšovat roboty.

R. 1655 byl povolán do Hostinného na misijní stanici belgický jesuita. P. Jakub de Haies za
zpovědníkn.hraběte Lamboy. Když viděl křivdy, jež se poddaným daly, sestavil pro hraběte pa
mětní spis, zv. Considerationes,1“) v němž vypočetl bezpráví, poddaným činěné, a.žádal nápra
vu, jinak že úřad zpovědníka nepřijme, třeba by tím mohl získat tisíc světů. P. Haies zůstal
v Hostinném tři léta, bylo tedy jeho požadavkům asi vyhověno.Předněžádal, aby se poddaným
neukládalo jiných prací než ty, jež byly v pozemkových knihach zevrubně vyjmenovány, aby
se jim mimořádné práce plně platily, aby nebyli nuceni robotovat na jiných, jmenovitě vzdale
ných panstvích svého pána. Podle jeho svědectví se ujímal v Čechách zvyk, že vedle tří dní ro
botníoh se ukládal i čtvrtý, ve žních i víc. Někde byli nuceni kupovat od vrchnosti potraviny,
jež jinde dostali laciněji, živit jim u sebe drůbež, byli trestáni za útěk dětí. P. Haies prohlašuje
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takové jednání za nespravedlivé odírání a ti, kdo se ho dopouštějí, jsou ve svědomí zavázáni
!:náhradě. Dovolává se moralistů i domácích kazatelů, kteří o té věcipodobně soudí, a poukazuje
na spravedlivěnakládání s poddanými na panstvích královských a na panstvích velmizbožných
vrchností.
Není pochyby, že první desítiletí po třicetileté válce patří k nejtěžším, jež poddaní u nás prožili,
a že nejeden tvrdý pán nebo jeho správce jim těžké jho činili ještě těžším. Ale zrovna tak je jisté,
že se a jiných stran tento neutěšený stav líčíbarvami tak ěemými, že se nám naše zemězdá hoto.
vou mučírnou poddaného lidu, a při tom se zapomíná, že vrchnosti byly i okresními soudci a
trestaly i zločiny. K vysvětlení této věci poohlédneme se opět po sousedství. V Pekařově Bílé
hoře čteme: „Vidíme zajisté, jak i státy protestantské sousedního Německa, jež nepoznaly dne
3. listopadu, postiženy byly značným dílem toho, co nazýváme Bílou horou. Všude najdeme
nejen hospodářský úpadek zcela neobyčejného dosahu, jako následek zničující vojny, ale všude
i absolutismus knížecí nad právy stavů, a to ještě důkladněji než u nás, všude potlačení sedláků
až k nevolnictví, všude kultumí panství vlašských a francouzskýchmód a jazyků, všude literární
pokles jazyka domácího - ba, jak dí historik Lamprecht: zdálo se, že nejen skutkem, ale imyšle
ním stal se Němec otrokem velkých národů evropskýchf'W)
Jestliže se postavení selského lidu podstatně zhoršilo válkami husitskými, těžko lze žádat, aby
se třicetiletou válkou zlepšilo. Přesto doba baroku zůstavila po sobě řadu památek, jež v líčení
tehdejších běd ukládají určitě meze. V Zapově Českomoravské kronice čteme: „Avšak ani těmito
těžkými ranami osudu nebyla zlomena životní síla národa českého. . . Či kterak by se bylo mohlo
státi, že již ve třechletech po válce třicetiletémusil císařFerdinand III. vydati mandát, kterým
lidu selskému se zakazovalo choditi v oblecích hedvábných a kmcntových nob v drahocenných
kožešinách, nositi zlaté čepces fábory, jak to jen u bohatých měšťákůa u šlechty v obyčeji bylo ?
Neméně musilo se zakrátko nato zakazovati měšťanům i sedlákům vésti přílišný přepych při
křtinách, neboť bylo zvykem zváti deset až dvanáct kmotrů, z nichž každý dukát neb aspoň
stříbrný tolar novorozenci do vínku položiti musil, začežse jim bohatou hostinou a hojným pitím
náhrady dostalo. Konečně musil císař Leopold I. vyhlásiti zvláštní řád oděvní, v němž přesně
předepsánobylo, jak který stav má se nosit, aby stav jeden nad druhý se nevypínal. Vše to slouží
na svědectví tomu, že se obyvatelstvo země české po neslýchaných bědách války třicetileté
rychle zase zotavovalo a že hmotné poměry ve městech namnoze opět tak se zlepšily, že mnozí
i přepychu mohli se oddávati, že to konečněi vládní moc obmeziti musilaf'm)

. Kdo prohlíží v národopisných museích kroje z této doby zachované, bezděčněho napadá, že lidé,
kteří nosili šat tak hýřících barev, zdobený tak krásným vyšíváním a namnoze vzácnými kraj
kami, nemohli být smutní, nýbrž že měli alespoň skromnou míru životní radosti, která “dosud
z těchto bojů dýšc.
Erben a Sušil sebrali písně, jež národ v té doběskládal a zpíval. Jsou to písněmilostné, svatební,
vojenské a pijácké, tedy vesměsveselé, nc smutné a zádumčivó. O písních maďarských a sloven
ských toho nelze říci. - Národ slavil jako jindy masopust s obvyklými pitkami, hostinami a maš
karami, chasa se proháněla po návsi, vodíc medvěda s obráceným kožichem neb ovinutého hra
chovinou, slavil hlučná posvícení, dožínky, jedl svatomartinské husy, nezapomněl ani v této
době tancovat rejdovák, sousedskoua strašák, a hudba v zemi neutuchla."') J ihočeskóprocesí,
putující r. 1729 do Prahy k slavnostem svatojanským, bylo provázeno 31 muzikami.m)
Chápeme, že měli páni v této době taneční mistry, kteří je učili různým tancům, domácím i ci—
zím. Méněvšak je známo, že v 18.století byl v Praze cech mistrů, kteří učili i prostý lid tancům,
domácím i cizím. Kdo chtěl do onoho cechu býti přijat, musil při mistrovské zkoušce prokázat.
praktickou znalost 90tanců.'“) Právem chválí Zíbrt u našeho národa velké bohatství a rozmani
tost v oboru hudby a umění tanečního. A tato náklonnost ncutuchla u nás ani v době pobělo
horské. Tančilo se o překot o poutích, posvíceních a trzích, hospodách i venku kol májí, a kaza—

334



telé nepřestávali toužit na mládež, jež se bála, že jí zdřevčnínohy, když měla stát hodinu v koste
le, ale že jí nijak není za těžko od večera do bílého dne „vrtěti se“. Ani v době pobělohorské ne
zavěsilnáš národ své harfy na vrby.
Tato sln'omná, ale ryzí životní radost vane k nám i z Pamětí Vavákových a z Babičky, v nichž
je český život této doby věrně zachycen. - Autor Tříkapitol o sv. Janu píše: „Osmnácté století
(znám jeho stíny snad více než jiní) mělo v jiném směru také dosti světla a tepla; byla to doba,
kdy nejen pražská města ožila podivuhodnou krásou baroku, ale kdy celý národ až do poslední
vsi, do poslední chatrče, do posledního vzorku krajky a do poslední melodie lidové písně naplnil
se životní radostí barokové kultury, pronikající, tvořící, budující znovu společnost, nový národ,
týž národ, z něhož vyšlo naše obrození, z něhož vyšly naše generacem) - Sektářinapojují národ
hořkostí a žlučí; katolické náboženství vrací věřícímvnitřní klid a radost.
Že se v národě i v této době zachovalo zdravé a silné jádro, toho důkazem je i to, že za sto let
po vestfálském míru vzrostl o celých 100%. R. 1754se napočítalo v Čechách 2,100.000 obyva
tel."') Nedostatek pracovních sil byl záhy nahrazen. přesto, že na dlouholeté války v Uhrách
proti Turkům av Porýní proti Francouzům národ platil velkoudeň krve, přesto, že byl takřka
bezbranný proti moru a jiným nakažlivým nemocem.
Ale žil v bázni Boží; nebylo skoro vražd ani sebevražd, &tak ho přibývalo jak Izraele kdysi
v Egyptě, kteřítam rostli jak ze země.Nebylo by mu bývalo nesnadné naplnit celoučeskouzem.
Na toto pokolení není třeba se dívat uplakanýma očima. Každému pisateli, který nad onou
dobou roní slzy, řekli by tehdejší předkové: „Neplač nad námi, plač raději nad sebou a nad
svými syny (máš-li jaké).'“ *
Ona doba má též stíny, ale která má samé světlo? Národ oslabený a prořídlý nekonečnou
válkou sbíral fysickéimravní síly pro velké úkoly budoucnosti. Úkoly národa jsou mnohostran
né. Žádná doba.nevynikla ve všech směrech: Pobělohorská období má dost toho. nač může býti
hrdo a co mu střízlivě.věda v poslední době po právu přiznává.
Důkazem této nezlomné životní síly jsou i vítězné války Habsburků proti Turkům a Francou
zům, vedené armádami, jež z valné části tvořili synové našich zemí.Velkéhovítězství nad Rábou
(1644) dobyli Šporkovi dragouni, většinou Češi. - Doba pobělohorská byla. tedy zlá, ale národ
náš ani tehdy nezapomněl zpívat, hrát a se veselit, pořádat různé slavnosti. Radostná katolická
víra zepuzovela z jeho srdce všechnu trpkost, a při tom národ tělesněsílil a rychle ho přibývalo.

Nejvýznačnější spisovatelé této doby jsou: Bohuslav Balbín (1621-1683),nejslavnější

Mluvčí
doby.

Em.-bwmu.

Plainí

člen jesuitského řádu, z Hradce Králové, poslední člen vládyckého rodu Balbínů- ""M“"
Škomiců z Vorličné. Při křtu jej na rukou držel Albrecht z Valdštejna. Již před sed
mým rokem několikrát přečetlHájkovu kroniku. Studoval v Jičíně a v jiných kole
jích. Jeho spisy, vesměs latinské, tvoří malou knihovnu. Největší jeho dílo jsou
„Miscellanea regm' Bohemiae“, vlastivědný sborník o českém království, v němž
zvláštní stať tvoří „Bohemia docta“, první to dějiny českéliteratury. Epitome rerum
Bohemicarum je přehled českých dějin. Nejpamatnější a.jakoby klasické jeho dílo je
„Disertatio pro lingua Bohemica“ obrana českéhojazyka, živelní protest proti vlaž
nosti šlechty vůči mateřštině &proti cizincům, vtírajícím se do země. Vydal ji Pelcl
teprve roku 1775.
Česky i latinsky psal Tomáš Peřina z Čechorodu, narozený v Počátkách, kanovník
svatovítský, důvěrný rádce císaře Leopolda. Zemřel předčasně na morovou ránu.
Hlavní jeho dílo jedná o dějinách Moravy - Mars Moravicus. - Plzeňský měšťan Anto
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m'n Frozz'nprošel celou zem a v „Obrovišti Mariánského Atlanta“ podal nástin ná,
rodnostních poměrů. - Ponejvíce česky psal Jan Beckovský,rodák německo-brodský,
člen křižovníků s červenou hvězdou v Praze. Napsal asi padesát náboženských &.děje
pisných prací, z nichž nejdůležitější je obšírná kronika: Poselkyně starých příběhů
českých. Slavatovy „Paměti“ již byly uvedeny. Pomáhal mu J iří Plachý T. J. (jiný
než obhájce Prahy), kazatel u sv. Salvátora v Praze. Plachý sám vydal 50 českých
spisů. - Sotva která, česká kniha byla tolikrát vydána, jak jeho „Zlatý nebes klíč“.
J eště v 19.století posílala Landfrasova firma v Jindřichově Hradci na Slovensko roč-,
ně přes 1000exemplářů; r. 1889již 237 vydání)")

Pekař o těchto mužích píše: „Co znamenal Balbín a Pošina, co Beekovský a Frozín, co Vavák,
mam. není, zdá se mi, náležitě doceněno. Stáli všichni, rozumí se na půdě katolické, . . . ale co činorodé
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lásky a mravní síly soustředilik záchraně a k obnově národního vědomí, co vykonali, aby v klet
bu dané českéjméno neupadla u Čechů samých v nevážnost smrtící, nemůže býti nikdy zapome
nuto. I svatořečeníJana Nepomuckého, jehož iniciátorem je právě Balbín, bylo obranným činem,
myšleným v této souvislosti a z této souvislosti především musí býti pojímána. Z Balbínova to
péra vyplynula slova, jimž podobných až do naší paměti dotklo se málo nebo jen zdaleka české
duše. .. Jen prací a láskou jeho (a mužů s ním stejně smýšlejících, jichž jistě se ne nedostávalo)
vysvětlíme si, jak se stalo, že hierarchie česká, kterou po Bílé hoře nacházíme v rukou cizinců,
pcčošťujese rychle, v kleru světském i řádovém &stává se znenáhla pevným kmenem národního
života, jedinou téměř inteligencí, jež stojí na stráži, aby později, od dob Josefových, stala se
hlavním nositelem tak zv. probuzení, Je mjímavo, že prvým buditelským nejsmělejším činem
této doby osvícenské je vydání české obrany - Balbínovy, je zajímavo, že literární historikové
její žijí především z práce Balbínovy a že i její pojetí (saskýchdějin je rozličněprostoupeno stano
viskem jeho.“m)
Literární historie vytýká této doběúpadek jazyka a zanedbávání literatury. Školy, jež jsou hlav
ní štěpnicí pro pěstění mateřské řeči,ovládla latina, v latinský šat odívéno bezmála vše, co činilo
nárok na vědeckouhodnotu. Dopřejme opět slovoautom právě citovanému: „Humanistický kult
latiny &antiky vůbec, jejž zavedl do všech našich vyšších škol řád jesuitský &jemuž jevila se
jazykem stejně malo kultumím němčinajako čeština, dokázal, že i všude tam, kde byla vůle vy
niknout v krásné literatuře nebo práci vědecké, i tam, kde bylo horlivé národní cítění, ovládla
latina jako takřka jedině možný, jedině přípustný jazyk spisovný. Čeština odkázána, až na čest
né výjimky (jako byl na př. lidový historik Beckovský), na knihy a knížky. potřebné pro nábo
ženské, správní a hospodářské poučení lidu. A i co v tom nebo nad to zdálo se potřebným (nový
překlad bible do češtiny, kancionál. postila, učebnice češtiny pro školy nižší), musili obstarati
sami jesuité - věda i literatura. žila takřka jen jimi a skrze ně. I ten jesuita, jenž cítil česky tak
vášnivě. jenž celým svým rázem, v tom i svou žilou patrně romantickou, náleží mezi četu našich
probuzenských buditelů, Bohuslav Balbín, píše svou náruživcu obranu jazyka českého. svůj
dušený protest proti odrodilé šlechtě, proti cizotě a Vídni, proti praktikám macchiavellistickým,
jazykem latinským. V historických spisech, psaných s cíli vědomě buditelskými, stojí však i vě
decky nepoměmě výše než jeho předchůdci, na př. z 16. století.“m)
Vnucující se námitku, že by se český jazyk nebyl octl v podraží a nebyl se stal odstrčencu po

rwh- pelkou ve vlastním domě, kdyby byli zvítězili protestanté, lze snadno vyvrátit. V Němcích prc
testanté zvítězili, tvořili většinu národa, a přecise němčina v této době rovněž porušila a upadla
a národ se pachtil za francouzštinou, jcž po třicetileté válce formou i obsahem vyspěla ke klasické
dokonalosti. Leibnitz, největší německý učenec 13. století, protestant, psal svá díla latinsky a
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francouzsky a své krajany vybízel, aby nezanedbávali mateřštinu. BedřichII., zakladatel pruské
velmoci, nepromluvil 16týdny slova německy. Prahna po vavřínech francoumkého literáta,
sepsal v této řečin spisů/a povolal k svému dvoru Voltaire.,aby mu je prohlédl a poopravil.
Známá'jsou Voltairovaslova,že němčinaje v Berlínějen pro koněa pro vojáky. Berlínskáakade
mie vydávala v té době učená díla francouzsky. Gollve své práci o začátcích Marie Terezie praví,
že tehdy mezi Francouzi dobře psáti dovedl skoro každý, mezi Němci málokdo, leda že psal
francouzským) Rovněž Josef II. a matka jeho si dopisovali francouzsky.
Tedy němečtíprotestanté. kteříLutherovu reformaci vychvalují jako nejslavnější událost 16.sto
letí, ».kteří velebí jeho zásluhy o německou řeča literaturu, jichž si dobyl novým překladem &
výkladem bible, octli se přes tyto úspěchy v kulturním područí ciziny. Luterství se vyčerpala
v planých náboženských hádkách a kulturně se ukázalo neplodným a prázdným. Němečtí pro
testanté, jejichž souvěrci u nás jsou chvéleni jako výkvět národa.,přesto že tento výkvět národa
jejich řady v Němcích rozmnožil, kořili se cizí řeči,cizí literatuře a kultuře. byli duševně podma
něni cizinou, & dodejme cizinou katolickou, jež svého vzdělání nabývala i na 84 jesuitských
kolejích.
Kdyby v Němcíchchtěl někdo z úpadku národní řečia literatury kouti nenávistnou zbraň proti
některé náboženské straně, pak by jí musil zasáhnout vítěznou protestantskou většinu. Poně
vadž však u liberální vědy by to byl řez do vlastního těla, spatřuje se v tom neblahém zjevu
následek zhoubné třicetileté války. Z toho lze zároveň chápat, proč tak zvané „národní obrození“
není zjevem pouze českým. Též v Uhrách si uhájili evangelíci svobodu a Maďaři zůstali z polovice
kalvinisty. A přecehr. Mailáth píše v dějinách svého národa doslovně takto: „V polovici osm
náctého století maďarská, řečmálem že nezanikla marasmem a sešlostí věku. Jen násilné zavedení
němčiny Josefem II. ji opět probudilo k životu.“m)
Slovenští protestanté oné doby se mohou pochlubit několika význačnějšimi spisovateli. Předně
to je těšínský rodák Jiří Třanovský (1' 1637), vypuzcný z Valašského Meziříčí,ke konci života
kazatel v Lipt. Sv. Mikuláši. Upravil kancionál „Cithara sanctorum“, jenž došel velké obliby;
roku 1878 vyšlo v Pešti 67. vydání. Původní počet písni 400 vzrostl na 1148. - Daniel Hořčička,
kazatel v Levoči, vydal latinský rozbor českých a slovenských pořekadel a přísloví. Daniel
Krman znovu vydal bibli (1722) v Halle. Pavel Doležal rodem z Uh. Skalice sepsal nejlepší
mluvnici .

Nyni obraťme pozornost opět k událostem zevnějším. Černě je zapsán v českých leto
pisech rok 1680, jednak pro řádění moru, jednak pro velkou vzpouru selského lidu.
Předzvěstí obou trudných událostí byly dvě komety, jejichž ohony se protínaly. Čer
ná. smrt, zavlečená sem z bahnité delty Gangu, kde je domovem, kosile lidi v celé
Evropě. Ve Vídni si vyžádala 20.000životů. Pražané zavřelibrány, aby příchozí nepři
nesli ze zamořeného kraje nákazu; ale jedovaté povětří proniklo 1do Čech &sklétilo
40-50 tisíc obyvatel. V Praze samé zemřelo asi 6.000 lidí, nejvíce v těsném městě ži
dovském. Tehdy se začalopochovávat na Olšanech a mrtvoly tam byly vyváženy za
noci. K ošetřování nakažených se přihlásilo mnoho řeholních osob, z koleje klemen
tinské všichni členové. Z těch dostalo dovolení jen 24. Vrátil se z nich jediný - se zá
rodkem smrti. Zemřelým v samaritské službě byl postaven na košířském hřbitově
kříž, jenž nyní stojí na Vyšehradě nad hrobkou téhož řádu. Přeloučtí vzývali ctihod
ného J ana.z Pomuku a zůstali moru ušetřeni; tamní farář psal Kolínským, aby se též
jeho ochraně odporučili.
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Císařse stěhoval se svým dvorem před morem na zdravá místa a již r. 1679se uchýlil
do Prahy. Pořádal tam lovy, zábavy a slavnosti, aby rozveselil ustrašené a sklíčené
mysli panstva, vedle toho byly konány u sv. Víta mnohé pobožnosti. Děkan Pešina
sestavil 200členný sbor pěvců a hudebníků, kteří tam zpívali chvalozpěv ambrosián—
ský. Leopold složil cestou do Prahy hudbu pro čtyři nástroje k písni svatováclavské
a jeho hudebníci ji pak hráli u sv. Víta. Císařnavštívil též svatováclavský konvikt
chudých žáků naproti chrámu sv. Jiljí. Chovanci provedli k jeho poctě českou
truchlohru Sv. Václav. Hra se císařitak líbila, že si jí dal opakovat a odměnil ústav
ten trvalou výsadou, že všichni jeho chovanci, kteří dosáhli doktorátu na filosofické
fakultě, byli povýšení do šlechtického stavu.
Téhož roku došlo k velkému povstání selského lidu. Sedláci si dobře pamatovali, že
byli před husitskými válkami svobodní, že teprve po nich byli ujařmeni a k hroudě
připoutání, takže se bez dovolení svého pána nesměli stěhovat, ženit, posílat syny na
řemesloa na studie. Když po třicetileté válce vrchnosti jařmo přitužovaly, propukaly
po různu vzpoury; jež byly dušeny vojskem. Ale též Ludvík XIV. pobuřoval dědičné
země rakouské, aby císař, jsa zaměstnán doma, nemohl bránit francouzským úchva
tům v Porýní. V Uhrách se dala svésti k vzpouře šlechta a francouzské zlato spolu
působilo při vzpouřeTókolyho. V Čechách a.v Rakousku však narazily jeho svody na
tvrdé úskalí loyálnosti. Zpracovávali tedy tajní jednatelé obecný lid penězi a sliby.
Českým sedlákům bylo namlouváno, že se francouzský princ stane českým králem a
obnoví dřívějšíjejich svobodu, nebo že muž z lidu bude korunován železnou korunou
kněžny Libuše a vrátí zemi bývalý blahobyt. Na německé sedláky přihranicích bylo
působeno zlaťáky, vtisknutými do dlaní. Skryté nitky tajných piklů se sbíhaly v ru—
kou markýze de Vitry, Ludvíkova vyslance při císařském dvoře.
Na. jeho povel vzplanula vzpoura ve větší části Čech. Vysloužilí důstojníci a vojáci
z třicetileté války vedli houfy, jež vzrostly na několik tisíc hlav. Rozdávali jim zbraně
a na koho se nedostala puška nebo šavle, chopil se kosy nebo cepu. Četné dvory a
zámky byly vydrancovány a lehly popelem. Vzpoura se však lehkověmým sedlákům
zle vyplatila. Slíbená francouzská pomoc se ukázala planou a Vilém Harant z Polžic,
synovec popraveného Haranta, zle řádil se svým jízdním oddílem v nezřízenýchshlu
cích venkovanů, kteří se zkrvavenými hlavami rychle spěchali do svých domovů.
Dvě komise procházely zemi a hlavní vinníci byli trestáni na hrdle. Komisaři pro čes
ké krajeibyli Karel ze Šternberka, Bedřich Záruba z Hustiřan a Václav Dobřenský
z Dobřenic. Jiní komisaři vyšetřovali v krajích německých. Císařbyl morem i vzpou
rou nemálo znepokojen. I vydal 28. června r. 1680v Pardubicích patent, kterým byla
robota omezena na tři dni v týdnu. Bylo však třeba úřadů, jež by dohlížely, zda se
blahodárného nařízení všude dbá. Se stejným výsledkem se potkaly selské vzpoury
v zemích alpských. - Podobný patent byl později vydán r. 1717a 1738.Poslední do
voloval v době potřeby i šestidenní robotu v týdnu. V Uhrách byli poddaní podle zá.
kona povinni svým vrchnostem robotovat 50 dní v roce. To však nestačilo &páni
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zvyšovali robotu nemírně. CísařLeopold r. 1689 navrhoval uherskému sněmu, aby
počet robotních dnů byl v celémkrálovství pevně stanoven na tři dny týdně."2)
Dozvukem selských nepokojů je houževnatý zápas Chodů o staré svobody. Chodové
byli svobodní zemané, usedlí mezi Nýrskem a Přimdou, jejichž úkolem bylo střežení
zemských bran. Jejich prapor zdobila.psí hlava, znak ostražitosti. Nikomu neroboto
vali, soudil je královský purkrabí, sídlící v Domažlicích. Po válkách husitských při
padlo město Švamberkům a ti se pokoušeli vložiti na Chody jařmo poddanství. Po
r. 1585 se o totéž pokoušeli Domažličtí. Chodové však své neodvislosti uhájili. Za.
vzpoury r. 1618zůstali králi věrni, od nesvědomitého Lichtenštejna se však dočkali
špatné odměny. Byli zastaveni Vilému Lamingerovi v plné poddanství a ten je začal
nutit k robotě. Z toho vznikly vleklé soudy. Chodové se dovolávali svých privilegií,
ta jim však byla lstně vyrvana a zničena, pře prohrana, vojsko jim vštípilo posluš—
nost k ustanovené vrchnosti. K bojí nedošlo. Maxmilián, syn Vilémův, však chtěl dat
Chodům výstrahu, že je nebezpečnou věcí přít se se svou vrchností. Postaral se, že
hrdelní soud pražský odsoudil na smrt Jana Sladkého, řečenéhoKozinu, jenž se žad
ného zločinu nedopustil, jen chodských prav neohroženě hájil. Sladký byl r. 1695
v Plzni před očima Chodů a četného lidu selského oběšen. Poslední zbytek svobod
ných sedláků schýljl svou šíji v poddanské jho &zásada, že každý sedlák musí mít
vrchnost, jíž robotuje, slavila smutný triumf. Nespravedlivě odsouzený Sladký však
volal s popraviště Lamingera do roka a do dne před Boží soud. Laminger chřadl a do
roka vskutku zemřeljako poslední svého rodu. Znovu třeba připomenout, že Lamin
gery pustili do země sami čeští stavové dávno před r. 1620. Ferdinand II. tři z nich
vyhnal."3)

Nelze mlčenim pominout též události. jež způsobila nemalé vzrušení jak doma, tak v okolních
zemích. Izraelita Lazar Abeles měl synka Šimona. jen! se netěšil valné péči svých macech (Abe
les byl totiž po čtvrté ženat) a hrával si venku s dětmi a též s dětmi rodičů katolických, které jej
s sebou bravaly do kostelů na katechismus. V malém Šimonovi povstal úmysl stát se křesťanem
&v koleji klementinské byl zevrubně poučován o pravdach katolického náboženství. Doma od
rodičů však se mu dala proto různá příkoří.Prchl tedy r. 1693k pokřtěnému Židu Kavkovi. Ale
otec pobyt svého syna vypátral, odvedl jej domů a zavřelv komoře,kde Jej mořilhladem, do
krve trýznil &mrskal, takže z hocha brzy byla učiněné.kostra. Lazar chtěl, „aby kluk raději
zcepeněl, než aby se stal křesťanem“.
Tu se objevil v domě Abelesově jeho příbuzný Lůbl Kurzhandel z Manětína, jenž měl v Praze
nějaké řízení. Zvěděv o úmyslu Šimonově, radil otci, aby syna raději otrávil; 21. února o maso
pustě se rozjařili oba Židé vínem a jeli se na Šimona zlobně naléhat, aby slíbil, že zůstane věren
židovské víře. Když hoch odmítl, uhodil jej otec v hněvu silně polenem do hlavy. Šimon, klesaje
na kufr za ním stojící, zvolal: „Můj Kriste J ežíšil“ Slovy těmi byl Kurzhandel ještě více roz
vzteklen &ranou do hlavy zlomil Šimonovi vaz. Šimon zaplatil víru v Krista životem.
Domácím lidem bylo řečeno,že zemřelna psotník; po Praze se však rozlétla pověst, že Lazar
svého syna zabil. Po pěti dnech bylo tělo na židovském hřbitově pochované vykopáno &uloženo
na Staroměstské radnici a lékaři zjistili smrt násilnou. Pro velké rozčilení lidu se žádný Žid ne
směl objevit na ulici. Lazar před soudem vše popíral, ale dohnán výčitkami svědomí, 15.března
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se na okně vězenířemínkysvého desatera uškrtil. Pak byl dopaden v ManětíněLóbl Kurzhandel,
jenž se k zločinu přiznal &16. října na popravišti za Horskou branou katem popraven.
Mladému mučedníku byl 31. března vystrojen okázalý pohřeb. Jeho tělo, oděné v červený aksa
mit, bylo vystaveno v Staroměstské radnici. Tisíce lidí přicházelo&zdobilo rakev věnci a zlatými
skvosty. V pohřebním průvodu šel pražský klerus, konšelé, úřednictvo a četní šlechtici. Dítky
všech pražských škol nesly v rukou červené korouhve, chovanci tří kolejí hořícísvíce, rakev po
krytou aksamitem neslo šestnáct hochů z předních rodin, oděných v červené pláště a s bílými
věnci na hlavách. Židé nesměli ze svého města vykročit. Nával lidu zdržovalo ozbrojené měšťan
stvo, stojící špalírem v ulicích, jimiž se průvod bral za zpěvu, zvuku trub a velebného hlaholu
zvonů ze 70 pražských věží. Pochován je Šimon v Týně &v sakristii je dosud zavěšen jeho obraz.

Ač habsburskétzemě, dlouhými útrapami znavené, potřebovaly v nejvyšší míře po
koje a císařseč byl oň usiloval, přeceani za něho války nebraly konce. Byly však ve
deny daleko od naší vlasti. Asi 16.000císařskéhovojska pomáhalo Polsku proti Švé
dům a jiným jeho nepřátelům, kteří je již tehdy chtěli na kusy rozsápat.
Též kníže sedmihradský Jiří II. Rákoczy se chtěl zúčastnit dělení a na jaře 1657 se
s velkým vojskem vypravil přes Karpaty a obsadil Krakov a Varšavu. Počáteční
štěstí jej však opustilo, na ústupu pozbyl skoro celouarmádu, doma vznikly rozbroje,
v nichž on sám ztratili život. Porta se pokoušela za těchto zmatků proměnit Sedmi—
hradsko v pašalik, císař však tam poslal své straně (1661)na pomoc vojenský sbor
a to si vzal velký vezír Achmed Kóprili za záminku k velké výpravě proti habsbur—
skému panství.
Se 120.000vojska se v červenci 1663objevil v Budíně, provázen jsa nesčetnými hor
dami Tatarů. Na štěstí nenamířilk nepřipravené Vídni, nýbrž oblehl hlavní peynost
na Slovensku Nové Zámky. Hájil ji Adam Forgacz, dílem s hotovostí narychlo sebra—
nou. Dne 15. srpna Turci město obklíčili a od 18. hřímalo do něho 175 děl. Několik
útoků bylo odraženo, ale opevnění byla silně poškozena. Když posádka poznala, že
se pomoci nedočká., donutila velitele pevnost vydat. S hudbou a vlajícími prapory
opustila 24.-září město a Turci do něho vešli. Dva katolické kostely proměnily v me—
šity, protestantům jejich nechali. Zmocnilise též Levice a nitranského hradu, zradou
tamního velitele, ale jen na několik měsíců. Nové Zámky byly nejzápadnější mezí
tureckých výbojů. V okolí se zmocnili 20 vesnic a podnikali odtud loupežné výpravy
až na hranice Moravy a Rakous. Císařdal v náhradu za ztracenou pevnost vystavět
nad Váhom novou tvrz Leopoldov.
Lehká jízda tatarská &kozácká, jež nebyla přiobléhání mnoho platná, podnikla v září
a v říjnu tři loupežné vpády na Moravu. Už předem jejich vyzvědači zemi v přestro
jení prošli a prozkoumávali, která místa jsou chráněna a která ne. PřeěliVáh, vypálili
Sv. J úr, Modrou a Pezinok, v několika dnech zaplavili půl Moravy až po Brno a 010
mouc. Malé vojenské oddíly byly porubány nebo rychle ustoupily, velké množství
městeček a vesnic sežehnuto, obyvatelstvo, pokud se nezachránilo do lesů a hor, po
bito nebo zajato. Třetí vpád podnikla tatarská horda 0 4.000hlavách začátkem října
Hrozenkovským průsmykem na Valašsko a do Slezska. Valaši pod svobodným pá
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nem Podstatským průsmyk zásekamizatarasili a proti dravcům sepostavili, byli však
pobiti a rozehnání a jejich kraj neslýchané zpustošen. Nejvíc utrpěly Brumov a Klo
bouky, jež byly vypáleny do poslední chýše. Celkem bylo z Moravy a Slezska odvle
čeno do otroctví asi 40.000lidí. Byli připoutání k sobě a hnáni jak stádem)
Čeští stavové poslali zavčas za hranice zemskou hotovost, moravští ji svolávali, až
již byl nepřítel v zemi.
R. 1664se vezír pokusil proniknout k císařovusídlu Štyrskem. Nad Rábou však u Sv.
Gotharda mu zastavil generál Montecuculi cestu v čele asi 36.000 mužů. Vezír si
1. srpna vynutil přechod přesřeku a obrátil střed křesťanského vojska na útěk. Mon
tecuculi se rozhodl zkusit ještě jednou válečné štěstí novým útokem. Jan Špork,"5)
velitel císařské jízdy, jež se většinou skládala z českých vojáků, seskočil s koně a po
kleknuv hlasitě se modlil: „Všemohoucí generalissime tam nahoře, pomoz nám, svým
věřícím dětem, a nechceš-li, nepomáhej alespoň Turkům, a uvidíš divy udatnostil“
To působilo víc než nejpřísnější rozkazy.
Jízda Šporkova a pomocný sbor francouzský, rovněž jízdný, učinily neodolatelný
útok na Turky, kteří se jako hustý mrak valili přesřeku. „Kdo jsou tato děvčátka'l“
pravil posměšně vezír, vida vlající paruky, pentle &.třásně francouzských jezdců, mezi
nimiž bylo mnoho dobrovolníků z řad šlechtických. Brzy však se přestal vysmívat.
Nenadálým útokem jízdy byli Turci sražení zpět do řeky Ráby, celá linie křesťanské
ho vojska přešla k útoku, po utonulých tělech hnali se jako po mostě na druhý břeh
a způsobili tam mczi janičáry vclké krveprolití. Turkům zahynulo asi 15.000nejlep
šího vojska. Císařpro velkou touhu po míru a pro nespolehlivost uherských magnátů
skvělého vítězství nevyužil. Ponechal nepříteli všechny výboje a v Železném Hradě
(Vašváru) ujednal na 201et mír, vlastně jen příměří.
Velká císařova ůstupnost oproti Turkům vzbudila v Uhrách velkou nevoli. Bylo mu
ve zlé vykládáno, že ujednal mir bez účasti sněmu a že nechal Turkům tak důležitou
pevnost (N. Zámky), že chová.na tureckém pomezí posádky cizích žoldnéřů. Maďaři
trpěli krále německého původu jen ze strachu před Turky, proti nimž se cítili slabí.
Přesto působil na ně pohádkový lesk byzantského císařskéhodvoru mocným kouz
lem. Neodolali mu ani katoličtí magnáti, přední zemští hodnostáři: Vesselényi, krá
lovský palatin, Petr Zrinský, chorvatský bán, Fr. Rákoczy a uherský Kroesos Fr.
Nadaszdy, dvorský sudí. Začali kout proti králi pikle a radili se, jak učinit německé
vládě v zemi konec. R. 1666se na muráňském zámku, jenž patřil palatinovi, usncsli,
že si mezi sebou zemi rozdělí a budou v ní panovat sami pod svrchovaností tureckého
sultána, jako jeho vasali, podobně jak sedmihradští vévodové &multanští hospodá
rové. K zlomení habsburské moci žádali sultána o pomoc 30.000mužů a sami se zava
zovali k poplatku 60.000dolarům) Do spiknutí byl zlákán i štyrský místodržící Eras
mus Tattenbach, spřízněnýs nimi sňatkem s hraběnkou Forgaczovou. Odbojní páni

Bím
nad Rúbou
1601.

Spiknutí
11Uhrách
1668.

mnoho mluvili a málo jednali, až bylo ve Vídni vše vyzrazeno. Byli zatčeni a jejich, '“
vojenské sbory rozehnány. Rákoczy dostal milost, čtyři však byli odsouzeni k smrti.
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Dne 30. dubna 1671byli ve Vídeňském Novém městě sťati Zrinský a Frangipani, ve
Vídni Nadaszdy; o rok později byl ve Štyrském Hradci popraven Tattenbach. Vesse
lényi mezitím zemřel.
V Bratislavě/byl zřízen mimořádný soud k stíhání četných účastníků. Do 300 jich
bylo uvězněno, mnozí však prchli do Sedmihrad k vévodovi Michalu Appafřy'mu. Do—
padení byli odsouzeni do žaláře,k ztrátě jmění, některý ik ztrátě hrdla. V Bratislavě
na popravišti skončil i Mikuláš Drabík ze Strážnice na Moravě, pověstný visionář,
jenž předvídal pád habsburského panství a došel víry též 11Komenského. Ten uve
řejnil jeho věštby vedle proroctví jiných osob ve spise „Lux in tenebris“. Drabík, ač
již stařec víc než 801etý,měl horlivou účast v tomto spiknutí, byl uvězněn, od jesuitů
se dal pohnout k odvolání svých'proroctví i bludů, byl sťat a jeho tělo is oním spisem
bylo spáleno.1") .
Císařse dal po nějakém váhání od svých rádců, jmenovitě od Eusebia Lobkovice, sy
na Zdeňkova, pohnout k plánu, že provede v Uhrách to, co se stalo v Čechách po
Bílé hoře,že zlomí moc nepoddajné šlechty a vykoření protestantskou víru. V únoru
r. 1673 vydal patent, jímž byla zrušena zemská ústava. Správou země byl pověřen
zvláštní sbor místodržících v Bratislavě, složený ze šleohtioů domácích i oizíoh. Vy
psal též bez sněmu spotřební daně, dotud neobvyklé.
Primas Szelepczenyi, člen oné vlády, obeslal 1673do Bratislavy z báňských měst pro—

' testantské duchovní a učitele; dostavilo se jich 33. Po přelíčeníjim přečetl rozsudek,
že pro účast ve spiknutí, urážky krále a církve jsou hodni těžkých trestů; budou jim
však prominuty, podepíší-li reversy, že se vzdávají svých úřadů. Část podepsala, ne
poddajní odešli do Němec, jeden duchovní přestoupil do církve."9) Následujícího ro
ku citoval primas před soud všechny protestantské duchovní a učitele. Přišlo jich
300400379)V dubnu jim byl ohlášen rozsudek, jenž zněl na ztrátu hrdla nebo jmění.
Milosti se dostalo těm, kteří podepíší onen revers. Největší část uposlechla; 87 jich
bylo odvedeno do vězení, hlavně na Leopoldov. Žalář přivedl některé k povolnosti,
jiní prchli, asi 40;zatvrzelých bylo dopraveno do Neapole na galeje. Následujícího ro
ku:(1676) vcplul holandský admirál Ruyter do tamního přístavu a vymohl jejich pro
puštění. Císařneodpustil katolickým magnátům, přísně trestal i protestantské du
chovní. Většina protestantských osad byla zbavena duchovních, na osiřeléstádce byl
učiněnfysický i mravní nátlak, ne bezúspěšný. Četné kostely a školy byly jim zabrá
ny, v městech byla jim odňata občanská práva, církevní pohřby odpírány, mnozí se
stali katolíky.
Těmito kroky se na druhé straně přihlo jen oleje do ohně. Počet exulantů vzrostl.
Hlavně na tureckém území u Debrecínu.a Jagem postavili asi 9.000 zbrojného lidu
zvaných kuruci, t. j. křižáci; císařskévojsko, poslané proti nim, nazývalo je „laban
ci“, t. j. pěšáky. Kuruci byli skoro vesměs protestanté a byli podporováni od Ludví
ka XIV., jehož vyslanec Bethume najímal v Polsku vojenské oddíly a posílal jim je
na pomoc. Někdy vzrostli i na 15.000.Podnikali záškodné vpády do své vlasti, císař
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ské vojsko je stíhalo &vyhánělo ze země. Kuruci vskočili na turecké území, a zesílení
jsouce Turky, vraceli se znovu a znovu. Tato občanská a náboženská válka byla ve
dena s velkými krutostmi. Ncnít' krutějšíoh válek nad náboženské. Císařskývojevůd
ce Kopp byl toho názoru, že nejlepší prostředek proti rebelům je šibenice, kolo a kůl.
R. 1677dal v Košicích 22 dopadených kuruců vrazit na kůl a 40 stít; kuruci odpláceli
stejným způsobem zajatým labancům. Usedlé obyvatelstvo bylo odíráno od těch
i oněch.

Na katolících, jmenovitě duchovních, si kuruci zchlazovali žábu do sytosti. Primas
Szelepczenyi poslal asi r. 1684papeži list, v němž mu ony bouře vylíčil, a uvádí v něm
20 katolických duchovních, od protestantů nelidsky zabitých.1“) Jan Tranoscius,
farář v Dolním Kubíně, byl utracen na rozkaz vlastního otce predikanta. J an Simo
nides T. J. z Bethani u Spišsk. Podhradí byl 1674zabit v Turoluce u Nitry, když se
kleče modlil v pokoji. Je pochován v invalidním chrámě v Trnavě. Titíž vrahové za
vraždili jiné dva faráře. Jeho krajan Jan Katulinský T. J. byl za téže vzpoury zabit
poblíž Banské Štiavnica. Víc než 30 duchovních bylo od nich zmučeno a ztrýzněno,
za zimy z šatů svlečeno a smýkáno. Kuruci v katolických kostelích z kalichů se opí
jeli, posvěcené hostie šlapali, koním je házeli, obrazy trhali a pálili, svaté ostatky
rozmetali, Matce Boží se hanebné rouhali, mrtvoly z hrobů vynímali, obírali, stínali
a psům pohazovali. ,
Císařbyl v letech 1673-1678 zabaven v Porýní válkou s Francií, proto nebyl boj proti
kurucům veden s potřebným důrazem. Když však došlona západě k míru a povstalci
si zvolili za vůdce Emericha Tókólyho, vzplanul boj s novou silou. Rodina Tókólych
se povznesla vpolovici 16.století. Štěpán Tókóly zbohatl obchodem s koňmi a vínem
a získal Kežmarok. Otec Emerichův, rovněž Štěpán, byl pánem a županem na Oravě,
patřily mu Likava, Ružomberk a rozlehlé statky v Sedmihradsku. Byl zapleten do
spiknutí Zrinského, byl prohlášen za zbavena jmění a měl být zatčen. Když se r. 1670
Heister a Esterhazy blížili k Oravě, odeslal 131etéhoEmericha v selském přestrojení
s průvodem na Likavu a sám si podřezal žíly. Dvě jeho dcery 10. prosince otevřely
vojsku brány. Ale Likava byla v zápětí obklíčena císařským vojskem. Tókoly, pro
vázen jsa vychovatelem, proklouzl jím v ženském oděvu. Na koni opačně podkova
ném pak uháněl do Sedmihrad. Ač teprve 211etý, byl r. 1678 zvolen za vůdce
povstání.
Ohnivým provoláním shromáždil kol sebe asi 20.000 bojovníků a ještě téhož roku
dobyl na Slovensku svých panství i báňských měst. Dal tam razit mince s nápisem
svým a jménem Ludvíka XIV., jako ochránce Uher.“l) Byl sice vypuzen, ale vpády
se opakovaly. Kuruci sopohybovali velmi rychle; jízdní vzal k soběna koně i jednoho
pěšího a příboj záškodné války znovu dolehl na hranice Moravy a Slezska. Stavové
dali tentokráte svou zemi lépe střežit, přesto byly valašské osady občas zpustošeny.
R. 1679 byly vypáleny Klobouky, Brumov, Frenštát, Frýdek, Místek a j.
Císař poznal, že jeho politické a náboženské záměry se v Uhrách provést nedají.
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V dubnu r. 1681 svolal do Šoproně sněm, dal zvolit palatina (Pavla Esterha-zyho),
čímž byla zrušená ústava obnovena. Dne 9. listopadu obnovil „vídeňský mír“ z roku

mm 1606,t. j. náboženskou svobodu, ale se značným omezením. Nedal se zastrašit křikem

TMM blí
idem 1682.

Turci
u Vídně

1683.

' rozezlenýchprotestantů a.stanovil, že kostely mají zůstat stranám, které je držely od
r. 1670.Protestantům byl povolen pro veřejné bohoslužby jistý počet tak zv. artiku
lárních kostelů, po jednom v královských městech, někdy za hradbami, a po dvou
nebo po třech v celém komitátě; byly však také kostelíky filiálním) Kde nebylo du
chovních protestantských, byli protestantští věřícípovinni platit obvyklé poplatky
duchovním katolickým. Šlechticům byly na jejich zámcích povoleny soukromé boho
služby. Konečně bylo přiznáno vrchnostem právo patronátní (cuius regio, eius reli
gio), ale vykládáno ve prospěchstrany katolické. Část emigrantů vzala těmito ústup
ky za vděk a vrátila se. Tvrdí se, že protestanté v té době útisku do r. 1679pozbyli
800 kostelům) Víra evangelická,byla v Uhrách po celé další století na ústupu, i za
vlády Marie Terezie. Na konci jejího panování měli evangelíci v Uhrách jen 203
kostely.“4)
Tokoly zbraně nesložil, naopak v dubnu 1682 ujednal v Pešti s pašou Ibrahimem
smlouvu, že mu Turci pomohou na císařidobýt horních Uher. V červnu slavil na mu
kačevském hradě sňatek s Helenou Zrinskou, vdovou po Frant. Rákoczym, účastníku
vzpoury (1666), jenž dostal milost—ta.mezitím zemřel. Byla o 14 let starší než ženich,
ale přinášela mu věnem rozsáhlé statky Rákoczych a utvrzovala jej v zášti proti cí
saři&Němcům. Popravený Petr Zrinský byl její otec, Frangipáni strýc. V srpnu téhož
roku dobyl společněs Ibrahimem Košic, pak táhli kailakovu, kde se k nim připojil
Appaířy.Po dvou týdnech pevnosti dobyli a vypálili ji. Věkem schýlený obhájce Ko
hary mu vmetl ve tvář trpkou výčitku. „Jsi zrádcem vlasti, skvrnou uherského jmé
na a otrokem Turků.“ Za to byl uvězněn. Pod hradbami Filakova mu 17. září 1682
odevzdal Ibrahim diplom, jímž jej sultán Mohamed IV. jmenoval knížetem horních
Uher, dal mu palici, prapor a knížecí klobouk podobný přilbě, lemovaný zlatem a
ozdobený drahokamy. Tókóly se zavázal k poplatku 40.000piastrů.1“) Se svými spo
jenci pak ovládl kromě několika míst celé Slovensko po Váh. Těžce zkoušené zemi
hrozila největší pohana. Ctižádostivý Maďar ji zaprodal Turkovi. Ale míra jejího
utrpení byla již naplněna. Mohutný proud dějin, valící se světem, učinil velký nena
dálý obrat a hrozící pohromu od slovenské země odvrátilý
Celých sedm let před vypršením železnohradského příměříbylo od Dunaje k Eufratu,
od Jaderského mořeke kataraktům Nilu usilovně zbrojeno k velké výpravě, již měla
být habsburské moci zasazena zdrcující rána. Pod zeleným praporem, za hlučné hud
by vedl vezír Kara Mustafa 300.000vojska proti Vídni. Se všech stran se přidávali
pašové a hospodarové se svými sbory k hlavnímu voji, jenž rostl jako lavina a mířil
od Bělehradu přes Stolní Bělehrad k Vídni. Tókóly se svým oddílem vpředu ukazoval
jako slidíeí chrt cestu. Přítel dějin vzpomíná bezděčněna pochod Xerxův proti Hel
ladě. Celá Evropa císaři přispívala. Jen „nejkřesťanštější král“ Ludvík XIV. se dal
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od Inocence XI. pohnouti pouze k tomu, že císaře v této tísni nenapadne. Z Vídně
prchlo 60.000měšťanů i císařskýdvůr. Zato mnoho venkovanů tam hledalo ochrany.
V čelo mimořádné vlády nad městem byl postaven podmaršálek a přísedící dvorské
vojenské rady ZdeněkKaplz'řze Sulevic, pán na Milešově,vnuk popraveného Kašpara
Kaplíře, muž již pokročilejšího věku, ve vojenství zkušený, značně vzdělaný &.k pod
daným mírný, jenž i císařibyl radil k ulehčení selských břemen. Velitelem posádky
byl Růdiger ze Starhemberka, za jehož nemoci řídil Kaplíř po tři týdny i obranu
města. Bylo štěstí, že Turci postupovali váhavě. Vídeň mohla být zásobena a hradby
opraveny. Posádku tvořilo 14.000vojska, jež z dobré polovice pocházelo ze zemí čes
ké koruny. Dobrovolníků, t. j. měšťanů a studentů, bylo 8.000. Hlavní tíha, obrany
však spočívala na vojsku.
Od 14. července do 12. září strádala Vídeň v železném objetí tureckých hord. Tři sta
děl otřásalo jejími hradbami a po větším průlomu, způsobeném střelbou neb podko
pem, hnali se Turci zuřivým útokem do města. Byli však po každé 8 nemenší srdna
tostí odraženi. 'Iyto útoky se opakovaly dvacetkrát. Valná část císařsképosádky již
zahynula a rostoucí množství raket, pouštěných ze svatoštěpánské věže, bylo zname
ním, že městu již dochází dech. Teprve 7. září se zablesklo na Lysé Hoře (Kahlen
berku) pět raket jako odpověď, že toužebně očekávaná pomoc se přiblížila. Král pol
ský, J an Sobieski, vymknuv se z vleku francouzské politiky, vydal se přes Moravu Jam
k Vídni s 20.000 vojska. Přes Čechy táhl sbor saský. Přes 80.000branného mužstva SM'Í'
shromáždilo se na Lysé Hoře, a král polský, pověřený vrchním velením, byl Aga
memnonem uprostřed skvělé družiny kurfiřtů, knížat a princů. Po nedělních boho—
službách 12. září poklekl před ním nejstarší jeho syn Jakub, jejž pasoval na rytíře,
aby měl památku na nejslavnější otcův den.
Jako drtící válec se valilo křesťanskévojsko se svahu do roviny. Kara Mustafa, jenž
měl ještě 175.000vojska, postavil se s částí proti Sobieskému, druhá část útočila na
hradby. Nastal tuhý boj a hluboké řady Turků kladly houževnatý odpor. Když však mm
k večeru císařský vůdce Karel Lotrinský napadl s boku levé křídlo Turků a srazil je "*'""
k středu, tu padl na nevěřícístrach. V divém zmatku pádili tam, odkud přišli, zane
chavše u města tábor s ohromnými zásobami. Za obléhání pozbyli Turci 45.500 mu
žů, v bitvě 12. září 10.000.
Nejbohatší kořist padla do rukou králi polskému. Byl to Mustafův stan zařízený
s velkým přepychem. Mohamcdův prapor poslal král papeži, jenž jej podporoval pe
nězi. Kávy byly nalezeny takové zásoby, že její pití od té doby vešlo ve Vídni v oby
čej. Zatím co jiní odháněli stáda, odnášeli potraviny, látky a zbraně, shledával biskup
Kolonič po táboře křesťanské dítky, uloupené rodičům, jichž se našlo do 500, a staral
se o jejich výživu a výchovu.
Zdeňku Kaplířovi se dostalo četných odměn. Mimopeněžitý dar byl povýšen na gene
rála a jeho jméno bylo vyryto na památné minci. Nařídil, aby 12. září byla podda—
ným na jeho panstvích prominuta robota a aby ten den byl slaven jako svátek. Leč
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Bodjiž r. 1686se rozžebnal náš hrdina s životem. Byl pochován v Milešově, kde vystavěl
z" um zámek a naplnil jej bohatými sbírkami. Když r. 1701i jeho strýc Zikmund sešel se

světa bez dědiců, vyhasl starobylý rod Kaplířů ze Sulevic docela.
Dobuumw Tokoly dostal od vezíra na pomoc 12.000 Turků, takže jeho branná moc vzrostla na
"n'mg' 30.000. Za bojů u Vídně mu otevřela brány (26. července) Bratislava, ale po třech

dnech jej Karel Lotrinský odtud vypudil. Též Trnava se mu vzdala, Turci však ji za
pálili a vydrancovali; 4000 obyvatel v plamenech uhořelo.
Císařkonečně napjal všechny síly, nejen dědičných zemí, ale i německé říšek vyvráce—
ní tureckého panství na uherské půdě. S pravým heroismem bylo dobýváno turec—
kých pevností, jimiž byl národ jakoby k zemi přikován. Byly dobřezásobeny a hrdin—
ně hájeny; některé byly opět ztraceny a opět dobývány. Západními zeměmi zadul
dech křižáckého nadšení; až ze Španěl přicházeli dobrovolníci bojovat proti nevěří
cím. Ještě r. 1683se zmocnili Jan Sobieski a Karel Lotrinský 9. října útokem Par
káně. Pod prchajícími Turky se strhal lodní most a z 20.000'jich asi třetina zahynula
v boji a ve vlnách Dunaje. Císařské vojsko přitrhlo k Ostřihomu, ale čtvrtého dne
paša.se 700 obhájci tvrz (24. října) opustil a zanechal tam 50 děl a 1000q prachu.
Dne 19. srpna r. 1685 dobyl generál Caprara útokem Nových Zámků. Turecká po—
sádka se za obléhání ztenčila na třetinu (1000 mužů) a po ztečení hradeb byla od
rozvzteklených vítězů skoro celá pobita. R. 1686 postavil císař do pole asi 100.000

sum 1886.mužů. Hlavní síla byla obrácena proti Budínu. Město Pešt' bylo vyklizena r. 1684.
Hlavní tureckou pevnost v Uhrách hájil Abdurraman s 15.000bojovníků. Sto děl
otřásalo jejími hradbami a četné podkopy podrývaly její bašty. Celépásmo opevnění
bylo střelbou obráceno v haldy ssutin a obhájci, ženy a děti nevyjímaje, chráněni na
rozvalených hradbách palisádami, odráželi útoky se zoufalou odvahou. Konečně 2. zá
ří, třetím útokem, při němž bylo po prvé velkou měrou užito bodáků, byli Turci
s hradeb sehnání a zatlačeni do hradu a tam z největší části i s pašou porubáni. Hlavní
pilířosmanského panství v Uhrách byl povalen. 145let odtud hrozili střední Evropě.
Střelbou a ohněm byl Budín, kdysi královské sídlo, tak rozbit a vylidněn, že Brati
slava zůstala ještě celých 100 let hlavním městem Uher.

SněmZa vítězného postupu svých zbraní na všech stranách svolal císař r. 1687 sněm do
'MÝŠŽ Bratislavy a žádal o změnu ústavy potud, aby uherská koruna byla prohlášena za

dědičnou podle řádu prvorozenství po meči, a aby bylo upuštěno od 31. článku Zlaté
buly Ondřeje II. z r. 1222, jež stavům dovolovala hájit svých privilegií se zbraní
v ruce. Nikdo se neodvážil odporovat rozhodné vůli císařeosvoboditele. Jen nejvyšší
sudí Mikuláš Draškovicz se osmělilprotestovat. „Ty jediný se zdráháš uznat mého sy
na za dědičného krále'í“ obořil se naň hněvivě císař. Po několika dnech byl raněn
mrtvicí, což bylo všelijak vykládáno. Magnáti se vzdali onoho článku, jen když bu
dou jejich výsady zabezpečeny. Devadesát—iletýprimas Jiří Szechenyi korunoval
8. prosince 91etého prince Josefa.
Radostná nálada sněmu byla rušena jen událostmi v Prešově. Generál CaraEa, horko
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krevný Ital, tam v ukvapené přísnostikrutě trestal skutečné i domnělé stoupence Tó
kólyho, šlechtice a německé měšťany. Dne 15. března dal na náměstí stít čtyři, 22.
března pět, 9. května sedm. Hlavy byly vystaveny na pranýři, těla čtvrcena a části
rozvěšeny po hradbách a podél cest; odtud název „prešovské jatky“. Jeden dokonal
za tortury, jeden si vzal život. V seznamu popravených čteme i slovenská jména:
Samuel Medveczky, městský radní, J iří Radvanszky a Kovács. Císařna žádost sně
mu zrušil tamní mimořádný soud i jeho rozsudky.
Císařské prapory spěly na pravém i levém břehu Dunaje neodolatelně vpřed. Karel
Lotrinský a Ludvík Badenský zvítězili r. 1687ve velké bitvě u Moháče,Karel Lotrin
ský obsadil Sedmihradsko, jež pak Michal II. Appařy r. 1696 pro snování piklů
s Turky musil opustit. R. 1688vydala Helena Zrinská Mukačevo, poslední oporu je
jího manžela Tókólyho, jenž prchl k Turkům. Ti vyklidili téhož roku starobylý Stolní
Bělehrad, za jejich vlády zpustlý, a 6. září opanovalo císařskévojsko, vedené Maxem
Emanuelem, kurňřtem bavorským, i srbský Bělehrad; 7.000obhájců tam bylo poru
báno, 1000s pašou Ibrahimem jich kiu'ňřt zachránil před zuřivostí vítězného vojska.
Z toho zahynulo jen 700. Tak zavřeli Osmanům výpadní bránu do střední Evropy,
žel jen na krátko. V Turecku propukly nepokoje a císařskévojsko obsadilo kus Va
lašska, Bosny a Srbska. Zdálo se, že pyšná budova tureckého císařství se rozvalí i na
Balkáně pod pádnými ranami křesťanskýcharmád, právě jako se zhroutila v Uhrách;
ale vavříny Leopoldovy nedaly Ludvíku XIV. klidně spát. „Nejkřesťanštější král,“
hnán jsa žárlivostí, započal po pádu Bělehradu t. zv. „falckou válku“ proti říši.Císař
byl nucen svou armádu rozdělit, téžTurci se vzchopili k protiútokům a zradou r. 1690
znovu nabyli Bělehradu.
Veškerá chuť k válce jim konečně zašla po velké porážce u Zenty r. 1697. Na radu
Tókólyho vedl sultán Mustafa velké vojsko do Sedmihrad. Princ Eugen je zastihl
11. září 11Zenty právě za přechodu přes řeku Tisu. Sultán s částí armády již byl na
levém břehu, druhá část, jež se k přechodu chystala, byla chráněna hlubokým příko
pem a dvěma valy, zdéli 4000 kroků. Spahiové (jízda) i pěší se hromadně hrnuli přes
most do bezpečí. Eugen svým nařídil co nejrychleji se sešikovat a postupovat, aby
jim nepřítel z pasti neunikl. Nejprve byl most zasypán deštěm střel. Jeden jízdní
oddíl se k němu probil a nikoho nepustil. Rychleji než se Eugen nadál slezlo jeho
vojsko oba náspy. Turci byli obklíčeniv těsném prostranství se všech stran, a to co
následovalo, nebyl boj,nýbrž ubíjení. Asi 10.000 jich utonulo v řece, jen 1000 jich
doplulo druhého břehu, 20.000 zahynulo zbraní vítězů. Ti želeli jen 600 padlých &
1500 raněných. Bitva se strhla odpoledne a trvala dvě hodiny. Tókóly se skryl mezi
mrtvolami a za noci přeplaval Tisu. Sultán se s hrůzou díval s druhého břehu na
strašnou pohromu svých; pak se dal 5jízdouna útěk a zanechal tam celý bohatý tábor
a zásoby. Po dvou letech byl ujednán mír v Karlovicích. Turci podrželi v Uhrách jen
temešvárský banát. Uhry, dlouholetýmiválkami nasáklékrví, byly pokryty ssutinami
&místy, zvláště na jihu, vylidněny. R. 1691se tam usadilo 36.000srbských rodin.
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V Porýní byly celé kraje zakládáním požárů obráceny v poušť a ministr Louvois, pů—
vodce tohoto barbarství, chtělpodobným způdobem zpustošiti i Čechy, aby Leopold
byl zbaven prostředků k vedení války proti Francii. V zajaté císařsképosádce nad
Rýnem se našlo dosti našich krajanů, kteří se zlatem dali svésti k páchání zločinů na
své rodné vlasti. Byli opatření třaskavými granáty a zápalnými látkami, a přestro
jivše se za kavalíry, žáky &mnichy, vypravili se na jaře r. 1689do Čech. Celkem bylo
těchto zlosynů asi 150 a jejich vůdcem byl setník jménem Sedmihradský. Kotouče
dýmu brzy prozrazovaly, že své ďábelské dílo již započali. Mnoho šlechtických sídel,
dvorů &městeček lehlo popelem; z větších měst Klatovy, Hořovice, Trutnov a Brou
mov. V zemi nastalo velké zděšení. Uléhalit' lidé ve strachu, že se jim za noci vzejme
střecha nad hlavou.
Tu vzplanulo 21. června r. 1689děsným požárem samo hlavní město Praha. Poněvadž
měla ještě dosti dřevěných domů, tonula brzy v ohromném moři plamenů. Hrozný
byl pohled na rozpoutaný živel, proti němuž všeliké lidské úsilí bylo marné. Setník,
vůdce žhářů, projížděl se na koni po ulicích, vybízeje své společníky k horlivému
metání zápalných látek na střechy domů. Oheň strávil skoro celé město židovské,
polovici města Starého a část Nového, celkem 830budov. Ze staveb církevních klesly
v ssuť jmenovitě chrám sv. Jakuba a sv. Haštala. Též mnoho lidí uhořelo.Dopadení
žhářibyli buď na místě od davu ubiti nebo k přísným trestům odsouzeni. Rozjitřený
lid hrozil smrtí každému, kdo uměl francouzsky. Všichni Francouzové byli ze země
vypověděni a šlechta přestala si na řadu let brát z Francie vychovatelky a učitele.
Tato pohroma stala se pružinou nebývalého stavebního ruchu, jenž je přední chlou

.,bou této doby. Praha povstala z popelu k nové slávě, omládnuvěi v plameni jako

Cikáni.

ŠpanělskéMW

fénix; leč o tom později.
R. 1696 byla vydána přísná nařízení proti cikánům. Cikáni, alespoň tehdejší, pochá—
zeli z Indie. Do našich zemí se tlačili hromadně přes Uhry a pro krádeže a loupeže se
stávali pravou metlou obyvatelstva. Když mírnější prostředky nepomáhaly, byli
postaveni mimo zákon. Muži byli věšeni a střílení, ženám a dětem byly uřezávány
nosy a uši a byly vypuzeny ze země. Na hranicích jim byly na výstrahu stavěny
šibenice. . —

R. 1700vymřelaKarlem II. španělská starší větev habsburského rodu a Ludvík XIV.
' vztahoval chtivě ruku po rozsáhlém „dědictví španělském“. Leopold byl opět nucen

chopit se zbraně, aby tomu ve spolku s Anglií a Holandskem zabránil. Konce války
(1700-1714) se nedočkal, zemřelť r. 1705v 65. roce věku. Leopold neměl kromobyěej
ných vlastností a přece sluje jeho vláda hrdinnou dobou Rakouska. Příznivé.sudba
poslala mu slavné vojevůdce, kteří v Uhrách vyvrátili panství půlměsíce, takže za
nechal říši dvojnásob zvětšenou. Jeho dvůr se daleko nevyrovnal leskem a bohat
stvím Ludvíkovu, ale zato na něm vládl přísný mrav a císař nedal k sobě zamezit
přístup chudým, jež podílel almužnou, zatím co jiní králové plýtvali penězi na pře
pych a rozmařilost.
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JOSEFI. (ms-nu)

Císař Leopold zanechal dva syny - Josefa a Karla. Mladší byl určen za dědice zemí
španělských, kdež dlel již od r. 1704 a z Barcelony se domáhal španělského trůnu.
Starší, 27letý Josef, ujal se vlády v rakouských zemích.Byl to panovník ctižádostivý,
probudilého ducha a velkých plánů. Když r. 1701navštívil Prahu a místodržící jej
přivítali řečíněmeckou, odpověděl na jejich pozdrav česky. Ale již roku 1711 zemřel
na neštovice, jež tehdy řadily, &tak s ním klesly i naděje, naň skládané, v předčasný
hrob. Poněvadž zanechal jen dcery, stal se jeho nástupcem bratr Karel, poslední
mužský Habsburk.
Po celou dobu Josefovy vlády trvaly v Uhrách bouřezpůsobené Františkem II. Rá anhkk'".

koczym. Již jeho otec František I. Rákoczy se chtěl stát vévodou scdmihradským a "W"
snoval pikle roku 1666,byl zatčen, dostal však milost. Jeho synu bylo teprve několik
měsíců. Vdova Helena Zrinská.se r. 1682stala chotí Tókolyho. Dva roky se bránila
na hradě mukačevském, r. 1688jej vydala Caraífovi. Byla dopravena do Vídně a uby
tována v klášteře voršilském. Roku 1692 byla propuštěna k svému manželi do Tu
recka ; její syn byl svěřenLeopoldu Koloničovi, rabskému biskupu, pozdějšímu uher
skému primasovi, a ten jej dal na výchovu k jesuitům do Jindřichova Hradec a do
Prahy; studoval u nich pět let. Oba jeho rodiče byli katolíci. R. 1896 se zasnoubil
s princeznou hessenskou a přebýval ve Vídni a na hradě Šaryši u Prešova. Znal šest
řečí, byl ctižádostivý a snil o vévodském stolci sedmihradskěm.
Francouzský vyslanec ve Vídni Villars podnítil jeho ctižádost a slíbil pomoc svého
krále. Rákoczy se z vleku francouzské politiky už nevyprostil. “LudvíkXIV. vedl s cí
sařem Leopoldem urputný zápas o dědictví španělské a snažil se vzbudit svému soku
za zády co nejvíce nepřátel. Myslilznovu i na Tókolyho, ale ten již svou úlohu dohrál.
Žil na krásné vilc u Nikajc v Malé Asii, dvě hodiny od moře,střežen od Turků. Ti se
od posledních porážek tak báli císaře, že Tokolymu nedovolili vkročit na evropský
břeh. Jeho choť tam zemřelar. 1703a byla pochována v jesuitském kostelíku v Ga
latě. On dokonal pohnutý život r. 1705,čtyři měsíce po císaři Leopoldovi. Pastorka
Rákoczyho přijal za vlastního, ustanovil jej hlavním dědicem a žádal jej, aby dal
přenést jeho tělo z turecké země do vlasti &uložil v některém protestantském kostele.
Zatím tam byl pochován v chrámě armenském.
R. 1701 byl zadržen ve Vídni posel, jenž nesl Rákoczyho psaní do Paříže. Pilde byly
vyzrazeny, Rákoczy byl na hradě mukačevském znenadání zatčen a dopraven do ví- "
deňského Nového Města do vězení, z něhož jeho děd Petr Zrínský před 30 lety byl
vyveden na popraviště. Jeho manželka podplatila strážce vězení a Rákoczy ještě té
hož roku po šesti měsících prchl do Polska. Byl odsouzen k ztrátě hrdla a statků a
na jeho hlavu byla vypsána cena.Úplatnost hradního hejtmana však vyšla najevo,
byl sťat a čtvrcen.
Ludvík XIV. platil od této doby svému uherskému spojenci 30.000franků měsíčně.
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Jméno Rákoczyho působilo na širé vrstvy v Uhrách neodolatelnou mocí. Nespokoje
nosti tam bylo dost. Rány zasazené dlouholetými válkami se ještě nezahojily, císař
vedl nad Rýnem nové těžké boje, daně tížily.Když se r. 1703Rákoozy objevil s četou
jezdců na polsko-uherských hranicích s prapory, na nichž se skvčly nápisy: „Pro Bo
ha a svobodu“, hrnuli se k němu kuruci se všech stran. Z počátku to byli exulanti,
drobná šlechta, protestanté a hlavně sedláci, kteří začali loupit &plenit. Protestan—
tům přezíral zabírání katolických kostelů a škol a ubezpeěoval je, že se jim stane po
právu a spravedlnosti. V Mukačevě vydal 7. června 1703vášnivé provolání, v němž
prohlašoval, že národ touží po panství tureckém, poněvadž císařštívydřeli za rok víc,
než Turci za půl století. Manifest způsobil v národě velké pohnutí. Brzy se k němu
začali přidávat i magnáti, královská města i slovenské obyvatelstvo a vlny odboje
naplnily celou zemi. A poněvadž daň nechtěl vybírat - jako osvoboditel od berní
ho útisku, žilo jeho vojsko z loupeže. Dobřepraví uherský dějepisec, že cobylo zpusto
šeno za jediný rok, bylo by stačilo na daně po 50 let. Duší spiknutí byl hr. Mikuláš
Bercsenyi a vedle tohoto předním vůdcem byl Alexandr Károlyi. Jeho vojsko sice
vzrostlo na 72.000, ale bylo chatrně ozbrojené a obléhání nevelkých císařských posá
dek vyžadovalo dlouhého času. R. 1704vyklidili císařští vůdcové Tokaj, Nové Zám
ky, Košice, Prešov, Mukačevo, Satmar &.jiná místa. Jízdné houfy kumců plenily Mo—
ravu, Štyrsko i okolí Vídně, ale generál Heister v čele 15.000 způsobil vzbouřencům
28. prosince (1704) citelnou porážku u Trnavy. Rákoczy pozoroval její průběh s ná.
vrší , sedě na koni; jeho okolí jej do bitevní vřavy nepustilo. Císařchtěl získat zvláště
selský lid a dal ohlašovat zmírnění daní. Dne 28. března 1707sice byl Rákoczy sně
mem v Maroš Vasarhely zvolen za sedmihradského knížete, ale o bytí a nebytí jeho
stolce rozhodovaly válečné události na západě.
Čím skvělejších vítězství dobývalo rakouské vojsko pod Eugenem &anglické pod vé
vodou z Marlborough nad Francouzi (u Hóchstadtu 1704, u Turína 1706, u Malpla
quet 1709), tím více hasla hvězda Rákoczyho. R. 1708 (4. srpna) byl znovu od
Heistera poražen u Trenčína. Dlouhé trvání vzpoury unavovalo, země byla zaplave
na 15 miliony měděných, znehodnocených penězm) a naděje na pomoc Francie víc
a víc klesala. Když císař Josef postavil r. 1710 proti vzbouřencům větší vojenskou
moc, byli záhy vytlačeni do severovýchodního cípu země a jejich branný lid se z nej—
větší části rozutekl. Poslední jejich oporou byly Košice, Užhorod, Mukaěevo. - Uklid
něním země pověřil císař domácího velmože Jana Pálfyho, chorvatského bána. Ten
nabídl všem amnestii, jestliže složí zbraň a vrátí se k poslušnosti, a svolal za tím úče
lem v dubnu 1711sněm do Satmaru. Stavové se tam ochotně chopili podávané ruky.
Jejich vojsko, jehož se tam shromáždilo do 10.000, zatklo 149 praporů, pod nimiž
bojovalo, do země a přísahalo věrnost pravému králi.
Rákoczy nabízené milosti nepřijal. Necelé desítiletí vládl v Uhrách skoro jako vzdoro—
král, přirozeněse hanbil ustoupit z usurpovaného prestolu mezi poslušné poddané.
Začátkem r. 1711odešel do Polska, odtud do Francie a žil tam z pense do r. 1717. Ač
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Ludvíkovi XIV. prokázal tak platné služby, po jeho smrti mu tamní vláda i ten
skrovný plat odepřela a Rákoczy šel cestou svého otčima &.matky - k sultánovi do
Turecka. Po nových vítězstvích Eugenových nad Turky r. 1716u Petrovaradína a,
1717u Bělehradu žil se svými druhy v Rodosto u Cařihradu; byl vydržován od Porty
a také střežen. Neúnavně snoval plány proti císařiaž jim smrt r. 1735učinila konec.
Byl pochován vedle své matky Heleny Zrínské. Jeden z jeho synů zemřel také v Tu—
recku, druhý v Rakousích, jako poslední toho rodu. - Jménem Rákoczyho je ozna
čován pochod se zádumčivou hrdinnou melodií od neznámého skladatele; r. 1848 se
stal uherskou marscilaisou.
Za této vzpoury bojoval brzy pod prapory povstalců, brzy v řadách císařských J áno- Janout
šík, legendární hrdina. slovenského lidu. Pocházel z Tarchové v trenčanské stolici "N'
z kopanice zvané J ánošovo. Po ujednání míru (1711)byl od rodičů z vojny vykoupen,
ale synovi se pokojná práce doma nelíbila; šel mezi zbojníky a stal se vůdcem asi
desítičlenné lupičské družiny. „Horní chlapci“ byli postrachem daleko široko; zasko
čili si i do přilehlých krajů Moravy, Haliče & Slezska. V zimě, když lesy prořídly &
sněhový povlak ukazoval zrádné stopy, vstoupili do služby ke gazdům. Jakmile se
buky začaly zelenat, sešli se na umluveném místě, přepadali pány a.kupce, podřezá
vali panským ovcím na salaších krky a v osamělých krčmách vesele hýřili. Jánošík
zbojničil necelé dva roky. Začátkem r. 1713opět popíjel se svými tovaryši v krčmě
u Března.nad Hronem. Jeho milá. jej vyzradila Lehotskému, veliteli hajduků, t. j.
župních drábů. Krčma byla znenadání obstoupena, po krutém boji byl Jánošík spou
tán a „pod karabinami“ odveden do Liptovského Sv. Mikuláše před župní soud. Ni
koho nezabil, jen loupil. Při mučení vyznal jména druhů &udal, kde skryl poklady.
Podle platných zákonů byl odsouzen na smrt tak, že byl hákem probodnut pod le
vým žebrem a zavěšenna šibenici. Před velkým davem diváků byl na něm rozsudek
v březnu vykonán a vykrvácené tělo na.místě zahrabána.
Konec 17. a začátek 18. století je hrdinská doba zbojníků. V jiných krajinách uher- mmm
ských povstával lid proti tvrdým vrchnostem; na. Slovensku se dávali jen jednotlivci
(Adamčík, Hrajnoha, Surovec, Ilčík, Papřík, Uhorčík) v boj na život a na smrt proti
panujícímu řádu. Spíš nebo později propadli zaslouženému trestu; meč, hák, kolo a
provaz je sprovodily se světa. Uhnětený lid však opředl jejich postavy legendárním
leskem. Z nebojácných zbojníků si udělal bohatýryš'podle svých pomyslů. Vzpomíná
na ně jako na mstitele a zastánce utlačených proti zvůli mocných. Jánošík a jeho
druhové rozdali někdy uloupené skvosty dívkám a někdy dali část kořisti lidu; od
tud rozšířený názor, že „bral bohatým &dával chudým“. Proto vyzdobila tradice
básnicky i jeho smrt. Přišla milost od císaře, ale visící odsouzence jí nepřijal: „Keď
ste ma upekli, tak má i sjeztel“ Stolice musila dlouho platit císaH za pokutu čtyři
měřicedukátů-. Karel VI. sice r. 1723 úřadům nařídil, aby bděly nad tím, aby vrch
nosti neukládaly sedlákům větších břemen, než stanoveno v urbáříoh, ale vše zůstalo
při starém.“l)
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KAREL VI. (1711-1740)

Karel se nerad loučil s Barcelonou a se Španěly, jež si velmi oblíbil a z nichž i ve
Vídni měl při sobě zvláštní radu, jíž do značné míry podléhal. Nový, 261etý panov
ník byl povahy dobromyslné, byl milovníkem umění a okázalých oslav. K vladař
ským úkolům však byl méně nadán než jeho bratr Josef. Vyslanec francouzský si
později z Vídně stěžoval, že za dvanáct dní v době velikonoční byl s císařem 100 ho
din v kostele, což prý může snést jen kapucín s nejpevnějším zdravím. Přes Janov
a, Milán se odebral do Frankfurtu, kde byl 22. prosince 1711 korunován na němec
kého císaře, odtud jcl přes jižní Čechy do Vídně. V Klatovech byl skvěle vítán od
českých stavů, ještě skvěleji v Jindřichově Hradci, kde v Černínském zámku bylo
novému králi a četné šlechtě z okolí uchystáno skvostné hodování. Ze zámeckých
sklepů bylo vyvaleno na náměstí 100 věder vína a selský lid, jenž se rovněž četně
sešel, připíjel královskému hostu na zdraví do pozdní noci.
V prvních letech jeho vlády nabylo rakouské panství největšího rozsahu. V míru
raštatském (1714) získal ze španělského dědictví Belgii, Milánsko, Neapolsko a Sar
dinii, jež byla r. 1720vyměněna za Sicílii. Roku 1716vypukla poslední slavná válka
proti Turkům. Osvědčený Eugen Savojský jim připravil téhož roku velkou porážku
u Petrovaradina, r. 1717 ještě větší u Bělehradu, jehož pak dobyl. Turci mírem
v Požarevci (1718) postoupili císaři banát temešský, malou Valachii, část Srbska a
Bosny.
Císařměl od začátku svého panování předtuchu, že je posledním mužským členem
habsburského rodu. Toto vědomí ho nemálo kormoutilo, a jeho úsilí se neslo po celý
život k tomu, aby zajistil alespoň dcerám své dědictví v neztenčeném rozsahu. Bálť
se totiž, aby se v nebytí mužského dědice nestaly jeho země kořistí sousedů podobně
jako říše španělská. Vydal tedy r. 1713 pragmatickou sankci, jíž prohlásil všechny
své země za nedílný celek a ustanovil, že vládu nad tímto soustátím mají dědit jeho
synové a kdyby jich nebylo, tedy dcery podle řádu prvorozenství. V Čechách bylo
Obnoveným zřízenímr. 1627dědické právo královským dcerám zajištěno, týž zákon
platil i v zemích alpských. V Uhrách však přiznali r. 1687 stavové jen mužským
členům habsburského rodu právo dědické. V Čechách přijal valně navštívený sněm
pragmatickou sankci roku 1720. Téhož roku byl zákon přijat na Moravě a ve Slez—
sku, r. 1723 v Bratislavě od stavů uherských, kteří byli císaři vděčni za rozšíření
království uherského vítěznou válkou proti Turkům. Pragmatická sankce byla no
vým poutem soustátí habsburského, skutečná jednota rakouských zemídostala prag
matickou sankcí právní základ. Národové rakouští však po smrti císařověmusili si
tuto příslušnost k sobě na sousedech těžce vydobýt &zákon ten zpečetit vlastní krví.

R. 1713a 1714byly naše země opět navštíveny zlým morem, jenž tenkráte hubil lidi i dobytek.
Rána tato dolehla na celou střední a východní Evropu. Bohatí opouštěli kvapem Prahu, lékaři

se báli nemocné lečit, lékař-nícípřijímali od lidí recepty kleštěmi při otevřených dveřích\a týmž
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způsobem jim vydávali léky. Bohoslužby se konaly venku na náměstích. aby senebezpečínákazy
zmenšilo. V Čechéch sklétil mor 50 nebo 100 tisíc lidí, v Praze samé 13.000. Dobytka padlo
skoro dva miliony.
Na místech, kde stávaly oltáře, byly stavěny z vděčnosti za odvrácení moru sloupy ke cti Nejsv.
Trojice, Matky Boží nebo jiných svatých, anebo na poděkování, že město zlé metly zůstalo
ušetřeno. Pomníky ty jsou zhotoveny v ln'ésném slohu barokním, často stojí uprostřed lip &do
dávají náměstím roztomilé malebnosti. Hradčanský sloup Panny Marie, malostranský Nejsv.
Trojice i socha sv. Jana Křtitele na Maltézském náměstí jsou dílem Ferdinanda Brokofa, jehož
otec J an, rovněž sochař,přišeldo Prahy ze Spišské Soboty. Monumentální, jedinečný v republice
sloup Boží Trojice, 36 m vysoký, je v Olomouci.

"Nakrálovství uherské byl císařs velkou slávou korunován v Bratislavě hned 22. květ
na r. 1712, českou korunovaci odložil až na, rok 1723. Byla rovněž neobyčejně slavné,.
Do Prahy se dostavilo asi 500 českých šlechticů a nesčetné davy lidu. - U Koňské
brány byl císař vítán od staroměstského purkmistra Michala Bláhy řečíněmeckou,
přijal zlaté klíče pražských bran a hned je vrátil k opatrování. Též mluvčí ostatních
pražských měst vítali jej německy. Církev jej pozdravila latinsky. Byly to klemen
tinské školy, stojící před Týnem, jejichž mluvčím byl rektor P. Retz, pak arcibiskup
se zemskými proláty u sv. Víta. Jen zemské úřady zůstaly věrny podle dávného
zvyku úřední češtině. Nejvyšší purln'abí hrabě z Vrtby oslovil císaře při vjezdu do
staroslavného sídla českých králů česky, nejvyšší kancléřFrant. Kinský zahájil 4. září
korunovační sněm česky, předlohy královské byly čteny česky, pak německy; 5. září
před korunovací skládal císař přísahu v jazyku německém, poněvadž českého nebyl
mocen, byv vychován pro panování ve Španělích. Na rytíře sv. Václava pasoval 46
šlechticů. Z těch jen šest bylo domácích, ostatní pocházeli ze všech koutů Evropy.

Dvůr se zdržel v Praze čtyři měsíce. jež byly vyplněny různými zébavami &kratoohvílemi.
V královské zahradě dal císařpostavit nádherné letní divadlo, jež pojalo několik tisíc diváků.
Hrála v něm italska společnost. Přiněkterých kusech byla dvorské kapela rozmnožena třemi sty
nejdovednějších pražských hudebníků a k zvýšení dojmu bylo při hře stříleno z pušek a děl.
Divadlo lehlo popelem r. 1757za pruského obléhání.
V této době se snažila německé,lmížata zalidnit nehostinné kraje, aby jim tak přibylopoplatníků
&vojáků. Vysílala tedy do Čech a na Moravu tajné agenty a kazatele, aby tam budili nespokoje
nost mezi tajnými nekatolíky a snažili se je pohnout k přesídlenído Němec.Témuž účelu sloužilo
i dopravovéní protestantských knih. První se dali k stěhování pohnout němečtí sedláci na Kra
vařslru, mezi něž proniklo pietistické hnutí ze sousedního Slezska. Sedláci se vydávali za dědice
Českých bratří. Nějaký hlouček se jich vystěhoval do Horní Lužice, kde hrabě Zinzendorf pro ně
(1722) založil Herrnhut (Ochranov).1“) Tvoří nečetnou sektu _ ' ' zvanou
Bruder (Moravští bratří),'jež ma' 1několik misií za.mořem. Hrabě Zinzendorí byl zřízenza jejich
biskupa od Daniele Arnošta Pigula-Jablonského, vnuka Amose Komenského, & později byl
v Hormhutě uložen bratrský archiv. Jiné hloučky vystěhovalců se usadily poblíž Berlína. Císař
proti pobuřovatelům a donašečům kacířských knih přísně zakročil &nařídil knihy ty sbírat
a palit.
Z roku 1732se zachovala zpráva. že 500 uprchlíků z království českého hledalo ochranu u prus
kého krale Bedřicha Viléma I. Když však král seznal, že odešli bez dovolení císařea svých vrch
ností, dal je jako neposlušnópoddané a věrolomnéBohu a církvi, vojskem vyvést za hranice.“')
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Světec

V Uhrách byly náboženské spory 1712 rozhodnuty v tom smyslu, že ani protestanté nesmějí
v adventě a postě slavit hlučné svátky a pořádat taneční zábavy. R. 1731 bylo nařízeno, že
všichni úředníci, i nekatolíci, se musí přiskládání přísahy dovolávat Matky Boží a všech svatých.
Áni protestanté nesměli o katolických svátcích konat služebně práce a všichni řemeslnícibyli
povinni účastnit se s dítknmi obvyklých procesí.“o) Lutorskýeh obci bylo v této době v Uhrách
205, helvetskýeh značně víc."l).

Největší rozruch za Karlovy vlády způsobilo v Čechách i v ostatní Evropě svato
m“ řečení Jana z Nepomuku. Jeho dávná. úcta neobyčejně vzrostla po ztišení nábožen

ských bouří. Balbín napsal r. 1671jeho obšímý životopis, na popud Pešiny z Čecho
' rodu žádala pražská, kapitula v Římě o povolení hodinek &.mše k jeho poctě, což

1712-31.

.vaaa
jazyka

1719.
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172.9.

bylo zatím oslyšeno. Oba vlastenečtí kněží spatřovali ve svatořečení, o něž usilovali,
oslavu českého jména. Čechové i jejich sousedé měli si uvědomit, že národ naš se
honosí i muži svatými a,mučedníky. Po třicetileté válce bylo Janu z Nepomuku po
staveno na sta soch, zvláště poblíž mostů. Arcibiskup Lohelius zasvětil mu již r. 1621
u sv. Víta oltář a r. 1716bylo tam k jeho cti slouženo 7034 mší, to jest přes 20 denně.
Podobně se dělo v ostatních Čechách i na Moravě. Touha po jeho svatořečení byla
v celém národě obecná.,bylť J an z Nepomuku doma i v cizině ctěn jako svatý, dřív
než byl za svatého prohlášen.
Arcibiskup hr. Ferdinand Kuenburg učinil si jeho svatořečení svým životním úko
lem. R. 1715 došlo z Říma dovolení k sbírání materiálu pro kanonisaci a určená
k tomu komise otevřela 15. dubna r. 1719 po 326 letech světcův hrob. Přítomen byl
arcibiskup a několik prelétů, šest lékařů & chirurgů, všichni zavázáni přísahou, že
budou mluvit pravdu. Byl zvednut náhrobní kamen, byla vykopána dva lokty silná,
vrstva hlíny, pak byly vybírány kosti a kladeny na bílý ubrus. J edna lopatka byla
roztříštěna, patrně nárazem na pilíř při pádu s mostu do hlubiny. Když vysypali
hlínu z lebky, spatřili ve vysypané hlíně neporušený živý jazyk. Všichni ztmuli v ně
mém úžasu. Lidský jazyk přede všemi údy podléhá, hnilobě. Jeden z lékařů, chtěje
se přesvědčit o jeho pravosti, nařizl jej na dvou místech lancetou. V rozevřených
řezech se ukázaly vnitřní žilky. Zpráva o tomto nálezu vzbudila daleko široko velký
údiv, a do Říma se valila záplava žádostí o svatořečenímuže, jejž sám Bůh tak ne
slýchaným divem oslavil.
V Římě bylo dotud poukazováno na nejasné údaje o jeho životě, zaviněné Hájkem.
Když však sám jeho hrob tak zřetelněpromluvil, když vlastní jeho jazyk vydal tak
výmluvné svědectví o tom, o čem se staré pergameny jen bázlivě zmiňovaly, že svatý
muž raději smrt podstoupil, než aby prozradil zpovědní tajemství, tu se již neroz
pakovala ani kongregace obřadů &.prohlásila jej 31. května. 1721 za blahoslaveného
mučedníka. Konečně zázračná. uzdravení, jež se stala na jeho přímluvu, nápadný
úkaz, zjištěný 27. ledna 1725při nové prohlídce jazyka, jenž po dvě hodiny nabíhal,
temněčervenou barvu měnil v šarlatovou a naříznutí před šesti lety způsobené se
rozvíralo, pohnuly papeže Benedikta XIII., že 19. března 1729v lateránské basilice
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prohlásil blahoslaveného Jana z Nepomuku za svatého. Roku 1721 bylo u sv. Víta
ke cti nového světce slouženo 50.672 mší, v dalších pěti letech 327.000, k sv. přijí
mání v těch šesti letech přistoupilo u jeho oltáře 7,236.477 věřících.
K oslavě svatořečení od 8.-16. října 1729 oděla se Praha v slavnostní hav. Ulice byly
plné slavobran, jehlanců a sloupů; zvlášť nádherně byl ozdoben sv. Vít. Domy praž
ské nebyly s topojmouti davy poutníků, jež se tam po celý oktáv hrnuly z Čech,
Moravy i Slezska. Mnozí nocovali v klášterních nádvořích, na mostě a stupních chrá
mů. Ohromný průvod z Prácheňska &Budějovická přivedlo 121 farářů se 148 ko
rouhvemi a 31 hudbami. Procesí z Boleslavska přivedlo 77 farářů s 258 korouhvemi
& 15 hudbami, procesí z Čáslavska 31 farářů, z Poohří 52 farářů atd. Na mostě u so
chy světcovy byla postavena kaple, v níž plálo na tisíce světel, a byl tam tak velký
nával, že lidé byli přes řeku převážení na loďkách. Po Vltavě pluly nesčetné lodice
se světly a hudebníky. Na Střeleckém ostrově hřmělo 30 děl a množství moždířů,
tisíce raket vystupovalo do povětří. Nad městem plným zpěvu velebně se nesl hla
hol zvonů. Průvodu se účastmly nejen školy, ale i vojenská posádka a sbory měšťa
nů. U sv. Víta bylo slouženo po oktáv denně 400 mší a u oltáře světcova podáno
208.000 sv. přijímání.
Z dobrovolných darů byl světci pořízen skvostný náhrobek s oltářem podle návrhu
dvorního stavitele Fischera z Erlachu a 1736 postaven u sv. Víta, tam, kde byl před
tím pochován. Bylo naň upotřebeno 36 centnýřů (18 q) stříbra. R. 1771 byl 10. kvě
ten v Čechách povýšen na zasvěcený svátek a pouť svatojanská, se stala v Čechách
ze všech nejpopulárnější. Praha se plnila zbožnými davy jako kdysi v den svátostí
za panování Otce vlasti. Úcta svatojanská byla zlatým mostem, jenž pojil přitom
nost přes 200leté náboženské poblouzení se slavnou dobou Karlovou, jíž i náš světec
svou ctností dodává, lesku. Jím bylo viditelně navázáno na starobylou tradici kato
lickou, jím byla tato tradice takřka na. trůn povýšena a korunována. Sv. Jan byl a
je ctěn jako mlčelivý zpovědník, jako strážce dobrého jména a ochránce Zemský.
Jeho úcta pronikla daleko za hranice, jeho sochy &oltáře jsou roztroušeny po celém
katolickém světě. Značnou zásluhu o rozšíření jeho úcty má řád jesuitský, který jej
ctí jako svého zvláštního přímluvce.Úcta svatojanská zapustila v českém obyvatel
stvu hluboko kořeny a není pochyby, že zázrak, jejž Bůh v hlavní zemské svatyni
způsobil, neobyčejně přispěl k utvrzení katolické víry a zbožnosti. Kostelů a kaplí
bylo sv. Janu v českých zemích zasvěceno 293, na Slovensku 84. Soch mu bylo po
stavcno doma i v cizině mnoho tisíc.“2) Sv. Jan je typickým světcem této doby.
Jeho sochy pod lípami na,náměstích &poblíž mostů vtiskly naší vlasti nesmazatelný
ráz a mají v sobě mnoho náladově milého a poutavého. Je v nich vtělena duše teh—
dejšího národa. Z těch soch dýše mládí našeho národa, mládí zbožné a věřící, mládí
nevinné a radostné, mládí spějící vstříc skvělé budoucnosti.

Do kanonisaění bully byl pojat mylný rok jeho úmrtí, totiž 1383.Brzy poté byl ve vatikánském
archivu nalezen stížný list J enštejnův a r. 1752 poslán do Prahy. Na základě tohoto listu byl
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omyl jasně poznán a z nepravdy usvědčenkronikář Hajek, který dvěma Jeny tak dlouho mátl
dějepiscům hlavy. Koncem 19. století psal liberální tisk o té věci velmi urážlivě, jako by byl
papež svatořečil muže. který vůbec nežil. K tomu třeba odpovědět. že papež je neomylný ve
věcech víry &mravů, nikoliv v stanovení dějepisných dat. Komise v Římě si byla vědoma
dějepisných nesrovnalostí a vzpírala se proti jeho svatořečení skoro pět desítiletí, jak při žád
ném z našich světců. Sv. Jan byl prohlášen za svatého teprve tehdy, když jeho hrob byl pro
slaven tak neslýchanými a nade vši pochybnost zjištěnými divy.
Náboženskými bouřemi XV. a XVI. století bylo svatořečení Jana z Nepomuku na staletí od—
děleno a tělo Božího mučedníka musilo celé tři věky jako zasetě símě pod zemí tlít. Teprve
když ledy a sněhy roztály a nové katolické jaro vykouzlilo z českých luhů čarokrásné květy
křesťanskýchctností, byla jedním z nejkrásnějších úcta svatojánské.

Podobnou slavnost, jaké byla Praha svědkem r. 1729, zažila po třech letech i Sv.
Hora. Toto poutní místo bylo dáno v trvalou správu jesuitskému řádu na konci tři
cetileté války. Nynější svatyně byla dostavěna r. 1673,a r. 1732,třetí neděli po letni
cích, byla.tamní milostná,soška Matky Bcží i Ježíška korunována od světícího biskupa
Rudolfa Šporka zlatými korunami, posvčccnýmiv Římě od sv. Otce. Stalo se to za sta
tisícové účasti věřícícha nesčetných hodnostářů. Slavnosti opět trvaly po celýoktáv. v
Rozkvět poutních míst, zvláště mariánských, a. putování k nim, je pro tuto dobu
vůbec příznačné.Vedle Matky Boží Svatohorské to byla Staroboleslavska, jež vladla
českým srdcím. Na tato místa se cítil národ váben neodolatelnou mocí. - Místní vý—
znam měly Rímov, Chlumek, Bohosudov, Sepekov, Králíky, na MoravěTuřany, Vra
nov, Křtiny, Sloup, Sv. Kopeček, Dub, Štípa, ale všechny tam zastínil Sv. Hostýn,
když na jeho temeni r. 1748hr. Frant. Rotál místo několika kaplic zbudoval nynější
chrám. Sklon k cestování je člověku hluboce vrozen'a v 18. století procitl v národu
nebývalou měrou; byl arci přioděn rouškou nábožných poutí. Poddaný odhodil na
několik dní únavný pluh, chopil se poutnické holi a za zvuku hudby, nábožného
zpěvu, pod vlajícími korouhvemi putoval k posvátnému místu. Bývalé poutní sva,
tyně povstaly z rozvalin a nové vypjaly do výše oblé báně a strmé věže. R. 1623
postavil v Hájku u Prahy hr. Žďárský první Loretu, druhá. byla pražská. (1626), nó,—
sledovaly v Slaném, v Chrudimi, Rímově, Brně a jinde. Nejproslulejší poutní místa
na Slovensku byla: Šaštín, Trnava, Udolie Marie, Nitra., Dubnica, Frivald, Višňová,
Levoča, Stará Hora.
V 18. století vydala vlast naše i jiný květ křesťanskéhoživota. Byli to četní poustev
níci, kteří se usazovali po příkladě sv. Ivana a sv. Prokopa na. samotach, stavěli si
tam chýše, modlili se u poutních chrámů, byli u venkovských kostelíků sakristány
&chránili lid proti svodům vetřelýchpredikantů. R. 1732byla pro ně vydána zvláštní
pravidla, a kteří se jimi řídili, tvořili „řad poustevníků sv. Ivana“. Nosili šedou ha
zuku s kapucí a byli opásáni bílým provazem, na němž byl zavěšen růženec.
Při kostelích znovu rozkvetly starodávné sbory literátské, jichž bylo v Praze 20, v ce

' lých Čechách 150. Pěstovaly církevní zpěv, zpívaly na kůrech a byly oporou českého
jazyka v Praze i na,venkově.
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Nejskvělejší stránkou doby Leopoldovy a Karlovy je rozkvět výtvarného umění. jak
stavitelského, tak sochařskéhoi malířského. Doba ničení a bořeníminula. Duch Boží
se vznášel opět nad naší vlastí, století po třicetileté válce oplývalo domácími i cizími
umělci všeho druhu, a dík obětavosti velkých i malých, začaly ze země růst velko
lepé chrámy, půvabné kostely, výstavné kláštery, začaly se stavět mariánské a mo
rové sloupy, svatojanské sochy, vyvýšeniny byly zdobenykalvaricmi, kaplemi a pout
ními svatyněmi. V Praze se zvedaly elegantní paláce, po venkově honosné zámky,
do nichž se přijíždělo alcjemi stinných lip &.kolkolem se rozkládaly malebně a roman
ticky upravené parky. Kdo nejde naší vlastí se zavřenýma očima, snadno vidí přes
zhouby, způsobené od té doby opětovným barbarstvím, že 18. století je dobou umě—
lecky nejplodnější.

Na prvním místě dlužno uvésti výzdobu Karlova mostu. Na jeho pilíříchbylo postaveno celkem
30 soch a sousoší. Od pradávna tem stával jen kříž, jenž byl r. 1419 a pak 1619 stržen a 1648
střelbou poškozen. Ferdinand III. dal pořídit křížbronzový, pozlacený. První svatý, jehož socha
tam byla umístěna, byl přirozeněsv. Jan; jeho smrtí proslul pražský most ve světě neméně
než nádhernou alejí soch. Jeho dřevěná.socha, postavená tam za třicetileté války, byla r. 1683
nahrazena bronzovou, ulitou podle návrhu Jana Brokofa. Těší se velké úctě a stala se vzorem
nesčetných jeho soch doma i v cizině. Kromě těchto dvou všechny ostatní jsou z kamene. Nej
krásnější je sousoší sv. Ludgardy, zhotovené od Matěje Brauna podle nákresu Brandlova. Brau
nový'm dílem je též sv. Ivo, patron právníků. Skupinu se sv. Bernardem pořídilřád cisterciácký.
skupinu se sv. Dominikem a sv. Tomášem Akvinským řád dominikánský, sochu sv. Augustina
klášter augustiniánský, sousošísv. Norberta Strahov, složitou sochu sv. Ignáce kolej novoměst
ské, sv. Františka Xavera fakulta theologieké.,sv. Kosmy a Damiána, lékařské.atd.. . . Několik
těchto pomníků je dílem Ferdinanda Brokoía.
Tato výzdoba byla v podstatě dokonána r. 1714. Je to pravý les světců a světic Božích, vysoko
povznesených nad míjivost života, již případně znázorňuje dole plynoucí Vltava. Karlův most
byl tak proměněn ve svatyni, a cizinec, jenž po prvé po něm jde, je naplněn svatým úžasem
&ovanut zbožným dechem zašlého století. Tak nádherně vyzdobeným mostem se nemůže po
chlubit žádné město a žádná řeka. Jak vzácnou alejí svatých tak i symbolickým triumfem na
byl Karlův most evropské pověsti.
Čilý ruch stavitelský se rozproudil v Praze jmenovitě po neblahém požáru r. 1689.Tehdy bylo
nové zbudováno nebo opraveno přes 30 chrámů a kaplí, tehdy vzniklo v Praze přes 50 paláců
a panských domů. Předně dlužno uvésti uznání hodný, byť.neprovedený pokus Pešiny z Čecho
rodu o dostavění svatovítského chrámu. R. 1673byl sám císař Leopold povolán k položení zá
kladního kamene. Války turecké však dílo překazily a nestejnorodé, barokova přístavba byla
později stržena.
Řadu znamenitých staveb provedli Kryštof Dienzenholer,pocházející z Bavor, a jeho syn Kilián
narozený v Praze. Kryštof zbudoval mimo jiné klášter a chrám sv. Markéty v Břevnově &začal
stavbu sv. Mikuláše na Malé Straně. Toto dílo otcovo dokončil Kilián, korunoval je velebnou
bání a vedle ní postavil štíhlou věž. Kopule i věž se majestátně zvedají nad ostatním městem,
ovládajíce jeho profil, a azurný svit jejich měděnky mile poutá oko divákovo. Sv. Mikuláš je
nejzdařilejší dílo Dienzenhoferovo a patří k nejvzácnějším barokovým památkám ve střední
Evropě. Dílem Kiliánovým je dále sv. Mikuláš na Starém Městě, chrám sv. Jana na Hradča
nech, kde vznikl druhý klášter voršilek, sv. Jan na Skalcev rozmamém slohu rokokovém, chrám
sv. Tomáše, Panny Marie Bolestné u alžbětinek na Slupi, sv. Karla Boromejského na Zderaze,

357

Rozkvět
barokního
MM.

Výzdoba
Karlova
mostu 1714.

Sb:viuldví.

r 1752.



vauď.

1704-98.

r 1738.

MW
? 1674.

BV.Kateřiny, sv. Bartoloměje při šlechtickém konviktě, průčelí svatyně Loretánské, založené
již r. 1626od Benigny z Lobkovic s proslulým pokladem a hrobkou lobkovickou. Nejzdařilejší
světskou jeho prací v Praze je palác Nostický na Příkopě a letohrádek Amerika na Novém
Městě. Na venkově pocházejí od něho zvláště kostel a kláštor v Broumově a klášter voršilek
v Kutné Hoře.
Mnoho elegantních staveb tu provedla rodina Duragů z Italie. R. 1687 dokončil Mathei
kostel křižovnický u mostu, jenž má nejobvyklejší podobu svatý-ň barokových. Jeho půdorys
tvoří rovnoramenný kříž a je sklenut prostrannou kopulí. Luragové řídili i obnovu chrámu
svatohavelského, jejich dílem je i palác Kinských proti Staroměstské radnici.
Ignác, syn Jaroslava Martinice, založil na MenšímMěstěklášter theatinů a kostel Panny Marie,
u něhož nyní působí redemptoristé. Tehdy zbudovaly voršilky svůj klášter a kostel na nynější
Národní třídě, jesuité Klementinum s kostelem sv. Klimenta. Chrám sv. Salvatora, dokončený
již r. 1002,byl ozdoben portikem a sochami. Dominikáni přestavěli chrám sv. Jiljí. Na Karlově
náměstí byla zbudována koloj a chrám sv. Ignáce. To nejsou modlitebny s holými zdmi. Z čet
ných paláců nejvýznačnější je Černínský na Hradčanech, o němž od 1669 do 1687 pracovala
řada umělců vlašských i domácích. Pozornost poutá hlavně třicet velkých tříčtvrtních sloupů
neboli pilastrů, zdobících průčelí (obr. 67). Třemi řadami ozdobných sloupů sehonosí majes
tátní fasáda pernštejnského zámku v Plumlově (obr. 69).

ký a hlavně pražský barok má v dějinách umění velmi čestné místo a je největší uměleckou
chloubou naší vlasti. Překročí-linávštěvník práh některé z těchto nádherných svatyň, rázem
se ocitá skoro na jiném světě. Spatřuje nadlidské postavy svatých, kteří obřísilou drtí kacířské
příšery, malomocně se svíjející u jejich nohou. Velebná klenba je ozdobena nebeskou slávou
vyvolených, obrazy a sochy svatých v nejrozmanitějších postojích a rozvátém rouchu jeví za
nícenost a vzrušené pohnutí, vše dýše náboženským heroismem, vítězoslávou a silou. Rozlehlý
prostor, jeho nádherná výzdoba, oslňující hra barev, šum varhan a smělaplastika působí uchva
cujícím dojmem jako slavný triumf víry, zbožnosti &ctnosti. Zdá se nám, jako by svatyně byla
plna zlaté mlhy, v níž se dosud chví nábožná vroucnost, jako by se v ní tajila bohatá náplň
a hloubka zbožného cítění, jež tehdy opět dospělo k vrcholnému rozpětí, že z ní šeptají usku
tečněné tužby a sny, tlhnoucí k jasným výšinám, kde došly plného ukojení. A je-li zbožnost &
ctnost nejdůležitějším cílem pozemského života, pak jsou tyto svatyně jejich nejlepší školou.
Neboťneodolatelný pathos architektury, svatý jásot klenby a stěn, dojemná mluva obrazů a
soch nenechají návštěvníka odejít bez hlubokého dojmu (obr. 72...).
Na zbudování těchto pomníků přispívalivoloí i malí. Na stavbu chrámu sv. Mikuláše na Menším
Městě připadlo dědictví Václava Libštejnského z Kolovrat. Mladý hrabě své statky prodal,
vstoupil do jesuitského řádu a stržených peněz bylo použito k stavbě svatyně. Jejího dokončení
se však Kolovrat nedočkal; zemřelí!v Římě r. 1659jako klerik v pověsti svatosti.
Dobřepraví autor Českomoravské kroniky, že teprv od této doby má Praha světovou pověst
jako „město stověžaté“ a že nikdy nehostila Praha tolik umělců ze všech oborů umění výtvar
ného a hudebního jako ke konci 17. a na začátku 18. stoletím). Z malostranských paláců jsou
nejkrásnější Nostický, Maltézský, Lobkovický, největší je Valdštejnský. Arcibiskup Ant. Petr
Příchovský vystavěl palác arcibiskupský.
Socbařskouprací vyzdobil četné paláce Matěj Braun, povolaný od Frant. Šporka z Tyrol. Od
něho pocházejí jmenovitě portál Thunovského paláce v Nerudově ulici, nesený dvěma orly, a
portál paláce Clem-Gallasova na Starém Městě, nesený čtyřmi obry. Braun byl nejvíce zaměst—
nán na Lysé a Kuksu, panstvích svého příznivceFr. Šporka, a tato dvě místa proslula největším
bohatsth uměleckýchpamátek na českémvenkově.
Z malířů nabyli slavného jména Pražané: VáclavReiner (T 1743),jehož četné malby chová chrám
sv. Jakuba a sv. Markéty v Břevnově, a Karel Šla-etaze Zázvořic, od něhož pochází obraz Na
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nebevzetí Panny Marie v Týně. Třetí byl Petr Brandl (1' 1735); jeho nejkrásnější dílo Nanebe
vzetí Matky Boží je chloubou chrámu ve Vys. Mýtě. Tito umělci naplnili svými díly pražské
chrámy. Pnláco i český venkov. Velmi plodný malíř byl Ignác Raab, bratr v jesuitském řádě.
Maloval olejovými barvami. Připisuje se mu 700 obrazů. Pocházel z Nechanic u Bydžova. zemřel
na Velehradě r. 1787. Členy téhož řádu byli malíři J oscf Kramolín, Krištof Tauš a sochař Fr.
Baugut. V ciziněsi dobyl jména rytec Jan Hollar.
Též na Slovensku rozbil umělecký genius této doby přemnohé skvostné stánky. Po vyvrácení
tureckého panství zachvátila zemi vlna uměleckého nadšení a dík obětavosti světských i du
chovních velmožů rostlyna všech stranách nádherné chrámy, zámky, paláce s parky, kláštery,
vrchy a náměstí byly zdobeny kalvariemi. sloupy asochami. Chlouboubaroku tam jsou kostely při
bývalých jesuitskýeh kolejích v Trnavě (od Pazmanyho), Skalici a Trenčíně, pak palace Čeklíz
a Aspremontův v Bratislavě. Nejln'ásnější sloupy Boží Trojice jsou v Štiavnici a Kremnici;
tento je případněkamkterisovan jako tlum vířícíchpostav na oblakové spirále. Vídeňský sochař
Jiří Balad Donner měl v Bratislavě řadu let svou uměleckou dílnu, z níž vyHa četné umělecká
díla. V ní byla zhotovena i jezdecká.socha sv. Martina pro bratislavský dóm. Je to nejkrásnější
sochařské dílo na Slovensku; ušlechtilostí a souladem forem blíží se výtvorům antickým. Z do.
macích malířů proslul jako portretista Jan Kupecký, zrozený v Pezinku z českých rodičů exu
lantských. Pracoval pro císařský dvůr vídeňský i pro knížecí dvory v Němcích. - V této době
pod vlivem baroku vyvrcholila na Slovensku i venkovská architektura, budující ze dřeva. Za
chovalo se tam hlavně ve východních krajích asi 70 dřevěných kostelíkůJN)

Poslední léta Karlovy vlády nebyla tak šťastná jako první. Roku 1731 zrušil vý
chodoindickou kompagnii v Ostende, založenou před devíti lety. Anglie, jíž byla spo
lečnost ta trnem v oku, uznala za to pragmatickou sankci. R. 1733 zemřel polský
král a saský kurfiřt BedřichAugust II. Císařa carevna Anna podporovali volbu jeho
syna Bedřicha Augusta III., Francie a Španělsko volbu Stanislava Leszczynského,
jenž dlel při dvoře francouzském, jsa tchánem Ludvíka XV. hancie a Španělsko
začaly proti císaři valku nad Rýnem i v Italii (1733-1735), jež pro císaře skončila
neblaze. Ztratil Neapolsko a Sicilii, kde se stal králem španělský princ Karlos, Fran
cie získala Lotrinsko, jehož se vzdal František Štěpán, vyhlédnutý za císařova zetě.
V náhradu za Lotrinsko dostal František Štěpán Toskánsko, kde právě vyhasl rod
medicejský. Za tyto velké ústupky uznaly západní moci i Sasko pragmatickou sankci.
V dubnu 1736zemřelvelký vojevůdce Eugen Savojský a ještě týž rok se císař pustil
ve spolku s Ruskem do války turecké (1736-1739). Vojsko císařské však bylo špatně
vedeno, Turci dobyli zpět Malé Valachie i části Srbska a ukvapeně jim byl vydán
i Bělehrad. Císařizůstal z posledních výbojů jen banat temešský. Mír byl ujednan
v Bělehradě. Tyto neúspěchy ukázaly vnitřní úpadek císařových zemí &dodaly sou
sedům odvahy k útoku na jeho dědictví. Ministři byli přestárlí, pokladny prázdné,
vojska víc na papíře než ve skutečnosti. Nezdary ty urychlily i císařovu smrt. Ze
mřelt' krátce potom v 56. roce svého věku a jím vyhasl rod habsburský, jenž náleží
mezi nejmocnější dynastie novověku.
Všichni Habsburkové byli korunovanými českými králi, nikdo se z nich nedetekl
samostatnosti českého státu, nikdo neupřel prav českému jazyku. Nikoliv doba po
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bělohorské, která. končí vymřením habsburského rodu, ale vychvalovaná. doba osví
censká.,za vlády rodu lotrinského, začala boHt státní českou budovu a národu na
šemu vnucovat cizí jazyk.

MARIE TBREZIE. (1740-1730)

Podle pověsti soudila naše předky v dávnověku kněžna Libuše, poslala však pro Pře
mysla, aby vládl mužům železnou rukou. Též Anna J agellovna ponechala cele vládu
svému choti Ferdinandu I. Marie Terezie však, obdařena jsouo nevšedním státnic
kým důmyslem, podržela otěže vlády ve svých vlastních rukou. Jest jedinou krá.
lovnou, jež skutečně u nás vladla. František Štěpán Lotrinský dlel již od patnác
tého svého roku na dvoře vídeňském, aby si získal přízeň Karla VI. i jeho dcery.
Pocházel z rodu francouského, jenž jsa tísněn ve svém vévodství od králů francouz
ských, hledal opory u Habsburků. Slavný vojevůdce Karel Lotrinský byl jeho děd.
František Štěpán se skvěl všemi ctnostmi rytířskými, ale pro věci statní měl málo
porozumění. Byl sice později korunován na císařeněmeckého, ale Marie Terezie vladla
sama nejen ve svých zemích dědičných, ale i v říši místo svého chotě, jenž se jejímu
důmyslu rad podroboval. Byl pověřen vrchní správou financí, pro něž měl nemalé
nadání a. byl takřka prvním ministrem své choti. Velkou péčí věnoval zvláště nu
mismatickým sbírkám. Jako císařbyl prost vší škrobenosti a ač byl dobročinný, roz—
množil néjmem eel a různými spekulacemi vlastní jmění na 20 milionů zlatých.

Prvniua- Třiadvacctileté královně bylo podstoupiti o zděděné země a též o císařskou korunu
“54312 pro svého chotě těžký, nerovný zapas. Karel VI. zanechal říši v úpadku a pragma

tická, sankce se ukázala bezcenným kusem papíru. Velké oběti za její uznání přine
sené byly marné, poněvadž panovníci byli věrolomní.Pravdu mělslavný princ Eugen,
že nejlepší oporou říšeje silné vojsko a plná.pokladna.. První napadl habsburské země

1740-86-Bedřich II., kral pruský. Jeho otec Bedřich Vilém I. zanechalmu 83.000 dobře vy
cvičenéhovojska, chromý to balvan, který, jak BedřichII. pravil, roztříští Nabu
ehodonosorovu sochu, to jest Rakousko, složené z rozmanitých zemi a. národů. Po
važíme-li, že Prusko mělo 2,200.000 obyvatel, zdálo se, jako by se vrhl trpaslík na
obra. Emisaři a zlato připravili mu už dávno cestu do Slezska. Obyvatelé byli do
dvou třetin luteráni a v králích pruských viděli ochránce. Císař Karel VI. za celé
své vlády ani jednou této země nenavštívil, k její obraně tam stálo 1500 vojáků,
v Čechách 600. Asi 60.000rakouského vojska bylo rozloženo daleko v Uhrách, Italii
&Belgii. V polovici prosince 1740 vpadl Bedřich do Slezska a za necelé čtyři týdny
se ho skoro bez boje zmocnil, jen v Nise se udržela rakouská. posádka. Vratislavští
mu otevřeli brany bez odporu. Teprve na jaře 1741 přichvatal Neipperk se 30.000

Duvavojska a svedl s králem 10. dubna bitvu u Molvie. Rakouská. jízda obrátila pruskou
" "mf na útěk, též král prchl předvlastním vítězstvím. Jeho pěchota útoku odolala a čet

nější pruské dělostřelectvo rozhodlo boj ve prospěch Bedřichův.
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Toto vítězství znělo u západních mocí jako poplašné. polnice. Ač všechny mimo Ba
vorsko uznaly pragmatickou sankci, chtěla každá z nich urvat kus z císařovy pozů
stalosti. Španělsko si činilo nároky na Milánsko, Karel Albert, kurfiřt bavorský, na
Čechy, Horní Rakousy, Tyrolsko a korunu císařskou, Bedřich August Saský. jenž
byl i králem polským, měl obdržet Moravu, povýšenou na království, BedřichPruský
Slezsko. Francii, jež byla duší koalice, by byla připadla Belgie. Moc mladé panov
nice by byla zůstala omezena na Uhry a část zemí alpských. Hlavní smlouvy byly
ujednány ve Frankfurtě v září 1741.Rakousko mělo tedy být roztříštěno a toto roz
tříštění záleželo především v úplném rozkladu koruny české na část bavorskou, sas
kou a pruskou. Čechy, jádro koruny české, měly pro Bavora tvořit podklad koruny
císařské,jako jej dotud tvořily pro Habsburky. Právem lze válku tu nazvati válkou
o dědictví české.
Karel Albert měl za choť Marii Amalii, dcem Josefa I., ale své nároky opíral o zá
věť Ferdinanda I., jehož dcera Anna byla r. 1546provdána za vévodu bavorského.
Wittelsbachům, vládnoucím tehdy v Bavorsku i ve Falci, kynula několikrát naděje
na získání českého trůnu. 200 let prý se učili bavorští princové i česky. Část české
šlechty, sytá těžkých daní, jichž Habsburkové potřebovalina zahraniční války, byla
ochotna přijmout bavorskéhokurfiřtaza krále, zvláštěkdyž nápadník trůnu neskrle
dary.
Vojsko francouzsko-bavorské vtrhlo do Horních Rakous &Karel Albert si dal 2. říj
na 1741 v Linci od stavů holdovat. V listopadu se hrnulo asi 80.000 francouzsko
bavorského a saského vojska ku Praze. Cestou byly obsa-zenyBudějovice a Písek.
Pražská posádka 3.000 mužů sice vzrostla 0 8.000 dobrovolníků z měšťanů &stu
dentů, ale v noci na. 26. listopad slezli Sasové při druhém útoku hradby u Bruské
brány a, současně vnikli Francouzové na Nové Město. Celá Praha byla obsazena & ,
lhostejné obyvatelstvo šlo na úsvitě za, svými povinnostmi, jako by se nic nebylo
stalo. Zato byl dvůr zprávou o ztrátě Prahy ohromen a královna prolévala hořké
slzy. Vojsko, spěchající zachránit Prahu, dovědělo se o jejím pádu ve Zbraslavi a
Benešově, načež ustoupilo na jih.
Karel Albert si dal 19. prosince po bohoslužbách u sv. Víta holdovat ve vladislav
ském sále. Asi 500 šlechticů, to jest dvě pětiny veškeré české šlechty se dostavilo
k slavnosti, aby za hlaholu zvonů a hřmění děl složili přísahu novému králi. Učinil
tak i arcibiskup Manderscheid. Již 28. prosince odejel král do Frankfurtu, kde byl
24. ledna 1742 zvolen za císaře, a 12. února byl korunován jako Karel VII. Wittels
bachové byli u cíle svých tužeb. Zato Pražané pocítili tvrdou ruku nových vládců
velmi živě. Pánem v městě byl hřmotný maršál Belleisle, vlastní původce koalice a
války; pak maršál Broglie. Nastaly přísné rekvisice a vymáhání peněz. Pražané byli
ždímáni jako houba.
Kdyby i v této době, jako se děloza válek s Francií, bylo propuklo povstání v Uhrách,
bylo by se Rakousko asi rozpadlo. Marie Terezie však zajela v létě 1741 do Brati
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slavy na lodi, vyzdobené uherskými prapory, a svým rozvážným jednáním dosáhla
na sněmu ústupků, jako žádný z jejích předchůdců. Dne 20. června'ji vítali uherští
stavové na bratislavském hradě bouřlivým: „Vivat domina et rex noster!“ (Ať žije
paní a král náš!) Šlechta si dala potvrdit všechna svá privilegia, zvláště osvobození
ode všech daní, a 25. června byla slavná korunovace. Královna byla poctěna zvý
šeným korunovačním darem 100.000 zlatých. Nejdůležitější zasedání bylo 11. září.
Královna, oděná ve smuteční šat, zasedla v korunovačan sále na hradě na trůně,
rovněž černě potaženém, a líčila shromážděným své zlé postavení vůči tolika nepřá
telům. Nakonec prohlásila, že veškeru svou důvěru a naději skládá na věrnost, sta
tečnost a obětavost uherských stavů. Její řeč a slzy učinily na přítomné hluboký
dojem. Dojati rytířskou soustrastí s mladou královnou, se všech stran napadenou,
zapomněli v té chvíli na všechny spory a vzpoury v minulé době a volali jedno
hlasně: „Vitam et sanguinem pro Domina et rege, corona et patria nostra.“ (Život
a krev za paní a krále, korunu a vlast našii) V celém království byla nařízena ve
řejná hotovost a na jaře r. 1742stále pod prapory 80.000 vojska."5)
S Bedřichem Pruským ujednala královna v říjnu r. 1741 příměří,v němž mu slíbila
větší část Slezska. Maršál Khevenhiiller v čele uherské výzvy takřka jediným ná
během se zmocnil Horních Rakous a Bavor. Dne 12. února 1742 byl bavorský vé
voda Karel Albert ve Frankfurtě korunován na císařejako Karel VII., následujícího
dne 13. února se musilo vzdát jeho sídelní město Mnichov královninu vojsku a za
platit velké výpalné. Lehká jízda uherská a chorvatská, zvláště Trenk se svými pan—
dury, byla postrachem kraje.

BílouUherských příprav ve prospěch královny se zalekl Bedřich Pruský. Zrušil příměří,
vpadl na Moravu a obsadil Olomouc a jiná místa. Nemoha však k Vídni, obrátil se
do Čech. Tamní armádě velel Karel Lotrinský, královnin švagr, a s ním svedl Bed
řich 17. května 1742bitvu u Chotusic nedaleko Čáslavě. Na té i oné straně bojovalo
po 30.000 mužů 0 zmíněnou ves. Bedřich opanoval přes větší ztráty bojiště a tato
nevelká bitva měla za následek odtržení Slezska od české koruny. Královna poznala,

mr že se všem nepřátelům neubrání. Postoupila tedy mírem vratislavským Bedřichovi
$%? slezskévévodství bez Opavska a Těšínska;zato od Čech bylo odtrženo Kladsko, vý

padní brána. do naší země. Bedřich žádal ještě dva kraje ve výohodníeh Čechách.
Královna však prohlásila, že spíše s mečem v ruce zahyne pod hradbami Vídně, než
by se vzdala jediné české vsi.
Bedřich získal území, měřící 35.000 km“ a l ,.500000 obyvatel. Slezsko je země velmi
úrodná a obyvatelé čilí. „Uchvátil zahradu,“ říkali Slezané, „a plot, to jest zbytek
Slezska, nechal Rakousku.“ Z koruny svatováclavské tak byla vytržena země, jíž
Lucemburkové nabyli před 400 lety. Dlužno však přiznati, že Slezsko nikdy příliš
těsně s korunou českou ncsplynulo. Prusko se však tímto úchvatem na český účet
povzneslo do řady evropských velmocí. Bedřich sám v „Politické závěti“ praví, že
dobytí Slezska vzbudilo závist celé Evropy a poděsilo všechny sousedy. '

“ Chotusic
17. ha. 1742.

362



Neipperk a Lobkovic nyní rychle vyplašili francouzské posádky z jižních Čech (z Pís
ku, Hluboké) a koncem června 1742 oblehli francouzskou posádku v Praze, jež se
tak octla v pasti. Francouzský velitel byl ochoten vydat město za čestný odchod,
ale královna stála na tom, aby se Francouzové dali v zajetí. Marie Terezie byla jed
náním Francie právem nanejvýš uražena. Francouzský dvůr získal za uznání prag
matické sankce Lotrinsko; přesto si umínil Rakousko roztříštit a stal se pilířem ne
přátelské koalice.
Když tedy Francouzové pokládali zajetí za nesnesitelnou potupu, rozestavili Neip
perk a Lobkovic kol Prahy 136 děl a v“srpnu začala silná dělostřelba otřásat hrad
bami města. Při tom trpěly četné domy, jak dosud hlásají dělové koule zasazené na
kapucínském klášteře a kostele na Hradčanech. Francouzové sehouževnatě bránili
a činili výpady, brzy však byli nuceni opustit své posice vně hradeb a uchýlit se
dovnitř města. V Praze, v níž bylo směstnáno asi 100.000 obyvatel a 30.000 cizího
vojska, vypukl brzy hlad. Tabuli důstojníků tvořilo po celou dobu obležení kus koň
ského masa, skýva chleba a sklenice vína. Koně byli od vojáků porážení nejprve na
místech nynějšího Bubenče, pak „Na rejdišti“ u Vltavy za klášterem křižovnickým.
Denně bylo poráženo 150koní, za celého obležení 17.600.Brzy nebylo v Praze vidět
ani psa ani kočky. - Velitelé Belleisle i Broglie drželi v městě přísnou kázeň a po
řádek. Měšťané musili mimo jiné odvést všechno olověné &cínové nádobí, kláštery
a koleje byly proměněny v nemocnice, v některých kostelích byly zřízeny pekárny.
Vojáci, mezi nimiž bylo mnoho šlechtických synů, dávali všelijak najevo vrozenou
lehkomyslnost. Pyšnili se před pražskými dívkami svou statečností, střílejíce z děl
za zpěvu, tance a poskakování, zatím co obyvatelé trnuli strachy a hasili vznikající
ohně.
Poněvadž vojsko, poslané k záchraně, bylo od českých hranic odraženo, odhodlal se
maršál Belleisle k zoufalému činu. Záhy za tmy 17. prosince 1742 vytrhl z Prahy
s 11.600pěších, 3.000 jízdných a 30 děly přes Rakovník k Chebu, kde byla francouz
ská posádka. Byl to ústup plný útrap a bídy. Lehká jízda mu byla hned v patách,
mosty byly strženy, táhl tedy za třeskuté zimy polními cestami za neustálých po
tyček. Po desíti dnech dorazil do Chebu se sborem skoro na polovici ztenčcným. Asi
1.300 vojáků cestou zmrzlo, třikrát tolik bylo zajato; celkem pozbyl 6.000 mužů.
Mnozí podlehli útrapám v Chebu a jen trosky se vrátily do vlasti se zárodkem smrti.
Belleisle byl chválen jak druhý Xenofon. Vskutku to byla malá předzvěst tragic
kého ústupu z Moskvy r. 1812.V Praze zůstal generál Chevert se zbytkem posádky
a hrozil, že rozbije hrad &zapálí celé město, nebude-li mu povolen čestný odchod.
Lobkovic mu jej tedy povolil; 2. ledna 1743 odvedl Chevert 3.846 mužů a v zajetí
zůstalo jen 2.000 nemocných.
Tak skončilo třináctiměsíční obsazení Prahy od Francouzů a její šestiměsíční oblé
hání od vojska královnina. Jako památka po Francouzích zde zůstala opravená brá
na na Vyšehradě, na níž lze dosud vidět lilie rodu bourbonského, pak silnice k Zbra
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slavi, prolamana přímo skalisky u Chuchle. Pražané prý musili za tu dobu zaplatit
přes 7,000.000 zl. a. dlouho vzpomínali na „francouzský půst“. Tak skončila v Če
chách vlada Karla VII. stejně žalostně jako vlada zimního krale, obou to Wittels
baehů.
Teprve nyní zavítala Marie Terezie do Prahy. Měšťané ji vítali německy, nejvyšší
purkrabí Šafgoč po starodávnu česky; 12. května 1743 ji za.okázalých slavností ko
runoval olomoucký biskup hrabě Lichtenštejn, poněvadž pražský arcibiskup hr. Man
derscheid pro hold složený Bavoru upadl v nemilost. Královna skládala, přísahu
latinsky, páni slibovali věrnost česky. František Štěpán, královnin choť, také s dvo
rem přijel, ale korunován nebyl. Jedenadvacet českých pánů bylo pasovéno na ry
tíře sv. Václava, mezi lid házeny mince a mnozí vězňové dostali milost. Pak poctila
návštěvou pany, kteří ji zachovali za. bavorské vlady věrnost. V svatvečer svato
janský vstoupila s dvořanstvem na vyzdobenou loď a byla přítomna pobožnosti ko
nané na mostě u světcovy sochy. Po sedmitýdenním pobytu odjela do Vídně, ode
slavši předtím Bedřichovi listinu, v které se český sněm zříkal v jeho prospěch Slez
ska a Kladska.

. Politické provinilce trestala královna velmi mírně. Všecky rozsudky na smrt zrušila,
ani kapka krve nebyla prolita. Nejobyčojnčjšímtrestem bylo, že provinilý upadl v její
nemilost a nějaký čas nesměl ke dvoru. Nejtěžší trest stihl pražského šlechtice Karla
Davida, jenž byl pro psaní a šíření pobuřujících patentů odsouzen na smrt. Za vel
kého shonu byl vyveden na lešení u Novoměstské radnice, v ruce katově se již za.
leskl meč, vtom přísedící komisař ohlásil udělenou milost. David byl odveden na bu
dínskou pevnost. - Po míru s Bedřichem získala Marie Terezie za spojence Anglii,
Holandsko, Sardinii i Sasko. Spojenecká,armáda, vedená.anglickým králem Jiřím II.,
skvěle zvítězila v červnu 1743 nad Francouzi u Bettinlc nad dolním Mohanem.
Tyto úspěchy znovu probudily nedůvěru v králi pruském. Obávaje se o svou slez
skou kořist, předešel sam očekávaný útok královnin. Třemi branami, kladskou, ži
tavskou a polabskou vpadl v srpnu 1744do Čech v čele 80.000 mužů s úmyslem, že
dobude některých krajů severočeských. Již 2. září stal před Prahou. Po Labi byly
dopraveny moždiřea těžké děla, jež byla rychle rozestavena na výšinách kol Prahy,
a 11. září začala chrlit oheň a střely na těžce zkoušené město. Toto bombardování
trvalo čtyři dny. Na četných místech vypukly ohně. Jen na Novém Městě kleslo
v prach 150 domů a Prusové se usadili v průlomu novoměstských hradeb. Pražský
velitel Harsch měl sice po ruce 20.000 ozbrojeného lidu, ale jen 1.600 skutečných
vojáků, ostatek byla narychlo povolané. zemská milice a dobrovolníci, z nichž opět
nejčilejší byli studenti. Když chtěl Bedřich hnát útokem, začalo měšťanstvo volat,
aby se město vzdalo a zůstalo ušetřeno drancování. Harsch, nevyčkav blížící se po
moci, dal se s celou posádkou v zajetí, a 18. září obsadil Bedřich Prahu. Akademiky
ze studentské legie zařadil do svých pluků, ježto prý měli více lásky k zbraním než
knihám; při vhodné příležitosti však všichni pruský kabát svlékli a. uprchli. Zane—
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chav tam 10.000posádkou, pronikl rychle na jih, kde se zmocnil Benešova, Hluboké,
Tábora a Budějovic, jiné oddíly obsadily východní Čechy.
Pražané měli zlé vzpomínky na třináctiměsíční okupaci francouzskou, ale necele tří—
měsíční okupace pruská jim byla pro tvrdé a drsné vymáhání platů, dávek, zbraní
a prací na hradbách daleko těžší. Čtvrcením bylo vyhrožováno těm, kdo by své krá—
lovně zasílali zprávy. Při sebemenším pokusu vzpoury mělo být město na padrť roz
stříleno. Šlechtické paláce byly pleněny, mnoho vzácností ze sbírek bylo odvezeno
do Braniborska, mnoho lupu bylo prodáno pražským Židům.
Tento rychlý Bedřichůvúspěch byl stejně rychle ztracen. Lehká jízda uherská a chor
vatská sváděla s Prusy drobné šarvátky, odnímala jim spíži, zachycovala depeše.
Prusové musili přebývat po římském způsobu v opevněných táborech. Král celý mě
síc nevěděl, co se kol něho dálo. Makavč poznával velký rozdíl mezi obyvatelstvem
slezským a českým. Tam byl přijat od většiny s otevřenou náručí, v Čechách narazil
na živelnou nenávist, již připisoval rozdílu ve víře. Ani za peníze nechtěl Prusům
nikdo nic dát. Sedláci zásoby zakopali, s dobytkem prchli do lesů a Prusové nachá
zeli vesnice prázdné. Královna sedlákům slibovala, že jim vše nahradí. „Protestant
ský Prus byl českému člověkuproti vnýf'm) V říjnu se vrátil Karel Lotrinský s voj
skem z Porýní a vsunul se mezi Prahu a posádky jihočeské. Budějovice a Hluboká
se vzdaly baronu Trenkovi. Bedřich, obávaje se, aby se mu nevedlo jako před dvěma
roky Francouzům, opustil Benešov a nařídilgenerálu Einsiedelovi, aby pražská opev
nění, zvláště Vyšehrad, vyhodíl do povětří a město opustil. Ráno 26. listopadu táhlo
7.000 Prusů, zavazadly obtěžkaných, ze Staroměstského náměstí s hlučnou hudbou
přesKarlův most k Písecké bráně. Vtom otevřeliPražané městské brány a jako blesk
vrazila do města rakouská jízda a způsobila mezi překvapenými Prusy u křižovníků,
na Malé Straně a na Hradčanech velké krveprolití. Též měšťané se vrhli na Prusy
a ubíjeli je kamením, obušky, tyčemi, z oken na ně stříleli a nářadí házeli. Několik
set jich bylo v tříhodinném boji zabito & veškero dělostřelectvo jim bylo odňato.
Bedřich této „rozloučené“ Praze nezapomněl.
Rychle byly hašeny podkopy od Prusů zapálené. Největší nebezpečí hrozilo tvrzi
vyšehradské, v jejíchž kasematech bylo složeno 130 sudů střelného prachu. Vyho
zením Vyšehradu by byla utrpěla velkou pohromu i přiléhající část Nového Města.
Leč krejčovský tovaryš Kašpar Ncpatrný, jenž oknem ze svého bytu sledoval svá
žení prachu, dovtípil se, k jakému cíli se to děje. Po odchodu stráží vypáčil s dvěma
pomocníky dveře sklepení a v poslední již chvíli uhasil doutnák. Za záslužný čin
byl povýšen na mistra a stal se kostelníkem u vyšehradského chrámu, jejž zachránil
před zničením; dostal též roční pensi. - S armádou na polovic ztenčenou opustil Bed
řich svizelné české bojiště. Královna se nyní pokusila v dohodě se Saskem Bedři
chovi vyrvat Slezy. Karel Lotrinský pronikl do Slezska, ale utrpěl od Bedřicha dvě
porážky. V Drážďanech byl v prosinci 1745 obnoven mír vratislavský. Bedřich ne
dobyl krajů severočeských, ale Marie Terezie nevytrhla z jeho rukou Slezska.
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Již v lednu 1745 zemřel v Mnichově císař Karel VII., teprve 481etý, lituje nešťast
ného dobrodružství, k němuž se dal svést. Jeho syn Max Josef ujednal s Marií Te
rezií ihned mír, slíbil hlas jejímu choti a ona mu vydala obsazenou čast Bavor. V září
1745 byl zvolen ve Frankfurtě za císařeFrantišek Lotrinský. Volila jej i jeho choť,
vládnoucí kurfiřtským hlasem českým, první mu provolala slávu, korunovat se však
s ním nedala; přesto slula císařovnou. Koncem roku uznal jeho volbu i Bedřich. 

"" Konečně byl r. 1748 ujednán mír i s Francii v Cáchách. Španělský princ Don Filip
' came: obdržel kus rakouského Mílánska, totiž Parmu, Piacenzu a Quastallu.

Zia. Za.těchto válek padlo těžké podezření z velezrady na. Židy. V Čechách i na Moravě ukazovali
nepřátelům cestu; v Praze na židovskou čtvrt nebylo od Prusů střileno, za okupace kupovali
od Francouzů & Prusů uloupené věci. Královna je v prosinci 1744 vykázala z celých Čech.
Z Prahy se vystěhovali již na venkov. Leč skoro všechny protestantské dvory evropské i sultán
se za ně přimlouvali, a tak jim byly r. 1748všecky výsady v Čechách vráceny &znovu potvr
zeny.

SBDMILETÁ VÁLKA. (1750-1703)

\Marie Terezie neoželela ztraty cenného Slezska. Kdykoli spatřila nějakého Slezana,
propukla prý v pláč. Osm let bylo věnováno vnitřním opravám a v té době došlo
také k památnému sblížení Rakouska a Francie, jejichž nepřátelství udávalo od sa
mého středověku směr evropské politice. Zásluhu o tento převrat aliancí má. hrabě

V.KounicVaclav Ant. Kounic, jeden z předních státníků doby, vynikající bystrým duchem &
""-"9" neoblomnou vytrvalou vůlí v sledování cílů. Na Moravě mu patřily mimo jiné. pan

ství Slavkov &Uherský Brod. Kounic postavil svůj talent cele do služeb Rakouska
navenek mocného, uvnitř zcentralisovaného. Vzdělaní nabyl v cizině. Po prvé na
sebe upozornil za jednání o mír v Cáchách. Vrátiv se (1753) z Paříže, kde po tři léta
jako vyslanec ono sblížení připravoval, byl jmenován nejvyšším státním kancléřem,
to jest ministrem zahraničních věcí. Pro tento obor státních záležitostí zřídila kré
lovna teprve r. 1742 samostatný úřad, oddělený od ostatní správy. V úřadě tomto
se Kounic udržel celých čtyřicet let. R.. 1764 byl povýšen do stavu knížecího. Při
tom nebyl prost křehkostí; byl úzkostlivý o své zdraví, bál se čerstvého vzduchu,
byl marnivý, dělal elegana a nikdo mu nesměl mluvit o smrti.

hosp.-mk.:Pyšnému Bedřichovi uvalil na šíj tolik nepřátel, že rozdrcení pruské velmoci bylo
"“"“ pokládáno za jisté. Protipruský spolek utvořily tři velmoci: Rakousko, Francie a

Rusko, a přistoupilo k němu i Sasko. Marii Terezii mělo být zpět dobyto Slezsko,
Alžběta Ruska mysljla na získání Východních Prus. též Sasko &Švédsko se přidaly

\ k spolku s nadějí na kořist. Francie měla být odměněna v Belgii. Kůže byla rozdě
lena, bylo třeba jen skolit lva. Spojenci sice postavili do pole 430.000 vojska, ale
této číselné převahy nebylo využito pro nedostatek jednotného velení. Každý spo
jenec bojoval na. jiném bojišti &Francie vedla současně těžký zápas s Anglií o se
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verní Ameriku a Přední Indii, Po odečtení posádek zbývalo Bedřichovipro boj pouze
150.000vojska, ale to bylo tehdy nejlépe vycvičené a on sám byl znamenitým voje
vůdcem.
Zvěděv o úkladech sobě strojených rozhodl se, že rozbije hrozivou koalici náhlým
povalením Rakouska. V září 1756 vpadl do Saska a tamní armádu sevřel u Perna.
Rakouský maršálek Browne pospíšil sice s 30.000 Sasům na pomoc, ale Prusové se
vsunuli mezi oběvojska a 16. října se musilo 17.000 Sasů Bedřichovi vzdát. Byli
zařazeni do pruských pluků, ale skoro všichni uprchli. Celá dobytá země zůstala po
dobu války pod správou pruskou. Bedřich započal válku o rok dříve, než bylo spo
jencům vhod.
Velmi krvavý byl rok 1757.Císařovnachtěla dopřát svému švagru Karlu Lotrinské
mu příležitosti k dobytí vavřínů. Jmenovala jej nejvyšším vůdcem a po bok mu
dala maršála Browna. Z Kladska, Žitavska a Saska vpadli Prusové opět trojím prou
dem do Čech, míříceku Praze. Karel před nimi ustupoval a chtěl vyklidit i Prahu;
Browne však prohlásil, že vydání Prahy znamená konec celé monarchie a že císa
řovna bude muset utíkat z Vídně. Usnesenotedy setrvat u Prahy. Řady rakouského
vojska se táhly od Žižkova.na východ k Štěrboholům, chráněny jsouce rybníky a
bažinami. Prusové stáli severněji proti nim, mezi Prosekem a Hostivicemi, a bylo
jich 64.000, Rakušanů 60.000. Bedřich s bitvou spěchal, dříve než by odpůrce zesílil
jinými sbory.
Dne 6. května hnal Bedřich útokem, ne však čelným, nýbrž s_boku od Štěrbohol,
obcházeje pravé rakouské křídlo. Chtěl bočným útokem přirazit rakouský šik k hrad
bám města. Browne však jeho plán prohlédl, nařídil potřebné pohyby vojska a první
útok Bedřichův vítězně odrazil. Když se takto rozvířil krutý boj, byla najednou
Brownovi roztříštěna dělovou koulí noha a musel být odnesen k léčení do Prahy.
Karla Lotrinského popadly prudké křeče a byl také odvcdcn do Prahy. Když jej
záchvat pominul, vracel se Žitnou branou na bojiště, byl však proudem prchajících
stržen zpět do města. Kolem třetí hodiny byl dobojován boj, jenž skončil skvělým
vítězstvím Bedřichovým. Rakouské vojsko, zbavené nejvyšších vůdců, utrpělo přes
hrdinnou statečnost porážku. Největší jeho část se zachránila do Prahy, některé sbory
prchly k Benešovu. Těžce raněný Browne poslal se svého lože jízdnímu pluku Palla
viciniho přísný rozkaz, postavit se čelemproti pruské jízdě. Právcmt' se obával, aby
pruská jízda nevskočila do pražských bran a nezatarasila rakouské pěchotě vstup
do města, čímžby její pohroma byla bývala dovršena. Z onoho pluku zahynulo skoro
800 mužů, ale poražená armáda byla zachráněna před obklíčením a zajetím.
Padlých a raněných bylo na obou stranách po 13.000,mezi nimi nejlepší generálové.
Bedřich těžce želel smrti Schwerinovy, jehož pomník dlouho stál u Štěrbohol. Browne
podlehl zranění 26. května a je pochován u sv. Josefa proti Prašné bráně. Pocházel
z Basileje, ale zahynul, háje naší země proti Prusům.
Král ihned oblehl Prahu, v níž bylo směstnáno 50.000vojska, a když byla ze Saska
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přivezena těžká děla, začalo (30. května) s okolních výšin bombardování města, nej
strašnější, jaké Praha vůbec zažila. Král nechav hradby stranou, vzal si za terč pa
mátné budovy a občanské domy a pustil na ně pravé krupobití dělových koulí. Mno
hé byly před vystřelením do ruda rozžhaveny, takže nejen drtily ale i zapalovaly.
První střelazasáhla svatovítský chrám. Nejvíce zuřilkrál proti této svatyni 5. června,
v kterýžto jediný den na ni dopadlo 1550 koulí. Střecha byla proražena na 215 mís
tech; vyšlehující plameny však byly s nasazením života uhašeny. Hrob sv. Jana a
jiné ozdoby byly zachráněny do bezpečí. Jedna koule rozbila na padrť varhany z do
by Ferdinanda I. Většina oltářů byla obrácena v rumy, chrám byl pln zřícenin&tro
sek, vnější ozdoby gotické na severní straně byly úplně porouchány. Sv. Vít utrpěl
touto palbou víc než požárem r. 1541.Podobně byly postiženy i ostatní svatyně a pa
láce hradčanské; jejich střechy a průčelí byly od koulí provrtány jako síta.
Na chrám a klášter karlovský udeřilo2107koulí, 50krát vyšlehly plameny, byly však
vždy udušeny. Na Týn dopadlo 14 střel, na čtyřech místech byla proražena střecha,
jednou se vzňala věž.U Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí byl roztříštěn
jeden ze čtyř andělů, jenž pak byl nahrazen novým. Popelem lehlo celkem 880 domů,
na Novém Městě byly místy celé ulice obráceny ve zříceniny &spáleniště. Vedle ha
sičských sborů stálo na náměstích pohotově 200 Židů ]: hašení požárů. Stály tam i tři
šibenice na postrach těm, kteří za zmatku loupili a kradli. Jelikoz střelypruské hrad
by přelétaly a žádnému vojáku na hradbách neublížily, bylo zjevno, že král nebojuje
tak proti vojsku, ale spíše proti měšťanstvu, že se na něm mstí za ono „vyprovození“
r. 1744. V Praze neměl proto zůstat kámen na kameni. Město mělo být obráceno
v spoustu ssutin a tak donuceno se vzdát. Z civilního obyvatelstva bylo zabito a ra—
něno 80 osob. Vojsko podnikalo výpady, při nichž se největší odvaho'u vyznamená
vali Chorvati. Za třítýdemíího bombardování bylo vypáleno na Prahu 82.000 dělo
vých střel, z toho víc než čtvrtina (22.000) na chrám svatovítský. Vandalskému řá—
dění učinila konec bitva u Kolína, kde byla Bedřichova pýcha hluboce ponížena.
Bitva u Štěrbohol se strhla dříve, než tam dospěl se svým sborem hr. Daun, jenž dlel
právě u Sadské. Uslyšev o nešťastném jejím výsledku, uchýlil se zpět do východních
Čech a stáhnuv tam k sobě další oddíly z Moravy a Uher, dal se na pochod ku Praze,
aby ji osvobodil. Bedřichmu však vytrhl vstříc a tak došlo k památné bitvě u Kolína
18. června 1757.Daun zaujal pevné postavení jižně silnice, vedoucí z Plaňan do Ko
lína a opevnil tam řadu návrší, jež se táhnou od vesnice Křečhořek Pohoří. Bojiště
dopodrobna znal od posledních cvičenía nyní na něm sledoval s vrchu Kamýku vše
chny pohyby jako na šachovnici. Bedřich,hrdý na poslední úspěchy, podceňoval ne
přítele a troufal si s 36.000 proti 53.000. V hostinci u „Zlatého slunce“ dal poslední
rozkazy, podle nichž mělo být pravé rakouské křídlo obchváceno a celá armáda boč
ným útokem do sebe shrnuta. Prvním prudkým útokem bylo takto dobyto krátce po
poledni Křečhoře, ale dál Prusové nepronikli. Na. návrší za Křečhoříhnali šestkrát
útokem, šestkrát však byli odraženi.Měl-libýt králův plán proveden, byl by se musil
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celý pruský šik stáčet šikmo ke Křečhořia obořit se na pravý bok rakouský, jak to
král nařídil.Tento pohyb však pruské vojsko nemohlo vykonat, poněvadž po celé je
ho linii vzplanul boj frontální, jejž nebylo lze přerušit. Plán se nadobro zhatil. Roze—
zlen jsa nad nezdarem boje, vybízel znavené a prořídlé mužstvo po sedmé k útoku.
Vida marnost svého úsilí, zvolal v hněvu na znavené vojáky: „Kanalie, chcete věčně
žít?“ Boj skončil večer úplnou jeho porážkou; 14.000Prusů krylo bojiště, většina děl
a mnoho praporů ocitlo se v rukou vítězů.
Rychle odváděl král z Čech trosky skvělé armády. Od Prahy odtáhli Prusové smutně
20.června. Praha i Čechy byly zachráněny a přestaly být jevištěm války. Bez tohoto
vítězství by se protipruská koalice byla asi rozpadla. Lid zachoval bitvu po zásluze
u vděčné paměti, skládaje a zpívaje o ní četné písně. Císařovna založila řád Marie Te
rezie, udílený za slavné činy válečné, a první jím byl vyznamenán maršál hrabě
Daun.
Ještě téhož roku 1757 5. listopadu odrazil Bedřich špatně vedené Francouze u Ross
bachu v Durinsku. Karel Lotrinský se zatím zmocnil Slezska, ale jen na krátko. Již
5. prosince téhož roku 1757je zase ztratil nešťastnou bitvou u Lutolu nedaleko Vrati
slavě. Bedřich se tam pustil do boje proti ohromné přesilerakouské a obvyklým způ
sobem, to jest obejitím levého křídla, shrnul dlouhý šik nepřátel z jihu na sever. Ten
tokrát se mu jeho oblíbený plán dokonale podařil.Když se mu musela vzdát i posád
ka vratislavská, odvedl Karel zpět do Čech z 80.000sotva polovinu mužstva. Vévoda
Lotrinský se po těchto neúspěších velení vzdal, ale pohromy jím zaviněné se už ne
daly napravit.
R. 1758vpadl Bedřich na Moravu a oblehl začátkem května Olomouc,jež bránila je
ho postupu k Vídni. Gideon Laudon však učinil obleženínenadálý konec. Laudon byl
Livoňan, sloužil ve vojsku ruském a r. 1746se ucházel v Berlíně o hejtmanské místo
u Bedřicha. Leč mladý důstojník přísného vzezření,bledý a rusovlasý, učinil na krále
nepříznivý dojem, a byl odmítnut. Vstoupil tedy do služeb rakouských. Rychle po
stupoval a vyspěl v nedostižného mistra drobné války. Nikdo tehdy nedovedl jak on
vyslídit nepřítele,stíhat jej, odnímat mu zásoby a peníze. V červnu byly Bedřichovi
vezeny k Olomouci ze Slezska.střelivo a jiné zásoby na 4.000 vozeoh. Laudon celou
výpravu 30. června 1758u Domštátu nedaleko Šternberka překvapil, vojenský oddíl,
chránící transport, většinou pobil a všech vozů mimo 250 se zmocnil. Bedřich musil
od obléhání upustit a přes východní Čechy se vrátit do Slezska.

V létě 1759byl Laudon poslán s 18.000k ruskému vojsku, jež pod Soltykovem stálo nad dolní
Odrou. Dne 12.srpna tam došlo k bitvě u Kunersdorfu, nejkrvavější bitvě v celé sedmileté válce.
Bedřich opět útočil na výšiny od Rusů obsazené &vytlačiv je z části jejich posic, jásal nad
dobytým úspěchem. Tu zasáhl do boje Laudon, číhající v záloze. V krátké době zkosíla jeho
dobře mířena dělostřolba pruskou jízdu, stlačenou na těné výšině, &neodolatelný útok char
vátské jízdy uvedl pruské řady v úplný zmatek. I nejstatečnější klesli na mysli a vše bylo obrá
ceno v divý útěk. Král byl vytržen z rukou kozáků a smrtná koule mu uvízla ve zlatém pouzdru.
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Bedřich byl blízek zoufalosti, neboť tak ještě neprohrál žádné bitvy; 18.000mužů bylo zkoseno
».jeho armáda byla.nejen poražena, ale úplně rozprášena. Ale i Rusy stálo vítězství 14.000mužů
padlých a raněných. Laudona 2.000. Žel, že pro l_iknavostRusů nebylo vítězství náležitě vy
užito. - Již po bitvě u Kolína přepadl Hadik s oddílem Charvátů Berlín a uložil mu výpalné.
Též po bitvě vrazila ruské a rakouské vojsko do Bedřichovyresidence, uložilo jí velký poplatek,
ale opět ustoupilo. Se střídavým štěstím byla vedena válka dále. v níž Prusko by bylo vy
krvácelo. ale nepředvídané události přivodily obrat Bedřichovi přímívý.

R. 1762zemřela carevna Alžběta a její nástupce Petr III. přešelna stranu Bedřicho
vu. Též Francie ujednala začátkem r. 1763s Anglií mír, jímž byly pohřbeny její kolo
niální plány, a téhož roku mírem v Hubertsburce u Lipska byly ponechány Bedřichovi
veškerý jeho země, on pak slíbil při nejbližší volbě v říši hlas arciknížeti Josefovi.
Bedřich uhájil své dílo, to jest velmocenské postavení svého království. Prusko pro
šlo výhni těžké zkoušky. Koalice, od Kounice smluvená-a jako mistrovský kus jeho
diplomatického umění chválené, nepřinesla očekávaného ovoce; to arci nezáleželo na
něm, nýbrž na generálech. Tohoto neúspěchu netřeba příliš želeti, poněvadž odtrže
ním zněmčiléhoSlezska byl slovanským národům v Rakousku usnadněn blížící se boj
o jejich národní samostatnost. Těžké obětí na životech a statcích byly arci po celé.
sedmiletí této třetí slezské války přinášeny nadarmo. Války vedené za panování Ma
rie Terezie pohltily 260milionů zl. Z toho bylo v českých a rakouských zemích vybrá
no 115mil. Tam byly berní šrouby notně utažený. Uherské země nepřispěly ani osmi
miliony."7)
Království české bylo za války o dědictví rakouské společným úsilím všech národů
rakouských zachráněno předroztříštěnímna tři kusy. Této pohromě však neušla slav
ná kdysi říšePolská. Polsko bylo v této době arci politickou mrtvolou, bylo širým rej
dištěm, na němž si sousedé v čele svých vojsk beztrestně vyřizovali své krvavé spo
ry. Záměr rozděliti Polsko lákal sousedy už více než sto let a v této době dozrál
k uskutečnění. Josef II. zabral r. 1769onu část Spišska, kterou král Zikmund r. 1412
dal Polsku v zástavu. Toho roku se dohodl BedřichII. s Kateřinou Ruskou o prvním
dělení. Josef II. &Kounic ochotně souhlasili, Marie Terezie, jež nejživěji cítila křivdu
na sousedu páchanou, svolila konečnětaké. Tak získalo Rakousko Halič bez Krakova
s 3,000.000obyvatel, se solnými doly a prameny nafty. - Pohraniční čára nově nabyté
Haliče byla na východě příliš prohnuta a její zaokrouhlení se jevilo žádoucí. Císař
Josef dal prostě obsadit kus Multanska &Porta, vysílená válkou s Ruskem, to musila
uznat. Získaná země byla nazvána Bukovinou.
R. 1777zemřel Max Josef, kurfiřt bavorský, &jím vyhasla bavorská linie Wittelsba
chů. Dědic země Karel Theodor z linie Wittelsbachů falckých byl ochoten postoupit
část Bavorska Rakousku. Bedřich se však cítil tímto vzrůstem Rakouska ohrožen a
postavil se proti tomu. Když císařJosef II. nemínil ustoupit a v dubnu 1778soustře
dil v severních Čechách 200.000 vojska pod Laudonem a.Lasczym, vypověděl Bed
řich II. válku a poslal také 200.000vojska na rakouské hranice, jež pak u Náchoda,
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přešlo na českou půdu. Císařoma však pokládala boj s Bedřichem za bczvýsledný a
od plánů bavorských upustila. Došlo jen k malým přestřelkám &mírem, ujednaným
v Těšíně,dostalo se Rakousku innské čtvrti, úzkého pruhu Bavorska na pravém bře
hu Innu. Lid nazval válečný poplach válkou bramborovou, poněvadž Prusové vyko
pali v severních Čechách lidu všechny brambory.

OSVÍC'ENSTVÍ.

Sto let po vestfálském míru vzplanula na západě vysoko pochodeň nového světového
nazoru, zvaného osvícenství. Dobu náboženských reformací vystřídala doba osvícen
ská. Panovníci se dotud především starali o spásu svých poddaných &.blaho církví.
V době osvícenskévaha náboženství poklesů, církev je uváděna v područí statu, pa
novníci usilují především o hmotné povznesení poddaných a nazývají se prvními slu
žebníky státu. Názor osvícenský, zvaný též racionalismem, zrodil se v Anglii. Velmi
úrodnou půdu nalezl ve Francii a teprve ve francouzském rouše pronikal do vyšší spo
lečnosti evropské, jež se nejen zdobila parukami nebo copy podle povelů vycházejí
cích z Paříže, ale i francouzsky mluvila, čtla francouzské knihy a věřila, co se v Paříži
k věření předkladalo.

Co učili osvícenci o církvi a státu? Veškerá víra, jakékoli zjevené náboženství a.zřízení církevní
prohlášeno bylo od nich za klam a mam, zlomyslné šálení lidí a za kněžský vynález. Luther se
zastavil uprostřed ve svém díle zkázy. Osvícenci v něm pokračovali a dílo, jím započaté, doko
nali. Luther hodil přes palubu papežství, svátosti, dobré skutky, úctu svatých a podržel jen
bibli; osvícenci hodili přes palubu i tu. Luther a jeho pomocníci oklestili bohatě rozvětvený
strom středověké víry, že z něho zbyl pouhý pahýl suchopúrného protestantství; osvícenci vy
trhli i tento pahýl i s kořeny. Protestantští reformátoři zbořiliv severní Evropě skvělou budovu
papežské církve, osvícenci rozvalili poslední kusy stojícího zdiva a rozmetali i same základy,
takže z Kristova náboženství neměl zůstat kámen na kameni.
Netřeba dokládat, že se toto bludné světlo objevilo nad mravním bahnem, v němž osvícenci
vězeli po krk. Voltaire, „patriarcha bozbožnosti“, prostý všech mravních zásad, jemuž bylo
nesneátelné slyšet, že dvanáct mužů rozšířilokřesťanství, prohlásil, že on sám stačí k jeho vy
hlazení, &potřísnil slinami své sžíravé ironie církev, mravnost i zBožnost. Tento duch církvi
nepřátelský vane s kateder učenců, vzdouvá plachty denního tisku, proniká veškeren veřejný
život, jemu holdují mocní tohoto světa, trůnící na ministerských křeslech. - Útoky proti církvi
vedly k zrušení jes-uitskéhořádu, v němž bylo spatřovúna přední záštita katolické víry, ostatním
řeholímbyla zrušena řada klášterů &zabrána největší část zboží ve všech katolických zemích.
Lepší ovoce přineslo osvícenské snažení o přetvoření státu. Jeho největší vadou bylo zastaralé,
do nové doby se nehodící poddanství, rezavý to přežitek minulých století; dále křiklavé výsady
vyšších stavů, jež svalovalynejvětší část platebních povinností na své poddané, konečně neob
mezená neboli absolutní moc panovníků. Někteří panovníci, jako Bedřich Pruský, Kateřina
Ruská, J osefH. a zčásti i MarieTerezie zavedli některé opravy. Předevšímse uj ímali poddaných
proti útisku jejich vrchností. Ale dokonalé vítězství bylo zjednáno těmto zásadám nikoliv od
panovníků, nýbrž od samých nižších vrstev velkou francouzskou revolucí ve Francii, tam, kde
poddanství kolem r. 900 vzniklo, bylo nejprve osvícenskou literaturou otřesena, a r. 1789se tam
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s velkým třeskem i zhroutila. Byl učiněn konec neobmezené moci králů a panovník už jen plnil
vůli zákonodárných sborů. Z Francie nastoupily tyto vymoženosti vítězný pochod do ostatní
Evropy. Osvícenství v rakouských zemích sluje josefinismem. Oslabením církevního vlivu vzala
za své i vláda latiny, a národní jazyky. živořícínamnoze pod jejím příkrovem, domáhsly se
svých práv; to sluje národním probuzením.

TEREZIÁNSKÉ OPRAVY.

Pod nátlakem vojenského státu pruského chtěla císařovna i svou říši učinit pohoto—
vější k obraně a výboji, a proto brala otěže státní správy z rukou stavům jednotli
vých zemí a svěřovala je placenému úřednictvu; to sluje byrokratisací. Při tom spo
jovala úřady české a rakouské v úřad jediný, a to nazýváme centralisací. R. 1749
zrušila obě samostatné kanceláře českou a rakouskou a po různých změnách je r. 1762
sloučila v kancelář jedinou, v jejíž čelo byl postaven „král. český a rakouský prvý
kancléř“. Zároveň byl ve Vídni zřízen „nejvyšší soud“ společný zemím českým a ra
kouským. Česká kancelářbyla ministerstvem vnitra pro zeměkoruny českéa její zru
šení bylo těžké poškození české politické samobytnosti. Marně se tomu vzpíral Bed
řich Harrach, poslední český kancléř, i jeho předchůdce Filip Kinský; oba zemřeli
ještě r. 1749.Česko-rakouská kancelář byla architrávem, jenž pojil sudetskou a alp
skou státní budovu v jeden celek. Právní rozdíly obou států byly zahlazovány zavá
děním společného zákoníka.
Roku 1769byl vydán zákoník trestní, r. 1781soudní řád; jimi se rušily některé kruté
tresty a tortura. Byl též omezen počet hrdelních soudů, v Čechách z 378 na 30, na
Moravě ze 200 na 20. Rovněž bylo omezeno právo asylu. - Zemskou správu v Čechách
vedl sbor místodržících na pražském hradě, skládající se z nejvyšších zemských úřed—
níků, nejvyššího sudí, zemského písaře atd. a několika přísedícíchrad. Tomuto sboru
byla správa země vzata r. 1749 a po různých změnách (1763) vznesena na „zemské
gubernium“ složené z placených úředníků. V jejich čele stál v Čechách nejvyšší pur
ln'abí, na Moravě zemský hejtman. Postátněn byl též úřad krajských hejtmanů. Dří
ve bývali dva, jeden pán, druhý rytíř, oba v kraji usedli. R. 1751 byl zvýšen počet
českých krajů z 12na 16, krajský hejtman byl nyni jen jeden, vzatý odkudkoli, sídlil
v krajském městě, byl státem placen a jeho důležitým úkolem také bylo chránit pod
dané proti útisku se strany jejich vrchností.
R. 1754 byly u nás zavedeny i dolnorakouské míry a.váhy, roku 1775 byla zrušena
celní linie mezi zeměmi českými a rakouskými, ale trvala dále proti Uhrám. Takto
byly povaleny důležité přehrady, dělícístát český od státu rakouského, prolomen byl
širý vchod z jedné státní budovy do druhé, takže obě začínají splývat a srůstat v no
vý politický útvar. Na práva koruny uherské si královna sáhnout netroufala. Jednak
te přesahovalo jeji síly a také nechtěla zlým odplácet velké služby, jež jí uherští sta
vové prokázali v době největší tísně r. 1741.Tak položila Marie Terezie základ k
pozdějšímu dualismu, jímž byl samostatný český stát zahlazen.
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R. 1743byl v Čechách dokončen tak zvaný ..tereziárwky'katanť', t. j. sepsání vší půdy s udáním
čistého výnosu jednotlivých parcel &příslušné pozemkové daně. Pozemky panské byly zdaněny
níže než selské. '- R. 1776povstaly v Polabí &v severních Čechách selské bouře. Nejprve se zdvihli
němečtí sedláci na Broumovsku &Trutnovsku a dali se na pochod ku Praze, aby si tam vymohli
zrušení roboty. Kam ph'šli, musili sedláci s nimi dále. Cestou drancovali zámky a dvory, vylévali
si hněv na.panském úřednictvu &vynucovali si zápisy o zrušení roboty. Nejprv obyčejně vpadli
do sklepů, vypili pivo a víno a v rozjařené náladě zle v zámcích řádili. V zákupském zámku si
dávali na hlavu panské paruky a oblékli se do'skvostných hedvábných šatů. Povolané vojsko
však 3.000 těchto výtržníků snadno rozehnalo &ukořistilo i selský revoluční prapor, jenž byl
nesen v čelevzbouřených; byl to hastroš vycpaný slamou s nápisem: „Svobodu nebo smrt!“
Též v pardubickém zámku bylo vše potřískáno. Dopadený písař byl na nádvoří svlečen z šatů,
byly sneseny všechny kalamáře &zajatec byl na. celém těle polít inkoustem &posypán posýpát
kem, v pomstu za psaní přísných rozkazů. - Na hrázi rybníka u Velkého Chlumcedošlo 25.března
mezi vojskem a.srocenými sedláky k půtce. Několik vzbouřencůpadlo, někteří utonuli v rybníku,
zajatým uřezávali vojáci šle, takže si rukama museli držet spodní oděv &nemohli uprchnout.
Několik tisíc sedláků z Polabí dorazilo k Praze, byli však na Špitálském poli od vojska,rozplašeni
a.čtyři ncjvzpurnější jiným na výstrahu oběšeni.

V srpnu 1775vydala císařovnarobotní patent; jenž poskytoval poddaný-m skrovné
úlevy. J menovitč bylo zakázáno dělit tři robotní dny na šest půldnů &stanovena dél
ka. robotního dne. V zimě se pracovalo 7-8 hodin, v létě 10—12.Též pro poddané '
v Uhrách určila.urbářem r. 1767míru robot a.dávek, ale bylo toho málo šetřeno.
Od sedmileté války se začaly větší měrou sázet z Ameriky dovezené hlízy, jež k nám
přišly přes Branibory, a proto je nazval lid brambory. Pěstovány byly již dříve, ale
jen jako krmivo, teprve nyní v době neúrody začali jimi i lidé zahánět hlad, až se
staly jedním z nejobecnějších pokrmů.

Za Marie Eerezie bylo několikrát počítáno obyvatelstvo. R. 1781měly Čechy 2,9 mi
lionu, země koruny české 4,4 milionu, Praha 80.000, Vídeň skoro 100.000, celá mon
archie 21 milionů. Číslování domů v obcích bylo zavedeno r. 1770.
Předním účelem sčítání bylo zjistit počet branců. Již r. 1748povolily neuherské sně
my na. příštích deset let zvýšenou kontribuci k vychování 108.000 stálého vojska
(desítiletý recese).Ve všech částech armády byly důsledně zavedeny stejnokroje, stej
né německé velení, i v Uhrách. V císařském hradě ve Vídeňském Novém Městě zalo
žila císařovnar. 1752vojenskou akademii. Dvěma stům důstojnických &šlechtických
synů se v ní dostávalo bezplatné výchovy. - Uherští stavové byli v povolování daní
méně ochotní než čeští &rakouští. Královna si to poněkud hradila vybíráním cla na
západních a jižních hranicích uherského královstvím) Zavedli je tam hned první
Habsburkové. Ale šlechta. byla. i těchto poplatků zproštěna.
Marie Terezie byla zbožná věřícíkatolička, ale začala.v duchu nové doby rozšiřovat
státní svrchovanost nad církví, jež přeci v čisté církevních věcech nepodléhá. žádné
pozemské moci. Papežské buly se za ní nesměly uveřejňovat bez vládního svolení
(placetum regium) a. veškero dopisování mezi duchovenstvem a. papežskou kurií se
dálo prostřednictvím ministra. zahraničních věcí. Úřady dávaly svolení k vstupu do
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chudých řeholí.Nesmělo se putovat do cizíchzemí a v tuzemsku byly zakázány pouti,
spojené s přenocováním. Roku 1777 bylo zřízeno biskupství v Brně a současně bylo
olomoucképovýšeno na arcibiskupství. Slovensko spravoval od dob sv. Štěpána arci
biskup ostřihomský a biskup jagerský. Kolem r. 1100 bylo obnoveno biskupství
v Nitře. Teprve Marie Terezie tam r. 1776založila biskupské stolce v Banské Bystrici,
Rožňavča Spiši ; za jejích nástupců přibylo biskupství v Košicích (1804)a řecko-kato
lické v Prešově (1816), oddělené od diecése mukačevské. Na papeži vymohla pro své
zemězrušení 24 svátků. Byly to svátky sv. apoštolů, sv. Jana Kř., sv. Anny a jiné.
Robotovat se však v těchto dnech nesmělo.

Velké proměny se staly v této době v oboru školství. R. 1773byl zrušen jesuitský řád
a zároveň s ním zašlo mnoho středních škol. V Čechách zůstalo ze 42 gymnasií 271W),
na Moravě z patnácti sedm. Místo gymnasii byly zakládány školy hlavní, podobné
nynějším měšťanským. Gymnasia byla dotud ústavy církevními s vyučovací řečíla
tinskou, vedle níž bylo národním jazykům dopřáváno místa, kolik potřeba vyžado
vala. Zbylá gmnasia stala se ústavy státními a německými,čeština z nich byla cele
odstraněna, byla pětitřídní na rozdíl od dřívějších šestitřídních a přešla pozvolna do
rukou piaristů a světských profesorů.
Též správu jesuitských universit bral stát do svých rukou ještě před zrušením řádu.
Na katedry byli dosazováni i členové jiných řádů i síly světské, zvláště k přednášení
církevního práva; byly též zaváděny nové předměty, na př. astronomie, němčina.
Vyučovaeím jazykem se stala němčina r. 1784. Rádcové světští (van Swieten) i du
chovní, jejichž. pokyny se císařovna v opravě školství řídila, byli všichni proniklí
osvícenstvím a nechutí k církvi.
Kdežto rozkvetlé školy střední a vyšší byly postátněny a poněmčeny,musilo být škol
ství elementární, od vrchností zanedbávané, z velké části teprve budováno. Jeho
upravením pověřila císařovna zahaňského probošta Felbigra, jejž s povolením Bedři
cha II. povolala ze Slezska do Vídně. Již r. 1774 schválila jeho návrh na zřizování
škol triviálních, hlavních a normálních neboli vzorných. Triviální, v nichž se vyučovalo
třem předmětům, čtení, psaní a počít-ání,byly zřizovány v osadách farních, kde dotud
nebyly, a péče o ně byla vznesena na patrony kostelů, to jest vrchnosti. Školy ve vět
ších městech sluly hlavní. V Praze a v Brně byl k nim připojen jednoroční kurs pro
vzdělání učitelů; takové školy se nazývaly normální (vzorné). R. 1780bylo na Mora
vě 737 venkovských, 14 hlavních škol a jedna vzomá.200)Též Canisiův katechismus
se reformátorům nelíbil a byl nahrazen novým. Marie Terezie se stala zakladatelkou
obecného školství. Poněvadž i v hlavních školách výlučně vládla němčina, byla tím
položena sekyra na kořeny naší národnosti. Doba osvícenská chtěla mít říšii jazykově
jednotnou; ale k provedení této dalekosáhlé proměny bylo již pozdě.
V Štiavnici byla r. 1760 zřízena hornická a lesnická akademie, jež trvala až do pře—
vratu. Ve Vídni bylo pro šlechtickou mládež r. 1754založeno a bohatě nadáno Tere
sianum s gymnasijní osnovou a jinými předměty pro budoucí úředníky. R. 1764 se
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- zanášela plánem založit v Sedmihradsku pro protestanty uherského království uni
versitu, aby nemusili chodit za vzděláním do ciziny. Protestantům však bylo milejší
právo navštěvovat vysoké školy v cizině,než vlastní universita doma, úřady všelijak
omezované. ve svobodě vyučováním)
Zrušení jesuitského řádu, jež mělo ony změny ve školství z části za následek, bylo vel
kým úspěchem nepřátel katolického náboženství. Nečítaje menších sídel, měl řád
600 kolejí, rozptýlených po celém katolickém světě, a 22.000 členů odhodlaně hájilo
tyto bašty katolické církve. Leč od polovice osmnáctého stol. zahrnovali hlasatelé
osvícenství, encyklopedisté, svobodní zednáři a jansenisté jesuitský řád spoustou ha
nopisů, pomluv a lží, a když se jim propůjčili za nástroj všemocní ministři bourbon
ských dvorů &v Portugalsku Pombal, podlehl řád jejich soustředěnému útoku. Již
r. 1759 dal Pombal zatknout ve vlasti i v koloniích všechny členy řádu, některé po
pravil, jiné uvěznil, všechny ostatní dal dopravit do církevního státu a domy i zboží
jim zabral. Totéž se stalo ve Španělsku r. 1767,pak v Neapolsku a Parmě. Ve Francii
byl jesuitský řád od vlády zrušen r. 1764.
S tím nebyli nenávistníci církve spokojeni. Zmíněné dvory urputně naléhaly na pa
peže, do jehož státu největší část jesuitů byla svezena, aby svým mocným slovem řád
ten na celém světě prohlásil za zrušený. Řadu let udržoval Evropu v napětí boj mezi
papežem &bourbonskými dvory. K hájení církve bylo by bývalo třeba Řehoře VII.
Klement XIII. však ze zármutku r. 1769 zemřel&Klementu XIV. vyhrožovali mi
nistři obsazením církevního státu, rušením jiných řádů a rozkolem. Papež se dal za
strašit a 21. července 1773 Tovaryšstvo zrušil. Rozbouřené moře se uklidnilo, když
byl do jeho vln hozen Jonáš; tůň nevěry však, jak papež doufal, vřít a ječet nepřesta
la a.pohltivši tak velkou kořist, do jícnu jí vhozenou, žádala dalších obětí. Marie Te
rezie si řádu nejvýš vážila a jeho zrušení se jí příčilo. ale v stáří podléhala. vždy víc
svému okolí, jež bylo prosáklé osvícenstvím, a provdávajíc své dcery za bourbonské
panovníky, Marii Antonií za Ludvíka XVI., Marii Karolinu za krále obojí Sicílie a
Marii Amalii za vévodu parmského, zavázala se jejich ministrům, že se nebude řádu
zastávat. K malé cti katolických dvorů slouží, že se řádu zastal jen Bedřich Pruský,
jenž jej nechal dále učit na kolejích slezských, pak Kateřina Ruská, pod jejíž vládu
se dostalo několik kolejí na Litvě po prvním dělení Polska. Carevna tam nedovolila
promulgovat papežské breve a tak se v onom zákoutí řád udržel jako jiskra. pod po
pelem až do r. 1814, kdy po přejití vichřice a bouří byl od Pia VII. vzkříšen k nové—
mu životu. Z rozvalin mohutné řeholní budovy, jež se na pouhé papežovo slovo sesu
la, trčel čestný štít a na něm se skvěle 950 jmen těch, kteří v různých končinách ze
mě položili život za Kristovu víru. '

V zemích koruny české bylo při zrušení asi 1200 členů. sídel měl tu řád 32, škol 20, university
v Praze a v Olomouci. Na Slovensku měl gymnasii 10,v Trnavě universitu, jež byla r. 1777 do
plněna fakultou lékařskoua přenesenado Budína is knihovnami slovenských kolejí. Zčásti bylo
vysoké učení trnavské přenesenodo Bratislavy, kde byla zřízenafakulta právnická, jichž později
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vzniklo v Uhrách několik. Též z university olomoucké zbyla jen fakulta theologická. V Klemen
tinu tehdy učilo a studovalo 191 členů, v olomoucké koleji 126.
Z jmění zrušeného řádu byl pořízenstudijní fond, koleje byly proměněny v kasárny a nemocnice.
J ejich knihovny byly svezeny do Olomoucea do Prahy a tvoří základ knihovny universitní. Bý
valí členové se stali faráři a zámeckými kaplany, jiní působili ve škole na svých místech dále,
někteří se věnovali činnosti misionářské jako dříve, ponenáhlu však vymírali. Zrušenému řádu,
jehož působnost do našich dějin tak hluboce zasáhla, pozůstavil krásný pomník český buditel a
mírný osvícenecFrant Pebl, spisem: „Gelehrte und Schriftsteller aus dem Orden der Jesuiten“
(1786).Uvádí tam 373 členů. pojímaje v to i ty, kteří působili v Pruském Slezsku. Ti vydali cel
kem 1673 spisů, ponejvíce v řečilatinské. Praví, že nebylo vědeckého oboru, jejž by nebyli pěsto
vali, a že nejedno jejich jméno se bude navždy skvít v dějinách českévědy.
Význaěnějěíz nich v době zrušení byli Frant. Pubička z Chomutova, profesor dějepisu na pražské
universitě, jenž napsal deset svazků českých dějin. Dějepiscem byl též Ignác Comma, Pražan,
r. 1803 ředitel Společnosti nauk. pak Loop. Šerčntk, Slezan z Těšína. O povznesení matematiky
a fysiky si získal velké zásluhy Pražan Joe. Stopling, z jehož otcovského dědictví byla r. 1761
postavena klementinská hvězdárna; byl také jejím prvním správcem. Podle ní se zřizovalyhvěz—
dárny i v některých jiných zemích. Témuž oboru učili na universitě i po zrušení řadu Stanislav
Vydra z Hradce Králové, jenž se klade mezi nejzasloužilejší národní buditele &jenž česky zpra
coval Počátky aritmetiky; dále Jan Teeánekz Brandýsan. L., Ant. Strnad zNáchoda &Pen-Chlá
dek. Do dřívějšídoby spadá působnost Jakuba Krasy, odchovance pražské university, jenž 151et
učil matematice na vysokém učení v Modridě.m) Frant. Zeno z Olomoucepsal první o paleonto
logii, to jest o živočišnýcha rostlinných zkamenělinách v okolíprahkém. J ose!Dobrovský,zakla
datel slavistiky, byl za zrušení řádu teprve novicem v brněnském domě.
LeopoldŠeršnik založil v Těšíně,svém rodišti, z vlastních prostředků knihovnu a museum, první
ústav tohoto druhu v Předlitavsku.
J esuitó byli především obětaví vychovatelé české mládeže. J cn ve svatováclavském semináři
bylo za více než 200 let bezplatně vychována na 7.000 chovanců. Mládež sobě svěřenou dovedli
nadchnout k hrdinné statečnosti, čehožje hájení Prahy a Brna skvělým dokladem, dovedli obě
tovat život službě nemocných v době moru (1680),ozdobili naši vlast a předevšímPrahu nehy
noucími pomníky umění výtvarného, byli neúnavnými misionářipředevším doma, a 150se jich
přoplaviloza oceán hlásat víru pohanským národům, měliu nás značnou účast v provedení pravé
náboženské reformy, pomáhali vychovávat na svých ústavech ctnostný klerus a větěpovali ná
rodu onu zbožnost &víru, kterou jsme viděli a již jsme se obdivovali na svých otcích a dědech.
J esuité, kteří vzešli z našeho národa, upřímně jej též milovali. V Českém Krumlově se kázalo
českydotud, dokud trval jesuitský řád, též v Opavě vytrvale hájili právo českémenšiny na česká
kázání. Vo Skalici na Slovensku zavedli na gymnasiu na žádost měšťanstva slovenštinu jako
zvláštní vyučovací předmět, aě podle jejich školního řádu nikde nebylo zvykem vyučovat národ
nímu jazyku tímto způsobem.

V Praze se zrodila (1773) první vědecká,akademie v habsbursko-lotrínských zemích
přízní šlechticů Borna, Nostice Fr. Kinského a Furstenberka.. Mezi prvními jejími
členy čteme jména. pěti bývalých jesuitů: Tesánka, Steplinga, Strnada, Šeršníka a
Dobrovského. Born byl osvíceneo&zednář, ale hlavními přispěvateli do učeného časo
pisu byli „synové temna“, bývalí jesuité. Členy společnostibyli déle piarista Gelasius
Dobner, zakladatel českého kritického dějepisu, Adaukt Voigt, zakladatel česk?—!. \
mismatiky, universitní bibliotekář Rafael Unger &Fr. Polci, česky píšící kronikař.
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Tento kroužek byl roku 1784 od císaře Josefa potvrzen jako Česká společnost nauk.
Tyto moderní vědecké obory byly pěstovány v učených sdruženích mimo university,
poněvadž na těch oficielnívědou v duchu středověkých osnov byla scholastika. Svými
pracemi o české minulosti, o přírodním i uměleckém bohatství Čech kladla Společ
nost nauk vědecký základ k národnímu obrození a budila lásku k vlasti v širších
vrstvách.
Její členové, především učení řeholníci a mniši, psali latinsky a německy, ale cítili
česky a připravili cestu mladší generaci buditelů, kteří cítili i psali česky. Tato druhá.
generace buditelů, píšící česky, Josef Jungmann, zakladatel novodobé češtiny, Ne
jedlý, Hněvkovský, Rulík, Marek, Ziegler, Rautenkranc, byli již vychováni na po
němčených gymnasiích a teprve v Praze na universitě v nich probudil Stanislav
Vydra T. J. utlumené národní cítění, roznítil v nich lásku k rodnému jazyku a po
hnul je k jeho pěstování203)Též Václav Matěj Kramerius, buditcl a nakladatel, byl
odchovancem jesuitské koleje v Klatovech a byl též podporován od svých učitelů.
Jeho „Česká expedice“ byla středem českéholiterárního ruchu a nejživěji v ní bývalo
o poutích svatojánských. Bezděčnévzpomínáme na verše Havlíčkovy:

„Svatý Jene z Nepomuku,
drž nad námi svoji ruku,
ať nám Bůh dá, co dal Tobě,
by náš jazyk neshnil v hrobě.“

J esuité se od kolébky národního obrození odstrčit nedají. T. G. Masaryk hledal příči
ny českého probuzení v protikřesťanském osvícenství, přicházejícím k nám zvenčí.
DějepisecPekař sic těchto popudu nevylučuje, ale vlastní kořenyprobuzení vidí v do
mácí národní tradici, udržované v pobělohorskéídobě katolickými vlastenci: Balbí
nem, Pešinou, Beokovským, Vavákem.2“) Nový proud myšlení přinesl živnou sílu
žáru, jenž se doma pod popelem choval a.ošetřoval a dechem západní Evropy se roz
máhal a šířil.
Plných 40 let třimala Marie Terezie žezlo vlády nad svěřenýmisobě národy. Ona je
diná z habsburských panovníků došla v Uhrách obliby. Magnáty vyznamenávala růz
nými tituly, r. 1764 založila řád sv. Štěpána, ze šlechtických synů, navržených od
komitátů, si zřídila 120člennoujezdeckou gardu k osobní stráži, r. 1749 dala položit
základ kc královskému paláci v Budíně; ale teprve František Josef I. v něm občas
přebýval. Umístila v něm Teresianum pro uherskou šlechtu. Uherští stavové se jí
odvděčilikrásným pomníkem v Bratislavě, jenž znázorňoval královnu na bujném ko
moni. Po převratě byl pomník povalen. Z kusu mramoru byl udělán relief bolestné
Matky Boží, patronky Slovenska, a uložen v poutním chrámě v Šaštíně.
Též pražský hrad dostal nynější podobu za jejího panování. Byl opravován od roku
1756-1774. Tehdy byl zasypán hluboký příkop před vjezdem z hradčanského náměstí.
Dvorní sochařIgnác Platzer ozdobilprvní bránu obrovskými sochami zápasících gla
diátorů.
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Královna zemřela 26. listopadu r. 1780 ve věku 63 let. Ze 16 dítek ji přežilo 10.Marie
Terezie těžce poškodila politická i jazyková práva našeho národa; jinak na ni budem
vzpomínat, dokud se bude zpívat a hrát „Kolína, Koline“. Napjalať síly cclómonar
chjc, aby naše země zachránila před pruským výbojem. Mezi četnými novověkýmí
panovnicemi nejvýznačnější byly tři: Alžběta Anglická, „mořská královna“, Kate—
řina II., ruská carevna, „nordická. Semiramis“, &Marie Terezie. Ony dvě byly v poli
tice šťastnější, tato v životě počestnější.

JOSEF ". (1780-17.90)

CísařFrantišek I. zemřeljiž r. 1765,byv raněn mrtvicí v Inšpruku, kde se právě dvůr
chystal k slavení Lcopoldovy svatby. Prvorozený jeho syn Josef stal se téhož roku
německým císařem, jeho matka jej jmenovala spoluvládcem i v zemích dědičných,
úplně mu však svěřilajen správu vojska. V ostatních věcech mu mnoho účasti nedo
přávala pro jeho přílišnou chuť k zavádění novot. Jeho výchova nebyla právě šťast
ná; princ záhy jevil velkou umíněnost a matka ho chtěla z ní vyléčit pomocí břicho
mluvce, jenž jsa schován za oponou, svým hlasem hocha strašíl. Nejvíc naň působil
Voltaire a Bedřich Pruský, jemuž se chtěl vyrovnat vojenskou slávou &povznesením
státu. Po smrti své matky se ujal vlády již jako čtyřicetiletýmuž a jím se u nás začíná
řada panovníků z rodu lotrinského, původem francouzského, jenž silně podlehl libe
rálnímu proudu, vanoucímu z jeho-francouzské vlasti. Lotrinkové se nerovnali po
sledním Habsburkům ani hloubkou katolického cítění ani přísnosti života. Mezi kon—
servativní matkou, vyrostlou v ovzduší Ferdinandů, a synem, plným pokrokových
zásad, došlo nejednou k rozporu; sráželat' se v nich dvě velká období, pobělohorsko
katolické a osvícenské Voltairovo.
Josef mnoho cestoval doma i za hranicemi. Několikrát prošel dědičné země, navštívil
Italii, Rím i Vesuv, r. 1777se vypravil do Paříže, kde varoval svou sestru Marii Anto
nií, aby si vláda zavčas hleděla rozumných oprav, sice že přikvačí revoluce, jež bude
ukrutná. Vraeeje se přes Ženevu, minul nedaleké Ferney, Voltairovo sídlo, poněvadž
před odchodem slíbil své matce, že se nepřihlíží nepříteli křesťanství. Začátkem roku
1780 se vydal do Moskvy, kde se nemálo divil širokým, dřevem dlážděným ulicím,
nezvyklým krojům, způsobům a stavbám. V Petrohradě umlouval s Kateřinou II.
spolek proti Turkům.
Josef byl postavy prostřední, v pohybech, celém chování i jídle chvatný; měl bystré
oči, ostrý jazyk, povahy byl ohnivé a pln ctižádosti. Horoucí jeho tužbou bylo učinit
poddané bohatými a šťastnými. Měl dobré srdce, cítil s lidem, jehož potřeby znal a
s nímž se uměl dorozumět. Měl jasné modré očí, modrá barva se stala u jeho ctitelů
módou. Víc než 20 milionů zlatých, jež zdědil po svém otci, daroval státu. Rozpustil
švýcarskou gardu, pážata poslal do Teresiana studovat, omezil i jiná vydání, jichž
vyžadovalo vydržování skvělého matčina dvora. Zrušil některé obory v blízkosti Víd

378



ně, sloužící loveckým zábavám, a Prater, přístupný jen pánům, otevřel též obecné
mu lidu.
Nejpronikavější změny provedl Josef v životě církevním. R. 1781 vydal toleranční
patent, kterým bylo dovoleno v jeho zemích vyznávat víru luterskou, kalvínskou a
pravoslavnou, a stavět kostelíky k potřebám těchto církví, byť bez věží, zvonů a
vchodů z ulice. Pohnuly jej k tomu mimo jiné i náboženské nepokoje, k nimž před
jeho nastoupením došlo na Valašsku, & obavy, aby tajní nekatolíci nebyli lákání
do Pruska. V Předlitavsku se přihlásilo do těchto církví asi 100.000lidí. Němci se při
dávali k víře luterské, Čechové z větší části ke kalvínské. U nás to byli skoro vesměs
venkované, žijící dílem v odlehlých místech, kde byla pastorace nesnadné. Z měšťanů
odpadl málokdo, z Pražanů nikdo, ze šlechticů rovněž nikdo.
Ve východních Čechách se někteří venkované prohlašovali za israelity, abrahamity,
beránky (Lampelbrůder), jimž vzdělanci říkali deisté; lid je nazýval neznabohy. Císař
dal některé vystěhovat do Uher a jejich dítky a dědice dal vychovat po katolicku.
Ba sáhl ještě k přikřejšímu prostředku. Nařídil, aby každému, kdo se přihlásí za
deistu, bylo vyplaceno 24 ran holí nebo bičem; a tímto způsobem měl být poučován
o nesprávností svého přesvědčení,kolikráte by udal, že je deistou. Kdo by o jiném
tvrdil, že je deistou, měl dostal 11ran, poněvadž prý neví, co mluví. I osvícenská tole
rance měla své meze. Později však dovolil všem vyhnancům vrátit se z Uher domů.
Vavák s humorem uvádí různé důvody, pro které lidé přestupovali k jinověrcům;
nikdo prý z nich neřekl, že si chce u nich lépe zabezpečit spásu své duše. K duchov
ním, kteří schvalovali církevní politiku J osefovu, náležel u nás zvláště královéhradec
ký biskup Hay, rodilý ve Fulneku, jenž ostatně svým způsobem nejednoho zatvrzelce
přivedl do církve.
V Uhrách četné župní úřady (ve Spiši, Nitře, Bratislavě, Trenčíně), protestovaly proti
patentu a některá města se vzpírala přiznat protestantům plná občanská práva.. Císař
toho nedbal a nařídil, aby byly evangelíkům vráceny kostely, před krátkem jim od
ňató. Kde se našlo 100evangelických rodin, mohli si postavit kostelík i školu. Nemu
sili přísahat po katolicku, otcové ve smíšených manželstvích přestali podpisovat ro
vers, že dají všechny dítky vychovat po katolicku, biskupové už nezkoušeli protes
tantské duchovní, zda správně křtí, řemeslnícinekatolíci už nemusili chodit na kato
lická procesí, přestala i jiná. omezení. Sta kostelíků tam bylo postaveno z dobrovol
ných darů.
Josef provedl také emancipaci Židů. Přestali se lišit šatem od jiných lidí, n. př. žlutý
mi rukávy, směli se usazovat mimo své těsné čtvrti, už neplatili dvojnásobný popla- 2“
tek v městských hranách, dvojnásobné taxy u soudů a jiné. Byl jim povolen přístup
ke všem živnostem, úřadům, směli nabývat panství i šlechtických titulů, musili si
zvolit občanská jména, jež byla skoro vesměs německá a zvučná.
Ještě za života matčina uzrál v Josefovi záměr zrušit pokud možno všechny kláštery,
jež osvícenoům byly trnem v oku z mnohých důvodů. Císař chtěl především převést
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značné církevní jmění do mkou světských a omezit množství řeholního kleru. Úplně
tedy zrušil řeholekontemplativní, které neměly škol, nemocnic nebo duchovní sprá
vy, především kartuziány, mnichy kamaldulenské, trinitáře, karmelitány, klaristy,
františkánky, augustiniánky. J iným ztenčilpočetklášterů, nemaje při tom ohledu ani
na ty, které byly památkami po knížatech a králích.
První, na který jeho ruka dopadla, byl klášter blah. Anežky Na Františku. R. 1782
přečetl komisař ulckaným pannám císařský rozkaz a poněvadž prosby nic nepomá
haly, rozešly se řeholnice ponejvíce k svým příbuzným, kde žily ze skromné pense,
udělované jim z prodaných statků. Klášterní pozemky, budovy a celé zařízenípřišly
do dražby; z tohoto jediného kláštera bylo nabídnuto ke koupi 500obrazů. Z výtěžku
byla pořízena„náboženská matice“neboli fond spravovaný od státu ve prospěch círk
ve. V klášterních budovách jsou nyní umístěny dílny kolářské, porouchané kostely
stojí prázdné, a poutník s hrůzou pociťuje, že se nad tímto místem, kdysi chloubou
města, snesla bouře,po níž zbyla ohavnost zpuštění. Týž osud stihl svatojirský a vor
šilský klášter na Hradčanech, jež byly proměněny vkasárny. Důstojnost svatojirské
kněžny-abatyše, jež spolukorunovala českou královnu, byla přenesenana představe
nou ústavu šlechtičen, zřízenéhotamtéž od Marie Terezie.Augustiniánský klášter na
Karlově byl upraven za chorobinec, kostel i klášter hybernů za celní úřad, kostel
i klášter dominikánek u sv. Anny je skladištěm papíru, témuž účelu slouží chrám sv.
Michala na St. Městě u zrušeného kláštera servitů. Na venkově zrušeny kláštery
v Doksanech, na Sázavě, v Plasích, Chotěšově, Kutné Hoře, 11SV.Jana pod Skalou
&kartouza valdická, do níž r. 1857byli přestěhování trestanci ze Špilberka. V klášte—
řezbraslavském byla zřízenaprvní raňnerie na cukr v Čechách a z kláštera zlatoko
runského textilní továrna.
Na Moravě byl r. 1784zrušen Velehrad, pak Hradisko u Olomouce, Louka, Zábrdo
vice, Žďár, Tišnov, klášter na Starém Brně, kamž se přestěhovaliaugustiniáni odsv.
Tomáše, klášter paulánů na Vranově a j. V Čechách bylo zrušeno celkem 60, na Mo
ravě 38řeholníchdomů. Na začátku vlády J osefovy prý bylo v podunajských zemích
2163 klášterů se 64.890 řeholními osobami. Císař jich zrušil asi polovici. Nešetřeno
ani starců, byli vystrčeni do světa. V českých zemích jich císař preto tolik zavřel,
poněvadž právě z klášterních celvycházeli zastánci českéhonároda, kteří se jako hráz
stavěli proti jeho násilnému poněměování se strany vlády.
Dále byly odsvěcovány, prodávány &bořenychrámy a kaple, jež se zdály zbytečnými.
Přečetná městečka a výšiny byly znešvařeny rozvalinami nějaké svatyně. Chrám
sv. Mikuláše na Starém Městěkoupila obec pražská za 1600zl. a po řadu let ho uží
vala za skladiště pro městský archiv. J iné kostely byly proměněny v soukromé byty,
kovárny, nebo prostě zbořeny. Prodána a se zemí srovnána byla i kaple Betlémská
(1786) a kaple Božího Těla (1791). Náhrobních kamenů bylo použito na dlažbu ulic.
Jesuité po dosažení vítězství očistili památné tyto svatyně od poskvrn kacířských &
užívali jich až do r. 1773 ke katolickým bohoslužbám, pro něž byly od zakladatelů
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zbudovány; osvícencivšak je srovnali se zemí, že nezůstal kámen na kameni. V Praze
bylo zrušeno 37 kostelů a kaplí, v Kutné Hoře 7, na Moravě nejvíc v Kroměříži.
Mnoho uměleckých památek, pro něž osvícenská doba v samolibé povýšenosti neměla
smyslu, přišlona zmar. Klášterní knihovny přišlydo dražby a nejednou byly prodány
jen vzácně desky a rukopis jimi svázaný pohozen. Marně se snažil karlovský opat
Paukrt koupit pro sebe klášterní knihovnu; když z okna viděl, jak Židé, jimž byla
prodána, se o knihy hašteří a jak svazky padají s vozů, klesl žalem k zemi,byv raněn
mrtvicí. Pro toto zlé zacházení s knihami císař nařídil, aby byly knihovny sváženy
do Prahy a Olomouce.Nejeden vozka kladl velké knihy na blátivou cestu, aby snáze
vyjel. - Zlaté a stříbrné skvosty byly odváženy do mincovny, mnohé byly „zachrá
něny“ od zištných úředníků.Náboženský cit katolíků byl hrubě uražen, když v kostele
ve veřejné dražbě byly prodávány bohoslužebné nádoby a mešní roucha těm, kdo za
ně nejvíc nabízeli, a to i Židům, kteří s nimi obchodovali; též zvony byly prodávány
do starého železa. Velké církevní zboží, jež prý na Moravě tvořilo tři osminy půdy,
bylo jistě znehodnoceno. Nabídka byla velká, kupců málo, prodávalo se tedy lacino
a stát si vzal nejednu budovu zadarmo. Vždyť do moravského fondu bylo svedeno
jen 10milionů zlatých, do českéhonecelých 12.Takový fond nebo „náboženskou ma
tioi“ měla každá korunní země.
Císař Josef nejen bořil, také budoval. Z fondu založil r. 1784v Budějovicích biskup
ství a kapitulu, pak mnoho far, jichž byl přinadbytku klášterů a řeholníhokněžstva
stále velký nedostatek. Počet těchto nově založených matičnýoh far vzrostl do r. 1900
v Čechách na 257, na Moravě na 300. Nově zbudované farní kostelíky jsou prostě,
střízlivě, na průčelí mívaly orla, vnitřní zařízení bylo do nich přeneseno ze zrušených
chrámů.
V Uhrách nařídil, aby v každé osadě, v níž žilo 100 katolíků, &farní kostel byl míli
vzdálen, byl vystavěn kostelík nebo aspoň kaple. A nemohlo-li v nich obstarávat
bohoslužbu duchovenstvo z nejbližší fary, mělo tam být zřízenoaspoň místní kaplan
ství. R. 1780 bylo v Uhrách 4:1/2milionu katolíků. Císařpro ně založil a dotoval cel
kem 1189 nových far a kaplanských míst.2"5)
V Klementinu byl zřízenr. 1783 „generální seminář“ pro výchovu světského i řehol
ního kleru, jediný v celýchČechách. V Hradisku, bývalém opatství premonstrátském
u Olomouce, zřízenpodobný seminář pro celou Moravu, pro Uherské země na brati
slavském hradě a v Pešti. Též v ostatních zemích císařseminářepostátnil. „J oseíin
ští“ duchovní, z těchto ústavů vycházející, byli skoro více státními úředníky než
služebníky církve. Na Moravěvzniklo proto vření ve straně kněžstva konservativni
ho, jež chtělo, aby dorost kněžský byl jako za stara veden k hlubší zbožnosti a přís
nější kázni. Císař chtěl mít duchovenstvo osvícené a od Říma co nejvíc odpoutané.
Vídeňští theologové nosili na klobouku císařského orlíčka.
Od středověku neopustil papež Italie. Když však Pius VI. uslyšel o podivných refor
mách císařových, vydal se r. 1782o šesti vozech na cestu přes Alpy a v březnu dospěl
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do Vídně. Josef jej přijal s velkou šetrností, statisíce urozených i prostých se hrnulo
do Vídně,aby pozdravili tak vzácného hosta, alevslavnostním šumu nadšení aradosti
se ozval jak sykot hada hněv vídeňských osvícenců proti papeži, projevený slovem
i písmem. Velmi nezpůsobnč se zachoval k vládci církevního státu a hlavě křesťan
stva kancléř Kounic. Papež se zapřel a poctil jej návštěvou, kancléř však odváděl
hovor od církevních věcí jinam. Po měsíčním pobytu se vrátil Pius přes Bavory do
Italie; císařse nedal od svých oprav odvrátit. Styk biskupů s papežem byl co nejvíc
omezen a dál se jen skrze státní úřady. Císařnařídil, aby všechny papežské dispense
udíleli biskupové, jim také podřídil řeholní domy, jež dotud požívaly exempce. Císař
z vlastní moci zrušil překážky manželství, pochodící z třetího a čtvrtého stupně
příbuzenství, a upravoval spletité hranice diecésí.Na jeho rozkaz byla z kanonického
práva vytržena bula „Unigenitus“ z r. 1713,již byl odsouzen jansenismus, pak bula
„In coena Domini“ z r. 1627,obsahující souhrn církevních trest
Když zcela svéprávně jmenoval nového arcibiskupa v Miláně, jenž sice náležel pod
císařsképanství, ale arcibiskupy od nepaměti tam dosazoval papež, protestoval Pius
VI. rozhodně proti tomuto úchvatu. Tu se císařrozhodl, že své zeměod římské církve
odtrhne a zřídíz nich nezávislou církev zemskou po způsobu anglikánské; 36 biskupů
prý mu vyslovilo souhlas. Před vánocemi r. 1783 se císař znenadání objevil v Římě,
ale vyslanec španělský i francouzský mu poukazovali na povážlivost zamýšleného
kroku. Poněvadž i Pius VI. mu postoupil své podací právo v Milánsku a Kounic
nebyl v blízkosti císařově, byl hrozící rozkol neboli schisma zažehnán. Císařse v re
formách poněkud mírnil a papež-to trpěl.
Císař zřídil z duchovních i světských osob „duchovní dvorskou komisi“, jež dopo
drobna upravovala četnými předpisy veřejné i soukromé pobožnosti. Předně bylo
zakázáno putovati k vzdáleným posvátným místům: na Sv. Horu, do Staré Bole—
slavě, na Sv. Hostýn, k sv. Janu do Prahy atd. Bylo to jedno z nejzpozdilejších
nařízení. Vždyť jen poutěmi se dostal lid za těsné hranice panství, shlédl kus kraje
a Prahu. Císař sám i panstvo nešetřili výdajů na vzdálené cesty, lidu nebylo této
zbožné turistiky dopřáno. Ze všech poutních míst snad nejtěžší rána stihla Sv. Hos—
týn, právě v jeho nejutčšenějším rozkvětu. Chrám byl r. 1787 odsvěcen, nábytek
rozdán do okolních kostelů, střecha stržena, ozdoby namnoze rozvlečeny, uctívaný
obraz odvezen do Bystřice a vydrancovaná svatyně i s příslušenstvím prodána za.
279 zl. 6 kr. Kde se dříve tísnil zbožný dav, hnízdily lišky a houkaly sovy. Přes půl
století vzdorovala klenba a silné zdivo dešti a větrům, až r. 1845se obnovený chrám
opět zaskvěl bývalým leskem. - Před svatojanskými poutníky byly pražské brány
zavírány a bylo jim vyhrožováno pokutami, zvláště zpěvákům. Lid sice putoval po
různu na poutní místa dále, ale teprv po válkách napoleonských začaly mariánské
svatyně znovu oživovat a. vzkvétat.
Byla dovolena jen dvě procesí, o Božím Těle a o prosebnýeh dnech, leč bez velkých
korouhví a bez hudby, též sochy svatých nesměly být v průvodu nošeny. Bylo za—
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kázáno zřizovat Boží hrob a slavit vzkříšení, konat pobožnosti před obrazy a se
chami mimo chrám, byly zrušeny též pobožnosti noční. V kostele smělo hořet světlo
jen před Oltářní svátostí. Večer 15.května byly prohlíženy v Praze domy, zda v nich
nehoří světlo před sochou sv. Jana, aby prý nevznikl požár. Bylo nařízeno odstra
nit z chrámů odpustkové tabulky, nebylo dovoleno ohlašovat příliš často odpustky,
zvláště takové, jež mohly být přivlastněny zemřelým.Byly odstraňovány přebyteč
né vedlejší oltáře, jmenovitě ty, jež stály u pilířů. Drahocenne milodary byly odvá
děny do mincovny ve prospěch fondu, byly trpěny jen jednolitě sochy, které nepo
třebovaly šatů, pláštíků nebo umělých vlasů. Mše sv. měla trvat jen půl hodiny; byl
pro ni předepsán druh hudby a zpěvu, počet hořících svíc &stanoveno, kdy se měla
sloužit před vystaveným ciboriem, kdy před monstrancí. Duchovní správce se měl
s farníky modlit každý večer litanie ke všem svatým, v soboty &.o mariánských
svátcích litanie loretánská, na konec vždy patero Otěenášů a Zdrávasů za Jeho cí
sařské Veličenstvo a obecné dobré. V kostelích 11ženských klášterů se mělo kázat
jen při zavřených dveříchpro samy jeptišky. Povinností farářů bylo ohlašovat s ka
zatelem všechna vládní nařízení, poučovat lid o věcech hospodářských, též na př.
0 léčení dobytěích nemocí. Bylo těž zakázáno zvonit proti bouři &mraěnům.
Osvícení páni v bohoslužebné komisi byli urážení i různými zvyky soukromými,
v nichž spatřována pověra a jež napříště měly přestat. Bylo to svěcení chleba, vína,
vody a různých plodin, vykuřování domů o vánoční době, sbírání koledy, stavění
májí; nebyly trpěny ani křestní, svatební a pohřební kvasy. Památka na posvěcení
chrámů se měla slavit všude v říjnu v neděli po sv. Havlu. Namnoze však slavil lid
posvícení dvoje, i císařské i své místní. Bedřich Pruský, vida Josefa se takto plést
do kostelních věcí, nazval jej „bratrem sakristánem německé říše“.
Nejvíc byl lid pobouřen nařízením o pohřbech. Tehdejší národní hospodáři se báli,
že pořizováním rakví pro každého nebožtíka zvlášť se odlesní země a nastane nouze
o dříví. Každá farnost směla tedy mít jedinou obecní rakev. Mrtvoly, zašité do plat
na, měly být v ní jen donášeny na.hřbitov, tam z ní vyňaty &uloženy jen v plátně
do hrobu &.posypány vápnem. Větší spotřebou plátna podporovali prý by i mrtví
tkacovský průmysl a spíš by zetleli. Toto pohřbívání „v pytli“ však uráželo pietu
lidu k mrtvým. Místy docházelo k pohoršlivým výtržnostem. V Novém Bydžově vo
ják na dovolené vytrhl hrobníkovi lopatu z rukou, Odehnalmušketýry a pochoval
mrtvolu i s obecní rakví, &-lid smělého vojáka chránil. Když se pohraniční obyvatel
stvo začalo stěhovat ze země, kde prý je člověk jako pes ke hrobu nesen, bylo na
řízení o pohřbech odvoláno. Císař prý nemyslil, že je lid ještě tak málo osvícený.
Hřbitovy uvnitř Prahy kolem chrámů byly rušeny a těla pochovavána na Olšanech.
Též uvnitř jiných měst byly hřbitovy rušeny.
Universitní profesoři už nepřísahali poslušnost římské stolici a neslibovali, že se bu
dou držet mínění o neposkvrněném početí Panny Marie. Posluchači platili od roku
1789 taxy za vyučování, což dříve nebylo. - Na středních školách zakázal všechny
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náboženské spolky, zvláště mariánské družiny, zakázal dávat žákům ascetické knihy,
zrušil předpisy o měsíčním přijímání svátostí, zrušil semináře a kcnvikty, dovolil
návštěvu divadel a zábavních místností. Hluboká zbožnost a mravní přísnost baro
kové doby se mu zdála přílišnou a škodlivou.
Nejen školy, státní a městské úřady, i matriky byly poněmčovány, ba i do kostelů
pronikal příboj germanisace. Byla zrušena literátská bratrstva, jež měla na péči
kostelní zpěv a hájila takřka poslední baštu českého jazyka. Tyto zpěvácké sbory
byly zrušeny, jejich kancionály, namnoze vzácně váza-né,byly od vlády prodány a
dály se pokusy, hlavně v městech, o zavedení německých bohoslužeb alespoň vedle če
ských. Obrozenskéhnutí pod nátlakem vládní germanisace jen tím vícerostlo a sílilo.
Ani poustevníci, kteří se na samotách k Bohu ve dne v noci modlili, nenalezli milosti
před očima osvícených vládců. Musili opustit své kobky a stát se kostelníky, kteří
mělinějaké vzdělání, učiteli. Byla též rozpuštěna všechna náboženská bratrstva, třetí
řády a družiny, jejich jmění svedeno v jediný fond, jenž byl svěřennově založenému
„bratrstvu účinné lásky k bližnímu“. Tak se u nás octla církev v područí státu.
Oddálením od Říma jí byly podvázány životní tepny, zrušením jesuitského řádu a
četných klášterů byly dokořán otevřeny dveře osvíwnství, a.církvi v našich zemích
byly zasazeny rány, z nichž se těžce zotavuje. Zrušil též mnoho církevních ústavů,
tak zvaných špitálů, v nichž byly chovány neduživé osoby; v Praze 9, na Moravě
a ve Slezsku 200. Místo nich zřizoval nalezince &zemské nemocnice; v Praze v ústavu
šlechtičen, v Brně a v Olomouci ve zrušených klášterech.
Povznést hmotný blahobyt poddaných bylo hlavním příkazem osvícenských vlád a
Josef II. si získal po té stránce velké zásluhy. Roku 1781zrušil nevolnictví, to jest
poddaní se směli budoucně bez zvláštního dovolení vrchnosti stěhovat, provdávat
své dcery a posílat syny na řemeslo nebo na studie. Vrchnosti si dotud libovolně
braly poddanskou chasu do svých dvorů na trvalou práci; napříště se to mohlo stát
jen na základě smlouvy. Tak byl uvolněn život lidu, spoutaný od husitských dob.
Bez náhrady zrušil robotu na.komorních statcích. Některé komorní dvory a zvláště
zboží jesuitské rozdělil správce komorních statků Fr. Raab na svobodné usedlosti
selské za přiměřenouroční činži (Raabův systém). Vrchnosti musily soudit poddané
skrze placené, odborně vzdělané justiciáry. Dal pořídit nový katastr a zvláštním pa
tentem upravil v únoru r. 1789berně a dávky tak, že mělo poddaným zůstat 70%
hrubého výtěžku. Leopold II. však pro velkou nevoli pánů patent po půl roce od
volal. Nejraději by byl zrušil robotu, jež byla již pro zrušení zralá, ale pro odpor
stavů, zvláště uherských, se neodvážil kroku, který by mu byl zjednal největší slávu.
Toto rezavé, tížící jhc roztříštila francouzská revoluce za velkých násilností 4. srpna
1789,tedy ještě za života císařova,rakouští národové však zůstali schýleni pod pod
danským jhem až do r. 1848.
V Sedmihradsku se vzbouřili r. 1784utlačovaní rumunští sedláci. Shluklo se jich do
30.000, jejich vůdcem byl nějaký Hora. Zplem'li &vypálili62 osad a 182 panských
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sídel; asi 4500 lidí přišlo o život."s) Císařprohlásil následujícího roku i v uherských
zemích zrušení nevolnictví, jež však zůstalo většinou na papíře. Šlechta a klerus tam
měly ve svých rukou dvě třetiny půdy, daň však platili jen poddaní z třetiny půdy,
již obdělávali.207)Šlechta byla od pradávna daní zproštěna, ale byla povinna vojen
skou službou. Šlechtické. hotovost (insurrekce) však byla v nové době ve válce málo
platná, bylo třeba najímat a odvádět poddané a platit jim žold; k jeho zapravení
vymáhali panovníci daně zase na poddaných. Na bedra selského lidu se tak přesu—
nula veškera tíha obecných břemen. Josef II. několikrát vyzýval uherskou šlechtu,
aby se za zproštění vojenské povinnosti uvolila k placení daně, ona však hájila dáv
nou svou svobodu ode všech daní jak zřítelm'cioka až do r. 1848.
Lásku k rolníku dal císařnajevo r. 1769u Slavíkovic nedaleko Nov. Rousínova, když
jel v průvodu generálů z Brna do Olomouce.Právě tam oral sedlák Antonín Trnka;
císař sestoupiv s vozu, vzal orá/čiz rukou rádio a vyoral po celé délce pole několik
brázd. Rádlo je v zemském museu brněnském, pomník na onom místě postavený
byl po převratě odstraněn. U Kunštátu posekl r. 1779 značný kus ovsa; pole ono
pak slulo „císařským“. Nabádal k pěstování jetele, moruší a bourců, vydatnějšímu
chovu včel, ovcí, koní, sázení ovocných stromů, stromořadí podél silnic. Mnoho ryb
níků bylo vypuštěno a proměněny v pastviny a pole.
Císař ohradil své státy vysokými cly proti dovozu z ciziny. Cizí vína dal z hradních
sklepů odnést do nemocnic a nosil šat zhotovený obyčejně z domácí látky. Nalezené
cizí tovary, nápoje nebo látky, byly rozdány nebo spáleny. Ztížen byl též vývoz su
rovin; ty mělybýt zpracovány doma. Na cent uherské vlny prodaný do ciziny uvalil
12.zl. cla, prodaný do Předlitavska 15 krejcarům) Usilovně podporoval zakládání
továren. Koncem 18. století mělo Brno 15 továren na jemné sukno. V Čechách se
nejvíc povznášel Liberec, hlavně cizím kapitálem. Byly stavěny silnice, na př. z Brna
do Jihlavy, rušcna příliš četná mýta. Terst a_Rjeka začaly oživovat vývozem nad
bytků průmyslových, byť jen skrovných.
CísařJosef II. vládl úplně despotický. Nedal se korunovat ani v Čechách am“v Uhrách,
aby nemusil přísahat, že bude šetřit práv, k jichž potlačení byl dávno odhodlán. Obě
koruny byly chovány ve dvorní klenotnici vídeňské jako vzácné starožitnosti. Sněmy
zemské se sice scházely, ale jejich váha úplně poklesla. I zemské výbory byly zrušeny
a jejich agenda byla přidělenaguberniím. - Jeho matka se nedotkla ústavy uherské.
Josef tam postatnil správu komitátní, rozdělil Uhry na deset nových obvodů a za
vedl r. 1784 i tam němčinu jako jazyk úřadů a soudů. Téhož roku bylo místodrži
telství přeneseno z Bratislavy do Budína. Číslování a konskripce (sčítání obyvatel
stva) tam narážely na odpor šlechty, proto zesílil v zemi vojenské posádky. Správa
měst byla vložena do rukou magistrátů, do nichž měšťané volili radní odborně vzdč
lané a je platili. Tehdy se stávala němčina úředním jazykem městské správy &češ—
tina vytlačována z državy skoro 3001eté.Tehdy se začalo i v obci pražské německy
úřadovat, rovnoprávnost češtiny však zásadně popřena nebyla, a reskripty, svolá—
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vající zemský zněm, byly podle starodávného obyčeje výhradně české. Starobylý
soud zemský, jenž rovnal rozepře šlechty, byl obsazen úředníky, nadřízen mu byl
soud apelační. Třetí instancí byl nejvyšší soud ve Vídni, ostatní soudy na pražském
hradě byly zrušeny.
Císař se dal na. Špilberku na hodinu zavřít do jednoho z hlubokých sklepení &.když
odtud vycházel, pravil: „J a jsem byl poslední člověkv těchto místnostech zavřený;
od té chvíle nesmí žádný vězeň překročit tento práh.“ Druhého dne rozkázal vyvést
vězně do hořejších místností. Dal odstranit šibenice, trdh'ce, železné klece, omezil
v Čechách počet hrdelních soudů na 15. Z příkrých trestů podržel výprask holí, zna
menaní železem, nově zavedl vlečení lodí na Dunaji za provaz &zametání ulic ve
Vídni. Šlechtioům, kteří to těžce nesli, pravil: „Kdo se nehanbí za zločin, nechť se
nehanbí ani za tres .“
Čtyři pražská. města byla spojena v jednu obec; tehdy se objevila na rozích ulic
česká. a německá. jejich pojmenování, byly rozmnoženy svítilny, zavedené koncem
17. stol. místo smolných pánví. Tehdy projížděly Prahou první drožky. Městu chy
běl pokročilý průmysl. Hvězda byla proměněna v prachámu, letohrádek královny
Anny v dělostřeleckoulaboratoř, jež tam zůstala do r. 1836. Hrad se měl stát dělo
střeleckými kasárnami; čeští stavové se však proti tomu vzepřeli.Poslední část Ru
dolfových sbírek byla odvezena do Vídně nebo prodána vetešníkům. Ilioneus, slavné
antické torso, bylo vydražena za 45 kr.; později bylo získáno za 6.000 dukátů pro
mnichovské sbírky, jejichž chloubou je dodnes. Proti Prusku byly vybudovány nové
pevnosti: Hradec Králové, Terezín a Josefov na místě, kde stála osada-Ples. Hradby
jiných měst se rozpadaly nebo byly bořeny. Mnoho uměleckých pamatek joseíinská
doba zničila, ale sotva kterou zanechala. V Praze dostavěl (r. 1783)hr. Frant. Nostic
Stavovské divadlo.

Rusové podmanili r. 1783Krymský chanát, Potemkin, jihoruský guvernér, kolonisovals velkým
úsilímnově nabyté území, Kateřina II. se tam chystala na cestu, aby shlédla jeho dílo, a pozvala
tam i císařeJosefa, aby s ním umluvila válku proti Turecku, o něž se chtěli rozdělit. Carevna vy
jela v lednu 1787se skvělým komonstvem na 164saních. Bylo sice 15 až 18.)mrazu a krátký den-,
ale kožichy chránily účastníky proti zimě a podél silnice planuly ohromné hranice smrkových,
březovýcha jedlových kmenů jako obrovské svítilny. Na stanicích čekalo 660čerstvých koní na
vystřídání mavených, takže výprava hnala širou rovinou střelhbitěvpřed; Občasvytryskl z oken
saní na klečící, svátečně oděné obyvatelstvo zlatý paprsek dukátů, jichž s sebou carevna vzala
plný žok. V Kijově vstoupil carevnin dvůr na skvostné vypravené loďstvo a za zpěvu mládeže a
hřmění děl se plavila po Dněpru, zastavujío se v městečkách, v nichž péčí Potemkinovou byly
vykouzleny anglické parky, konaly se hlučné trhy a kozáci prováděli vojenské cviky. Nad dol.
ním Dněprem se carevna setkala s císařem, jejž provázel hr. Kinský. Carevna a císař položili
základní kámen k Jekatěnnoslavu & slavili na Krymu vjezd do Bakčiseraje.bývalého sídla
tamních chánů.

Sultan vypověděl v hněvu ještě téhož roku Rusku valku a Josef jako carevnin spo
jenec vytáhl na jaře r. 1788 proti Turkům v čele čtvrt milionu vojska. Na radu
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Lascyho je však rozestavil v dlouhém kordonu od moře Jaderského až do Bukoviny,
čímž se stalo neschopné k útoku. Nejlepšího vůdce, Laudona., nechal na podřízeném
místě, poněvadž si chtěl sám dobýt vítězných vavřínů po příkladu Bedřicha Prus- '
kého. Císař však nadání vojenského neměl a štěstí mu nepřálo. Jusuf paša dlouhý
kordon prolomil, vnikl do temešského banátu a zplenil jej. Vojsko v stepích náramně
trpělo úpalem, též císař koncem roku onemocněl a vrátil se do Vídně. Teprve v létě
1789 pověřil vrchním velením Laudona. Ten se obořil v září na Bělehrad, klíč Bal
kánu, a zasypal jej hustým deštěm střel, že jeho opevnění se vzápětí rozpadla. Město
hořelo a obyvatelé křičelina. velícího pašu, at' vydá tm, Laudonovy koule prý na
ulicích lítají za nimi V říjnu se Bělehrad vzdal, Potěmkin &Suvorov pronikli vítězně
k dolnímu Dunaji, brány k Cařihradu byly otevřeny. Tu však zvedl hlavu žárlivý
soused na severu a. Bedřich Vilém, nástupce Bedřicha II., začal vyhrožovat císaři
válkou.
Jeho konec byl bouřlivý a trpký. V Belgii vypukla proti jeho opravám vzpoura, cí
sařské vojsko bylo ze země vytlačeno, též v Uhrách to vřelo a. v ostatních zemích
byla zjevná nespokojenost. V Belgii a v Uhrách císař většinu novot odvolal. „Vše
chno jim povolují, jenom ať mě nechají klidně umří .“ „Nyní vidím,“ stýskal si,
„že se Nejvyššímu líbilo celé mé dílo ještě za mého života obrátit v nic.“ Jeho dobré.
vůle mu byla poslední útěchou. „Pane, jenž znáš mé srdce,“ volal, „jsi mi svědkem,
že všechny mé kroky a rozkazy směřovalyjedině k blahu mých poddaných.“ Přijav
svátosti, zemřel 20. února 1790na úbytě. Jeho rakev ve vídeňské císařskéhrobce je
ze všech nejprostší. Byl dvakrát ženat, dědice však nezanechal. Předčasnou smrt si
zavinil nezřízeným životem.“9) S velkým chvatem vydal celkem 1102 nařízení. 
Kounic, uslyšev, že zemřel,pravil: „Dobře udělal.“ Od svých ctitelů je chválen jako
toleranční panovník, selský císař &korunovaný lidumil.

LEOPOLD II. (1790-1792)

Císař Leopold ]I., bratr zesnulého, byl od r. 1765 velkovévodou toskánským, kde
zaváděl tytéž náboženské a hospodářskénovoty a opravy, jaké zaváděl Josef u nás.
Poněvadž však tam měl pro své opravy více času a jeho působiště bylo malé a byl
klidnější povahy, nepropukal tam tak silný odpor jako v zemích J osefových. K upo—
kojení pobouřenýchmyslí učinil slnovné ústupky; hlavní bylo rozpuštění generálních
seminářů a vrácení výchovy kleru biskupům. Též byla poněkud uvolněna. přílišná
závislost duchovenstva, na krajských úřadech &.zákony nemusily být ohlašovány
s kazatelen. Byl odstraněn nenáviděný trest zametání ulic a. vlečení lodí. R. 1791
vrátil Turkům Bělehrad a ujednal s nimi mír ve Svišťově. Vzpouru v Belgii zdolal
mocí, na krále uherského se dal korunovat v Bratislavě. V Uhrách obnovil ústavu,
Josefem těžce otřesenou, a nebezpečné jitření šlechty uklidnil. Potvrdil usnesení sně
mu, že koruna má být neustále uložena v Budíně &.že nový král má být korunován

9.5- 387

Jeho smrt.

NM!
ústupky.



Poslání
korunovace
ve Frank

turt! 1792.

Jeho potahu.

.v šesti měsících od smrti svého předchůdce. Byl korunován v Bratislavě 15. listo
padu 1790.
České.koruna byla trojspřežím převezena do Prahy a českým stavům na jejich stíž
nosti bylo slíbeno, že bez jejich slyšení nebudou ústavní zákony měněny. Purkrabí
hrabě Rottenhann vítal krále na hradě českou řečí,již upravoval Josef Dobrovský;
6. září 1791jej korunoval arcibiskup hr. Příchovský. Král navštívil se svým dvorem
skrovné české divadlo na Václavském náměstí a byl přítomen hře „Žebravý stu
dent“. Když dostali Pražané dovolení vyžádat si nějakou milost, neprosili o nic ji
ného, než aby směli jako za dřívějšíchčasů s obvyklým leskem světit svátek sv. Jana
Nepomuckého. Král zvláštním dekretem dovolil, že socha sv. Jana na mostě a též
na jiných místech smí být ozdobena hořícími světly a že i veřejné modlení u soch
těch konati se smím) Zavítali do České společnostinauk, v níž Dobrovský i ostatní
členové měli slavnostní přednášky. Byla tam na krále též vznesena žádost o ochranu
českého jazyka. Leopold zřídil na universitě stolici českého jazyka, ale jinak germa—
nisace úřadů a škol pokračovala.. Již 1. března 1792byl císařpředčasněsklácen v hrob
v 45. roce věku; zanechal po sobě 12 synů a 5 dcer.

FRANTIŠEK !. (1792-18.15)

Po Leopoldovi následoval jeho nejstarší syn 24letý František, poslední římskoněmec—
ký císař. Nejprve se dal 6. června 1792 v Bratislavě korunovat na krále uherského.
Následujícího měsíce byla volba ve Frankfurtě. Jako český kurfiřt se tam dal za.—
stupovat knížetem Esterhazym. Dne 5. července byl v chrámě sv. Bartoloměje od
kurfiřtů jednohlasně zvolen František. Dne 14. července tam byl korunován na rad—
nici a.kurEřti mu prokázali naposled obřadně služby. Kuríiřt saský, jako maršálek
změřilstříbrnou tyčí hromadu ovsa, markrabí braniborský jako komoří přijel s tá
cem a rouškou k umytí rukou, falckrabí rýnský přinesldvě mísy s pokrmy a kurňřt
český podal císařipohár s vínem, pokladník házel z měšce mezi lid korunovační mince.
Při slavnostním osvětlení města v den korunovace osvítil Esterhazy svůj dům ná—
kladem 10.000 zl.

Z Franldurtu se odebral do Prahy. Purkrabí Rottenhann jej opět vítal na hradě řečí
českou, stavové skládali hold dílem česky, dílem německy. Dne 9. srpna jej koruno
val na českého krále arcibiskup hr. Příchovský, za asistence všech českomoravských
biskupů. Svatováclavských rytířů bylo pasováno 17.Dne 12.srpna uspořádala šlech
ta ke cti panovníkově v královském dvoře v Bubenči lidovou slavnost, k níž byli
pozváni sedláci ze 16 českých krajů; byli k ní pozváni selští ženiši a nevěsty, kteří
brzy v manželský stav vstoupit hodlali. Slavnost popisuje ve svých pamětech Vavák,
jenž při ní přednesl pozdravnou řeč. Slavnosti tohoto druhu byly znamením, že
v panstvu precital zájem o českou národnost, české kroje &zvyky.
František byl panovník povahy uzavřenéa nedůvěřivě,bez vášně a vzletu, zato pilný
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a houževnatý. Z duše nenáviděl jakobíny a francouzskou revoluci, jež uvedla pod
gilotinu jeho tetu Marii Antonií. Byl nejvytrvalejším odpůrcem Napoleonovým na
suchu, právě jako Anglie na moři. Pronikání revolučních hesel do jeho zemí se mělo
zabránit přísným policejním dohledem. Jeho domácnost byla měšťanská, bez velko
panské strojenosti. S lidem mluvíval vídeňským nářečím a hovory kořenil suchým
humorem. Od r. 1809 požíval největší jeho důvěry Klement Metternich, obratný
ministr zahraničních věcí. Nejpopulárnější osobou v rakouských zemích byl arci
kníže Karel, mladší císařův bratr. Za těžkých válek s Francií vyvinuly rakouské
země neobyčejnou sílu.
První koaliční válka (1792-1797)byla rozhodnuta vítězným pochodem Bonaparto
vým z Italie do Štýrska, odkudž ohrožoval Vídeň. Mírem v Campoformiu se císař
zřekl Belgie, za niž mu byla dána benátská republika s Dalmacií. Druhého dělení
Polska se císař (r. 1793) nezúčastnil, v třetím (1795) se mu dostalo Západní Haliče,
kraje to mezi Pilicí a Bugem.
V druhé koaliční válce (1799-1801)zvítězil v Němcích nad Francouzi arcikníže Karel,
francouzské panství v Italii se zhroutilo pod pádný-miranami ruského vojevůdce Su
vorova. Koalice se však pro vnitřní rozpory rozpadla a Napoleon, vrátiv se z Egypta,
obnovil vítězstvím u Marenga a mírem v Luneville (1801) dřívější stav věcí. Tehdy
procházela našimi zeměmi spousta ruského vojska, s nímž se české obyvatelstvo do
rozumívalo, ochotně mu sloužilo, uvědomujíe si při tom svou příslušnost k velké ro
dině slovanských národů, a z vědomí toho čerpalo vzdor proti germanisačnímu útis
ku. Vousatí kozáci si v Praze občas nabodli dlouhými kopími za okny usměvavé
jablko, nedbajíce, že při tom skleněná.tabule vezme za své.
R. 1804 se dal Napoleon od senátu prohlásit za císaře, 2. prosince pak byl slavnč
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korunován za účasti Pia VII. Poněvadž důstojnost římsko-německého císaře byla “““““
volební a Napoleonem ohrožena, právem se František obával, že jeho rod této ko
runy pozbude, čímž by pradávný lesk rakouské dynastie pohasl, zastíněn jsa dědič
nou důstojností císaře francouzského, ruského i tureckého. Aby se jim vznešenosti
i dědičností titulu vyrovnal, učinil to, nač pomýšlel již Josef II., a prohlásil se 14.srp
na 1804 za rakouského císaře.Korunovace rakouských císařů nebyla zavedena, ko
nmovaee na království českéi'uherské měly zůstat i nadále nedotčeny. Vskutku padl
na náš stát těžký stín, poněvadž skvělý titul císařský znamenal vzrůst a přitužení
absolutismu. Vídeň si zvykala dívat se na české království jako na pouhou provincii
císařského statu, ač císařský titul byl původně přijat jen pro panovnický rod a ni—
koliv pro stát.
Hned následujícího roku vypukla třetí koaliční válka. Císařskývůdce Mack vpadl
do Bavor a v Ulmu, staré to pevnosti, čekal na příchod Rusů. Leč dříve než Rusové
dorazil tam Napoleon, nic netušícího Macka obklíčil a bez boje donutil, že se 20. října
vzdal s 23.000 vojska, lS generály a 60 děly. Škody utrpěné současně na různých
jiných místech pohromu ulmskou ještě převyšovaly, takže z rakouské armády zbyly
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jen trosky. Kutuzov, jenž stal již s Rusy nad Innem, dal se na zpáteční pochod.
Napoleon stíhal zbylé oddíly rakouské armády a 13. listopadu slavil vjezd do Vídně.
Nyní se hnala válečná.vichřice na tichou Moravu, jež byla skoro celé.zaplavena voj
sky tří císařů a vyssévéna stejně od přátel i nepřátel. Opatrný Kutuzov zaujal Vý
hodné postavení u Olomouce. Mladí důstojníci v okolí carové však prahli po váleč
ných vavřínech a nechtěli na nich dopřát podílu arcivévodovi Karlovi, jenž se vracel
z Italie. Snadno přemluvili rovněž mladého a stejně nezkušeného Alexandra I., že
dal rozkaz vyhledat nepňtele a utkat se s ním co nejdříve bojem. Dlouho jej hledat
nemusili.

Napoleon se 20. listopadu usadil v Brně; na zprávu, že se nepřítel blíží, táhl mu vstříc a rozesta
vil 1.prosince své voje od severu na jih na pravém břehu Říčky neboli Zlatého potoka přesosady
Šlapanice, J iřikov1ce,Puntovice, Sokolnice k Telnioi. Vojsko spojené stalo v témže směru na le
vém břehu Říčky, středem jeho postavení byla planina Pratecké. Síly na obou stranách byly
stejné, asi po 85.000 mužů. Plán spojenců byl překazit Napoleonovi spojení s Vídní, obejít jeho
pravé křídlo,shrnout jeho řady z jihu na sever a stíhat' jej přesČechy do Němec.Lečfrancoumký
císař,nedostižný mistr válečného umění, tento jejich plen vytušil a připadl ihned na způsob, jak
jim jej důkladně zkřížit. Večer 1. prosince si vyšel na obhlídku po řadách svých bojovníků. Vojé
cí však jej brzy poznali a zapálivše věchýtky ze stébel &větviček, provázeli jej s těmito pochod.
němi do jeho stanu, domlouvajícc mu, aby se nevystavoval střelám, nechť je zpozadí řídí jen oči—
ma, oni že mu k zítřejšímu výročí korunovace přinesoudarem ruské prapory a děla. On jim zase
sliboval ětědrou odměnu z válečné náhrady. V noci přešliFrancouzové přesZlatý potok a o 4. ho
dině rano byl již Napoleon u předních stráží, naslouchaje v mlze dupotu ln'oků a rachotu vozů,
a ze směru hluku správně soudil, že se nepřítel pohybuje k jihu.
Na jihu došlo nejdříve k urputnému boji útokem spojenců na Telnici a Sokolnice. z nichž byli
Francouzové opětně vypuzeni; leč rozhodující rána padla jinde. Maršálovástali na koních kolem
Napoleona, hořícenedočkavostí po boji. Císařje však zdržoval, až nepřítel svou chybu dokona.
Povel k boji byl dán teprv po 9. hodině, když se zvedl vítr, jenž rozehnal těžké mlhy, kryjící bo
jiště i bojovníky, a nad Slavkovem vzešlozimní slunce, velebné a rudé. Tehdy již bylo postavení
spojenců na Pratecké planině odchodem četných oddílů značně oslabeno a oni k největšímu zdě
šení spatřili nepřítele na dostřel blízko, kdežto jejich plán byl zosnován na mylném předpokladě,
ženepřítel je někde u Brna, několikhodin daleko. Vtom již se hnali Francouzové po svahu vzhů
ru na planinu, jež byla klíčemruského postavení. Tento útok v bok spojenecké armádě za jejího
pochodu působil dojmem ohromujícím. Kutuzov, raněný do tváře, ihned se zastavil a velel hnát
zpět na osudnou planinu. Francouzové však již její svahy ztekli. Rusové a Rakušané se obořili
na vetřelce bodakem, Francouzové však namíříli na ně své, i ukořistěna děla a smetli vše, co se
jim postavilo na odpor. Všechny pokusy spojenců o znovudobytí svého středu ztroskotaly. Po
dvouhodinném krutém boji stali seFrancouzové pány návrší a hlavní síla spojenců byla obrácena
na útěk k Slavkov'u. Děla spojenců uvízla v blátě a padla do nikon stíhajíoích je vítězů, kteří
z nich vysílali salvy za prchajícím nepřítelem. Dobytlm Pratecké planiny byl ěik spojenců roz
říznut jako had na dvě části, přestalo jednotné velení, oba císařovéi Kutuzov byli stržení prou.
dem prchajících.
Též kolísající boj na severním křídle skončil ústupem Lichtenštejna k Nov. Rousínovu. Proti
jižnímu křídlu, jež nejdřív započaloboj uTelnice a Sokolnio,vypravil se Napoleon s Pratecké vý
šiny a vpadl mu neočekávaně v týl. Za krutého boje byly některé sbory zehnény na zamrzlý
rybník u Začan, led se místy pod tíhou prchajících prolomil a některé oddíly utonuly. Porážka
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spojenců byla dokonalá.&škody velké. Měli 15.000padlých &raněných, 20.000mužů jejich vojska
bylo zajato a 180děl, to jest dvě třetiny těžké střelby. padlo do rukou vítězových. Francouzové
udávají 800 padlých a 6.000 raněných. Stíhaní Rusové se zastavili až v Haliči na Slovensku.
Napoleon přeložil 3. prosince svůj stan do kounickěho zámku ve Slavkově a podle Slavkova na
zval dobyté vítězství, jež dosud Pařížanům připomíná most, podle památného bojiště pojmeno
vaný. Napoleon sám často vzpomínal na „Slavkovskáslunko“, zvláště za trudných dnů na konci
života, kdy vrtkavé štěstěna od něho již odvrátila tvař. Vojáci však nazvali boj „bitvou tří císa
řů“. Čtvrtého prosince navštívil císař František Napoleona u Spáleného mlýna poblíž Žarošic &
umluvil s ním příměří.

Mírem, ujednaným 26. prosince 1805v Bratislavě, vzdal se císařBenátska, Dalmacie,
M1 5 venkovskými zeměmia zaplatil 90 milionů franků válečnénáhrady. Mimoto
vymáhal tvrdý vítěz na městech velké výpalné. Brno bylo přeplněnoraněnými &za
jatými. Rusové, ubytovaní v kostelích, ústavech a na Špilberku, spouštěli z oken
přílbice prosíce o pokrm k ukojení hladu.
R.. 1806 byl založen „rýnský spolek“, 16 knížat se zřeklo příslušnosti k německé říši
a vstoupilo ve vasalský poměr k mocnému císařifrancouzskému. Když pak Napoleon
prohlásil, že německé říše neuznává„ vzdal se František 6. srpna titulu „římsko-ně
meckého císaře“, prohlásiv i sám tuto hodnost za odumřelou &vyhaslou. Tak se roz
padla říše Karlem Velikým r. 800 založená., k níž i český stát svým způsobem na
ležel. Tím skončila i kurfiřtská. hodnost českého krále.
Úspěšný boj španělského národa proti bezměmé panovačnosti Napoleonově poučil
císaře, že je třeba nejen vyzbrojit četné vojsko, ale probudit v něm i sebevědomí,
národní hrdost a hlubokou nenávist proti rušiteli obecného míru. Četnými provola—
ními bylo buzeno i v podunajských národech rakousko-německé a dynastické vlas
tenectví. Branci z několika farností docházeli v neděle a ve svátky do města cvičit
se ve zbrani, byla zřízena domobrana, jako záloha řadového vojska. Celkem bylo
vycvičena půl milionu mužů. Celá.říše se podobala vojenskému táboru a. dech vá.
íečného nadšení vanul všemi zeměmi. Císařvšak zůstal přes velké přípravy osamo
cen. V Němcích vládlo hrobové ticho &císařovo pathetické vyzývání soukmenovoů
k národnímu boji zůstalo hlasem volajícího na poušti. Proti carovi, spojenci fran
couzskému, musilo být vysláno vojsko do Haliče, ač k boji nedošlo, a část branných
sil byla upoutána na italské bojiště.
S hlavní. mocí vtrhl v dubnu arcikníže Karel do Bavor, byl však v několikadenním
boji donucen k ústupu. Napoleon opět slavně vjel do císařské residence a mysljl na.
úplné rozdělení Rakouska. Vyzval uherské stavy, aby si zvolili jiného krale; leč Ma—
ďaři zůstali věrni Lotrinkům. Též stavové čeští byli jen utvrzeni ve věrnosti k téže
dynastii, když slyšeli, že chce Čechy připojit k Bavorsku, anebo alespoň zalabskou
častí Čech odměnit krále saského. Když se přepravil po prvé přesDunaj, byl u Aspern
&Esslingen od arcivévody sevřen &v dvoudenním boji (21. a. 22. května) donucen
vrátit se s velikou škodou na. pravý břeh. Když však k sobě stáhl posily, přešel za
bouřlivé noci po šesti mostech veletok znovu, zatlačil arcivévodu k Wagramu, kdež
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mu připravil 5. a 6. července rozhodnou porážku. Mírem vídeňským postoupil císař
bezohlednému vítězi Salcbursko, illyrské provincie, Západní Halič a zaplatil 75 mi
lionů franků.
R. 1810 se stal císař Napoleonovým tchánem, dav mu za choť nejstarší dceru Marii
Luisu, což mu nebránilo spojit se r. 1813s carem ruským a králem pruským k záhubě
svého zetě. Ba jeho poddaný, Karel Schwarzenberk, byl pověřen vrchním velením
nad veškerým vojskem a Jan Radecký z Třebnic u Sedlčan byl náčelníkem generál
ního štábu. Spojenci se nejprve obořih'na Napoleonovy maršály a připravili jim řadu
porážek; tak byl na př. sbor Vandamův 29. srpna poražen u Chlumce v sev. Čechách
a vůdce sám zajat. Tři pomníky, ruský, rakouský a pruský, dosud označují místo
památné bitvy. Oslabený Napoleon byl pak v třídenní bitvě u Lipska (16.-18.října)
přesilousevřena poražen tak, že z velké armády odvedl za Rýn jen nepatrné trosky.
Roviny u Lipska se staly hrobem jeho světové říše.Na památku tohoto vítězství byl
v Brně na Františkově postaven 20 m vysoký obelisk.
Na vídeňském kongresu se císař navždy vzdal Belgie, venkovských zemí a Západní
Haliče. Zato nabyl Salcburska, Benátska a Dalmácie, takže rakouská říševyšla z na
poleonských válek scelenější a soustředěnější, zaujala dominující postavení na Adrii
a v Italii, kde jí z dřívějších dob náleželo Milánsko a Toskánsko. Císařství německé
obnoveno nebylo, země české a alpské se staly členy „německého spolku“.
R. 1811 byl vydán občanský zákoník, jenž zaváděl jednotné občanství v zemích
předlitavských. Veřejný život byl podroben přísnému dozoru policejnímu, tisk pod
léhal censuře, bez úředního dovolení tehdy nikdo „nehnul am“rukou ani nohou“.
Kníže Metternich byl hlavním odpůrcem hnutí národního i konstitučního dobřevěda,
že tyto síly hrozí rozleptat Rakousko, národnostně tak složité. Roku 1821 vtrhly
rakouské sbory do Neapolska a r. 1822 do Piemontu a udusily tam vzpoury, mí
řící k sjednocení Italie, a přední vlastenci byli uvězněni na Špilberku. Když osob—
ní lékař jednou císaře těšil, že nemoc, jíž byl postižen, při jeho tělesné „konsti
tuci“ není nebezpečná, vznikla z toho mrzutost a císař užívání toho slova přísně
zapověděl.
Těžká krise dolehla na státní finance. Z chrámů, klášterů, měšťanských domů i zám—
ků putovaly zvlášť po nešťastné válce r. 1809 zlaté a stříbrné skvosty do tavíren,
získaný z nich drahý kov byl odvážen do Francie jako válečná náhrada. Vše, co se
třpytilo a skvěle, bylo z rakouských zemí téměř vymeteno. Církevní poklady byly
dvakrát pleněny, za Josefa II. a za válek napoleonských. Jen místy byly zachrá
něny umělá monstrance nebo drahocenný kalich, jež se chovají jako vzácná památka
klenotnického umění ze 17. a 18. století. Kanovník Palas zachránil usilovnou při
mluvou stříbrný náhrobek sv. Jana. Za hřivnu stříbra platil stát místo 400-500zl.
jen 70 zl. 40 kr. v bankocetlíoh. Mince, pokud jaké byly, zmizely z oběhu a kolovaly
jen peníze papírové nebo bankocetle, jichž byla vydána miliarda. Státní dodavatelé
zbohatli a vrhali se na spekulace. Nejraději ukládali zisky v nemovitostech, kupu-'
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jíce panství, jež šla z ruky do ruky, až stát nařízeními plebejským zbohatlíkům ku—
pování šlechtických zboží omezil.
R. 1811 prohlásil stát úpadek neboli banla-ot. Bankocetle byly staženy &.za 5000
bankocetlí bylo dáváno jen 1000šajnů (Einlósungsscheine) Třídy odkázané na pev
ný plat upadly v bídu &.zoufalství. Nejeden z toho zešílel. Ale ani šajny se nevyrov
naly mincím stříbmým &,teprve v polovici 19. století se kupní cena obojích peněz
vyrovnala. Sedláci však platili po celou tu dobu své poplatky vrchnostem šajny,
takže měli z íinančního otřesu trvalou výhodu. Bujná chasa v bohatších krajích, na
př. na Žatecku, si zapalovala o trhu a na zábavách bankocetlemi dýmky.
Mnoho se stalo za císařeFrantiška pro hospodářské i osvětové povznesení zemí. V Če
chách si velkých zásluh o to získal nejvyšší purkrabí Karel Chotek. Síť silnic, jež
r. 1800 měřila 75 mil, vzrostla za jeho úřadování (r. 1833) na 435 milan) Komuni
kaci usnadnily poštovní dostavníky. R. 1827byla z Čes. Budějovic do Lince zřízena
železnice. Kolejnice byly kladeny na podélné trámy a vozy byly taženy koňmi. Po
dobná dráha byla (1846)dobudována z Bratislavy do Trnavy. Od Mělníka dolů po
Labi byla zavedena paroplavba. Tehdy Chrudiman Josef Ressel vynalezl lodní šroub.

Přesválečnépohromy a germanisačníútlak spěla u nás věda a národní literatura velkými kroky
vpřed, čorpajíc mocné podněty z romantismu, jenž na rozdíl od suchopárného osvícenství kladl
důraz na opojení citové a, výbuchy vášní, připisoval každému národu vlastní svéráz a osobité
sklony, jež se projevily v dějinném jeho životě. Nejvíce byl tímto duchem uchvácen J cmKollár,
nadšený pěvec Slávy dcery (1824)&zanícený hlasatel slovanské vzájemnosti. Péčí hr. Kašpara
Šternberka a jeho přátel bylo založenor. 1818Museum, jež bylo od příznivcůobdařena bohatými
sbírkami. R. 1800bylo umístěno v nové budově poblíž bývalé Koňské brány. V Brně bylo zalo
ženo Františkovo, nyní zemské. Fr. Palacký řídil Časopis českého musea; jeho Dějiny národa
českého (1848), Slovanské starožitnosti Josefa Šafaříka (1837), Dějiny české literatury (1825)
a Slovník česko-německý (1835) Josefa Jungmanna, Růže stolisté (1840)Fr. čelakovského,jsou
velká literární díla této doby. Nejen od Němců, ale i od Čechů, vyšlých z německých gymnasii,
byly u nás pilně čteny německé knihy. K vydávání českých knih byla r. 1831založena „Matice
česká'ť
Roku 1806založili stavové v Praze polytechnický ústav, již r. 1804tam byla zřízenaprvní troj
tí'ídní reálka, na gymnasiích bylo (r. 1816) dovoleno vyučovat několik hodin týdně češtině.
R. 1800byla v Praze založena Akademie výtvarných umění, proměněna r. 1887v Akademii ma.
lířskou, r. 1810 byla zřízena hudební konservatoř.
Josefinská germanisace, romantismus &francouzská revoluce probudily i v maďarském národě
moderní nacionalismus, t. j. nadšení pro vlastní řeč, literaturu, dějiny, kroj. R. 1791 byla sně
movním usnesean odstraněna němčinajako úřednířeč;brzy však přešelsněm od obrany k úto
ku. Jen krátce byla ještě trpěna jako úřednířečlatina. R. 1830volali maďarští delegáti na sněmě
v Bratislavě: „My jsme jediný národ celé Evropy, který nesmí mluvit a psát mateřštinou bez
dovolení vlády." Odpůrci jim odpovídali: „Také není žádného národa v Evropě, který by měl
čtyři nebo pět mateřštin jako -vy.“'") Ale opětovnými zákony z r. 1836, 1840a. 1844 byla pový
šena na jedinou úřednířečv uherském království maďarština. Ostatním jazykům, jimiž mluvila
polovice obývatelstva, byl vyhlášen vyhlazující boj; měly úplně oněmět a odumřít.
Síly a vlivy, jimiž byli probouzení národové v střední a jihovýchodní Evropě, naěly živnou půdu
ina Slovensku. Již od konce 17.století tam pronikaly stopy domácích nářečí,hlavně do katolic

393

Doprava.

Pokrok vždy
a literatury.

Školy.

Národnottní
Bmnm
v Uhrách.

Stima!
ulovena-ina.



Odluka
katolíků.

Odluka
museum.

Korunovace

1836.

kých lmih, tištěných v Trnavě. Bratislavský kanoka J oselBaiza (T 1836)vydal několik folian
tů. psaných slovenštinou. Antonín Bemolák vydal r. 1790 ještě jako theolog dílo Grammatica
slavíca - soustavnou slovenskou mluvnici, jíž upravil trnavské nářečína samostatnou spisovnou
řeč.Eatoličtí spisovatelé upustili od češtiny a psali slovensky. Hlavním Bernolákovým dílem je
šestisvazkový Slowár (1825-7). R. 1792 založil v Tmavě „Učené tovaryšstvo“ na šíření sloven
ských knih. Nejčilejším lidovým spisovatelem Bemolákovy školy byl farář Jiří Fándli (1'1810).
štědrým mecenášem ostřihomský kanovník Jiřž Palkovič (1'1836), též literárně činný. Na nebi
nově založené slovenské literatury vzešla i hvězda nevšedního lesku. Byl to Jan Hollý, farář
v Madunioích (T 1849), pěvec plný inspirace &básnického posvěcení, klasik slovenského jazyka.
Plynnými verši v několika hrdinských epcpejích (Svatopluk. Cyrillo-Metcdiada. Sláv) opěvuje
šerý pravěk našeho národa.
Slovenští evangelíci si tehdy vymohli zřízenístolic českéřečia literatury na lyceu bratislavském
(1803) a štiavnickém. Ale již po 50 letech též oni upustili od češtiny a začali psát slovensky.
budem Štúr, profesor češtiny na bratislavském lyceu, Michal Hodža, farář v Lipt. Sv. Mikuláši
a Jos. Hurbcn, farář v Hlbokém u Myjavy. přední spisovatelé té doby, usnesli se r. 1843v Hlbo.
kém, že budou probouzet národ k duševnímu životu řečíslovenskou. Zvolili nářečístředoslovén
ské. od trnavského nevalné odlišné. Působily i okolnosti politické. Mělobýt získáno pro národní
věc i slovenské zemanstvo &bylo třeba čelit výtce se strany Maďarů, že Slováci jsou spo
jeni s Čechy, zahraničními odpůrci Maďarů. Bemolákova mluvnice byla poněkud doplněna
a obě slovenské strany se spojily pod praporem společné spisovné řeči k boji o své bytí a
nebytí.'")

R.. 1835 zemřel první rakouský císař.Jeho vnuk, Napoleon II., vévoda záhupský,
zemřelv Schónbruně již 1832.Stavové čeští uctili památku císařovu vybudováním
nábřeží na Starém Městě pražském, jež je nyní přezváno Masarykovým, a ozdo
bili je složitým gotickým pomníkem. Císařova podoba byla z něho po převratě od
strančna.

FERDINAND 7. (1835-1848)

Ferdinand V., zvaný pro svou dobrosrdečnost Dobrotivý, ujal se vlády po svém otci
jako 42letý muž. Byl však slabomyslný a místo něho vládla aroiknížata, tvořící státní
konferenci,a všemocný ministr Metternich. Na uherského krále byl korunován v Bra
tislavě již 28. září r. 1830. Obvyklý korunovační dar 50 tisíc dukátů věnoval na pod—

" poru chudých obcí v Uhrách a na dotaci akademie v Pešti, již založil Štěpán Széche—
nyi na povznesení maďarské řečia literatury. Dne 7. září r. 1836byl Ferdinand koru—
nován na českéhokrále. Praha jako by tušila, že pořádá poslední slavnost tohoto dru
hu, odčla se v slavnostní háv a též panstvo, oděné v bílé kalhoty, v červené fraky se
stříbřitými límci &dvourohé klobouky, Závodilov nádheře. Nejvyšší purkrabí Rudolf
Chotek vítal 1. záříFerdinanda na hradě česky a král touže' řečíoslovil stavy. Navští—
vil též český kus v Stavovském divadle. Poslední korunovace se neminula bez ruši
vých příhod.Když pražští řezníciv starobylém kroji a se sekyrami na ramenou táhli
podle dávných privilegií z dob Jana Lucemburského přímo do hradu, zastavili jim
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huláni wstu a zaháněli je; řeznícise však nedali. Strhla se půtka a na obou stranách
bylo několik padlých a raněných. Trapná událost byla pečlivětajena, aby nekalila
radostné nálady. Z královské lóže se díval na korunovační obřady Karel X., revolucí
r. 1830z Francie vyhnaný, byl thomen i ln'ál saský BedřichAugust II. Krále koru
noval arcibiskup Skarbek. Rada pánů byla pasována na svatováclavské rytíře, lečsa
mí úředníci, žádný český literát, ani Jungmann ani jiný zasloužilý pracovník. Dva
náctého září byla korunována Maria Anna z rodu sardinského. Též korunovační dar
českých stavů věnoval král na dobročinné a veřejné účely v zemi a udělil amnestii
italským politickým proviniloům.
Vrcholem slavnosti bylo hoštění lidu na Špitálském poli u invalidovny 14. září. Za
hlučných muzik tančily se různé tance, očím skýtala pastvu loutková divadla, pro
vazolezci a kejklíři, mládež jezdila na kolotočích a houpala se na houpačkách. Od
Prašné brány až k invalidovně stála dlouhá řada stolů s poháry plnými piva, a každý
mohl pít co hrdlo ráčilo. U invalidovny byly pečeny husy a každou chvíli jich pět
nebo šest vylétlo nad hlavy hustého davu, byly však ještě ve vzduchu od zdvižených
rukou rozsápány a pak snčdeny. Přesto skončila krásná slavnost ostudnč. Traktéři a
nájemci si dali vše dobřezaplatit, sami však byli nepoctiví a rozdávali chléb a uzeni
ny špatné. Šizený lid se proto rozzlobil, hnal na jejich sklady útokem, pivo ze sudů
vypustil a zásoby rozebral. Tekla i krev a mnozí byli zatčením)

Nejvyšší purkrabí Chotek byl velký příznivec věd a umění. Nedaleko Kutné Hory zbudoval
v empírovém či klasicistiokém slohu zámek Kačinu. Význačnšjší stavby v tomto chladném &
ztmulém slohu u nás zbudované jsou: průčelí strahovské knihovny. celnice proti Prašné bráně.
Platejs, farní chrám ve Slavkově, evangelický kostel v Levoči (1837),Primasův palác v Bratisla
vě a jiné (viz obr. 76, 77).
Horlivý purkrabí založilsady, označenéjeho jménem. a nařídil (r. 1836).aby přiměstských a far
ních úřadeeh byly vedeny pamětní knihy. Když viděl, kterak o pašijovýeh dnech pražský lid
houfně navštěvuje vrch Petřín, dal tom pořídit křížovoucestu nákladem duchovenstva, pánů a
města Prahy. Obrazy na zastaveních jsou freska podle předlohFiihrichovýeh. R. 1840byl v Pra
ze od vlastenců pořádán v Konviktském sale první český ples, což byla v zněmčilém městě vý
značná událost. Elásalat se tam třetina obyvatelstva k národnosti české,dvě třetiny k německé!

Za Ferdinandovy vlády se začaly (1836) stavět železnice pro lokomotivní dopravu.
Prvá trať vycházela z Vídně přes Přerov do Bohumína, majíc namířeno do Haliče.
První pravidelné železniční spojení bylo zavedeno mezi Vídní a Brnem r. 1839. Do
Prahy přijel první vlak od Olomouce 20. srpna r. 1845za zvuku hudby, hlaholu zvo
nů a hřímání děl. Na trati z Marchegu do Bratislavy byla zahájena doprava r. 1848.
Byla to novota dalekosáhlé. Lidé se jali o závod pobíjet zemi železnými obručemi
a nejvzdálenější národové se rychlou jízdou sblížili. Celý život nabýval netušeného
spádu. Od roku 1846 byly stavěny linie telegrafní. Sedláci, kteří chtěli, mohli se
vykoupit z roboty; ti však čekali v jisté předtuše, že co nevidět budou osvobozeni
zadarmo.
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Únorové,revoluce v Pařížinaplnila velkou část Evropy revoluční horečkou. Hnutí to se
valilo jako lavina světem, drtíc všude tvrze absolutní moci. Rakousko pak, hlavní
bašta despocie, bylo bouří tou otřeseno do základů a bez cizí pomoci by se bylo roz
padlo. Když byla ve Vídni 13. březnanesena do hradu petice o zavedení konstitučních
svobod, došlo k srážce s vojskem; 17 lidí bylo zabito a více ještě raněno. Metternich,
sloup absolutismu, byl téhož dne propuštěn a jen stěží unikl před rozzuřeným davem
do Anglie. Dne 15. března slíbil císař konstitucí, o níž se hodlal poradit se zástupci
zemských sněmů. Mezitím se tvořila národní garda, to jest studenti, dělníci a měšťa
né sestavovali ozbrojené setniny k udržování pořádku.
V Bratislavě právě zasedal uherský sněm, první, jenž byl 17.září 1847svolán místo la
tinského maďarským vyhlášením. CísařFerdinand jej 7. listopadu zahájil rovněž ma.
ďarskou řečí.Mezičlenydolní sněmovny zaujal místo Ludvík Košut, zvolený za město
Pešť prostředky, jimiž se maďarské volby staly příslovečnými.215)Pocházel z Košut
v Turčanské stolici ze slovenské zemanské rodiny. Prvního vzdělaní se mu dostalo
v jazyce slovenském. Ale jako skoro všechno zemanstvo, t. j. drobná) šlechta, tak
i Košut se odcizil svému kmeni a svou hřivnu postavil eelc do služeb národa maďar
ského. Košut byl úchvatný řečník,geniální publicista, neúnavný organisator a ne
ohrožený bojovník, předurčený za hrdinu revoluční doby. Hlučná. a skvělá.deputace
o 270 členech, výkvětu maďarského naroda, s palatinem arcivévodou Štěpánem v ěe
le, přijela 15. března do Vídně žádat o vlastní ministerstvo odpovědné uherskému
sněmu. Císařvše ukvapeně povolil, i ministerstvo války a financí, zapomnělo se však
na rozdělení rakouského státního dluhu. Předsedou ministerstva se stal Ludvík Ba
thyany, ve správu íinancí se uvázal sam Košut.
S překotným chvatem se však usnášel sněm o nových zákonech, jimiž byla stará. feu—
dalní ústava pochována a zemi dano zřízenímoderní. Z 31 zákonů byly nejdůležitější
o zrušení poddanství, roboty, patrimoniálních soudů, šlechtických výsad, o zavedení
všeobecné berní povinnosti a státním jazyku; jen kdo uměl maďarsky, mohl býti vo
len za poslance. Dne 11. dubna 1848 císař zakončil opět maďarskou řečíposlední pa
mátný sněm, jenž zasedal v Bratislavě, a jeho usnesení schválil. Po třech dnech ví
tala s velkým nadšením novou vládu Pešť, budoucně trvalé její sídlo. Toto přenesení
vlády do středu země a její oddělení od rakouských hranie znamenalo i ochabnutí
vídeňského vlivu na uherské záležitosti.

. V této době bylo v Uhrách asi 200 magnatských rodů (13 knížecích, 100 hraběcích,
' 86 baronských). Nižších šlechticů byl milion; měšťanů 1,800.000,poddaných sedlá

ků 12 milionům)
Ve Vídni byl současněpověřensestavením ministerstva svob. pán Pillersdorf, kancléř

- spojené kanceláře česko-rakouské &ten vydal 25. dubna první ústavu rakouského cí
_ sařství, k němuž nebyly počítány země uherské ani italské, zato české země v něm
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byly zahrnuty jako pouhé provincie. Tím byla po prvé úředněpopřena svéprávnost
české koruny, smutný to následek centralistické politiky za posledního století.
V Praze byla svolána 11. března a pak 29. března do sálu svatováclavských lázní na
Novém Městěschůze lidu obojí národnosti, a na ní bylo usneseno podati císaři petici,
jež obsahovala 14požadavků. Bylo žádáno předevšímo rovnoprávnost češtiny s něm
činou ve škole i v úřadech, o společný sněm zemí koruny české, v němž by byl za
stoupen i lid, o zrušení roboty, svobodu tisku atd. Petici podepsaloi 60šlechticům)
V druhé petici byly žádosti vypjaty výše a žádáno o odpovědné ministerstvo pro
vnitřní české záležitosti. Arcibiskup Schrenk sloužil ráno 19. března za asistence ně
kolika kanovníků na Svatováclavském náměstí před sochou zemského dědicemši sva
tou, jíž se zúčastnily velké zástupy lidu. Po bohoslužbách požehnal lid, petici i depu
taci, jež byla za zpěvu „HOSpodine,pomiluj ny“ a.„Svatý Václave“ provázena k ná
draží. Skládala se z 25 členů a vedl ji hostinský Fastr. Nebyl v ní žádný šlechtic; byli
v ní sice někteří členové university, ale žádný vynikající literát. Čeští páni, kteří prá—
vě dleli ve Vídni, přidali se k pražské petici s podobnou žádostí. Kabinetním listem
z 8. dubna císařuzákom'l rovnoprávnost obou zemských jazyků, povolil zřízeníodpo
vědných nejvyšších úřadů pro české království a zákonodárný sněm; spojení zemí
koruny české zatím odložil, poněvadž sněm moravský se proti správnímu sjednocení
zemí českých vzpíral. Tím byl položen základ k zvláštní ústavě české. V Praze mezi
tím vznikla národní garda. Měšťanéa akademici v malebných uniformách utvořili ně—
kolik setnin, vojenská správa jim vydala čtyři tisíce pušek a „národní výbor“, jehož
předními členy byli Palacký, Dr Brauner, hr. Vojtěch Deym a Fr. Lad. Rieger, činil
přípravy k českému sněmu.
V Němcích mezitím procitlo silné hnutí, usilující o přetvořeníněmeckého spolku v ně
mecké císařství. Do Frankfurtu byl svolán bez ohledu na. knížata parlament, jehož
úkolem bylo vypracovat pro budoucí císařstvípříhodnou ústavu. K předběžným pra.
cím byl volán i Čech Palacký, poněvadž nejen alpské, ale též české země patřily k ně
meckému spolku. Palacký poslal do Frankfurtu 11. dubna r. 1848památnou odpo
věď, ve které nejprv děkoval za důvěru mu věnovanou, pozvání však co nejrozhod
něji odmítl, a to jak jménem svým, tak jménem celého národa. Pravil, že jako Čech
a Slovan do Frankfurtu jít nemůže. Buď prý by tam musil jen přitakávat k tomu,
o čem se budou usnášet, v tom však mu brání jeho upřímnost a otevřenost. Anebo by
musil jejich záměrům hlasitě odporovat, k tomu že není dosti bezohledný. Spojení
české země s německou říšíbyl prý jen svazek panovníka s panovníkem, nikoliv ná
roda s národem. Jejich záměry míří mimoto k oslabení nebo zničení Rakouska, on
však pokládá zachování podunajské říšepro směs drobných národů, v Podunají sídlí
cích, za velmi nutné. „Kdyby rakouského státu nebylo, musili bychom se v interesu
Evropy, ba humanity samé přičinit, aby se utvořil“ Havlíček zesměšnil pozvání do
Frankfurtu známým popěvkem „Šušclka nám píše až z nčmcckó říše“, jenž se brzy

-ozýval po celé zemím) Oba mužové promluvili národu ze srdce. Schuselka byl ně
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mecký publicista, pocházel z Českých Budějovic, byl však usedlý ve Vídni. Ve
Frankfurtč zastupoval vídeňskou universitu a volal tam velmi horlivě Čechy. Vláda
vídeňská, povolujío všcněmcckémuhnutí, volby do Frankfurtu vypsala. Alpští i čeští
Němci volili s velkým nadšením, Čechové a Slovinci se voleb zdrželi.
Další odpovědíFrankfurtu bylo svolání slovanského sjezdu do Prahy koncem května.
Sešlose 340hostí ze všech rakouských zemí. Vídeňská vláda mu nebránila, poněvadž
stál na stanovisku austroslavismu, Palackým shora vysloveném; zato Němci a Ma
ďaři naň sočili,poněvadž se Slované domáhali rovnoprávnost-i. Sjezd byl zahájen jeho
starostou Palackým, Šafařík pronesl nejvzrušenější řeč,namířenou proti maďarské
mu a německému útisku. Tužby slovenského lidu tlumočili Hurban a Hodža. Sjezd
se vyslovil pro přetvořeníRakouska ve spolek rovnoprávných národů a protestoval
proti utlačování Slovanů v Prusku, Polsku, Uhrách a Turecku. Rokování se střídalo
se slavnostmi. V neděli 4. června sloužil protopresbyter Stamatovič před sochou sv.
Václava na Svatováclavském náměstí služby Boží staroslovanským jazykem podle
pravoslavného obřadu, za účasti celéhosjezdu v národních krojích a za velkého shluku
lidu. V Praze se hnulo pod tenkou vrstvou němcckéhonátěru národní svědomí; ale
spoň po několik dní se cítila městem českým, slovanským.
Sjezd skončil bouřlivě. Nálada v Praze byla přítomností tolika hostí neobyčejně po—
vznesené.. Se všech stran docházely zprávy o bojích a barikádách, a tu se vyskytli
i v Praze splašení lidé, kteří myslili, že násilím dosáhnou více než rozvážní mužové
zákonitou cestou. Ovzduší bylo nabité jako před bouří.Maršálek Radecký byl nucen
opustit s posádkou Milán, podmaršálek Zichy Benátky, Karel Albert, sardinský král,
zaplavil svým vojskem celéLombardsko. Bylo hlášeno povstání v Krakově, ve Vídni,
Srbové, Chorvati &Rumuni povstávali proti násilné vládě maďarské. V Praze bylo
velké napětí mezi obyvatelstvem &posádkou, asi 17.000 mužů silnou, jejímž velite
lem byl kníže Alfred Windischgratz, hrdý aristokrat, pán na Štělměa Tachově, bydlí
cí v generálním velitelství na.rohu Celetné ulice a Ovocného trhu poblíž Prašné brány.
Městem procházely silné hlídky, vůči nimž dával lid najevo svou-nelibost pískáním
a syčením.
Podněcovatelé dali v svatodušní pondělí sloužit na Svatováclavském náměstí před
světcovou sochou od Jana Arnolda, velkého příznivce studující mládeže mši, k níž
se dostavilo mnoho ozbrojeného studentstva i lidu. Slavnost byla přehlídkou bran
ných sil. Přítomní si přísahali, že budou stát všichni za jednoho a jeden za všechny.
Byl zapěn hymnus k sv. Václavu a Hej Slované a dav se rozcházel. Tu někdo v zástu
pu zavolal: „Okolo Windischgrětzel“ Ze zástupu prý bylo proti budově generálního
velitelství hroženo pěstmi a voláno i „pereatl“ Veliteli snad měla být připravena ko
covina. Tu vyrazily z budovy generálního velitelství i z králodvorských kasáren (na
místě Obecníhodomu) oddíly vojska s nasazenými bodáky a zabraňovaly davu cestu.
Nejméně 50 osob bylo zraněno. Zpráva o krveprolití způsobila v Praze velké pobou
ření. Za čtvrt hodiny byly všechny ulice přepaženy barikádami a studentská mládež
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se na nich chystala hájit ohroženoukonstituci. Byla volána do zbraně i národní garda,
to jest ozbrojené oddíly občanstva, sešla se však v počtu nepatrném a mnozí bázlivcí
se schovali do nejhlubších sklepů. Nejhorlivějšími pomocníky studentů byli dělníci..
K stavbě barikád bylo použito kamení vytrhaného z dlažby, dříví, různého nářadí,
nábytku a obrácených vozů.
Tyto přepážky na Novém Městěbyly po několika hodinách střelby z děl rozmetány a
jejich obhájci rozehnání. Barikádu v Ovocné ulici pomáhali hájit i františkáni od
Panny Marie Sněžné. Středem odboje byla velká budova klementinská, obklopená
barikádami ze školních lavic. Frič, osmnáctiletý právník, vypůjčil si z jízdárny na
Rejdišti krotkého vraníka a projížděje se na něm po nádvořích klementinské tvrze,
dával pěší posádce velitelské rozkazy. Třikrát se pokusilo vojsko proniknout pomocí
dělostřelby Celetnou ulicí do Klementina, ale palbou s barikád &oken bylo nuceno
odtáhnout i s děly. Zemský správce, hr. Lev Thun, českému hnutí příznivý, vydal se
na Staré Město napomínat ke klidu. Frič však dal vysokého hodnostáře zajmout a
střežit v Klementině. Druhého dne přišelPalacký a Šafařík, vzali vznešeného zajatce
pod paždí a vyvedli na svobodu, při čemž jmenovitě Palacký ostře odsuzoval osudné
počínání „nezralých mladíčků“.
Windischgrátz nechtčje mrhat síly bojem v těsných uličkách, učinil v noci před 15.
červnem taktický pohyb. Dal kola děl &kopyta koní ovázat slamou a Poříčskoubra
nou odvedl posádku na levý břehVltavy. Ve čtvrtek pustil s Petřína, Hradčan a Ma
riánské bašty zvláště na Klementinum hrubou střelbu, jež trvala hluboko do noci.
V městě nastalo zděšení; bylo zvoněno na poplach, byly hašeny vznikající požáry,
k nimž bylo pro zatarasení ulic nesnadno se stříkačkami se přiblížit, a ačkoli studenti
mohli na hřímání děl odpovídat jen střílením z pušek, přec právník Votka, později
člen jesuitského řádu, končil v klementinském refektáři svou řečslovy: „Zvítčzit nebo
zemřít!“ V pátek bylo znát na obhájcích klementinské tvrze skleslost myslí. K bojov
níkům se dostavili dějepisecTomek a zrazoval je od dalšího boje. K večeru byla za
hájena palba s výšin opětně. Staroměstské mlýny se vzňaly a zářily jako ohromná
pochodeň, jež do krvava zbarvila hladinu řeky; štěstí, že bylo bezvětří.
V sobotu se město vzdalo bez výminek. Barikády byly odklizeny, zbraň odnášena na
radnici, hlavní strůjcové povstání se spasili útěkem, mnozí byli zatčeni a vězněni, &.
nad městem bylo vyhlášeno stanné právo. Celkem bylo postaveno asi 400 barikád,
skoro na všech ulicích Prahy. Na město bylo vypáleno 399 střel a 141 ran na slepo
k nahnáni strachu. Přátel i nepřátel dohromady přišlo o život 400. Byla mezi nimi
i kněžna Windischgrátzová, rozená Schwarcenberková, jež vyhlédla za hluku z okna
generálního velitelství, byla zasažena koulí a klesla mrtva k zemi. Útočník, jehož ne
bylo možno zjistit, měl snad namířeno na jejího manžela. Havlíček volal zvláštním
letákem český venkov Praze na pomoc. V zemi nastalo nemalé rozechvění. Z mno
hých míst se daly na pochod ozbrojené oddíly na pomoc hlavnímu městu, ale jen
200 Kolínských dorazilo k cíli. Ostatní sbory cestou vůčihledě slábly jak říčky v pí—
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sečné poušti. Kolínšti pomáhali sta-věta hájit barikády, ale zle zato pykali. Na zpá
teční cestě byl vlak, jímž se vraceli, v Běchovicích vojskem přepaden a někteří z nich
pobiti, jiní zraněni.
Svatodušní bouře, nikterak nebezpečné, byly vládě vhodnou záminkou k odvolání
učiněných ústupků ze dne 8. dubna. Slovanský sjezd byl rozehnán, národní výbor
rozpuštěn a ústavodárný český sněm zmařen.Chtěl-li národ svých práv hájit, musil
za.hranice svého království - na ústavodárný sněm ve Vídni.
Tam došlo v polovici května k novým pouličním bojům. Radikální strana byla ne
spokojena s oktrojovanou (z milosti danou) ústavou o dvou komorách a omezeným

Údacoddmývolebním právem. Volala po sněmu ústavodárném o jediné komoře, obeslaném na
„ lizz základě všeobecného práva volebního. Dvůr svolil a 17.května tajně ujel do Inšpru
a. ms. ku. Volební řád vydaný 7. června však volební právo značně omezil. Sněm se sešel

10. července. Mezi 383 poslanci bylo 92 sedláků, nejvíc z Haliče, 7 z Čech; šlechticů
jen několik, také z Haliče. Hlavním činem tohoto „selského sněmu“ bylo zrušení ro

Zrušení,boty, uzákoněné 7. září. Návrh podal Jan Kudlich, lékař ze Slezska, 25letý, nejmladší
M""“' člensněmu, Němeca odpůrce Slovanů. Jeho jméno se stalo na čas velmi populárním.

Poddaný se stal plným vlastníkem svého gruntu, byl za nevelkou náhradu zproštěn
všech robot, poplatků a dívek. Vrchnostem byla odňata všechna veřejná.pravomoc,
již jménem státu nad poddanými vykonávaly, a byla přenesena na úřady okresní.
Lid byl pro osvobození již dávno zralý, jho poddanské bylo již dávno shnilé, přesto
nebylo s jeho šíje sňato blahovůlí vlády a.vrchností, nýbrž spadlo s něho za velkého
otřesu revolučního. Zrušení poddanství je největší výtěžek bouřlivého roku 1848.

„DobuannčVe Vídni vzplanuly nové boje, krutější než předtím. Většina poslanců, zastupujících
31.37; rakouské Němce, usilovala o rozpoltění rakouského mocnářství. Západní část měla

podle frankfurtských snah splynout s Německem, východní měla být ponechána.Ma
ďarům. Když ministr Latour vypravoval z Vídně 6. října sbor vojska. do Uher na
zdolání maďarské vzpoury, postavil se tomu na odpor lid, rozeštvaný Košutovými
náhoněími, a v krvavém pouličním boji byl ministr umučen a pověšen na lucerně
uprostřed náměstí „Am Hof“. Většina sněmu se uchýlila do Kroměříže, dvůr se od
stěhoval do Olomouce, Windischgratz &chorvatský ban J elačič oblehli Vídeň, a.když
Jelačič odrazil u Švechat vojenský sbor, vedený od Košuta Vídni na pomoc, bylo
Vídně 31. října dobyto a přední vůdcové potrestáni na hrdle. CísařFerdinand, cítě
se slabým k spravování říšev tak bouřlivé době, vzdal se 2. prosince v Olomouci trů
nu ve prospěch osmnáctiletého synovceFrantiška Josefa a uchýlil se na pražský hrad,
kde žil v úplném soukromí až do r. 1875; pochován byl ve Vídni.

FRANTIŠEK JOSEF I. (1848-1916)

Na prvních listinách je nástupce Ferdinandův podcpsan jako František II. Poněvadž
však toto jméno budilo trpké vzpomínky na policejní, umrtvující absolutismus Met
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ternichův, přijaljméno František Josef I. Jím nastoupil na trůn panovník, jenž vládl
třem generacím a k jehož jménu se pojí předůležité období našich dějin. Nejživějším
citem v něm byla hrdost na starobylý rod a na řadu velkých předků. Říkalo se, že
rakouský císař je první evropský aristokrat. Proti měšťanstvu měl odpor, nemohlť
mu zapomenout kruté revoluce, před níž musil z Vídně prchat. Byl velmi pracovitý,
měl dobrou vůli, těžký úkol však přesahoval jeho duševní schopnosti. V rozhodných
chvílích dával za pravdu straně, která se mu zdála silnější.Nedovedl upravit soužití
svěřených sobě národů na základě spravedlnosti a říše za jeho dlouhé vlády zrála
k rozkladu.
Začátky mladého císaře byly těžké; zděděná říše se rozpadávala. Tři pilíře ji držely
a před hrozícím pádem zachránily: Radecký, Windischgratz a Jelačič. Když Radec
ký opouštěl před vzbouřenci v březnu 1848klikaté a těsně uličky milánské, volal hně
vivě: „Na shledanou!“ U Mantovy vzrostlo jeho vojsko asi na 70.000. Armáda, již
proti němu postavil Karel Albert, byla víc než dvaln'át tak silná a skládala se z po
mocných vojsk všech italských států. Přesto utrpěl král řaduporážek: 6.května 1848
u Sv. Lucie a 25. července 11Custozzy. Když pak uplynulo několikaměsíční příměří,
vpadl Radecký rychle na území sardinské a zasadil králi 22. března 1849 u Mortary
a následujícího dne u Novary tak velkou ranu, že se ihned vzdal trůnu a vojsko se
rozprchlo.m) Jeho nástupce Viktor Emanuel II. se musil spokojit s dřívějšímihrani
cemi a zaplatit 76 milionů franků náhrady.
J osefRadecký,vedle Eugena Savojského nejpopulámčjší rakouský hrdina, narodil se
r. 1766 v Třebnicích na Sedlčansku ze staročeského šlechtického rodu. Studoval
v Brně a na Teresiánu ve Vídeňském Novém Městě. R. 1784 nastoupil jako kadet
vojenskou dráhu, jež byla rychlá a úspěšná. Bojoval proti Turkům, Francouzům a
Italům. R. 1805 byl povýšen na generála, plán bitvy u Lipska byl v podstatě jeho
dílem. R. 1836byl jmenován polním maršálkem. V Italii mu připadl těžký úkol, držet
na uzdě vzdouvajíeí se národní hnutí. Jeho nevelká, ale dobře zřízená armáda byla
tam jedinou oporou rakouské vlády.
Po zdolání revoluce byl 83letému vojevůdci, zešedivělému ve službě pěti císařů, při
praven ve Vídni hotový triumf. Arcikněžna Žofie, císařovamatka, mu políbila ruku,
dávajíc tak najevo vděčnost a důvěru v neodolatelnou sílu jeho ramene. Proslulý
mistr Strauss složil „Pochod Radeckého“, jenž se stal marseillaisou rakouské armá
dy. Vídeň jej jmenovala svým prvním čestným občanem. Při slavnostním defilé voj
.ska stál na pravé straně císaře a řád zlatého rouna byl již 46. vyznamenáním, jež
ozdobilo jeho bohatýrskou hruď.
Skoro do smrti pak spravoval italské provincie jako civilní i vojenský guvernér. Ze
mřel v Miláně 5. ledna r. 1858, ve vysokém věku 92 let, po 72 letech vojenské
služby.
Zúčasth se 17válečných výprav, byl sedmkráte raněn, devět koní bylo pod ním za
střeleno. Pochován je ve Walhalle u Vídně ve Wetzdorfě. Je to jeden z nejvýznač
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nějších vojevůdců, kteří se v našem národě narodili, a který dosáhl nejvyšší vojenské
hodností. Byl malé, ale složité postavy, z očí mu zářila dobrota; od vojáků byl zbož
ňován, a ani nepřátelému nemohli vytýkat, že by se byl poskvmil nějakou krutostí.
Jeho pomník na Menším Městě pražském, ulitý z italských děl, byl po převratě
odstraněn.
Živelní silou propukla revoluce v Uhrách; dravá vlna národního zášti a vyhlazujícího
boje zachvátila celou zemi. Maďaři byli odhodláni přetvořit své království, národ
nostně i ústavně složité, ve stát jazykově i politicky úplně jednolitý. Arpádova mluva
měla znít od Tater až po Adrii a všechna území se měla sklánět před rozkazy vychá
zejícími z budapešťského kapitolu. Ale druzí uherští národové, kteří tvořili většinu
obyvatelstva a měli značnou míru samosprávy (Chorvati, Rumuni a Sasi v Sibiňsku,
Srbové v Báčce), postavili se na obranu svých práv jazykových i politických. Když
jejich oprávněné žádosti byly od Košuta s pohrůžkami zamítnuty, chápali se zbraně.
Vídeňský dvůr litoval, že byl k Maďarům z počátku příliš štědrý; když se tedy po
krátkém kolísání přiklonilna stranu národností nemaďarských, podnikli Maďařizou
falý boj jak proti Vídni, tak proti svým protivníkům domácím.
Též Slováci se přihlásilio svá práva a stal se i pokus hájit jich zbraní. Dne 10.května
se shromáždili ve Sv. Mikuláši delegáti z celého Slovenska. Hurban tam šel z Elbo
kého se šavlí po boku a se slovenskou kokardou. Cestou v osadách poučoval lid o jeho
právech. Usnesli se na těchto požadavcích: aby byl povolen slovenský sněm, aby byly
zřízenyslovenské školy, slovenština zavedena do úřadů a aby byla lidu vrácena odňata
půda. Po městech byly pořádány valné schůze, na nichž byly ony požadavky hlučně
schvalovány. Na všech stranách se probouzel živý ruch a Matúškovo „Nad Tatrou sa
blýská“ se stalo hymnou, jež budila odhodlanost &důvěru. Odpověď vlády na ony po
žadavky však byla nanejvýš příkrá. Na Slovensku bylo vyhlášeno stanné právo
a u každé vsi a každého městečka byla postavena šibenicc na postrach všem, kteří
by se odvážili mluvit o právech Slováků. Štúr, Hurban a Hodža prchli do Prahy
a. Vídně.

V červencifschválil uherský sněm Košutův návrh, aby byla postavena armáda 200
tisíc honvédů na obranu vlasti a vydáno za 42 milionů uherských bankovek. Císařští
rádcové si uvědomovali, že zřízenívlastní uherské armády a finanční správy znamená
konec jednotného Rakouska. Císař tedy odepřel schválení oběma zákonům &také
odmítl žádost, aby uherské pluky byly odvolány z Italie do vlasti ; naopak nařídil,
aby Maďaři přestali válčit se Srby v Báčce. Když pak koncem srpna vyšlo úřední
prohlášení, jímž byla platnost povolenéústavy uváděna v pochybnost, vzniklo z toho
v Uhrách velké rozčarování. A to se stupňovalo, když byl Josef J elačič 4. září jme
nován chorvatským bánem a již 11. září se silným vojskem překročil Sávu. Dne 24..
záříse vzdal arcivévoda Štěpán hodnosti palatina. Hrabě Lamberk, poslaný do Buda
pešti jako královský komisař, byl tam 28. září na mostě od lidu ubit. Císařrozpustil
3. října uherský sněm a jmenoval tam komisařem J elačiče.Košut rozvinul horečnou.
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činnost. Jezdil s trojbarevným praporem po zemi a vybízel národ k boji za svobodu
a svou démonickou výmluvností jej takřka do nepříčetnosti zfanatisoval. Nyní měli
hlavní slovo generálové.
Též slovenští předáci, Štúr, Hurban a Hodža volali slovenský národ do boje za jeho
prava.. Z pHspěvků, jichž se jim dostalo z Bělehradu, Prahy a Vídně, najali ve Vídni
a na Moravě asi 500dobrovolníků, jichž vůdci byli Čechové Bloudek, Janeček a Zach.
Přidal se k nim i Frič a hloučekpražských studentů. Začátkem záříse vydali z Bzence
na Slovensko a namířili k Myjavě. Čekali, že zpráva o jejich přechodu přes Karpaty
bude povelem k obecnému povstání. Přidaly se k nim však jen obce, uvědomělé půso
bením Hurbanovým. Celkem se shluklo pod slovenské prapory 8.000 venkovského
lidu; asi 1.000 bylo mezi nimi katolíků. Jejich výzbroj nebyla valna; děl vůbec ne—
měli. Jen tisíc bylo ozbrojeno střelnou zbraní, ostatní šli bojovat za vlast cepy, kosa
mi, vidlemi a sekyrami.
Uherska vláda proti nim vyslala občanskégardy z blízkých měst, hlavně z Bratislavy,
Nitry a Trnavy. Dne 22. září se s nimi střetli Slováci u Březovéa města se zmocnili.
Dne 26. záříse vypravila asi polovice povstalců proti Senici, aby i toto město dostali
do své moci. Senice byla obsazena také gardami, mimoto oddílem řadového vojska.
Při pohledu na ně poklesla slovenským bojovníkům mysl. Přesto došlo k přestřelce.
Oepníci, stojící na obou krajních křídlech, měli nejméně důvěry ve svou zbraň a za
čali první v pořádku couvat. To působilo nakažlivé na ostatní oddíly. Též ty ustupo
valy, jejich ústup se záhy proměnilv kvapný útěk. Bojiště bylo pokryto několika sty
kos a jiných kusů polního nářadí; padlých nebylo.
Vše se rozprchlo. Maďarské gardy a vojsko obsadilo Brezovou i Myjavu. Domy vůdců
byly zničeny, leccos lehlo ohněm. Košut udělil všem amnestii, jen na dopadení Štúra,
jenž byl hlavním buditelem politického úsilí, Hurbana a Hodži vypsal ceny po 50zla
tých. Někteří byli uvězněni, někteří osidlem utraceni. Též před Hurbanovou farou
byla postavena šibenice. Bratislavská. garda ukořistila dva slovenské prapory a ulo
žila doma v museu.
Mladí Slováci byli mezitím napořád odváděni a zařazováni mezi honvédy.
Po dobytí Vídněvtrhli v poloviciprosince Windischgratz a J elačičdo Uher, aby i tam
udusili hrozivý plamen vzpoury. Windischgratz, jehož branná. moc vzrostla na 100
tisíc mužů, pronikl rychle k vlastnímu ohnisku revoluce a 5. ledna r. 1849 obsadil
Budapešť. Uherska vláda se odtud uchýlila do Debrecína. Košut tam s sebou odva
žel i korunovační klenoty a lisy na tištění bankovek.
Po doplnění branné moci, mimo jiné i četnými dobrovolníky polskými, kteří bojovali
skoro ve všech revolučních armádách za obnovení bývalé Polsky, přešli Maďaři na
jařer. 1849k útoku. Přednígenerálové byli Poláci Dembiňski aBem, pak Górgey,Klap—
ka, Wetter a j. Ještě 27. února 1849odrazil Windischgratz Dembiňského u Kapolny
jižně od Jagem, ale již 21.května dobyl Górgey po šestnáctidenním obléhání Budína
a Windischgrat/z byl zatlačen k hranicím na řeku Babu. J elačič bojoval v Banátě,
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též v Sedmihradsku zuřil boj proti Rumunům a Sasům. Za těchto úspěchů sešel se
v Debrecíně 14. dubna uherský sněm v kalvínské modJitebně. Košut, jenž byl také
vyznání kalvínského, vystoupil na kazatelna a vypočítav domnělé i skutečné křivdy
rakouské vlády proti uherské ústavě, pravil: „Bůh může na mě seslat nemoc, může
mě vyvést na popraviště, může mě odsoudit k vypití jedu, avšak jednu věc Boží vše
mohoucnost nedokáže, neučiní mě rakouským poddaným.“ Na jeho návrh byla ra
kouská dynastie sesazena, Uhry provolány republikou a Košut zvolen jejím diktá
torem.

Ale již 21. května se sešel císař ve Varšavě s ruským carem Mikulášem I., velkým
krotičem revolučního hnutí, a ten slíbil vydatnou pomoc. V červnu vtrhl do Uher
z Haliče Paskěvič se 130.000vojska, Lůders do Sedmihrad s 36.000a hrabě Haynau,
vůdce ze školy Radeckého, obnovil útok místo Windischgratze od západu. Maďaři
ustupovali před přesilou k jihovýchodu. Roztroušená sbory honvédů jeden za dru
hým skládaly zbraň. Dne 11. srpna se vzdal Košut diktátorství a ponechav tonoucí
loď jejímu osudu, prchl s mnoha jinými na půdu tureckou. Bednu s korunovačními
klenoty zakopal na návrší u Staré Ršavy. Dne 13. srpna se dal Górgey s 33.000mužů
domobrany v zajetí Rusům u Világoše nedaleko Aradu. Nejdéle se drželo Komárno
pod generálem Klapkou. Ale i ten vymohl sobě i posádce beztrestný odchod a 5. října
zavlál císařskýprapor i na hradbách této nedobytné pevnosti.
Hrabě Haynau, rodilý z Wíirtenberska, a vojenský soud aradský pracovali olovem a
oprátkou bez milosrdenství. Dne 6. října bylo v Aradě zastřeleno a pověšeno 13 ge—
nerálů, z nichž šest bylo rodem Maďarů, ostatní Němci a Srbové. Celkem bylo popra
veno 114osob, 1765 bylo žalářováno, jména 73 byla přibita na šibenici. Górgey dostal
na přímluvu carovu milost, Košut však se již do vlasti nevrátil; zemřelr. 1894v Tu
ríně. Bedna s klenoty byla nalezena r. 1853; 40.000 honvédů bylo zařazeno do císař
ského vojska.
Pomocí carovou zvítězilo Rakousko i nad Pruskem v Němcích. Parlament frankfurt
ský zvolil 28. března r. 1849za německého císařepruského krále Bedřicha Viléma IV.,
jenž sice nabízené důstojnosti z plebejských rukou frankfurtského poselstva nepřijal,
ale vyjednával o to s německýmiknížaty. Tomu se postavil na odpor František Josef
a na jeho stranu se přidali ruský car, jenž hrozil Prusku válkou. Prusko se dalo za
strašit a v Olomouci v listopadu r. 1850se zatím plánů na zřízenícísařství zřeklo.
Na ústavodárném sněmu v Kroměřížibyl mezitím veden zápas mezi stranou federali
stickou &centralistickou. Když se 7. března poslanci opčt scházeli k zasedání, našli
arcibiskupský zámek a park obsazený vojskem a na vchodech ohlášení, že sněm je
rozpuštěn. Císař zdolav revoluční síly, jež hrozily starobylé říši rozvrácením, vydal
4. března 1849 z vlastní moci ústavu rakouského císařství, podle níž všechny „ko
runní země“ měly být zastoupeny na říšském sněmu ve Vídni. Touto ústavou byly
zrušeny všechny zemské sněmy, bylo zrušeno zvláštní uherské občanství, byla od
straněna i zvláštní celní linie, již byly Uhry odděleny od ostatních zemí.
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Když však začátkem prosince r. 1851francouzský president Napoleon zavedl stét
ním převratem vládu despotiekou, tu i dědičný císař rakouský neprovedenou ještě
ústavu březnovou 31.prosince 1851odvolal a strohý absolutismus rozpjal opět chmur
né perutě nad celoumonarchií. Sloupem absolutní vlády však již nebyl kníže Metter
nich, jenž se mezitím z Anglie vrátil, nýbrž Dr Alexandr Bach, hlavní buřičz r. 1848,
v jehož bytě se sepisovala petice a jenž na koni vedl vídeňský lid proti hradu. J eště
téhož roku však učinil velký politický přemet a dav se získat dvorem, jal se přehor
livě budovat to, co před chvílí bořil. Jeho hlavním dílem je zřízení okresních úřadů,
to jest hejtmanství, soudů a berních správ, kteréžto funkce dotud vykonávaly na
svých panstvích vrchnosti. Vrchnostenské úřednictvo bylo převzato do služeb stat
ních. Místo drabů bylo zavedeno 19 pluků četnictva, jež bylo rozděleno po celé říši
a bystrým okem hlídalo rakouské národy. Za vyslíděné přestupky byli štědře odmě
ňováni. Obecná bezpečnost však vzrostla. Vojenská povinnost byla 1852 snížena na
osm let. Dřív byla v zásadě doživotní.
R. 1851 dal Bach odvézt do Brixenu v Tyrolích Karla Havlíčka a tam střežit až do
r. 1855.Havlíček, „otec českéžurnalistiky“, stál u nas v čelepolitického a národního
hnutí. R. 1848 začal vydávat vlastní deník „Národní noviny“, od r. 1850 v Kutné
Hořečasopis „Slovan“. S mužnou neohrožeností a břitkým vtipem bojoval za konsti
tuci, národní práva a liberální zasady. Ministru Bachovi, jenž obracel rakouský státní
koráb zpět do vod strohého absolutismu a germanisace, byl Havlíček dvojnásob ne
pohodlný, a proto byl učiněn neškodným konňnováním v odlehlém koutě říše.

Ministr osvěty hr. Lev Thun rozšířilgymnasia na osm tříd a dopřával na nich více a více místa
češtině, a to i gymnasiích na Slovensku; brzy však úplně ovládla u nás školství němčina a byla
zavedena jako úřední jazyk i v Uhrách. Vláda se chtěla zavděčit říšskýmNěmcům, aby při nové
volbě vznesli hodnost německého císařeopět na rakouský rod, jemuž byla náležela až do r. 1806.
V Uhrách byl skoro stav obležení. Země byla rozdělena na pět správních obvodů a byla zapla
vena úřednictvem z alpských &českých zemí. R. 1855byl s římskou stolicí ujednún konkordat,
jímž byla odstraněna josefínské.omezení církve. Byly jí vráceny pře manželské, jejímu dozoru
byly odevzdány obecné školy, jen katolíci měli učit na středních školách; skoro polovici středo
školského uěitelstva tvořili duchovní, hlavně piaristé. František Josef měl v prvním desítiletí
své vlády tolik mocí, že by mu bývalo přesnadné dat všem národům tolik osvětných prostředků,
kolik nová. doba přikazovala, &.upravit jejich soužití tak, aby se většině z nich nestala říšežalá
řem. Jakmile pust-ilsvou moc z rukou, musil při národní sobeckosti &nevraživosti propuknout
boj všech proti všem.

Dobrý poměr Rakouska k Rusku byl zkalen za války krymské. Právě před 400 lety
dobyli Turci Cařihradu a car Mikuláš I. chtěl oslavit památné výročí vyvrácením tu
recké moci, chtěl dorazit „nemocného muže na Bosporu“. Ruská. vojska obsadila
Multansko a Valašsko &.přecházela Dunaj. Ale Napoleon III. a Anglie se postavili na
obranu Turecka a r. 1854se k nim připojila i Sardinie. Tehdy nabyla na vídeňském
dvořepřevahy strana protiruská, a Rakousko, zapomněvši služeb od Ruska před krat
kem mu prokázaných, prohlásilo se pro ozbrojenou neutralitu &postavilo na východ
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nich hranicích silné vojsko. Car oboje knížetství vyklidil, načež je obsadilo vojsko ra.
kouské. Valka byla.přenesena.na Krym, kde bylo celý rok urputně bojovano o Seva
stopol, jehož pádem byla. válka skončena. Ruský pokus o Cařihrad ztroskotal &.Ra.
kousko pozbylo v caru dobrého spojence; ale přízně mocí západních nenabylo. Ty
Rakousku zazlívaly, že se války proti Rusku nezúčastnilo přímo. Zato byly ochotny
odvděčit se králi sardinskému, jenž poslal na Krym 15.000mužů.

Kral sardinský se r. 1848přesvědčil,že Italové vlastní silou nevytlačí z Apeninského poloostrova
Rakousko. jemuž přímonáleželo Milénsko &Benátsko, a rakouští princové mimo to vládli v Tos
káně. Rakousko udržovalo „ "“ ' “"“" *“&'“de, jenž toužil po velkém národním státě
pod žezlem jediné domácí dynastie, vládnoucí v království sardinském. Napoleon III. slíbil Ca
vourovi. jemuž připadl v Italii úkol Bismarckův, že zasáhne na italské bojiště. bude-li Sardinsko
napadeno. 0 to se již Cavourpostaral. Uvedl armádu na válečnýstav, dobrodruh Garibaldi sebral
sbor dobrovolníků, oděných v červené košile, byla uvolněna uzda tisku, jenž začal bouřit proti
rakouské tyranii. Vídeňský dvůr podal do Turína ultimatum, žadaje rozpuštění vojsk. Když to
bylo odmítnuto, vpadl polní zbrojmistr GyulaypřesTicino na sardinské ůzcmí.Gyulay byl šlechtic
ze Sedmihrad a.osvědčil se r. 1848. Radeckému se však daleko nevyrovnal. Misto aby před při
chodem Francouzů rozprašil sardinské vojsko, shromážděné u Alessandrie, stal nečinně, až se
v polovici května na bojišti objevil se značnými silami Napoleon. Guylay se dal před spojenci,
byťslabšími, na ústup; 4. června však došlo u Magmty na rakouském území k první bitvě. Ra
kouské sbory, nemajíce jednotného velení, byly přesobvyklou statečnost pro nedostatek taktiky
poraženy a nepřítel opanoval pole. Po čtyřech dnech slavili spojenci vjezd do Milána a Gyulay
se uchýlil do pevnostního čtverce.
Tu pospíšil císař František Josef na bojiště a ujal se osobně velení, aby svou přítomností dodal
vejínům odvahy a ducha, jako Napoleon Francouzům. V celé říši stalo ve zbrani skoro milion
mužů, z toho v Italii 300.000, k transportům bylo již značnou měrou užito železnic. . V čele asi
163.000vytrhl František Josef dobývat ztraceného území. Jeho vojsko hořelonedočkavostí, aby
co nejdřív smylo utrpěnou porážku. Vojska se srazila jižně jezera Gardského 24. června. Vojen
ské šiky se táhly od severu k jihu. Plánem rakouského štábu bylo sevřít a obklíčit slabšího ne
přítele. Alerakouské. linie, podobající se oblouku, byla příliš dlouhé., jsouc prodloužena na vzda
lenost čtyř hodin. Střed u Solferina byl slabý a bez záloh. Napoleon, jenž byl o postavení nepří
tele dobře zpraven, namířil sílu útoku proti středu, kamž vrhal nové a nové oddíly, až bylo
Sallerina dobyto. střed prolomen a nepřátelská linie přeříznuta na dvě části. Novým útokem
byla i jižní část přinucenak ústupu. Tak skončil osmihodinný krutý boj vítězstvím Francouzů,
ač na severním křídle podmaršálek Bencdek vítězně bojoval proti králi sardinskému. Velké.bou
řea průtrž mračen snesly se kolem 5. hodiny nad bojištěm, jež bylo 30.000padlých a raněných;
z toho Rakušanů 13.000. Když Benedek druhého dne radil císaři k dalšímu boji, pravil mladý
panovník se slzami v očích, že chce raději pozbýt provincii, než znovu zažít takovou hrůzu.
Cisařovése sešli 11. července ve Villanfrance a ujednali příměří.Mírem v Curychu se vzdalo Ra
kousko sice jen Milánska, ale po této jeho porážce byly všechny italské trůny šmahem smetany,
takže Solferino se stalo kolébkou sjednocené Italie.

Solferino je i hrobem Bachova absolutismu, který žalostně dohóspodařil.Panujícímu
rodu byly vy!—vanybohaté země, opětovným zbrojením a placením celé armády úřed
níků zabředl stát do náramných dluhů a národové, sytí tvrdé despocie, přihlíželi k no—
hodám státu se škodolibostí. J eště r. 1859byl nenáviděný Bach s titulem barona pro
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puštěn. V březnur. 1860svolal panovník rozmnožem říšskml,radu, sbor to důvěrníků
ze šlechty a byrokracie všech zemí, svolávaný již od r. 1851,a tato rozmnožená říšská
rada měla napříště spolurozhodovat o daních a půjčkách. V radě té však přála většina
federalismu, to jest co největší samosprávě jednotlivých zemí, a tak 20. října 1860
vydal císařpamátný diplom,kterým senavždy zřeklvlády absolutní, a zároveň nastí
nil ústavu, jejímž vypracováním byl pověřen rytíř Ant. Schmerling, tuhý centra
lista.
Po říjnovém diplomu se opět utěšeně probouzel národní život, Bachem dušený.
R. 1861nabyli Čechové většiny při obecních volbách v Praze, též jiná města pozbý
vala německého nátěru. Téhož roku začaly vycházet „Národní listy", orgán Palac
kého a Riegrův. R. 1862byl Fíignerem a Tyršem založen Sokol k pěstění tělesné síly
a národního ducha. Červené košilebyly přejaty od garibaldistů. 0 sv. Janě byl r. 1863
pořádán v Praze první sokolský slet. - R. 1860byly po dlouhé době svolány zemské
sněmy. Volily tři kurie: velkostatkáři, města a obchodní komory; třetí kurie —ven
kovské obce - volily nepřímo. Ač český &.moravský sněm měly většiny německé,
schválil tehdy český sněm návrh kardinála Schwarzenberka a vyslal 12. dubna 1861
k císařideputaci, aby se dal korunovat na českéhokrále. Císařslíbil, že žádosti národa
vyhoví.
Slovenská inteligence, asi 6.000synů slovenského národa, se shromáždila 6. a 7. červ
na r. 1861 v Turčanském sv. Martině a podala k uherskému sněmu žádost o uznání
práv slovenského jazyka ve škole a v úřadech a o uznání slovenského území jako
správní jednotky. Uherský sněm na tyto skrovné požadavky vůbec neodpověděl.
Slovenská deputace, již vedl baiísko-bystřickjýrbiskup Štěpán Moyses, obrátila se te—
dy (1861) přímo ke králi a dosáhla svolení založit „Slovenskou Matici“ k vydávání
slovenských knih. Cílem spolku bylo povznášet slovenskou vzdělanost, slovenské *"
umění, školství a blahobyt národa. Svatomartinští občané měli tolik odvahy a po
skytli ve svém městě národnímu podniku přístřeší.Matice byla ustavena za velké
účasti 4. srpna r. 1863.Prvním předsedou byl zvolen biskup Štěpán Moyses, nejčilej
ším činitelem v ní byl Jan Francisci. Základy k skrovné matiční budově položeny
r. 1864. R. 1866 měla Matice 1.112 členů, v tom 356 duchovních obojího vyznání.
Vydržovala vyšší slovenské gymnasium ve Vel. Revúci, nižší ve Sv. Martině a Kláš—
teře pod Zniovem. I císařdal na její úkoly tisíc zlatých.
Mezitím Schmerling vypracoval ústavu, jež byla ohlášena 26.února 1861a sluje proto
ústavou únorovou. Ústava tato setrvává přijednotě říše.Všechny její země měly být
zastoupeny na společné říšské radě, skládající se ze dvou sněmoven, panské &posla
necké. V panské zasedali arciknížata, hlavy předních šlechtických rodů a zasloužilí
mužové z občanstva. Poslanecká měla být Obesílána od sněmů jednotlivých zemí a
byla jí připsána dvojí působnost. J ako “širšíříšskárada měla seusnášet o věcech společ
ných celéříši,jako užší říšskárada ozáležitostech zemípředlitavských za nepřítomnosti
poslanců uherských a chorvatských. Kdežto uherskému a chorvatskému sněmu zbý
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vala slušná míra pravomoci, zůstaly sněmům předlitavských zemí nepatrné drobty.
Užší říšskárada, vsunutá mezi širší říšskouradu a zemské sněmy v Předlitavsku, byla
schválně vymyšlena na znevážení a zlehčení českého sněmu, jehož pravomoc z nej
větší části na sebe strhla; byl to „protičeský vtip“. Maďaři, Chorvati &Italové širší
říšké rady vůbec neobeslali a Čechové do ní pro urážlivé chování většiny r. 1863 už
také nešli. Jejich příkladu brzy následovali Moravané &.Poláci; pasivní oposiceČechů
proti říšské radě trvala až do r. 1879.
Schmerling po svém nezdaru r. 1865 odstoupil a místo něho byl jmenován minister
ským předsedou Moravan hrabě Richard Belcredi, nakloněný federalismu, s úkolem
upokojit především Maďary. V tom však vypukla válka s Pruskem.
Poměry v německém spolku mezitím dozrály k řešení. Pruský ministerský předseda
Ota Bismarck si byl vědom, že nejprve musí být ze spolku vítěznou válkou vyloučeno
Rakousko. Pak teprve bude možno sjednotit Německo pod žezlem Hohenzollernů a
v jejich rodě obnovit zašlou císařskouhodnost. Proto zvyšoval vojenskou moc, v dub
nu r. 1866 ujednal spolek s italským králem Viktorem Emanuelem, jenž toužil po
Benátsku, zabezpečil Prusku přátelství dvora ruského a neutralitu Napoleona III.
Záminkou k válce byl spor o Šlesvik &Holštýn, jichž Prusko společně s Rakouskem
dobylo r. 1864na Dánsku. Začátkem června r. 1866však byla rakouská posádka od
Prusů z Holštýna vytlačena a 16. června propukla válka. Většina německých států
zvláště Bavorsko, Wůrtenbersko, Sasko a “Hannoverskostály při Rakousku, a byly
odhodlány společněs ním se o Prusko rozdělit. Též Napoleon III. čekal, že po porážce
Pruska, jež byla v Evropě pokládána za jistou, rozšířínad Rýnem hranice svého cí
sařství. Část rakouského vojska byla sice upoutána v Italii, ale též Prusko bylo nu
ceno postavit vojenský sbor nad Mohanem.
Nejdůležitější ze tří bojišť bylo české. Rakouské vojenství bylo poněkud zastaralé.
Síla jeho spočívala v dělostřelectvu &osvědčenémútoku bodákem, podnikaném v hus
tých řadách. Ty však byly tentokráte vydatným terčem pro pruské jehlovky, z nichž
pruští vojáci vystřelili čtyřikrát i pětkrát za minutu. Též rakouská vojenská správa
žádala. r. 1865 o zavedení zadovek; parlament však odpověděl, že na to není peněz.
Mimoto byla v Prusku už od napoleonských dob zavedena všeobecná branná povin
nost, takže zcmě měla v starších ročnících mnohem více vycvičených záloh. V Ra
kousku byla uzákoněna všeobecná branná povinnost teprve r. 1868.220)
Také vrchní vůdce, polní zbrojmistr Ludvík Benedek ze Šoproně, jenž u Solferina
zachránil na pravém křídlečest rakouských zbraní, se nevyrovnal Moltkemu, vrchní
mu vůdci pruskému, nejznamenitějšímu strategu v druhé polovici minulého století.
Cílem Prusů byla Vídeň, cílem Benedekovým Berlín. Prusové však byli rychlejší a po—
stavili tři armády, připravené k vpádu do Čech. Lužická stála u Zhořelce, labská
obsadila celé Sasko, odkud 20.000 Sasů přešlo do Čech a bojovalo na levém křídle
rakouském. Nejsilnější armáda slezská pod korunním princem stála ve Slezsku
u Nisy.
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Benedek postavil své vojsko v ohromném oblouku od Krakova až k řeceLabi. Hlavní
síla byla soustředěna mezi Olomoucí a J osefovem. Zdálo se, že chce napadnout slez
skou armádu korunního prince. Ale 17. června se hnul od Olomouce k hornímu Labi,
maje namířeno proti armádě lužické. Levému křídlu, posunutému až k Jizeře, velel
český šlechtic Clam-Gallas. Mezitím přešla labské armáda přes nechráněné hranice
11Šluknova do Čech a svedla s Gallasovým předvojem vítěznou bitku u Kuřích Vod.
Též lužické armáda vnikla nastřeženými přechody k Frýdlantu a přesLiberec a Tur
nov k Podolí, kde též vítězně bojovala. Pak seobě armády spojily u Mnichova Hra
diště, svedly o ně s Rakušany prudký boj a Clam-Gallas couvl k Jičínu. Na výšinách
před tímto městem pokusil se Gallas znovu rychlý postup obou armád zastavit; byl
však 29. června s výšin sehnán a za noci se zmocnili Prusové v pouličním boji i města.
Nepřítel měl padlých a raněných 1500,Rakušané 2000 a tolikéž jich bylo zajato.
Korunnímu princi byl zatím dán rozkaz probít se přesKladsko do Čech &postupovat
k Jičínu. Průsmyky vedoucí z Kladska dovnitř země byly sice hájeny, ale přes tuhé
boje u Náchoda, České Skalice, Trutnova a Králové Dvora nepodařilose Benedekovi
zabránit slezské armádě vstup do země. Po bitvě u Jičína pozbyl vrchní vůdce naděje
na vítězství a chtěl se vrátit na Moravu; ]. července telegrafoval císaři, aby ujednal
mír, že je katastrofa armády neodvratná. Císařodpověděl,třeba-liustoupit, ať ustou
pí, jednat o mír však nemínil před svedením velké bitvy. Rakouské vojsko bylo
209.000 mužů silné, počítaje v to sbor saský, a mělo 770 děl. Bylo rozestaveno severo—
západně od Hradce Králové ve třech řadách za sebou na mírných návrších. Za.sebou
však mělo nížinu, a bylo-li s návrší sehnáno, což se i stalo, nebylo už výhodných míst,
na nichž by se mohlo postavit k dalšímu odporu. Pak nezbývalo než prchat do pev
nosti a přes Labe, na němž bylo připraveno několik pontonových mostů. Střed bi
tevní linie tvořily vrchy u vesnice Chlumu &Lípy, na jejichž severozápadních svazích
byla stupňovitě nad sebou umístěna spousta dělostřelectva. S návrší u Lípy řídil Be
nedek' bitvu. Pruské tři armády byly silné 220.000 mužů, ale nejsilnější z nich, slez
ská, pod korunním princem, byla několik hodin od bojiště vzdálena, a teprve ráno
o čtyřech hodinách jí bylo oznámeno, že toho dne bude bitva. Benedek, jemuž se ne
podařilo zabránit korunnímu princi vstup do země, doufal alespoň, že spojené dvě
armády o 124.000 mužích porazí dříve, než zasáhne princ do boje.
Pruské vojsko, při němž byl král Vilém, Moltke a Bismarck, postupovalo několika
proudy od Jičína přes Hořicek Hradci a 3. července kolem osmé hodiny narazilo na
soustředěný odpor veškeré rakouské moci. Bitva, jež se rozpoutala, byl především boj
dělostřelecký; několik set děl hřímalo od rána do poledne. Prusové dobyli vsi Sadové,
dále však proniknout nemohli. Usilovné útoky pěchoty, podnikané s té i oné strany,
zůstávaly omezeny na nepatrné posuny. Převaha byla na straně rakouské a vítězství
mělo být dovršeno všeobecným útokem a prolomením pruských řad. Nežli však k to
mu došlo, dorazila ze severovýchodu na bojiště armáda korunního prince, brodíc se
po kolena rozmoklými poli, poněvadž časně z rána spadl hustý déšť. Směr pruským
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oddílům udávaly dvě osamělélípy na pahorku u Hořiněvsi.J ejí příchodpřivodilv bit
vě neočekávaný obrat, podobný onomu, jaký způsobilo zasažení Blíicherovo u Wa
terloo. Pravé rakouské křídlo bylo jí zatlačena k jihu a za prudkého boje se zmocnily
sbory korunního prince Chlumu, Lípy a Rozběřic,a tak se octly za zády dosud vitěz
ného rakouského centra. Zoufalé pokusy rakouských záloh o znovudobytí Chlumu
byly udušeny v proudech'krve. Jeden rakouský sbor 0 20.000mužích prořídl za úto
ku, trvajícího 20 minut, na polovici.
Kolem čtvrté hodiny byla porážka dokonána a Benedek se snažil zachránit vojsko už
jen před obklíčením a hromadným zajetím. Před postupujícím vítězným nepřítelem
couvaly a prchaly rakouské voje do Králové Hradce a Pardubic. Dosti vojáků uto—
nulo v zatopeném pevnostním okrsku a ve vlnách Labe. Prusů padlo a bylo raněno
v této bitvě 9.000, Rakušanů a Sasů 22.000, zajato jich bylo 12.000a pozbyli 187 děl.
Hned po bitvě postoupil František Josef Benátsko Napoleonu III. v naději, že fran
couzský císařpohne Italii k míru a že sám vpadne nad Rýnem Prusku v bok. Italský
král se však k míru pohnout nedal a Napoleon vhodnoupříležitost k válce s Pruskem
promeškal.
Zprávy o úspěších Prusů způsobily v Praze velký strach. CísařFerdinand, vojenské
i civilní úřady opouštěli chvatně město, těž dosti měšťanstva odjížděla k Plzni a
Čes. Budějovicům. Korunovační klenoty byly odvezeny do Vídně a hrob sv. Jana do
Salcburku. Purkmistr Dr Bělský a Kardinál Schwarzenberk umluvili v Chvalech
s pruským velitelem podmínky 0 obsazení Prahy. Dne 8. července vtáhlo 8.000Prusů
Poříčskoubranou za vřískavé hudby do hlavního města Čech, vesměs starší, vousatí
mužové. Praha je živila sedm týdnů; co si mimo to koupili, platili hotově. S Ieckým
se domluvili česky nebo polsky. V Brně zato byli Prusové přijati velmi přátelsky.
Válečné události v Italii, třebas příznivé, měly podřízený význam. Arcivévoda Al
brecht zvítězil skvěle nad Italy přes jejich velkou přasilu hned 24. června 11Custozzy.
Pak odvážel vojsko k Vídni &.Italové obsadili vyprázdněné Benátsko. Benedek ustou
pil od Hradce k Olomouci. Prusové namířili přímo k Vídni a Benedek tam táhl okli
kou přes Malé Karpaty a Bratislavu, poněvadž severní dráha se octla v rukou nepřá—
tel. Prusové zaplavili i západní Slovensko.Ve Slezsku mělBismarck připravenou Klap
kovu legii z uherských dobrovolníků, jež by podle potřeby vpadla do Uher a vzbudila
tam povstání. Ale již 26.červenceučinilopříměřívMikubvě sedmitýdennímu válčení
konec. Bismarck nechtěl rakouského císaře příliš pokořit, předvídaje, že bude v bu—
doucnosti jeho přátelství potřebovat, a s velkou námahou tam odvrátil pruského
krále od úmyslu získat alespoň severní kraje Čech. Dne 23. srpna byl ujednán v Praze
mír. Rakouský císař vystoupil z německého spolku a zaplatil Prusku 20 milionů do—
larů válečné náhrady.
Italové se chtěli vyznamenat alespoň na moři. Admirál Persano vyplul s 23 loďmi
z Ancony a dobýval rakouského ostrova Visu. Po dvou dnech se však přihnal rakous
ký vioeadmirál Tegetthoíf v čele stejné námořní moci a ve čtyřhodinné bitvě potopil
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(20. července) Italům dvě lodi. Benátsko jim však zůstalo. Polní zbrejmistr Benedek
byl povolán před válečný soud, císařvšak proces zastavil s odůvodněním, že není zá
kona, jež by stanovil trest za nedostatek vyššího vojenského nadání.
Vídeňský dvůr pomýšlel nejprve na odvetu Prusku a svěřilřízení zahraničních věcí
Beustovi, bývalému ministru saskému, jenž proslul jako hlavní odpůrce snah Bis—
marckových. Dále hleděl dvůr uspokojit Němce &Maďary tím, že se chystal udělat
jedny pány západní a druhé pány východní polovice říše.Tím byly zkříženy záměry
Belcrediho, jenž chtěl Rakousko rozdělit nikoliv na dva, nýbrž na pět samosprávných
celků.Vúnoru r. 1867se Belcredi svého úřadu vzdal a ministerským předsedou se po
něm stal Beust, nepřítel Slovanů a první protestant, jenž byl v Rakousku na tento
úřad povýšen. Ten se s maďarským politikem Deákem brzy shodl a ujednal s ním
„rakousko-uherské vyrovnání“, jímž byl v říši zaveden dualismus. V Uhrách byla
obnovena ústava z r. 1848, Sedmihrady splynuly s Uhry v jeden celek, Chorvatům
zůstal vlastní sněm &.samospráva, ale byli zastoupeni i v uherském sněmě. Skvělá ko
runovace Františka Josefa v Budapešti (8. června 1867)byla slavným zakončením
vyrovnání.
Rakousko tvořily dva.státní útvary. Západní slul: „království a země na říšskéradě
zastoupené“, východní část tvořilo království uherské. Běžně&neúředněbývaly na
zývány Předlitavskem a Zalitavskem. Celek slul od r. 1868: Mocnářství rakousko
uherské. V Předlitavsku byl mocnář císařem, v Uhrách jen králem. Byly to uvnitř
dva státy, navenek jedna říše. Byla tři říšská, společná ministerstva: zahraničních
záležitostí, vojenství a společných fmancí. Odpovědná byla delegacím, 60členným
výborům, voleným v obou sněmovnách jak v Předlitavsku, tak v Uhrách. Zascdaly
střídavě ve Vídni a v Budapešti, ale usnášely se každá zvlášť, nesplývajíce v jeden
sbor. Poněvadž se vojsko stalo institucí říšskou s německým velením, vymohli si Ma
ďaři honvédy s velením maďarským &pro stejnoměrnost byla zavedena i v Předli
tavsku zemská obrana. Poněvadž se společnévýdaje hradily především z výnosu cel,
jichž se v předlitavských zemích vybralo daleko více, platily uherské země na celo
státní potřeby sotva třetinu. Oba státy pak měly řadu státních ministerstev, odpo
vědných vlastním sněmovnám. Bylo dvoje různé občanství, různé zákony, školství,
každý stát měl své vlastní dráhy. V Uhrách byla státní řečímaďarština, v Předlitav
sku státní řečinebylo. Jednota obchodní a celní mezi oběma útvary bývala umlouvá
na od ministerstev obou států, obyčejněna deset let.
Užší říšská rada království a zemí neuherských přijala vyrovnání jako hotovou věc
a 21. prosince 1867schválila řadu ústavních zákonů, jež sluly ústavemprosincovou. Jí
se spravovala předlitavská část říšeaž do svého pádu.
Rozpoltěním Rakouska, jehož se Čechová nejvíc obávali, kleslo české království sko
ro na pouhou provincii Předlitavska, což naplňovalo celý národ velkou hořkostí a
hněvem. Národ napjal v těchto letech na uhájení svého státm'ho práva všechny síly
a použil k tomu cíli všech prostředků, jež byly po ruce. Tento boj byl veden za okol
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ností velmi nepříznivých. V té době dosáhlo Prusko svými vítězstvími nad Rakous
kem a Francií neslýchaných vojenských úspěchů, na něž byli hrdi i Němci rakouští,
a nčmccká veřejnost, až na řadu čestných výjimek, stavěla se proti českým snahám
příkřea odmítavč. Čeští Němci byli v tomto odporu proti českým snahám utvrzováni
i vědomím své hospodářské převahy. Rozvíjelť se v té době velmi zdárně na jejich
území moderní velkoprůmysl.Podstatnou účast na státopráva českémboji měla
českái moravská šlechta. Rozestoupila se na dva tábory: šlechtu ústavní, v jejíž čele
stáli Auersberkové, přející vídeňskému centralismu, a šlechtu historickou, která po

' boku vůdců občanských hájila starodávných práv českého království. Byli to přede
vším Schwarzenberkové, Černínové, Harrachově, Lobkovicové, jejichž mluvčí byli
Jaroslav Clam-Martinic a Lev Thun.
Rieger, Palacký, Brauner a největší část českých poslanců velmi cenili spojenectví
s historickou šlechtou a byli od r. 1863nazýváni Staročechy. Eduard Grégr s hrstkou
stejně smýšlejících kladli větší důraz na zásady svobodomyslné a demokratické a byli
nazýváni Mladočechy.
Za hlučných příprav k uherské korunovaci vypravila se do Ruska k etnografické
výstavě v Moskvě četná deputace, vedená Palackým, Riegrem a Erbenem. V obou
hlavních městech byla přijata s velkou slávou a car Alexander H. oslovil v Carském
Selu české hosty pozdravem: „Rodnyje bratja v rodnoj zemlěl“ V Rakousku vzbu
dila tato pouť nemalý rozruch; v českých zemích se pak začala zpívat a hrát hymna:
„Bože nám cara chraň“ a policie měla mnoho práce s jejím stíháním.
V srpnu téhož roku 1867 byly vezeny české korunovační klenoty z vídeňské dvorní
klenotnice do Prahy. Vlak jel českými zeměmi za noční tmy, ale na všech nádražích
od Břeclavy až k Praze hlučně pozdravovaly českou korunu velké davy lidu. Na ná
vrších a chlumech plály slavnostní ohně, hmoždíře hřímaly, zvony hlaholily, hudby
jásaly. V Praze byl svatováclavské koruně připraven hotový triumf. V zaskleném
arcibiskupském voze byla přivezena do chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně, kde
kardinál Schwarzenberk měl slavné bohoslužby a zapěl Te Deum. Pak byly klenoty
vystaveny v chrámě sv. Víta. Zato velmi chladně byl přijat císař,když přijel 21.června
r. 1868do Prahy na svěceníEliščina mostu (nyní Štefánikova). Z nádraží jel na hrad
skoro prázdnými ulicemi a obřadusvěcenísezúčastnily jen úřady a německéspolky. So
kolovéa jiné českéspolky uspořádali výlety za Prahu. Zrovna v doběslavnosti u mostu
uctily zástupy studentstva na Staroměstskémnáměstí výročí popravených pánů pro
voláním „slávy“ a zapěním hymny „Hospodine, pomiluj ny“. Odpoledneoslavovali na
Bílé hořepadlé tam bojovniky a v městě byly strženy velkoněmecképrapory.
V srpnu téhož roku podali čeští a moravští poslanci vládě tak zvanou deklaraci, pode
psanou o sv. J anč, v níž se co ncjrozhodnčji ohrazovali proti tomu, aby české králov
ství utonulo v novém, nikdy nebývalém státním útvaru, a prohlašovali, že český stát
je k ostatním zemím v poměru pouhé personální unie. Byli zato zbaveni zemských
mandátů; národ je však všechny volil znovu.
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V březnu r. 1869podal Rieger v Paříži Napoleonu III. memorandum, v němž doklá
dal, kterak zájem Francie toho žádá, aby se v Rakousku stalo po právu všem národ—
nostem. V prosinci r. 1870podali čeští poslanci Beustovi, ministru zahraničních věcí,
memorandum, obsahující obranu práva sebeurčení národů, a také protest proti to
mu, aby vítězné Německo si přisvojovalo některé části Francie. Francouzský národ
dosud chová tento projev ve vděčné paměti. Na památných místech jako na vrchu
Řípu, Blaníku, na Žižkově,na Dobeníně,na Hůrce u Opavy a jinde byly pořádány
hlučné tábory lidu, při nichž řečníci tlumočilí spravedlivé tužby naroda. Nejvelko
lepější národní manifestací bylo kladení základního kamene kná-rodnímu divadlu
ve dnech svatojanské pouti r. 1868.
Císař, jemuž přecejen na tom záleželo, aby uspokojil živelní a neutuchající tužby čes
kého národa, pověřilr. 1871sestavením ministerstva hr. Hohenwarta a uložil mu, aby
hledal s Čechy vyrovnání. Tehdy se stali po prvé ministry i dva Čechové, Karel Habě
tínek &Jos. J ireček. Českým požadavkům vycházel také upřímně vstříc ministr ob
chodu a národohospodářský spisovatel Albert Schaň'le z Wůrtenberska.

Hohenwart ujednal s českýmivůdci dohodu, pojatou do 18tak zvaných fundamentálních článků,
vypracovaných třicetičlenným výborem českého sněmu. Fundamentálky se snažily zachránit
českému království nejnutnější míru politických práv. Uznával se jimi hotový dualismus, posla
necká sněmovna předlitavská se jimi měnila v kongres delegátů a pravomoc českého sněmu se
jimi zvyšovala. Dvorský českýkancléř, jímž se měl stát český místodržící Bohuslav Chotek, tvo
řilby s několika jinými zemskýmiministry zemkou českouvládu, spravující veškero školství, sou
dy, finance a úřady. Předlitavským ministrům by podléhaly dráhy, věci vojenské, pošty. Za ne
přítomnosti německých poslanců schválil íundamentálky český sněm, vyslovil s nimi souhlas
i sněm moravský i několik poslanců slezských; 12. září jim udělil předběžné potvrzení i císař a již
po třetí slavně slíbil, že se dá po příkladěsvých předků konmovat za.českého krále. Před koruno
vací by byl přísahal, že bude vládnout podle ústavy ve fundamentálkách obsažené. Jak Ferdi
nand V., tak arcivévoda Albrecht, vítěz u (histozzy, schvalovali tyto císařovy kroky, jež
smiřovaly rakouskou dynastii s Čechy, prvním slovanským národem v monarchii, a zabezpečo
valy jí trvalé panování.

Uveřejnění fundamentálek však vzbudilo mezi Němci (mimo Tyrolsko) a mezi Maďa
ry velkou nevoli. Beust pozval do Rakouska císaře Viléma I. a ten vyslovil v Išlu
k rakouskému císaři žádost, by nedopouštčl, aby do Německa pronikaly německé
„výkřiky bolesti“. J móncm vlády uherské varoval císařepřed fundamentálkamí hra—
bě Andrássy. V korunních poradách koncem října byly fundamentálky od německých
a maďarských rádců zavržený. Císařenepřivedlo skoro nic z rovnováhy; rozčílil se
jen při rozhodování o závažných věcech. Takovou byl i zmar českého vyrovnání. Celé
dopoledne nesměl nikdo vkročit do jeho pracovny, v níž rychle přecházel sem a tam,
hlasitě sam k sobě hovoře. Konečně se přiklonil k stranám, jež se mu zdály silnější;
dal se zviklat ve svém lepším přesvědčení, císařské slovo zrušil a od fundamentálek
odstoupil, netuše, že tím znetvořené říši kope hrob_.
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Čechové utrpěli v boji o svůj stát jednu z největších porážek, jež způsobila velké roz
' čarování. Český sněm ústy knížete Karla Schwarzenberka prohlásil, že národ chce

přisvém právu stát až do těch hrdel a statků. Palacký, jenž již r. 1865napsal památ
ná slova: „Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm“, vmetl nyní Vídni ve tvář
slova sv. Augustina: „Remota iustitia, quid sunt regna, nisi magna latrocinia“ (Bez
spravedlnosti, což jiného jsou ln'álovství, leč velká lotrovství). Císařskýlist z 12. září
1871byl šířenv milionech výtiscích, že policie a četnictvo jej nestačily strhovat, kon
íiskovat a vinníky trestat. Místodržícímv Čechách se stal generál baron Koller, který
již r. 1848 v tomto úřadě smutně proslul bezohlednou příkrostí. Pomocí chabrusu,
peněžní společnosti, kupovala vláda hlasy a velkostatky, a ve volbách r. 1872 do
sáhla v kurii velkostatkářů a tím i na českém i moravském sněmě většiny. Čechové
vzdorovali a neobesílali ani zemského sněmu ani říšské rady. Vláda zato odňala zem—
ským sněmům právo obesílat říšskou radu a uzákonila r. 1873 přímé volby. Lidem
zvolení říšští poslanci sice do Vídně nešli, ale váha zemských sněmů tím opět poklesla
a centralisace přitužila. Rozčarování a hněvy této doby výstižně tlumočí Čechovy
„Písně otroka“. Kořeny dynastie, zdánlivě hluboce zapuštěné, začaly podesýchat a
základy mocnářství staletími zpevněné se uvolňovat.
Ještě těžší rány dopadly na národ slovenský. R. 1874mu byla zavřena matiění gym
nasia a r. 1875ministr vnitra Koloman Tisza zrušil Matici Slovenskou. Sbírky byly
rozvlečeny, v budově umístěny župní úřady, z peněz vydávány vládní slovenské no—
viny a časopisy. Ministr pak ve sněmě rozhorleně prohlásil, že slovenského národa
není. Dojemně to vystihl dějepisec Sasinek, když uprostřed chorvatských vlastenců
s pohnutím zvolal: „Dejte nám z oleje vašeho, neboť naše světla zhášejí“.
České království splynulo s předlitavským státním útvarem, v němž vládl vídeňský
parlament a rozkazovali rakouští ministři. Česká státní budova však nezmizela beze
stopy; byt' byla stržena střccha a zbořenozdivo, zůstaly zasypané základy a trčely
značné trosky. Všechny rakouské koruní země měly své zemské sněmy. J ejich usne
sení vykonávaly zemské výbory. Sněmu i výboru předsedal císařemjmenovaný hod
nostář,zvaný v Čechách nejvyšší zemský maršálek, na Moravě zemský hejtman. Jak
Čechy tak Morava zůstaly mimoto jednotkami správními. Spravovali je místodržící
a těm byli podřízeni okresní hejtmani. Pravomoc okleštěných zemských sněmů se
vztahovala na obecné, dílem i na střední školství (na př. reálky), část dopravních
prostředků, zdravotnictví, náležel jim i dozor na samosprávu okresů a obcí.
Trpný odpor pomalu ochaboval a docházelo se k přesvědčení,že třeba změnit způsob
boje. R. 1878 přišli zase čeští poslanci na sněm zemský a r. 1879 šli i do říšské rady.
Moravané se tam vrátili už dřív. Všichni však podali státoprávní ohražení, že vstou
pením na půdu říšskérady v ničem nezadávají právům českéhokrálovství, naopak
že používají této tribuny k přednesenížalob na křivdy a bezpráví, jež se mu stala.
Čeští vůdcové nepouštěli s mysli velkého cíle, obnovit za vhodné příležitosti zaniklý
český stát; ale politický zápas pozbyl dřívější velkorysosti. Přestalo se bojovat ve
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velkých bitvách o velké sázky &volena. „politika positivní“, již přikazovaly dané
okolnosti, to jest politika drobných zisků na poli hospodářskéma osvětovém.
Slované a Románi sice měli v rakouském parlamentě většinu, ale vládě se podařilo
získat Poláky dvěma universitami (v Krakově a Lvově), povolením značné míry sa
mosprávy a zavedením polštiny jako úřední řečiv celé Haliči. Těchto výhod jim vlá—
da dopřálana úkor Rusínů, kteří byli od Poláků utiskováni. Ale přirostoucí roztříště
nosti stran nedalo se vládnout ani bez Čechů. Bývali z nich bráni jeden nebo dva mi—
nistři a český klub schvaloval předlohy zákonů za různé ústupky a výhody.

R. 1848 byla šestitřídní gymnasia rozšířena na o—itřídní. Po r. 1859 se jich v Čechách začala
část.počešťovat. Na Moravě vznikla první česká gymnasia teprve r. 1867.a to v Brně a Olomouci.
R. 1868byla rozdělena pražská technika na.českou a německou, universita teprve r. 1882.Česká
technika v Brně byla založena r. 1899.

Tuhý boj musil národ vést o rovnoprávnost jazyka ve své vlasti. Vnitřním úředním
jazykem byla němčina a se stranami se jednalo podle potřeby v té neb oné řeči.Když
vláda vyšla Čechům vstříc &tuto dávnou praxi ministerským nařízením „Stremaye
rovým“ roku 1880 v celých Čechách potvrdila, popudila tím čcskóNěmce. Opustili
český sněm a začali usilovat o uzavřené území, v němž měla být úředním jazykem
jen němčina..
Za. ministerstva Taaířova byly národností poměry v Čechách roku 1890 mezi Staro
čechy a vládou upraveny tak zv. punktacemi, návrhem to zákona, v němž si obě stra
ny činily ústupky. Česká země se jimi dělila na chráněnou část německou a.na ně
mecko-českou, bez vnitřní české řeči.Mladočeši zvedli proti punktaoím ve veřejnosti
velký odpor, dohodu zmařili &v říšských volbách r. 1891 úplně ovládli pole proti
Staročechům. Některé kusy v punktacích zjednané však byly provedeny. Zemská
školní a zemská zemědělská rada byly rozděleny na českou a německou, &.vrchní zem
ský soud byl rozdělen na senát německý a český (dvojjazyčný).
Polský hrabě ministr Badeni, chtěje národnostním sporům udělat konec, prohlásil r.
1897oba zemské jazyky přistátních úřadech v Čechách a na Moravěve vnější i vnitřní
služběza rovnoprávné. MeziNěmci však vzbudilo toto nařízenívelké pobouření.Parla
ment se stal jevištěm pustých scén, jimiž bylo jednání znemožněno,došloi k shluknutí
lidu předparlamentem. Německoliberálnístrana v německéříšiutvrzovala demonstra
cemiv Drážďanech a projevy universit rakouské soukmenovcev odporu proti Čechům.
Ještě téhož roku ministerstvo Badeniho odstoupiloa jeho odchodempadlai jazyková
nařízení. V Praze došlo k nepokojům a vyhlášení mimořádného stavu.
Baron Gautsch rozdělil r. 1898 novým nařízením Čechy na oblast s úřední řečíbuď
českou, buď německou &.na oblast smíšenou, dvojjazyčnou. Ale i tato nařízení musila
být po roce pro neumdlévající odpor Němců odvolána.

Boj o jazykovou rovnoprávnost byl zároveň bojem o českémenšiny. Z českéhonitrozemí neutu
chal příliv obyvatelstva do průmyslově vyspělých krajů na úpatí Rudohoří &.Sudet. Čechové
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nechtěli nechat své menšiny, hospodářsky závislé, odnárodnit &r. 1880zřídili k jejich záchraně
Ústřední matici školskou. Kde se české menšiny udržely, měnily národnostní ráz kraje, zvláště
na Teplicku a Mostecku, kde byla německá država podemílána. Nejvíc synů se našemu národu
ndeizilo ve Vídni.
Dály se ipokusy o odtržení německého území od pražské arcidiecése zřízenímbiskupství v Chebu.
Královéhradecký biskup Brynych však upozornil římskou kurii na postranní úmysly těchto
kroků a varoval, aby nedávala nepřátelům církve v Čechách do rukou novou zbraň. Vlny národ
nostních bojů se vzdouvaly stále výš a ochromovaly působnost předlitavského státního ústrojí.
Obstrukci německou vystřídala česká, parlament pozbyl dělnosti a vláda častěji opatřovala stát
ní nezbytnosti cestou absolutní na základě 5 14. Pro odpor Němců přestala však r. 1908činnost
českého sněmu a r. 1913 jmenoval císař na místě zemského výboru správní komisi.

Hr. Badeni přidal r. 1897k čtyřem kuriím (velkostatku, obchodním &živnostenským
“"“ komorám, městům a venkovským obcím) kurii pátou, v níž volilo veškerenstvo stát

ních občanů. Tím bylo připuštěna k volebnímu osudí i dělnictvo, jež prohlašovalo
tuto kurii za svou. Celkem bylo toho roku v Předlitavsku zvoleno 17 sociálních de
mokratů, z toho v Čechách 7, 5 Němců, 2 Češi, jeden na. Smíchově, druhý v Plzni."l)
Kdežto všichni čeští poslanci podali ve vídeňském parlamentě obvyklé státoprávní
ohražení, ohlásili dva, socialisté svůj vlastní program, ve kterém jako úhlavní ne
přátelé národa, byly jmenovány lakotná buržoasie &vládychtivá feudální šlechta.
Úsilí o české státní právo nazvali vyhrabáváním ztrouchnivělých dokumentů &.vá
bením lidu na bludné, fantastické cesty. Tento projev socialistů &jejich brojení proti
Badenimu způsobilo v českém národě velké pohoršení &mezi Němci pochopitelný
jásot. Ještě téhož roku se odštěpila od sociálních demokratů strana českých socia—
listů, která se snaží sloučit s některými myšlenkami socialistickými i snahy národní,
&shromáždila pod svůj prapor i část živnostnictvo. &drobného úřednictva.

R. 190l7za ministerského předsedy Becka byly odstraněny kurie a uzákoněno všeobecné rovné
právo hlasovací, ale při dělení zemí ve volební okresy byli Čechové zkrácení. Dřívější národní
strany byly rozbity &do popředívystoupily strany založené na zájmech hmotných. Poslední ra
kouský parlament vyšlý z voleb r. 1911měl 553 členů a byl roztříštěn asi na, 30 stran. Čechů bylo
144a dělili se na 11stran a frakcí. Tato nojcdnota byla také jednou z příčin, že nedosáhli všeho,
oč usilovali. Nejsilnější byly strany socialistické (dohromady 39 členů), Mladočechů bylo 14,
Staročech ], poslanců hájících program katolický bylo 7, z Moravy.'") Ještě roku 1907jich bylo
17. z Moravy i z Čech.
Jakkoli náš národ pozbyl samostatnosti a z vybraných daní předevšímtěžila Vídeň, jež vzrostla
na dvoumilionové město, pak alpské země, kde vláda zbudovala nákladné horské dráhy, a pro
osvětové potřeby německého národa vydržovala pět universit, přesto se dopracoval náš odstrko
vaný národ znamenitých úspěchů na poli hospodářskémi kulturním a doháněl národy západní.
Dobou na talenty nejbohatší, klasickou, je sedmé, osmé a deváté desítiletí minulého věku. Tehdy
stáli na vrcholu tvorby Neruda, Čech a Vrchlický, tehdy skládal svá nedostižná díla tvůrce české
hudby Bedřich Smetana„ Dvořák a Fibich. chznnmcm'tější malíři byli Jos. Mánes, Brožík, Aleš,
Ženíšek, v sochařském umění vynikli Levý a Myslbek, ve vědě Gebauer, Goll, Masaryk, Král a j.
Na sklonku minulého století se zrodila nejvzácnější díla českéhoducha. uložená v národní svatyni
umění a věd.
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Čechové měli z rakouských národů nejméně analfabetů (asi 3%). Vyššímu vzdělání sloužilo víc
než sto gymnasii, reálek a reálných gymnasii. nepočítaje škol dívčích a odborných. Hlasité volání
po druhé české universitě bylo zatím oslýcháno. Zato na pražské bývalo zapsáno skoro 5.000
posluchačů.
Nemenších úspěchů bylo dosaženo na poli hospodářském. Obyvatelstvo se od r. 1848zdvojnáso
bilo a,žilo ve značném blahobytě; nebylot po dlouhou dobu válek ani nakažlivých nemocí. V Če
chách se už živilo víc lidí průmyslem než zemědělstvím, ale většina velkoprůmyslu byla v rukou
německo-židovských. V šedesátých letech byly zakládány cukrovary a pěstěním cukrovky se
velmi pcvmeslo zámožnost selského stavu v Polabí a na Hané. Piva se v Čechách uvařilo asi
12mil. hl. Železnic bylo na československém území 14.000km, směřovaly k Vídni a Budapešti.
Kolem Prahy se zvedl věnec nových měst (Bubny, Holešovice, Karlín, Žižkov, Vinohrady, Smí
chov), a v celé Velké Praze žilo více než 600.000 obyvatel. Po pruské válce byla Praha jako
pevnost zrušena, město kupovalc kusy hradeb, bořiloje a na,jejich místě vznikaly sady a široké
třídy. Od r. 1912byla zásobována kámnskon vodou; vodovod byl budován šest let. První elek
tricka tramvaj byla vystavěna na Letné r. 1891,do Vysočan r. 1895.

Čechové těžce nesli nadvládu německého kmene, sebevědomého na vojenské a hos
podářské úspěchy, jichž v posledním padesátiletí v Evropě dosáhl, &.panujícímu rodu
nemohli zapomenout, že vzdávaje se státní moci, nevrátil ji českému sněmu, jemuž
ji postupně odnímal, nýbrž že ji vložil do rukou německých ministrů a předlitav
ského parlamentu, v němž se zástupcové českéhonároda musili jako milosti usilovně
domáhat toho, nač měl národ právo. Není divu, že za strašné války, jež otřásla sa
mými základy evropských států, národ se zřeklpanovnického rodu, jenž si nedovedl
získat jeho důvěry a přízně. Stalo se to, co předvídali a před čím varovali i prozíraví
němečtí státníci, na př. dr. Lammasch, poslední rakouský ministerský předseda, jenž
však svůj úřad zastával už jen deset dní.
Kdežto Čechové si přecepořídilia vymohli, byť svízelné a pracně, podmínky k plnění
vyšších národních úkolů a čestné závodili s jinými národy, zakrňovala a. usychala
východní větev československéhonároda pod barbarskou vládou víc a více, a její
úplné odumření v dohledné době bylo pokládáno za neodvratně. Chudó.půda vyhá
něla mnoho Slováků do Ameriky a slovenští drotaři byli známí skoro po celé Evropě.
Z 3.599 obecných škol církevních, státních a soukromých bylo jen 340 slovenských.
Byly to školy církevní, katolické &.evangelické; a od r. 1907 i v těch bylo vyučování
z polovice už maďarském) Ostatní obecné školy byly výlučně maďarské. Přes 30.000
dětí tam nechodilo do školy, dobrá polovice obyvatelstva neuměla číst a psát. I do
kostelů, posledního útulku slovenštiny, pronikal příboj cizího brebentční. Školství,
vojenská správa, úřady, církevní vrchnosti, slovem celý aparát veřejné moci sloven—
štinu odstrkoval, uváděl ji v nevážnost a dusil. Rodiče byli lichými sliby přemlou
vání, aby posílali dítky na výchovu do maďarského kraje; i násilím byly brány na
výchovu do rodin na dítky chudých, aby se naučily samospasitelné státní řeči.Žáci
byli pro „panslavismus“, t. j. národní smýšlení trestáni, redaktoři vězněni. Rada
vlastenců osvědčilaherojskou lásku a obětavost k svému národu. K těm patří na př.
Andrej Kmeť, katol. farář, botanik a archeolog. R. 1895založil „Museální slovenskou
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společnost“, roku 1906položil v Turčanském Sv. Martině základní kámen k musejnf
budově; třetina sbírek byla od něho. Několik časopisů náboženského obsahu vydá
val pro lid „Spolek sv. Vojtěcha“, založený v Trnavě r. 1870. Nejvýznačnější bás—
níci té doby byli Hurban-Vajanský a Hviezdoslav. Pomoc bylo lze očekávat jen od
všeobecného, tajného hlasovacího práva, ale proti tomu se Maďaři vzpirali. Volby
tam byly veřejné, pověstné úplatností, neboť jen tak mohli být v celých Uhrách
zvoleni vládní kandidáti. Slováci místo 45 poslanců mívali dva nebo tři.
A tak se zdálo, 'že na dvoumílionový národ je už položen náhrobní kámen. Vtom
otřáslastrašná válka Evropou, balvan se odvalíl a slovenský národ vystoupil z hrobu
čilý a svěží.



VZNIK ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

PRVNI SVĚTOVÁ VÁLKA (mu-1918).

Pri propuknutí světové války každý Čech pocítil zahy záchvěv,že jde o bytí a nebytí
rakousko-uherské monarchie. Její 84letý panovník byl takřka zosobněným symbo
lem její přežilosti. Stín zastaralosti spočíval na jejím státním ústrojí. Dualismus, vy
rovnaní z roku 1867, bylo provisorium, přechodné řešení jejích složitých poměrů,
nikoli definitivní úpravou. Všudejinde vyrůstaly statní budovy z živoucí půdy stup
ňovaného nacionalismu nebo se na ní utvrzovaly. Národní cítění bylo velemocnou
vzpruhou snah kulturních i mocenského rozpětí. Jen v Rakousku byly tyto novo
dobé živelní síly ve slovenských &románských národech dušeny. Politická. moudrost
tamních státníků zaležela ve vymýšlení nekalých prostředků, jak neúprosnou log-íku
dějinného vývoje brzdit, roztočsné kolo času v jeho pohybu zaražet.
Maďaři usilovali o maďarské velení pro uherské jednotky říšskéarmády. Císařse jich
bal. Bál se i domácích Němců, upírajících v duchu všeněmecké politiky zraky tou
žebně k Berlínu. Čechové, jejichž řečibyla v českých zemích upřena rovnoprávnost,
upírali je ještě dále, na slovanský východ. Monarchie se podobala velikému kotli,
v němž to zlověstně vřelonárodními spory. Rakousko těmito sváry uvnitř rozlepta
né, dozralo k rozkladu. Nebyl to živoucí národní organismus, nýbrž slepenec, mecha
nismus, spjatý dynastií. Národnostní myšlenka se mu stala osudnou pákou, která
je do základů rozvratila.
Bismarckovo Německo vzniklo vytlačením Rakouska z německého spolku, svobodná,
Italie jeho vytlačením z Padské nížiny. Náhrada byla hledána na Balkáně. Tam se
přeneslotěžisko rakouské expanse. R. 1878za rusko-turecké valky si vyhradilo obsa
zení Bosny a Hercegoviny, jež po 30 letech r. 1908anektovalo a prohlásilo za součást
říše. Sultan byl odškodněn 54 miliony zlatých korun.
Tím však bylo nejvyšší měrou pobouřena Srbsko, jehož panovníci se cítili povolani
k podobnému úkolu, jaký v Německu splnili králové pruští a v Italii králové sar
dinští. Též oni měli velké dějinné poslání - spojit roztříštěné kmeny srbsko-charvát
ské v jeden politický celek.
Za války balkánské, když se turecká, moc hroutila pod ranami jižních Slovanů, vy
bízel německý a maďarský tisk vládu, aby zakročila ve prospěch Turecka. K tomu
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nedošlo, ale Rakousko vymohlo zřízení albánského statečku, jen aby bylo Srbsko
odsunuto od moře, kterého tak potřebovalo, a jeho obchod byl nadále vydán zlo
myslnému poškozování se strany Maďarů.
Za světové války chtěla strana austro-maďarska zničit Srbsko, rozdělit se o ně s Bul
harskem a přes jeho trosky razit cestu do Orientu Německu, jehož kapitálem se po
čalo povznášet hospodářsky Turecko, které se mělo stát německou kolonií.
Conrad Hótzendorf, náčelník generálního štábu, viděl ve vítězné válce nejúčinnější
lék proti vnitřní chorobě senilního státu. Panovník, ozářený vítězoslávou, by rázně
umlčel hlasy nespokojených a tvrdou rukou by je přitlačil k zemi. Byl to čirý ana
chronismus; úsilí, jež stalo v nejpříkřejším rozporu s duchem času.
Rakousko dohralo za této války svou dějinnou úlohu. Čtyři století jeho trvání leží
před námi jako zavřená,kniha. Vědomí utrpěných bezpráví je ještě příliš živé. Ale
po časovém odstupu střízlivě,historie patmč zjistí, že i ono mělo své dějinné odů
vodnění, svůj „raison d'étre“. Poukaže senepochybně na to, že jen sjednocením men
ších celků v Podunají mohla být postavena pevná.hráz proti návalu sveřepýchTurků,
dále že náš národ jen s vynaložením veškeré síly onoho soustátí byl zachráněn před
dravou výbojností pruských králů. Případně to bylo znázorněnosrovnáním s ptákem
v kleci, která tísní, ale také chrání.
hantišek Josef, nejstarší monarcha v Evropě, nezůstal ušetřen za své dlouhé vlady
těžkých ran osudu. Jeho bratr Maxmilian, císař mexický, byl zastřelen povstalci

(1867),jeho jediný, 30letý syn Rudolf byl (1889)zabit na záletech, jeho choť Alžběta
Bavorská.byla ukrutným způsobem(1898)v..":: “:X '
A přece míra zla ještě nebyla dovršena. Císařtrpěl mezi důstojnictvem souboje, ale
také v jeho rodině takřka neusychala krev, prolité, zločinnou rukou.
Dědicem trůnu se stal František Ferdinand (nar. 1863),oddaný s Žofií Chotkovou,
povýšenou na vévodkyni z Hohenberku. Nový následník odsuzoval dualismus jako
neštěstí Rakouska, byl odpůrcem Maďarů a byl odhodlán přebudovat Rakousko ve
smyslu federalistickém. Byl to po dlouhé době opět první rakouský princ, jenž si
zřídil nádherné sídlo uprostřed Čech na Konopišti u Benešova. V červnu r. 1914 se
konala vojenská, cvičení v Bosně, jichž se účastnil i arcivévoda. Při projížďce Sara
jevem hodil bosenský student Cabrinoviě, pravoslavného vyznání, na nenáviděné
hosty dvě pumy. První však nevybuchla a druhá zranila aroivévodova pobočníka.
Při druhé jízdě zastřelil jiný student, Princip, oba manžely dobřemířený'miranami
z revolveru. Stalo se to 28. června r. 1914, podle pravoslavného kalendáře 15. června
na Vidov dan, na den sv. Víta, smutně proslulý pohromou na Kosově poli r. 1389.
Vražda způsobila v celé Evropě velký rozruch. Rakouské úřady prohlašovaly, že

' původce atentátu dlužno hledat v Srbsku a Bělehradě. Němci a Maďařimělivhodnou
záminku k zničení nenáviděného Srbska. Hrabě Hoyos byl vyslán s vlastnoručním
psaním císařeHantiška J oscfa do Berlína a na důvěrné poradě v Postupimi 5. čer
vence bylo válečné rozhodnutí Rakouska císařem Vilémem a předními německými
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státníky schváleno. Ústřední moci si přály válku hned, dřív než Rusko vybuduje
strategické dráhy. Německo mělo ještě jiné důvody k okamžitému započetí války.
Nový dědic rakouského trůnu Karel měl za choť Zitu z rodu bourbonského, vládnuv
šího kdysi v Panně, a Vilém II. se pravem obával, že by se jejím vlivem mohl bu—
doucí rakouský císař odtrhnout od Německa a přidat k Dohodě.1)
Hrabě Berchtold, moravský šlechtic, rakouský ministr zahraničních věcí, dal 23. čer- Ultimatum
vence Srbsku ultimatum, upravené tak, aby ho Srbsko nemohlo přijmout. Srbská. $""“
vlada měla úředně svému vojsku sdělit, že sarajevská vražda a jiné atentáty jsou
ovocem velkosrbské propagandy. Měla vyslovit politování, že se těchto rejdů účast
nili srbští důstojníci a úředníci, &napříště se jim to mělo přísně zakázat. Spolek
„Narodna Obrana“ měl být rozpuštěn a rakouským úřadům mělo být dovoleno
stíhat na srbské půdě osoby, zapletená do sarajevského zločinu a spolupůsobít tam
připotlačování onoho podvratného hnutí, jehož cílem je odtrhnout některé provincie
od rakousko-uherského mocnářství. Ač Srbsko ustupovalo víc než se slušelo, byla 26.
července v Rakousku nařízena mobilisace a 28. byla Srbsku vypověděna válka, přes
zprostředkující kroky Anglie a Ruska.
Rusko mobilisovalo na pomoc Srbsku a císařVilém proto vypověděl 1. srpna Rusku
válku, 3. srpna Francii. Ale 4. srpna vypověděla Německu válku Anglie, vzavši si
záminku, že Německo porušilo neutralitu Belgie.
Německo rozvinulo za války strašnou sílu. Skoro celé čtyři roky vedlo válku útočnou Nova
a německý válečný stan vnucoval své plány nepřátelům, jichž každým rokem při- "““""W"
bývalo. Ústřední moci překvapily protivníkovu stranu velkými děly. V Kruppových
závodech v Essenu byly lity moždíře, jež vrhaly střely silné 42 cm, plzeňská Ško
dovka dodávala děla, uložené,na motorových vozech; jejich náboje měly v průměru
30,5 cm. Lidé, neznalí dějin vojenství, žasli nad velikostí potýkajících se lidských
mas. Kdo však věděl, že již r. 1870přešloz Německa přesRýn milion mužstva, nebyl
přílišpřekvapen. Neočekávaným zjevem byla valka posiční, jejíž důležitost byla po
znána za války rusko-japonské.Po několika týdnech pohyblivého boje vojska jako by
zapadla. do zeměa zmizela v zákopech, jež se táhly v několika řadách za sebou, chra
něny jsouce mimo to drátěnými překážkami. Válka posiční se prodlužovala do nedo
zírna a vyžadovala ohromných obětí. Jinou vojenskou novinkou byla letadla, po—
užívaná, k službě výzkumné ik házení pum. R. 1916začali Angličané používat k úto
kům obrněných vozů, t. zv. tanků. Němci se snažili nepřítele ze zákopů vypudit
chrlením otravných plynů a plamenů. Velmi zhoubné účinkovaly rozmanité druhy
rychlopalných zbraní; postrachem velkých plovoucích kolosů byly ponorky.
Dne 12. listopadu 1914 vypovědělo Dohodě svatou válku Turecko a ústřední moci, 19"
dostaly v něm spojence. Bylo to po prvé v dějinách a také naposled, že se Rakousko
spojilo s Tureckem. Plánem německéhostanu bylo povalit v několikatýdnech Francii,
Rakousko mělo zatím zaměstnávat vojenskou moc ruskou. V první týden září však
zarazili Francouzové s napětím všech sil nad řekou Mamou dravý příboj nepřátel
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a, zatlačili je zpět na řeku Aisne. Je to jedna z největších a. nejdůležitějších bitev
v celé válce, poněvadž nadobro zvrátila naději ústředních mocí na rychlé skončení
zápasu. Bylo zjevno, že válka nebude rozhodnuta neočekávaným úspěchem v poli,
nýbrž že bude vedena do úplného vyčerpání zásob a sil.
Rakouské vojsko dobylo severního Srbska a 2. prosince Bělehradu, ale Srbové v ne
zadržitelném útoku je vypudili ze země a 15. prosince osvobodili své hlavní město. —
Zle pochodili Rusové v Prusích, jež napadli, aby ulehčili tísněné Francii. U Tanen
berka jim však způsobil Hindenburg velkou pohromu koncem srpna. Jen třetina se
spasila útěkem, ostatní zahynuli v boji a byli zajati, též vrchní velitel Samsonov ne
přežilsvého neštěstí. —Úspěšně zato bojovali proti Rakousku. Rakouské vojsko vniklo

"má do Ruska a u Krasnika dobylo menších úspěchů. Rusové však s velkou silou vyrazili
:) Hal-"či.

Karpat.=

1915.

Um Ruml.

proti Lvovu. Byly o něj svedeny dvě velké bitvy. První východně od Lvova od 20.
až 30..srpna. Její výsledek byl, že rakouské vojsko 2. září Lvov vyklidilo a 3. září jej
obsadili Rusové. V druhé bitvě západně od Lvova od 7.-11. září se vrchní velitel
arcivévoda Bedřich a Conrad Hotzendorf, náčelník hlavního štábu, pokoušel dobýt
ztraceného města zpět. Nejlepší rakouské ročníky tam byly'vrženy proti nepříteli.
Bitva zuřila na dlouhé linii až po Lublin. Bylo bojováno s nadlidským úsilím. Ra
kouské vojsko utrpělo velké ztráty; asi 100tisíc ho bylo zajato, ostatní ustoupilo na
San, brzy až ke Krakovu. Dne 22. září už byl Přemyšl, hlavní rakouská pevnost
v Haliči, obklíčen Rusy. Vnější pevnostní kruh měřil 40, vnitřní 12 km. Obléhalo jej
asi 200 tisíc Rusů a z počátku ho dobývali strašnou střelbou &útoky. Z děl ráže 28 cm
na něj pálili ze vzdálenosti 16km. Kryty ze železa a betonu však obstály a Rusové
se rozhodli, že pevnost vyhladoví. Velitel Kusmanek ji vydal teprve po půl roce 22.
března r. 1915. Posádka asi 100.000 mužů ji nejprve zničila výbuchy a pak odešla
do zajetí; vítězové ukořistili přes 1000 děl.
V zimě r. 1914/15 se Rusové zmocnili skoro všech karpatských průsmyků od Buko
viny ke Krakovu a pronikali do Uher. Rakousko samo nestačilo na zdolání ruského
náporu. Teprve když mu začátkem r. 1915přišla na pomoc jedna armáda německá,
byl postup Rusů za velmi svízelných bojů v zasněženýchKarpatech zaražen a v době,
když se vzdal Přemyšl, byli již vytlačeni ze všech karpatských přechodů2).
R. 1915(23.května) vypověděla Rakousku válkthalie, ač tvořila od r. 1883s ústřed
ními mocnostmi trojspolek a František Josef jí nabízel jižní Tyroly, aby ji udržel
aspoň v neutrálnosti. Dohoda jí však nabízela víc. Ústřední moci získaly zato důle
žitého spojence v Bulharsku, jehož král Ferdinand pocházel z rodu koburskěho a byl
nakloněn Německu. 14. října vypověděl válku Srbsku, o něž se mínil s Rakouskem
rozdělit. Centrální moci nabyly nyní přímého spojení s Tureckem.
Plánem Německa a Rakouska tohoto roku bylo přivodit válečné rozhodnutí na vý
chodě úplným povalením Ruska. První nápor byl učiněn nad řekou Dunajcem mezi
Gorlicí a Tamovem. Ruská opevnění tam byla sice dobře vybudována, ale 2. května
tam bylo na neširoký úsek zákopů vypáleno za čtyři hodiny (od 6. do 10.) z 1500 děl
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vší ráže 700.000 bomb. K jejich dovozu bylo třeba tisíc vagonů. Z větších děl se
střílelo na vzdálenost 18 km. Po této průpravě se obořily pěší i jízdní útočné kolony
na nepřítele, prolomily frontu a nedopřávajíce Rusům oddechu, vytiskli je za necelé
dva měsíce z Haliče a Bukoviny skoro úplně. Přemyslu neobléhali půl roku, nýbrž
pomocí těžkých děl, jež všechno drtila, vynutili si do pevnosti vstup za několik dní.
Pak se obrátila haličská armáda na sever, jiná z východních Prus tlačila na jih, třetí
postupovala ze západu proti Varšavě. Vydutá ruská. linie, chránící polské území,
soustředěnému tlaku neodolala, zvláště když i nejsilnější pevnost Kovno, na něž
byla skládána největší naděje, vzdorovala palbě z těžkých děl jen dvanáct dní. Asi
milion Rusů bylo za tohoto ústupu zajato. Vítězové se zmocnili bohatých zásob,
četných pevností, z nichž čtyři byly prvotřídní: Kovno, Varšava, Nov-Georgievsk,
(Modlín) a Brest Litevský. Hlavní masu vojska však Nikolaj Nikolajevič zachránil
a stáhl ji na druhou pevnostní linii: Dvinsk, Pinsk, Luck &.řeku Strypu ve východní
Haliči.

Na podzim téhož roku bylo povaleno Srbsko. Ze severu postupoval v čelerakouských
& německých sil Mackensen, z východu napadli Srby Bulhaři. Marně se pokoušeli
Srbové probít se bulharským vojskem na jih k Soluni, kde stála na neutrálním území
řeckém armáda anglo-francouzská. Na smutně památném Kosově poli byli Srbové
obklíčeni a jejich zoufale hrdinný odpor 24. listopadu úplně zlomen. Část jejich vojska
zahynula v boji, většina jich byla zajata, jen 100.000branného mužstva s králem
Petrem uniklo Albánií za nevýslovných svízelů k moři. Tam byli vzati na francouz
ské lodi, převezeni na ostrov Korfu, ošetření, ošacení, ozbrojení a pak dopraveni na
frontu soluňskou.
Tyto úspěchy Němců a Maďarů proti slovanským státům působily na československý
národ skličujícím dojmem. Jak za hranicemi tak i doma dávali Čechové a Slováci
nepokrytě najevo, že jejich sympatie jsou na straně Dohody, t. j. Ruska, Francie a
Anglie. Jen s vnitřním odporem se podrobovali nezbytnosti &šli bojovat proti Slova—
nům. O jejich náladě svědčína př.popěvekrekrutů přiodvodu: „Jen ty se praporku,
jen ty se toč, půjdeme na Rusa, nevime proč.“ Skutečné i domnělé protistátní pro
jevy byly stihány zatýkáním, vězněním, smrtí, konfiskacemi denních listů. Jen ni
transký soud vyšetřoval pro „panslavismus“ 200 osob. Slovenští vlastenci byli ve
řejnětýrání, okna jim vytloukána, většina pracovníků vězněna, lid očekával kozáky
jako spasitelea).Hned od začátku války se tušilo, že v boji jde zároveň o bytí &nebytí
Rakousko-Uherska. Těžkou ránu mu mimo jiné zasadil i odboj zahraniční Čechie.
Dotud se totiž domáhali Čechové a Slováci státního práva řečmi,psaním, svoláváním
valných hromad, protesty &poukazováním na žluté pergameny; sáhnout k zbrani
bylo beznadějné. To, co nebylo možné doma, bylo nyní provedeno za hranicemi.
Čechové a Slováci, žijící na Rusi, ve Francii a v Americe, vztyčili prapory odboje a
k nim se pak přidali mnozí z těch, kteří se dost-alido cizích států jako zajatci nebo
tam dobrovolně přešli. Jednak k Rusům, jednak k Srbům dobrovolně přešly: 36.
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pluk mladoboleslavský, většina 21. čáslavského, část 13. olomouckého. ..“) Tato čes
koslovenská emigrace nasadila.všechny páky pod zpuohřeloubudovu rakousko-uher
ské říše, aby ji do základů vyvrátila. „Doma revoluce branná, ba ani radikální opo—
sice, o tom jsem se přesvědčilbrzy“, píše Masaryk, „nebyla. možná; nějaký ten puč
snad se dal zosnovat, ale k tomu bych se byl nepropůjčil... Musili jsme za hranice
a tam organisovat náš boj proti Rakousku'q).

DobrovolníciJiž 26. července 1914, ještě před vypověděním války, strhli pařížští Čechové s budovy
“*imma“rakousko-uherského vyslanectví čemožlutý prapor. Hned pak se jich dalo 300 odvést

a v Bayonu utvořili ,,Kompanii Nazdar“ a byli zařazeni do cizinecké legiea).V rámci
pověstné marocké divise prošli 16 boji. Jeden z nejdůležitějších byl průlom nepřá
telských linií u Arrasu 9. května 1915;v čelezmíněné divise pronikli osm km hluboko
do německých posic. Ze 600 českých dobrovolníků, kteří se tam r. 1914 přihlásili
k vojsku, 200 zahynulo, 300 se jich stalo invalidy, 100 se jich přihlásilo do českoslov.
vojska, jež se tvořilo v létě r. 1917 v Cognacu.

caka Čeští kolonisté, usedlí ve značném počtu na Rusi, utvořili.„Svaz českých spolků“
s úkolem starat se o úlevu pro českézajatce. Postavili však i sbor dobrovolníků, t. zv.
Českou družinu, jež by po boku Rusů bojovala za osvobození vlasti. Moskevětí Če
chové jí darovali prapor, jenž byl 28. září r. 1914na den sv. Václava posvěcen a Dru
žině na starobylém kyjevském náměstí slavnostně odevzdán. Dobrovolníci složili pří
sahu na evangelium a vzdali praporu poctu. Uprostřed byl ozdoben korunou svato
václavskou, v rozích byly vyšity znaky Čech, Moravy, Slezska.a Slovenska. Sbor měl
na začátku 757 mužů a bylo ho používáno k službám výzvědným. Se zbraní v ruce
se plížili k nepřátelským řadám, vyslýchali rozhovory, zkoumali postavení, vybízeli
své soukmenovce, aby přešli. Zasloužili se též o převedení některých českých oddílů
do ruského zajetí. Během r. 1915vzrostl na „Pluk sv. Václava“. Po ruském způsobu
byl 28. září slaven jako plukovní svátek7). R. 1916 přibyl nový pluk dobrovolníků;
byl nazván plukem „Sv. Cyrila a Metoděje“. Jeho červenobílý prapor s velkým čes
kým lvem byl vyšít od českýchpaní v Taškentě. I tento prapor byl posvěcena).Vkvět
nu (1916) byly oba pluky spojeny v brigádu. .

AMW!Car Mikuláš II. několikrát přijal deputace Čechů a zavazoval se jim sliby. Při audi
“cm' enci v Carskoje Selu 17. září 1914se tázal, jak si představují hranice svého budoucího

státu. Na kulečníku byla rozprostřena mapa Rakousko-Uherska. Byly mu ukázány
Čechy, Morava a Slezsko, část Rakous až k Dunaji, i Vídeň, pro množství tamních
Čechů, pak Slovensko. Hosudar se usmíval a na konec řekl: „To je dobře.“ Carovu
pozornost zvláště budil smutný osud Slováků; na jejich zástupci J anu Országhovi si
vyžádal podrobnější informace 0 slovenské otázce“). Slováci pracovali svorně s Čechy.
Nejsilnější slovenská kolonie byla ve Varšavě; měli tam spolek „Besedu“ a velko
obchodník 013th byl jejím předsedou.V Čechách a na Moravětajně kolovala pro
hlášení ruského vrchního vojevůdce Nikolaje Nikolajeviče, v nichž byla národu sli—
bována svoboda. Běda tomu, u koho byla nalezena.

Mm
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Kdežto na Rusi se pracovalo pro národní svobodu v duchu konservativně-monar
chistíckém, panovníkem u nás se měl stát některý z ruských velkoknížat, usilovalo
se o týž cíl v západních zemích víc ve směru liberálně-republikánském.
Vůdcem zahraničního odboje se stal Tomáš G. Masaryk (nar. v Hodoníně 1850), pro- Mami:::
fesor íilosoňena pražské universitě a poslanec na říšskéradě vídeňské. Masaryk byl $$$
z českých spisovatelů a politiků za hranicemi nejznámější. Pro vynikající nadání,
zkušenost, znalost ciziny a evropských řečíbyl k vůdčí úloze nad jiné způsobilý. Jeho
autoritu zvyšovala hodnost poslanecká; jednalt' jako muž pověřenýdůvěrou národa.
Za hranice odejel v prosinci r. 1914 a opětovně vybízel přátele v Praze, aby za ním
poslali více poslanců &,žurnalistů. V květnu r. 1915 opustil vlast J osel Dai-ich, pově
řenýagrární stranou, aby pracoval v Rusku. Odebral se tam z Paříže v létě roku 1916.
Neobyčejnou pracovní sílu rozvinul za hranicemi Edvard Beneš (nar. 1884v Kožla
neoh), docent sociologiena pražské universitě. Nějaký čas studoval v Dijoně a Paříži.
V září 1915 opustil Prahu, ujednav tajné spojení s mafíií, spolkem politiků, pracu
jících skrytě doma ve vlasti.
Nejzvučnější jméno z našich krajanů ve Francii měl Milan Rastislav Štefánik. Od r. &;!dm'k.
1904tam pracoval ve službách francouzské vědy jako astronom a podnikl řadu vý
zkumných cest (na Montblank, do Samarkandu, na Tahiti, do Afriky a Jižní Ameriky).
R. 1914 se stal z učence neohrožený bojovník. Vstoupil jako prostý voják-pilot do
francouzského vojska a prokázal Francii i jejím spojencům odvážnými lety zname
nité služby. Byl činným na bojišti francouzském, italském i balkánském. Sloužil od
píky; začal jako prostý vojín, končil jako brigádní generál. R. 1915utrpěl při letecké
nehodě v Albánii vážné zranění. Štefánik byl ryzím, nezištným vlastencem a měl
osobní kouzlo.
Tito mužové utvořili r. 1915v Paňži ústředí, jež bylo v únoru 1916nazváno Národní Národní
radou. Masaryk se stal jejím předsedou, Diirich místopředsedou, Slováky zastupoval
Štefánik, sekretářem byl Beneš. Měla dvojí úkol: diplomatický a vojenský. Snažila
se především Anglii a Francii přesvědčit, že jejich vlastní zájem vyžaduje, aby Ra
kousko-Uhersko bylo rozbito. Rakousko slouží německé rozpínavosti, jež míří na
východ, a ohrožuje tam zájmy Anglie i Francie; naopak Československo bude útva
rem schopným života a bude hrází proti této německé rozpínavosti. Západní moci
přálynárodnostním snahám utlačovaných kmenů, žijících v Rakousko-Uhersku, roz
hodnutí však o bytí a nebytí dunajské monarchie zatím poodložily. Národní rada
měla těžký boj proti obratné rakouské a maďarské diplomacii, jež měla na západě
dosti přátel, naopak náš národ tam byl málo znám. Rakousko, v jakékoli podobě,
se tam pokládalo za nutnou organisacimalých národů a národních zlomků a záchranu
před balkanisacílo), t. j. rozdrobením na tříšť státečků.
Velké služby tam prokázal našemu národu Arnošt Denis, slavísta a spisovatel českých Denia.
dějin. R. 1915 uveřejnil dílo La guerre (Válka) a začal vydávat časopis La nation
tchěque. V nich se vší rozhodností bojoval o rozbití Rakouska a zřízení Českoslo

mda.
Její úkoly.
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venska. V Anglii v témž směru působil Seton Watson časopisem New Europe (1916).
Seton studoval po řadu let vnitřní poměry Rakousko-Uherska a. stal se žalobcem
maďarského násilí před evropskou veřejností. Do jeho časopisu mnoho přispíval Ma
saryk, jenž skoro dva roky přebýval v Londýně. Orgánem českoslov. emigrace byla
„Samostatnost“, vydávaná. ve Francii dr. Sychravou. V Rusku vycházely za války
„Čechoslova “, „Čechoslovan“ a „Slovenské hlasy“.
Druhý úkol „Národní rady“ byl postavit co největší českoslov.armadu. Ta by byla
makavým důkazem, že národ po svobodě nejen touží, ale že je též ochoten za ni bo
jovat. Štefánik zprostředkoval 3. února 1916 Masarykovi audienci u Brianda, před
sedy francouzské vlády. Briand schválil oba plány, politický i vojenský. rozčlenit
Rakousko a převést českoslov. armádu na francouzskou půdu. Provedení druhého
plánu naráželo na velké obtíže. Zuřilboj o Verdun; francouzská vláda jednala s Rus
kem o dopravu půl milionu ruského vojska do Francie. Členové Nar. rady připadli
na myšlenku, že by se s ním mohli svézt i tamní českqslov. dobrovolníci. Bojovali by
ve Francii proti Němcům, se Spojenci by vítězně vtáhli do Berlína a přes Drážďany
by se vrátili do svobodné vlasti.
Již od začátku r. 1915žádal dr. Vondrák jménem českoslov. spolků na Rusi carskou
vládu o svolení, aby tam mohli zřídit ze zajatců samostatnou českoslov. armádu.
Carská.vláda s udělením dovolení váhala; hlavní překážkou bylo, že českoslov. vojsko
mělo podléhat Národní radě pařížské, v jejímž čelestál profesor Masaryk. On totiž
vydal krátce před válkou knihu „Rusko a Evropa“, jež byla v Rusku zakázána.
Utvořila se tedy i na Rusi „Narodní'rada“ s Důrichem v čele, na pařížské radě ne
závislá.,a vůči té byla carská vláda povolnější. Zásadního souhlasu carova bylo do
saženo 10.července 1916.V zahraničním odboji však tím vznikl rozkol. Štefánik, jenž
též v srpnu 1916 přijel do Petrohradu, a s carem o povolení „naboru“ vyjednával,
v únoru 1917 Důricha z Rady vyloučil.
R. 1916vrhly obě ústřední moci své síly na západ v naději, že i tam připraví nepříteli
rozhodnou porážku. Německý stan se rozhodl dobýt Verdunu, přední francouzské
pevnosti. Německé zákopy ji svíraly velkým polokruhom, bylo k ní vybudováno 15
železničníchlinií, mužstva byl nadbytek a těžká děla, jimž dotud nic neodolalo, měla
i tam ukázat svou drtící sílu. Francouzové měli k své hlavní tvrzi jedinou železniční
limi a ta byla bezpečná.jen za noci. Několik tisíc aut dopravovala zásoby a mužstvo.
O bojích, jež byly od února do září 0 Verdun vedeny, lze si stěží utvořit správnou
představu. Nebylo šetřenoani lidmi ani náboji. V některé dny bylo v obvodu pevnosti
vypáleno milion dělových střel. Z četných pevnůstek, jež obklopují město, byly od
Němců dobyty Douomont a Vaux, ale Francouzové jim je dvakrát vyrvali &nakonec
zatlačili nepřítele zpět za původní linii. Padlo tam přes půl milionu vojska.
V téže době slibně pokračovala rakouská ofensiva proti Italii. Italové podnikli od
vypovědění valky řadu prudkých útoků, jež všechny uvízly na horské hradbě jižních
Tyrol, &.také směrem k Terstu dobyli jen Gorice; další jejich postup byl zaražen nad
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řekou Sočí. Rakousko vedlo v Alpách dotud jen boj obranný, a to pomocí letitých
záložníků. Začátkem r. 1916byly v jižních Tyrolích soustředěny vojenské síly k velké
ráně. V polovici května byly za velení arcivévody Eugena italské řady prolomeny,
Italové byli zatlačeni na vlastní své území a s velkým napětím byla očekávána chvíle,
kdy budou s alpských výšin sražení dolů do benátské nížiny. Rakouské velení mělo
namířeno k Benátkám; tím by celá italská armáda bojující nad Soči byla obklíčena
&zajata. Vtom přišla nenadálá zpráva o zdrcující porážce rakouského vojska na se
verovýchodě. Vojenské podniky na alpském bojišti byly ihned zastaveny a Italové
si oddechli.
Rusko utrpělo r. 1915velkou porážku, ale nebylo zničeno. Přes zimu rychle zreorga
nisovalo svou armádu, z Japonska a Ameriky bylo dovezeno mnoho výzbroje a na
jaře r. 1916přešelgenerál Brusilov na různých místech k útoku, aby ulevil západním
spojencům. Největšího úspěchu bylo dosaženo u Lucku, kde byla začátkem června
rakouská opevnění prolomena a bylo zajato přes čtvrt milionu vojáků.
Tento začáteční zdar ruských zbraní dodal odvahy Rumunsku. Koncem srpna vy
povědělkrál Karel Rakousko-Uhersku válku a Rumuni obsadili značnou část Sedmi
hrad. Ale toto začáteční štěstí nebylo trvalé. Generál Mackensen v čele německých,
tureckých a bulharských vojsk se obořilz jihu na rumunské pevnosti nad Dunajem
(Tutrakan, Silistria, Černá Voda) a pomocí těžkých děl jich dobyl v krátké době.
Druhá. německo-rakouská armáda postupovala do Sedmihradska ze západu a hnala
odtud Rumuny zpět za Karpaty. Již 6. prosinec slavili vítězové vjezd do opuštěné
Bukurešti, již si Rumuni po nabytých zkušenostech netroufali hájit, ač to byla velká,
moderně vybudovaná pevnost. Rumuny stihlo totéž, co před rokem Srby; s pomocí
Rusů uhájili jen Multansko.
V těchto bojích krváeelo dosti českých dobrovolců v Dobrudži proti armádě Macken—
senově. Ruská vláda dovolila na naléhání rakousko-uherských zajatců - J ihoslovanů
(Srbů a Charvátů) - utvořit srbskou divisi. Vstoupilo do ní i několik set Čechů; mezi
nimi 89 důstojníků. Divise bojovala s velkou chrabrostí; svědčí o tom, že polovice
z 15.000 mužů bylo raněných a padlých. Z 89 českých důstojníků 10 zahynulo a 53
bylo raněnon).
Zásoby obilí a nafty tam nalezené, ač mnoho bylo zničeno, přišly ústředním mocno
stem velmi vhod. V té době byl u nás prodej potravin už v rukou státních a poslední
dva roky války trpělo obyvatelstvo velkým nedostatkem. Na venkově si lidé skrývali
zásoby, tajně mlelí obilí, pekli chléb a vařili pivo. Hůř bylo v městech. U prodejen
stály dlouhé řady kupujících s lístky v rukou, a nejednou odcházeli s prázdnou. Do
chleba byly míchány brambory a někdy nebylo ani toho. Mnozí nosili na obuvi dře
věné podrážky a oděv z kopřiv. Úžasně rostla záplava papírových peněz, jichž kupní
cena stejnou měrou klesala. Zato mince byly od lidí poschovávány. V obecné bídě
měli zlaté časy jen podloudní obchodníci. V říjnu (1916)byl ve Vídni zastřelen od dr.
Adlera, sociálně-demokratického redaktora, ministerský předseda Stůrgh. Bylo to
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výmluvné znamení, že širokým vrstvám rakouského obyvatelstva byla vítězná válka
nesnesitelným břemenem.
V českých zemích byly válečné strasti zvyšovány útlakem národním a politickým.
V červnu (1916) byla odsouzena vojenským soudem na smrt řada.vynikajících poli
tiků, zvláště dr. Kramář a.dr. Rašín, mnoho českých listů bylo zastaveno. Sokolská
obec (listop. 1915) rozpuštěna. Z učebnic a knihoven bylo odstraňována vše, co při
pomínalo české státní právo. I ctihodná a starobylá hymna svatováclavská byla
shledána závadnou. Bylo zakázáno prodávat pohlednice s českými korunovačními
klenoty. Čechy byly naplněny maďarskými posádkami a na nátlak uherského minis—
terského předsedy hr. Tiszy byl (v říjnu 1915)císařemúřední titul Předlitavska „krá
lovství a země na říšské radě zastoupené“ změněn v „země rakouské“. Z císařského
znaku zmizela česká koruna. S německéstrany bylo na vládu naléháno, aby provedla
tak zvané „předpoklady“, t. j. aby dala Haliči zvláštní postavení, čímž by Čechové
na vídeňské říšské radě byli vydání na milost a nemilost německé většině, aby pro
hlásila němčinu za státní řeča aby rozdělila Čechy na část českou a německou.
Za jásotu nad zhroucením Rumunskazemřel císař František Josef (21. ]istop. 1916)
ve věku 86 let. Jeho nástupce 3OIetýKarel byl si vědom nebezpečí, jež říši hrozilo
uvnitř i zevně, zvláště když Dohoda zamítla nabídku míru, kterou jí učinil císař
Vilém po povalení Rumunska. Mělrozhodnou vůli zlo napravit, ale jeho síly na těžký
úkol nestačily a schopných rádců nenašel. Chtěl se dát korunovat na českého krále,
ale jeho okolí tomu zabránilo. V březnu (1917) propustil Conrada z Hótzendorfu,
náčelníka generálního štábu, zavilého nepřítele Slovanů, čímž učinil konec absolutní
moci vojenského stanu, a v květnu se zbavil hraběte Štěpána Tiszy, ministerského
předsedy v Uhrách, poněvadž se vzpíral rozšířit volební právo do uherského sněmu.
Prostřednictvím svého švagra, Sixta Bourbonského, vyjednával tajně o separátní
mír s Anglií a Francií, aby zachránil říši, třebas okleštěnou, ale hlavní překážkou
byla Italie, jíž kynul z rozbití Rakouska největší zisk.
Za zjevné vyčerpanosti a únavy dal v srpnu 1917návrh k jednání o mír též papež
Benedikt XV. V Stockholmu uspořádali za týmž účelem v zářísjezd socialisté; vše bez—
výsledné. V prosinci r. 1916 vyzval americký president Wilson válčící strany, aby
prohlásily, čeho vlastně chtějí válkou dosáhnout. Dohoda (Anglie, Francie, Italie)
10. ledna Wilsonovi odpověděly, že jejich cílem mimo jiné je osvobození Italů, Slo
vanů, Rumunů, Čechoslováků z cizí nadvlády. K výslovnému jmenování Čechoslo
váků pohnul Beneš ministra Brianda. To byl první význačný úspěch zahraničního
úsilí.

Nemálo však překvapilo, když čeští poslanci 23. ledna 1917podali hr. Černínovi, ra.
kouskému ministru zahraničních věcí, protest proti oné notě Dohody. Odmítli ji jako
insinuaci, jež spočívá na úplně nesprávných předpokladech, a rozhodně prohlásili, že
českýnárod jak v minulosti, tak i v přítomnosti i v budoucnosti vidí podminky svého
vývoje jen pod žezlem habsburskýmn). Stalo se to jednak následkem nejistoty, kam
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a do jaké míry se válečná štěstěna nakloní, jednak následkem vojenského a politic—
kého nátlaku.
Němci si byli vědomi, že své západní odpůrce na suchu nezdolají. Anglie hned od po
čátku války zamezila veškeren dovoz potravin i střeliva do ústředních států. Němec
ko a Rakousko se podobalo obložené pevnosti, odsouzené k vyhladovění. Němci, ne
vědouco kudy kam, obrátili tutéž zbraň proti samé Anglii. Pokusili se překazit jí
ponorkovou válkou všechen dovoz ze zámOřskýchzemí, na nějž je Anglie z největší
části odkázána. Německé ponorky potápěly od ledna r. 1917bez rozdílu všechny lodi,
anglické i neutrální, válečné i dopravní, kterékoliv v blízkosti anglických břehů do
stihly. Jen za březen jich bylo potopeno přes 300. Přesto se touto zbraní cíle nedo
sáhlo a její bezohlednost vzbudila ve světě jen velké rozhořčení.
Nejdůležitější událostí toho roku bylo, že Dohoda získala nového mocného spojence
v Severoamerické Unii. President Wilson vypověděl Německu válku 6. dubna 1917;
trvalo však celý rok, než Unie zasáhla na bojiště účinně. Naděje na přHivdobrovol
níků pod válečné prapory selhala, byla tedy v květnu uzákoněna všeobecná branná.
povinnost. Angličtí a francouzští důstojníci tam jeli cvičit nováčky a ti byli teprve
dopravováni do Evropy.
Druhou událostí tohoto roku, jež otřásla světem,bylo propuknutí ruské revoluce. Car
Mikuláš II. byl jediný evropský panovník, jenž odpíral národu účast na řízenístátu.
R. 1906sice byl donucen povolit zákonodárný sněm neboli dumu, několikrát však
ji rozpustil, omezoval volební právo a zkracoval její zasedání. Dne 11. března 1917
opět prohlásil její zasedání za ukončené a chystal se, že opustí západní spojence a
s ústředními mocnostmi ujedná separátní mír. Tentokráte se však duma carovu roz
kazu vzepřela;nerozešla se, naopak sama vyzvala cara, aby se vzdal trůnu. V Pskově,
kde byl válečný ruský stan, byl 15. března nucen podepsat abdikační listinu. Revo
luce propukla v nejnepříznivější chvili. O způsobu vlády mělo rozhodnout ústavo
dámé shromáždění. Národní strana s Miljukovem v čele,přející válce, se udržela jen
dva měsíce. Pak ovládli pole socialisté a Kerenský, jejich výmluvný předák, nabyl
na několik měsíců diktátorské moci.
S Brusilovem se v létě pokusil o poslední ofensivu proti centrálním mocem. Tehdy
zasáhla po prvé do boje asi polovina českých dobrovolníků z České družiny, jež mezi
tím vzrostla z ruských Čechů i zajatců asi na 7.000mužů. Její zástupcové ji přihlásili
mezi tak zvané úderné jednotky. Její roty, rozptýlené na dlouhé linii od Piňských
močálů až po Karpaty, se soustředily a zaujaly vykázaný úsek jihozápadně od Zbo—
rova, asi 6 km dlouhý. Českosl. divise vystřídala nespolehlivý finský pluk (složený
: Rusů), jenž zakopal náboje &.odpíral službu. Boje se zúčastnilo asi 3500 mužů, t. j.
polovice celkového stavu. Měli proti sobě asi trojnásobnou převahu rakouských a
říšských Němců, Maďarů &Bosňáků, ale též dva pluky české, Plzeňský &J indřicho
hradeckýla). Povel k útoku byl dán dne 2. července 1917 po osmé hodině ráno za
hrubé střelby nepřátelské. První vyskočil ze svého úkrytu podporučík Švec se svou
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četou, vnikl do nepřátelských okopů a zasypal je ručními granáty. Tohoto příkladu
následovaly ostatní čety a roty. Za oboustranné hrubé střelby proběhly s velkou
rychlostí pásmo 400-600kroků, dělící obě armády, podlezly drátěné překážky a dřív
než se nepřítel vzpamatoval, pronikly některé roty přesněkolikeré zákopy v jeho týl
a na nepřítele bylo útočeno zpředu i zezadu. Celé partie se dávaly v zajetí. K poled—
nímu sprchlo, ale bojovný zápal neochladl. Slunce se již sklánělo k horám, když se
vítězné oddíly začaly na dobytém úseku ve čtvrtém zákopu usazovat. 4.200zajatců,
20 děl a mnoho jiných zbraní bylo jejich kořistí. Ale i sami měli 1000 mužů ztrát;
180jich padlo, ostatní byli raněni a pohřešováni. Z důstojníků se vyznamenali Švec,
Gajda, Čeček, Kutlvašr a jiní. Syrový a Husák byli raněni bezprostředněpředbitvou.
- Náhodou téhož dne podepsal císař Karel amnestii pro 18.000 politických vězňů,
hlavně slovanské národnostin).
Ruská ofensiva skončila pro nekázeň žalostnou porážkou. Při obecné netečnosti tím
více vynikla neohroženost českých bojovníků, kteří v následujících dnech chránili
ústup ruských vojsk. Ledy nedůvěry byly konečně prolomeny a „nábor“ českoslov.
zajatců povolen.

MasarykPovalením carského trůnu byl otevřen i Masarykovi vstup do Ruska. Dne 5. května
"“““““ opustil Londýn, plul do Bergenu v Norsku a přes Stockholm a Haparandu dojel 16.

května do Petrohradu. Pádem carismu zanikla i Důrichova „Národní rada“ a Masa
ryk byl všeobecně uznán za hlavu českoslov. odboje. Navštívil Moskvu i Kyjev, a
vybízel naše zajatce k hromadnému vstupu pod národní prapory. Odvody v zajatec—
kých táborech řídil generál Červinka.

Cul-cum.Koncem srpna přehlížel Masaryk poblíž Žitomíru oddíl zborovských vítězů. Bylo jim
""$$ promluveno do duše, a pluk sv. Václava byl přejmenovánna pluk Husůvlf').Též pluk

sv. Cyrila a Metoděje byl přezván plukem Jiřího z Poděbrad. K ním byl přidán nově
zřízenýpluk Žižkův a pluk Prokopa Velikého. Tak vznikla první divise „husitská“.
Druhou divisi tvořilypražský pluk Masarykův, Hanácký, Tatranský a Slezský.V Tat
ranském byl slušný počet Slováků. Tak vznikl českoslov.armádní sbor. K němu pat
řily i útvary dělostřelecké, technické &zálohy. Celkem vstoupilo do českoslov. vojska
30.000 zajatcům). S netajenou nelibostí píše Masaryk, že bylo dosti těch, kteří se
nepřihlásiliu). Asi dvě třetiny našich zajatců byly soustředěnypoblíž Doňce. Ostatní
byli rozptýleni skoro po celé Rusi. Jejich počet se odhaduje na 200.000“).
Čeští komunisté vybízeli naše lidi, aby vstupovali do rudé armády. Největší část za
jatců zůstala stranou, zvláště když rozkladem Ruska naděje na vítězství Slovanstva
přecházela v trapnou sklíčenost. Mnozíse vraceli domů. Ale čím více přibývalo v Rus
ku zmatků, tím více rostl českosl.armádní sbor. Začátkem r. 1919měl 50.000mužů.

www->:Koncem října r. 1917 dobylo Rakousko s německou pomocí velkého úspěchu proti
532%: Italii. Spojená vojska pod vrchním velením německého vojevůdce Oty Belowa pro—

me..1917.razila italské posice nad horní SočouuFliče aTolmina a zatlačila nepřítele přesTaglia
mento až na řeku Piavu. Mluví se o jedenácti bitvách na Soči; tolikrát nasadili Ita
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lové velké síly, aby se probili k vytčenému cíli, t. j. k Terstu. Za příprav dvanácté
ofensivy byli překvapeni velkou pohromou. Byl to poslední vojenský úspěch bývalé
monarchie. .
Mezitím k sobě poutala víc a více pozornost světa Unie americká a její president
Wilson. Americká milionová armáda, vržená na evropské bojiště, zjednala rychlé
vítězství Dohodě &naši američtí krajané svým hmotným i mravním úsilím přispěli
podstatně k tomu, že se dostalo účasti na onom vítězství i našemu národu. V Sev.
Americe měl náš národ nejčetnější kolonii a poměrně nejlíp situovanou. Čechů tam
bylo asi půl milionu, Slováků asi 700.000 (hlavně v Chicagu, Clevelandu, N. Yorku,
St. Louis, Pittsburku). Náboženský názor rozdělil tamní Čechy na dva hašteřící se
tábory, ale národní zájem překlenul tyto rozpory a.dva spolky založené v Chicagu
k podporování osvobozenského úsilí, „Národní sdružení“ (březen 1915) i „Svaz čes.
katolíků“ (únor 1917),pracovaly svorně vedle sebe. „Slovenská liga“ soustřeďovala
v sobě Slováky bez rozdílu víry“).
Již v srpnu 1915 tam přijel Vojta Beneš se vzkazem od Masaryka a svého bratra
Edvarda Beneše, aby Čechové sbírali příspěvkya organisovali se. Pilně objížděl osady
a vybízel k vlastenecké obětavosti. Sebrané podpory byly posílány do Paříže „Ná
rodní rad “. Američtí Čechové a Slováciplatili takřka první daň ve prospěch rodícího
se českoslov. státuao).
A ještě cennější služby mu prokázali tím, že mu získali porozumění a sympatie širé

Úsilí am".
Čadu!
a Slováků
o „diodu
vlasti .

Sbírky.

Snu ží cs
získalcelem

americké veřejnosti. Nebyla to snadná věc. Známou vlastností Američanů jest velko—„M,
rysost; oni raději spojují malé státy ve velký, než by drobili v malé. Rakousku vypo
věděla Unie válku teprve 4. prosince 1917, jako spojenci Německa. Unie je hotový
Babylon, všechny evropské národy tam mají své kolonisty a každý hájí svého. Též
Němci a Maďaři zpracovávali tamní veřejnost. Největších zásluh o svou starou vlast
si získal právník Karel Pergler. Přednáškami, články v českých i amerických novi
nách, informacemi vynikajících státníků budil porozumění pro věc svého národa.
Emanuel Vozka, bohatý továrník, si zřídil kancelář, jež pomocí 80 osob stopovala
tajné práce německých a rakouských konsulů, vyslanců &různých agentů. Ti totiž
vyvolách stávky v muničníchtovárnách, chystali atentáty na továrny, mosty &.lodi,
jež odvážely do Evropy zásoby a zbroj, a popichovali Mexiko proti Unii. Kancelář
mimo to zjistila, že němečtí a rakouští důstojníci se ze Sibiře přes Unii vracejí do
Evropy. Americká vláda těchto služeb nezapomněla.
Mnoho (celkem42.000)Čechů a Slováků vstoupili dobrovolně do amerického vojskau).
Wiliam Kenyon, senátor za stát Iowu, získaný Perglerem, navrhl 25. května 1917
v senátě, aby pro zajištění míru byla českoslov. národu dána svoboda. Za takové
projevy byli státníci od českoslov. spolků zahmováni projevy díků &uznání. Zase
jednou po dlouhé době napjal malý národ, či lépe emigrace malého národa, všechny
své síly k dosažení velkého cíle. Pracovalo se s neutuchajícím zápalem, s podivuhod
nou obětavostí a vynalézavou všestrannosti. Národní-svátek Spojených států (4. čer
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vence 1918) světili Čechové & Slováci s hlučnými oslavami a presidentu Wilsonovi
byly posílány pozdravné telegramy. To se dálo o všech velkých schůzích. Slov. Liga
poslala do Evropy dva své členy Košíka &.Osuského, kteří pak pracovali v „Národní
radě“ v Paříži.
Katolíci, laici i duchovní, se usnesli 18. listop. 1917v Chicagu na memorandu k pa
peži Benediktu XV. Prosili jej, aby své moci a svého vlivu použil také ve prospěch
českoslov.národa, papežskému stolci tak oddanému. Čechoslované jsou ve své vlastní
domovině jak cizinci &.psanci pronásledování a o své národní statky soustavně olu
pováni, &tím trpí nejen jejich časné blaho, ale i věčné. Litují, že se naň neobrátili již
spíš, ale nyní snažně prosí, aby při příštím návrhu míru neopominul se zmínit 0 má
rodu československém. Memorandum bylo skrze apoštolského delegáta ihned odeslá
no do Říma. Když po roce přijel president Wilson do B&anciek mírovému zasedání,
obrátil se naň papež s žádostí, aby se ujal malých národů bývalého Rakouska, jmeno
vitě Čechůn).
Ale na českoslov. kolonistech byly žádány oběti ještě daleko větší. V květnu 1917
tam dojel Štefánik, svolal zástupce oněch tří organisací a vyzval je, aby vybídli své
členstvo k vstupu do českoslov.vojenských oddílů ve Francii. Důrazně jim kladl na
srdce, že národ, jenž není ochoten za svou svobodu dát život, není svobody hoden;
a žádal, aby byli bráni lidé nejen tělesně schopní, alei charakterní. Zástupcové byli
v prvním okamžiku ohromeni; brzy se však vzpamatovali a hlas vojenské polnioe
zalehl do nejzapadlejší farmy. Tato náborové. akce tam dřív nemohla být zahájena ;
dokud Unie zachovávala neutralitu, tak ji nedovolila.
Nyní však byla povinna největší část českoslov.branců vstoupit do armády americké.
Českoslov. národ dal armádě poměrně největší počet dobrovolníků - 42.000. Ze 450
branců, kteří se přihlásili v Chicagu v prvních dvou dnech války, bylo 256 Čecho—
slováků23).Zvláštní českoslov. oddíly se tvořily hlavně z mladíků, kteH ještě neměli
občanského práva a vojenskou službou nebyli povinní. Přihlásilo se jich 225024).Bylo
pro ně koupeno tábořiště v Stamfordu 11N. Yorku, kde se jim dostalo prvního vý
cviku, a odtud byli po skupinách dopravováni do Francie. Českoslov. paní a dívky,
sdružené ve spolku „Věelky“, jim posílaly teplé šatstvo a jiné potřeby.
K nejúčinnější reklamě českoslov. jména a úsilí tam bylo využito Masarykova pří
jezdu. Dne 7. března 1918opustil Moskvu, 1. dubna dojel do Vladivostoku, 29. dubna
už byl ve Vancouveru na americké půdě. Jeho cesta Unií od západu na východ byla
pravým triumíem. Nejskvčlcjšíslavnosti byly uspořádány v Chicagu; 5.května v prů

"L vodu k jeho poctě šlo 150.000 českoslov. krajanů. Vítali jej nejen jako vůdce odboje,
ale jako hlavu budoucího státu. V Clevelandu šly v průvodu nejen všechny spolky
české, slovenské, ale i jihoslovanské, 250 vojáků americké armády, rozených Čechů
a Slováků. Sám doznává, žejako profesor nemírně odsuzoval „fangličkářství“; v Ame
rice se však přesvědčil, že dobře uspořádaný průvod není méně cenný než politický
článek nebo řečv parlamentěu). V Chicagu jej v hotelu navštívil i tamní kardinál
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Mundelein; pravil, že v Masarykovi poznal jednoho z nejrozvažnějších evropských
státníků, s jakým se kdy setka125).
O amerických katolících chvalně píše, že v osvobozenskěm hnutí svorně postupovali
s ostatními stranamia'). Když mu předložilisvé obavy stran církve v budoucím čes
koslov. státě, vyslovil se pro rozluku podle amerického vzoru, jež se provede bez boje
a konfiskace církevního jmění. Toto své prohlášení jim dali písemnězs).
V Pittsburku došlo za jeho předsednictví k dohodě mezi Čechy a Slováky. Slovensko
má,být součástí českoslov.státu s vlastním zákonodárným sněmem, s vlastní admi
nistrativou a řečí.Bylo v ní též podotčeno, že o podrobnostech státního zřízení roz
hodnou pravoplatní zástupcové Čechů a Slováků (t. j. ústavodárné shromážděníýo).
Nejdůležitější jednání bylo s presidentem Wilsonem. Ten vydal 8. ledna (1918) 14
bodů, podle nichž měla,být upravena tvářnost Evropy: svoboda moří,obmezení zbro
jení, vrácení Alsaska-Lotrinska, obnovení Belgie, Srbska, bývalého Polska atd.; W
podle 10.bodu se mělo dostat národům Rakousko-Uherska autonomie. Podle 14.bodu
se měl ustavit „Svaz národů“, jenž by bděl nad všeobecným mírem a bezpečností.
V únoru a červenci pak vyhlásil zásady o sebeurčení národů.
Co pohnulo Wilsona k tomu, že v říjnu téhož rokuse už nespokojoval autonomií,
nýbrž vložilosud těchto národů do jejích rukou vlastních? O to má zásluhu Masaryk.
- Ve svém díle poukazuje president ještě na jiného muže, jenž měl na Wilsona v tomto
směru značný vliv. Byl to profesor sociologieJiří Hamm. Od podzimu 1917 dlel ve "
Švýcařích a jako Wilsonův důvěrník tam vyjednával s četnými politiky německými
a rakouskými. Tam s ním přišeldo styku Osuský, jenž mu jako znatel maďarštiny
a němčiny nemálo posloužil správným překladem &výkladem pramenů. Herron po
znal umělost a nemožnost Rak.-Uherska a podle toho Wilsonovi radilao).
Vraťme se k našim dobrovolníkům do Ruska. Po nezdařené ofensivě Kerenského
v létě 1917 vyklidilo ruské vojsko Halič a Bukovinu &zastavilo se na řece Zbruči.
Českoslov. pluky a prapory byly na podzim a v zimě 1917-18rozloženy v zázemí na.
Ukrajině kol Kyjeva na obou březích Dněpru. Jejich štáb &vrchní velitel Šokorov
byli v Kyjevě. Bývali v zemijankách, cvičili se ve zbrani, učili se začátkům francouz
štiny, dlouhou chvíli si krátili hudbou, zpěvem, divadlem a jinými zabavami. Svátek
sv. Václava světili okázalými slavnostmi a též kouzlo vánoc, třebas daleko od vlasti,
snažili se zažíti u stromku, plného světel a lesklých cetek. Střechy zemljanek zdobili
rozmanitými kresbami: Hradčan, sv. Václava, Koziny, Žižky, Husa, Tater a Jáno
šíka,s roztrženými pouty na rukou.
Ruské poměry se mezitím utvářely čím dál tím spletitěji. Dne 7. listopadu 1917 se
tam zmocnila vlády strana komunistická, vedená.Leninem &Bronstcinem (Trockým),
a v Brestu Litevském se začaloihned vyjednávat s centrálními mocmi o podmínkách
míru. Poněvadž se sovětská,vlada zdráhala příliš strohé podmínky přijmout, byl na
ni v druhé polovici února 1918učiněn vojenský nátlak.
Na severu pronikli Němci k Pskovu, na jihu obsadilo německo—rakouskévojsko pev
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nosti Luck, Dubno, Rovno, Kyjev, Charkov, Oděsu, bylo vyhrožováno i obsazením
Petrohradu a Moskvy. Dne 3. března 1918podepsala revoluční ruská, vláda v Brestu
Litevském podmínky míru. Vzdala se na západě širokého pásu zemí a zaplatila v pe
nězích i naturaliích půl třetí miliardy marek náhrady.
Ruský kolos byl povolen a ti, kteří jej přivedli k pádu, chystali týž osud i mladé
českoslov.armádě. Postup Němců do nitra Ukrajiny byl tak nenadálý a rychlý, že
českoslov. sbor se octl v největším nebezpečí obklíčení a zajetí. Masaryk ujcdnal 15.
února (1918)s Muravjevem, generalissimem sovětských vojsk, smlouvu, jíž se česko
slov. vojsku zaručovala ozbrojená.neutralita a volný odjezd do Evropy. Sám opustil
Moskvu 7. března.

Na zprávu, že nepřítel postupuje dovnitř Ruska, zmocnili se naši dobrovolní
ci vlaků a rychle odjížděli na východ. Některé oddíly šly pěšky a bez zásob. Do
Žitomíru přišli Němci hned po jejich odchodu. Dne 25. února vjela na silnici před
Kyjevem dvěněmecka auta obrněná.mezi ěeskoslov. oddíly; došlo k přestřelcea auta
se vrátila. Celý den 28.února tahle českoslov.vojsko Kyjevem na východ. Starobylý
Kyjev byljeho kolébkou, což divu, že jej opouštěli s tesknou myslí. Dne 1. března
rano odtud odešel poslední náš pluk, večer už tam poroučeli Němci. Jedna rota na
pochodu zabloudila, prošla městem teprve záhy ráno 2. března. Gruzínský důstojník,
jenž ji vedl, prohlásil, že to jsou Ukrajinci, vracející se ze zajetí.
Skoro na východ od Kyjeva je železniční uzel Bachmaě se čtyřmi nádražími. Němci
měli promyšlený plan; chtěli se křižovatky zmocnit a ústup našich vojsk překazit.
Postupovali tam jednak ze severu od Gomelu, jednak ze západu od Kyjeva. Druhé
českoslov. divisi připadl těžký úkol, udržet širý okruh bachmačského nádraží, dokud
tudy neprojedou vlaky od jihu, přivážejícíprvní divisi od Priluk a Pirjatina. Postup
Němců na severní trati mohl být snadno zastaven vyhozením železničního mostu
přes Děsnu. Nebylo však třaskavin a menší poškození byla rychle spravena. Dobro
volníci se za své opožděné druhy statečně bili &.na obou tratích Němce zdrželi, až 13.
března projel poslední vlak. Nejtěžší boje byly 10.března. Celkem zahynulo 45 mužů,
210 bylo raněno, 41 bylo nezvěstných, t. j. upadlo do zajetí a byli nelidsky utraceni.
Ale i nepřítel měl těžké ztráty; hlavní věcí však bylo, že byl zadržen, ač dvojnásob
silný.
Jednomu nebezpečí unikli &.netušili, kolikera na ně teprve čekají. Přes Kursk jelo
všechno vojsko ve 63 vlacích (ešelonech) dále na východ. Důležitým milníkem se
stala Penze.. Poslední vlak tam dostihl 19. března. V Penze a ve stanicích před ní se
nahromadilo veškeré českoslov.vojsko. Na popud českoslov.komunistů sovětský ko
misař prohlásil, že další jízda bude dovolena, odevzdá—livojsko veškeru zbroj. Odboč
ka Národní rady (ONR) s profesorem Maxou v čele vycházela sovětům co nejvíc
vstříc, jen aby sepředešlo srážce. Podle dohody s komisařem Stalinem (26. března)
mohl každý vlak podržet k sebeobraně kulomet a 20-30 pušek. Po dvou dnech (28.
března) odjely dva pluky (pátý a osmý) dále na východ, ale na větších stanicích si.
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musely vykupovat volný průjezd odevzdáváním skrovné výzbroje, v Penze jim po
nechané. První dva pluky dorazily do Vladivostoku 27. a 28. dubna. Všichni byli
zdraví, většina tam po prvé spatřila moře. V dalších 14 dnech bylo z Penzy propuš
těno jen 15 ešelonů.
Dne 13. dubna se velitelé první divise usnesli, že už zbraní odevzdávat nebudou, že
si jimi raději proklestí cestu. Dne 22. dubna byl v Moskvěvydán rozkaz, že polovice
vlaků, které byly v Sibiři, má. jet k Vladivostoku, ostatní, jež byly v evropském
Rusku, se mají obrátit k Murmaňsku (na poloostrově Kole). Sovětská,vláda se bála,
aby českoslov. dobrovolníci nezesílili v poříčíAmuru občanskou vládu atamana Se
menova. Rozkaz Sovětů způsobil mezi legionáři nemalé rozčarování &.rostoucí napětí
se přiostřilo čeljabinským incidentem.
Dne 14. května projížděl z Čeljabinsku na západ vlak s německými a rakouskými
zajatci. Když se vlak hnul, hodil někdo z nich kusem železa do hloučku legionářů &
jednoho z nich těžce zranil. Legionářiihned vlak zastavili, 80 zajatců musilo vystou
pit z vagonu &byli vyzváni, aby udali vinníka. Leč odpovědi byly německé a zvláště
maďarské nadávky. Sovětské úřady nechtěly věc vyšetřit. Naši dobrovolníci začali
zajatce bít. Konečněbyl vinník Maďar vydán &na místě ubit. Nyní teprve na popud
zajatců začaly sověty věc vyšetřovat &.při tom uvěznili 11 dobrovolníků. Dne 17.
května začaly českoslov.roty obsazovat Čeljabinsk; ihned byli vězni propuštěni, vše
urovnáno a některé vlaky jely dál.
Vtěch dnech setam sjíždělizástupcové vojska; 21. května se usnesli, žepůjdou „vlast

' ním pořádkem“, t. j . bez ohledu na ON'R.,která. právě toho dne v Moskvě přistoupila
na úplné odzbrojení armady. Trocký 25. května nařídil,že českoslov.vojsko má.být
rozpuštěno. Část má vstoupit do rudé armády, část ať utvoří pracovní oddíly. Žádný
vagon nesmí dále a kdo z nich bude zastižen na trati se zbraní, má,být zastřelen. To
bylo vypovědění války, jež téhož dne ještě začala. Došlo k srážkám v Marianovce,
Irkutsku a Zlatoústě.
V té době bylo 14.000dobrovolníků ve Vladivostoku. Nejzápadnější skupina v Penze
měla 8.000, velel jí poručík Čcček. Týž počet mužstva (8.000) měla skupina čelja
binska'.pod Syrovým. V Novonikolajevsku stáli 2.000 pod Gajdou, v Mariinsku 1.000
pod Kadlcem, v Kansku 1.000 pod velením podpluk. Ušakova. V této době se část
vrchních velitelů-Rusů vzdala.V drobné válce, jež vzplanula skoro po celé magistrále,
veleli českoslov. poručíci; pro zásluhy, jež si v boji získali, byli povýšení na plukov
níky. Také ruská, úřední řečustupovala češtině. Nejbližším úkolem bylo, aby se jed
notlivé skupiny k sobě probily a spojily. Bylo třeba se zmocnit nádraží, mostů, po
případě měst, z nichž byli ohrožováni. Sovětská.armáda byla v začátcích, teprve se
tvořila. Pod jejími prapory bojovalo dost cizinců. V Penze na př. sloužilo v sovětské
posádce 500 Němců a Maďarů a 200 Čechů.
O toto město byla svedena jedna z největších bitev. Trvala dva dny. Čechy vedl po
ručík Švec. Bylo jich asi 3.500. Obhajců bylo rovněž tolik, důkladně vyzbrojených.
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Ráno 28. května přijelna nádraží vlak s třemi obrněnými auty (broněviky) a čínskou
posádkou. Dobrovolníci se vrhli na.vlak, syny nebeské říšebez boje odzbrojili a všech
zbraní se zmocnili. Všechny sirény a píšťaly se rozezvučely na poplach. Odpoledne
začal boj. Ráno 29. května začaly českoslov. roty se tří stran obkličovat město. Oby
vatelstvo se skrylo do sklepů. Kulometnou palbou z věží, arkýřů, oken se snažili
obhájci zadržet postup útočících. Jejich ola'uh se však víc a více svíral, 0 každý roh,
přechod, o barikády i bloky domů byl veden urputný boj. Dobře se osvědčily minu
lého dne ukořistěné broněviky. Mnohé domy hořely. Nad městem se snesla prudká.
bouře, ale zuření živlů - hromy &.blesky - jen zvyšovaly hrůzný obraz bitevní vřavy.
Krátce po poledni se Čechové zmocnilikasáren, banky a hlavního náměstí. Pochovali
svých 30padlých a hned 29.v nociodtud odjeli dále na východ. Obrněný vlak Groznyj
uzavíral hradbu vlaků, sbíral stráže &.činil trať nesjízdnou.
Spass, této skupiny záležela v tom, aby se přes neporušený Alexandrovský most do
stala za Volhu. Je" 1438m dlouhý, tvoří 13 oblouků na 14 pilířích; je to ohromná,
spousta železa. Rychle byl vyslán obrněný vlak Orlík s dělem umístěným v průčelí.
Dne 31. května jím byly hlídky překvapeny, též loď, jež plula na pomoc, byla při
nucena se vrátit. Orlik snesl i náraz prázdné lokomotivy, prudce rozjeté, jež měla
pohyb obrněného vlaku zarazit. Přechod přesVolhu byl zajištěn. Ale teprve po něko—
likadenníoh pcmých bojích obsadili (8. června) Samaru, jež pak byla po delší dobu
středem a hlavní oporou západní skupiny pod generálem Čečkem.
Po celétrati od Penzy k Vladivostoku vzplanula drobná.válka; bylo svedeno nesčetné
množství půtek, tu větších, tam menších. Kolik pomníků na rovu padlých, tolik
bojišť. Zvlášť památné bylo dobývání Kruhobajkalské drahy, jež byla hlavní pře—
kážkou, dělící skupinu vladivostockou a Gajdovu. Dráha se vine obloukem kol již—
ního cípu jezera a je vysekana v horském pásmu. Skládá. se z 39 tunelů, četných
mostů a galerií. Hájilo ji asi 3.000 sovětského vojska, opatřeného obrněnými vlaky
&dynamitem. Bajkal brázdily dělové čluny. Zákopy byl celý úsek proměněn v hor
skou a jak se zdálo nedobytnou pevnost. V nejhorším případě stačilo zničit tunely
výbuchem třaskavin a postup Čechoslováků byl zaražen.
Plukovník Gajda napadl bajkalské soutěsky s velkou rychlostí a s několikastran sou
časně, aby obhájce překvapil. Nejtěžší kus práce vykonal oddíl Rusů s ním spojených.
Na jižní straně obešli stanici Bajkal, jež leží před oněmi tunely. Dne 15. července si
proklestili cestu skalisky &houštinami, rozebrali trať, aby ze stanice nemohl nikdo
ujet, &pak se vyšplhali na vrcholy útesů, mezi nimiž se nádraží rozkládá,. Stalo tam
množství vlaků, několik obrněných, jeden s nákladem 240 pudů dynamitu, asi 1.000
obhájců. Odpoledne skýtala stanice strašnou podívanou. Rusové jí se skalních výšin
zasypali spoustou granátů. Nastalo nepopsatelné zděšení a zmatek. Vlaky sem tam
pojížděly, pískaly, hvízdaly, vtom byl zasažen vlak s dynamitem - následoval děsný
výbuch, jenž zanechal kolem kol jen ssutiny, trosky a kupy mrtvol. Po provedení
nejnutnějších oprav jel obrněný vlak labyrintem průkopů rychle k východu; podkopy
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byly učiněny neškodnými a nepřátelský broněvik obrácen na ústup. Bylo zachráněno
38 neporušených tunelů, jen část 39., nejvýchodnějšího, byla od sovětského vůdce
Golikova 20. července výbuchem poškozena. Ssutiny byly na zvláštním vlaku odvá
ženy 17 dní. Čechové se zmocnili i několika dělových člunů a bylo bojováno i na je—
zeřeBajkalském. V pěti dnech se Gajda zmocnil těchto sibiřskýchThermopyl a sláva
jeho jména se rozlétla po celé Sibiři. Byl proto poctěn četnými dary; Burj ati mu dali
stříbrnou sošku Buddhy. Oběti na životech nebyly velké: 17 padlých, 49 raněných,
1nezvěstný. Již 31. srpna se za Čitou setkaly přední stráže bajkalské a vladivostocké
skupiny.
Předtím už 27. května byl obsazen Čeljabinsk, 7. června Omsk, 29. června od gene
rála Diterichse Vladivostok. V tomto přístavním městě na Tichém oceáně byla sve
dena jen nevelká šarvátka s maďarskými a německýmizajatci, kteří se ohradili v ka
sárnách, ale tuhý odpor kladlo sovětské vojsko na dráze severně od města. Česko
slovenským oddílům tam pomáhalo také vojsko dohodové - francouzské, anglické a
hlavně japonské.
Dne 25. července se zmocnila po svízelných bojích skupina gen. Syrového J ekatěrin
burku na Urale. Krátce předtím se tam odehrála strašná tragedie carské rodiny.
Byla tam střežena v přízemnímdomě, ohrazeném vysokým dvojím plotem. Z obavy,
aby Čechové cara neosvobodili, daly místní úřady celou rodinu popravit. - V noci 17.
července byli car, carevič, carevna a čtyřivelkokněžny odvedeni do podzemního sklc
pení &tam střelami z revolverů a pažbami pušek usmrcení. Jejich těla byla odvezena
za město, tam polita hořlavinami a spálena.
Tyto tříměsíční vítězné boje českoslov. vojska způsobily ve světě pravou sensaci.
Současnýpostup Němců ve Francii jim tvořil temné pozadí, takže se sibiřská anabase
jevila ve světle tím příznivějším. Do Ameriky se dostaly zprávy o bojích v Sibiřidřív
než do Evropy a jejich účinek byl překvapující. Čechové, Čechoslováci byli najednou
známi každému. „_Opanovánímagistrály a obsazení Vladivostoku se jevilo jako po—
hádka“31). Tyto boje legionářů zjednaly českoslov. jménu ve světě kus slávy, dodaly
váhy a důrazu řečem&memoriálům diplomatů &politiků a podstatně přispělyk tomu,
že se západní moci rozhodly povolit, aby českoslov. národ si zřídilvlastní státní bu
dovu. Během srpna a záříbyla „Národní rada“ v Paříži uznána za prozatímní česko
slov. vládu.

Kde byla na Sibiři moc sovětů zlomena, zřídilo si obyvatelstvo občanskou vládu.
V jejím čele stanul bývalý admirál Kolčak. Sebral značné vojsko a bojoval proti
sovětům na Urale. Západní moci, jimž se dostalo velké pomoci z Ameriky, nařídily
21. června českoslov.vojsku, aby nejezdilo do Francie, ale aby pomáhalo Kolčakovi.
Nastal pomalý zpětný pohyb od Tichého oceánu k Uralu. Značná část vojska byla
upoutána hlídáním dráhy.
Dne 22. července obsadilo 800 mužů západní skupiny Simbirsk, naplněný zásobami
všeho druhu. Příliš svůdnou se stala myšlenka pokusit se o Kazaň, hlavní město na
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střední Volze, proslulé obchodem &bohatstvím, přes jehož cimbuří daleko zářily věže
monastýrů a štíhlé minarety mešit. Městohájila posádka 5.000mužů silná. Českoslov.
oddíly, celkem 1.400bojovníků, pod velením poručíka Švece, táhly jednak po suchu,
jednak pluly na válečných člunech po Volze. Táhl s nimi též oddíl občanského vojska
ruského a prapor Srbů (280 mužů) pod legendárním hrdinou majorem Blagotiěem.
Byl to zbytek srbské divise. „Vopred bratja“, hřímal na ně jejich vůdce hromovým
hlasem, sám s revolverem v ruce všude první před ostatními. Byla svedena řada
půtek, ale v boji o město samo (7. srpna) zahynuli na českoslov. straně jen dva, sedm
bylo raněno; větší ztráty měli Srbové. Obhájci byli útokem překvapení a ohromné
zásoby v přístavě, arsenále a skladištích se staly kořistí vítězů. Největší cenu měl
poklad ve státní bancesz).
Byl to vrchol českoslov. úspěchů. Brzy se však poznalo, že vzetí Kazaně byl chybný
krok. Městose nedalo bez účasti místního obyvatelstva držet, to však žilo v sibaritské
rozmařilostí; hledělo si zábav, kratochvílí, bavilo se koňskými dostihy a zbraní se
štítilo. Našim lidem bylo při pohledu na tyto politické děti hořko. Město mělo skoro
200.000obyvatel a postavilo jen 2.000vojska; ze 2.000 důstojnňrů se chopilo zbraně
300.

CampJiž 10. srpna začaly zpětné útoky sovětského vojska a síla útoků rostla. Trocký jim
Mill/I'm osobní přítomností dodával odvahy. Dne 10. září opouštěla poslední rot-a hořící Ka—

zaň, největší město, jehož československé vojsko dobylo. Již 12. září byl vyklizen
Simbirsk, 2. října Syzraň. Českoslov. i ruské oddíly občanské ustupovaly v překotném
chvatu. Dne 4. října byl poškozen Alexandrovský most přes Volhu, aby postup ne
přítele byl zaražen. Na mostě nastala zácpa lokomotiv a.vlaků. Na jedné lokomotivě
byla zapálena nafta. Od lokomotiv chytl celý vlak; plamen přeskočilna 17 vagonů
plných dělových nábojů. Následoval výbuch, jímž se jeden z oblouků zřítil, druhý
značně poškodil. Sovětské vojsko se dostalo přecepřesVolhu a hnalo občanská vojska
dále k Uralu. Již 8. října vyklidil plukovník Švec Samaru, dosavadní hlavní oporu
západní skupiny, a ustoupil do Ufy. Předem bylo vyvezeno ze Samary na 250 vlacích
různých vojenských potřeb.

Pluk.ŠvecTyto neúspěchy, netečnost a lhostejnost ruského obyvatelstva, únava, marné čekání
“' "" “""“ na pomoc od západních mocí a nejednota vzbudily ve vojsku podrážděnou náladu a

nechuť k dalším bojům, jež se zdály mrháním životů. Když část mužstva odepřela
plukovníku Švecovi další poslušnost, zabral si to do té míry, že se 25. října v Akce.
kovu nedaleko Ufy zastřelil. Plukovník Švec, člen Sokola, byl z nejlepších členů Dru
žiny. Prožil s ní slavné i smutné dny. Před krátkem byl povýšen na plukovníka a ve
litele první divise. Pocházel z Telče na Moravě a v Rusku byl učitelem tělocviku.

Slo/únikV zimní době boje poněkud ochably. Dne 16. listopadu připlul do Vladivostoku Šte
“$%ij fám'k,první čcskoslov.ministr obrany s francouzským generálem MořicemJ aninem.

Štefánik navštívil všechny části vojska a přesvědčilse, že je nezbytno dopřát una
vené armádě oddechu. Západní moci a část domácích politiků (Dr Kramář) si přáli,
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aby českoslov. vojsko nastolilo v Moskvě carskou vládu a pod vlajícími prapory se
vrátilo po pevnině do svobodné vlasti. To chtělo armádní velení i část vojska; většina
však, syta svízelného života, zvláště po provedeném převratu doma, pokládala svůj
úkol za skončený a naléhala na rychlý návrat. Štefánik v lednu 1919 nařídil, aby
bylo vojsko odvedeno z fronty do zázemí a hlídalo trať od Omsku po Bajkal. Též
zakázal samovolné sněmování delegátů. Pak se vrátil do Evropy. Janin zůstal v Si—
biři; jemu byl podřízen vrchní velitel sboru Syrový. Jen Gajda, jemuž Štefánik pro
nějakou přísnost rozkázal ihned odejet domů, “sinedopřál pokoje a bojoval v ruských
službách s Kolčakem na Urale dál.
Vlaků vojsko nevydalo, ač byly po něm žádány. Drželo se trati a vagonů jak záchran
né desky a jediného východiska z toho chaotického vlnobití. Snažili se svou pohyb
livou domácnost opatřit nejnutnějším zařízením a udělat si v ní pobyt snesitelným.
Ve vagonech byla prolomena okna, připevněna lehátka, postaveny lavice, stůl, ka
mínka, v nichž se zimního času topilo ve dne v noci. Nezapomnělo se ani na výzdobu
stěn. Bylo třeba zařídit a udržovat dílny na nejrozmanitější potřeby, na léky, oděv,
nářadí, postroje, starat se o dobývání uhlí. Denně byl připravován pokrm pro 60.000
osob. Vojsko vydržovalo 12.000koní. I v Mongolsku byla kupována stáda jatečného
dobytka, nějaký čas hlídána na stepi u trati a pak porážena. Ve třech mlýnech se
denně semlelo 5.000 pudů mouky (pud=16 kg). V kurganském pivovaře (nad řekou
Tobolem) se týdně vařilo 3.600 věder piva. V Omsku v malé továrně na tabák zhoto—
vilo 200 zajatců denně 30.000 doutníků. Mezi skupinami bylo udržováno poštovní
spojení. Byla založena banka k ukládání úspor. Bylo postaráno 0 denní tisk, podle
možnosti o různou zábavu. Někde si vojáci chytili a ochočili mladé medvědy, kteH
nemotorným dováděním byli předmětem neutuchající veselosti.
Dne 16. prosince 1917dal konečněi francouzský president Poincaré svolení k posta
vení českoslov. vojska na francouzské půdě. S různých stran se scházely hlouěky
zajatců a dobrovolníků v Cognacu,určeném za shromaždiště tvořícíse armády. První
tam dorazili dobrovolníci z českoslov. zajatců v Rumunsku. V říjnu 1916 navštívil
Štefánik zajaté krajany v Galaci a vyzval je k boji za svobodu vlasti. Dostali se do
Ruska, k severnímu mořia v červenci 1917přistálo jich asi 300 v La Pallice, menším
přístavu u La Rochelle. V listopadu téhož roku dospěl do Cognacu rovněž z Ruska
oddíl 1240mužů, vedený starodružiníkem Otakarem Husákem. V říjnu vyjeli z Ukra
jiny a z Archangelsku pluli na ruském parníku k anglickým břehům. V březnu 1918
vyjel z Murmaňsku do Francie tak zvaný „čerepovský ešelon" (500mužů), když byli
několik týdnů čekali v nehostinném kraji za polárním kruhem, a tam se do syta na
dívali na nevídanou u nás krásu severní záře.
Další složkou byli zajatci ze Srbska. Po jeho pádu na podzim 1915 přešli za nevý
slovných útrap přes Albanii k břehům Adrie. Z 55.000rak.-uher. zajatců velká část
na cestě hladem a zimou zahynula. Z Valony byli dopraveni na Asinaru (ostrov při
severní Sardinii), odtud do Francie. Přes 3.000 se z nich přihlásilo do českoslov. řad.
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Konečně 400 dobrovolníků bojujících v srbském vojsku na soluňské frontě bylo rov
něž dopraveno do Francie. Asi 800 našich zajatců, toužících bojovat za vlast, pro
pustila do Francie vláda italská. Žádost ostatních byla zatím odložena. Od listopadu
1917 začali docházet do Cognacu dobrovolníci ze Sev. Ameriky, celkem 2.250. Do
konce ze Sydney z Australie přibylo 14 vystěhovalců bojovat za lepší budoucnost
své vlasti. V cizinecké legii bojovalo zbylé mužstvo proslulé roty „Nazdar“, asi 100
mužů. V srpnu 1918byli propuštěni a většina z nich vstoupila do vlastní českoslov.
armády.
V Cógnacu a nedalekém J amacu se utvořily začátkem r. 1918 dva pluky (brigáda);
později přibyl ještě třetí pluk. V táboře v Darney za vogeskou frontou odevzdal bri
gádě za obvyklých slavností sám president Poincaré 30. června prapor, dar města
Paříže. Vyšší důstojníci byli Francouzi, vrchním velitelem sám generál Janin.
Od začátku července do polovice září hájila brigáda úsek na klidné celkem frontě
v Elsasku ve Vogesách a podstoupila tam první menší boje. Němci brzy vyzkoumali,
koho mají před sebou, a házeli jim do zákopů letáky, snažíce se zlomit bojovnou
náladu dobrovolníků. Chybná čeština oněch provolání sloužila dobrovolníkům jen
k obveselení.
Po Rusku bylo nejvíce českoslov.zajatců v Italii. Štefánik a dr. Beneš opětně žádali

“' tamní vládu o svolení k postavení českoslov. vojska. Zvláště Štefánik si tam získal
jako francouzský občan a neohrožený důstojník-letec značných sympatií. Na jaře
r. 1916 obletěl celou italskou frontu a házel do rakouských zákopů letáky, v nichž
byli Slované vybízeni, aby přestali bojovat proti Italii. V Tyrolsku vypátral skryté
rakouské síly, o nichž italské velení nevědělo. V lednu 1917 zřídil Dr Beneš v Římě
tiskovou kancelář Nár. rady a vymohl, aby českoslov. zajatci byli soustředěni v od
dělenýchtáborech; stalo se to jen zčásti. Každý tabor rak.-uherských zajatců skýtal
v malém měřítku politický obraz Rakousko-Uherska, národnostně složitého a zjitře
ného. Na jedné straně stáli Němci a Maďaři, proti nim Slované, v jejich čeleČechové.
Těm, kdo se hlásili do českoslov. vojska, bylo vyhrožováno. Docházelo k hádkám a
pračkám.
Zajatci byli umístěni na více než 200 místech; někteří pracovali na venkově. Jeden
z největších táborů byl v Padule, středověké kartouze o 500 pokojích a v její roz
sáhlé zahradě (23 ha)“). Od polovice r. 1917tam byli chováni ponejvíce zajatci česko
slovenští. Druhým jejich soustřeďovacímtáborem bylo S. Maria Capua Vetere. Vláda
zatím povolila jen zřízenípracovních oddílů. V březnu a dubnu 1918se jich sestavilo
osm po 1.600mužích. Sest jich z Paduly odjelo na sever a cpevňovali druhou obran
nou linii mezi Gardským jezerem a Mantuou.
Konečně 21. dubna dojednal Štefánik smlouvu o zřízenívlastního vojska. Ve Folignu
a Perugii byly pracovní oddíly přeměněny v bataliony.“) Dobrovolníci byli oděni
\; zelený stejnokroj , na hlavu dostali alpinské klobouky s českoslov.stužkou, motyky
a rýče zahodili a chopili se pušek. Začátkem května byla vyzbrojena divise. Vyšší
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důstojníci byli Italové, vrchním velitelem generál Graziani. Již od podzimu r. 1917bylo
používáno od italského velitelství českoslov.výzvědných rot. Bylo jich celkem devět a
tvořilyvlastní pluk. J ejich úkol byl týž jako Starodružiníků na Rusi. Lákali Slovany
k přechodudo Italie, vyslýchali zprávy, házeli letáky do nepřátelských zákopů.
Dne 24. května uspořádal Štefánik v Římě okázalou slavnost. Dal tam dopravit vy—
braný sbor, složený ze zástupců jednotlivých oddílů, a na Piazza Venezia před monu
mentálním pomníkem Viktora Emanuela. II. 11přítomnosti vyslanců mu generál
Graziani s obvyklými obřadnostmi odevzdal prapor, vyšitý od římských paní. Dne
14. června přehlížel divisi v Orgianu (u Vicenzi) ze italskou frontou italský král
Viktor Emanuel IH.
Již 20. července vydalo italské velitelství do evropské veřejnosti zprávu, že na Piavě
po boku italského vojska hrdinně bojují československé oddíly a daly první daň
krve za svobodu a samostatnost. V německo-rakouském tisku z toho vzniklo pocho
pitelné rozčarování. Ještě v červnu byla divise dopravena na Monte Baldo, mezi
Gardským jezerem a Adiží. Úsek jí svěřený sluje Doss Alto. Přítel i nepřítel si neda
leko od sebe vysekali v masivu kaverny, několik set metrů dlouhé, táhnoucí se růz
nými směry. Byly to umělé jeskyně, s výklenky pro strojní pušky, s východem zata
raseným žoky písku. Pobyt v těch podzemích slujích byl velmi svízelný. Vzduch
v nich byl dusný a vlhký, plný plísně a čmoudu z blikajících lampičck. Boty se ve
službě střídaly; po 4-5 dnech opouštěl voják ty nevlídné skrýše bledý, nevyspalý a
zesláblý &s radostí opět spatřil modré nebe, pod nímž příroda hýřila. Nejtužší boj
tam podstoupila divise 21. záH. Záhy zrána byly kaverny zasypány krupobitím střel
vší ráže, jež trvalo necelé dvě hodiny. U žádné kavemy však nebyl strop proražen.
Pak se přihnali útočníci a snažili se vniknout dovnitř; byli však u vchodů jednak
pobiti, jednak zahnáni.
Na západě v té době spěla rychle válečná tragedie ke konečnému rozuzlení. Po roz
vrácení Ruska převedli Němci velké síly na západ a kojili se nadějí, že i tam zasadí
spojencům zdrcující ránu dříve, než dojde pomoc z Ameriky. - V březnu (1918) pro—
nikli směrem k Amiensu, v květnu znovu prorazily neširokým klínem k řece Marně
a ze vzdálenosti 128km střílelina Paříž. To byly poslední úspěchy ústředních mocí.
Ze Severoamerické Unie bylo mezitím bez sebemenších ztrát dopraveno do Francie
přes milion svěžího vojska, jež šlo do bitevní vřavy jako na sportovní stadion. Do
boje ho zasáhlo 660 tisíc - 43 divisí; čekalo se, že válka potrvá až do r. 1919.Na straně
spojenců nyní byla jak číselná, tak především technická převaha, t. j. přesila dělo
střelectva, letadel a tanků. Maršálek Foch, vůdce všeho vojska, zahájil dne 18. čer
vence nad Mar-nou protiofensivu, založenou na velkých rozměrech. Rozpoutal se
úžasný zápas, jehož průběh sledoval svět s tajeným dechem. Spojenci útočili na
nové a nové úseky německé linie, unavovali nepřítele a nutili k pozvolnému, ale ne
zadržitelnému ústupu. Byla ztékána i pověstná opevnění, zvaná „Hindenburkovou
linií“. Byla. vybudována v týle německého vojska z přirozených i umělých překážek
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a byla pokládána. za nedobytnou. Její části byly pojmenovány podle mythologiokýoh
osob - Brunhildy, Wodina, Siegfrieda &j.
Začátkem října dorazila českoslov. brigáda do Argon (mezi Masou a Aisne), aby po
máhala dobývat obranné linie na úseku nazvaném podle Brunhildy. Jeden pluk měl
dObýt osady Terronu, z níž byli Francouzi právě vytlačeni. Dne 21. října.se jí česko
slov. dobrovolníci zmocnili nenadálým útokem &uhájili proti mocným útokům ne
přátelské přesily. Bylo nesnadné vysunutou posici udržet. Bojovali neustále v mas
kách pro mraky otravných plynů. Nepřátelská letadla nad nimi kroužila tak nízko,
že bylo lze rozeznat šat i tváře pilotů. Nejprudší střelbě byli vystaveni 23. a 24. října.
Stavení ve vesnici byla do základů rozmetána a hořícítrámy ozařovalyza.noci jejich
posice. Jen za noci byl pluk zásobován. Dne 29. října se dověděli o převratu; velkou
radost kalil pohled na čerstvé rovy bratří. Prvního listopadu opouštěli Terron s ku
lomety na ramenou. Šli za dopadu střel, s maskami na tvářích otráveným ovzduším,
místy se brodili po pás vodou, bylť kraj zatopen a tyčí hledali cestu, aby nepadli do
jámy od granátu. - Druhý českoslov.pluk dobýval v těchže dnech opevněného návrší
u Vouzieres. Je to městečko šest km jižně od Terronu. Bylo rovněž úplně rozbité.
Kraj taktéž zatopený a jen po hrázích schůdný.
V té době (od 6. října) se jednalo o příměří.Dne 11. listopadu byly jeho podmínky
přijaty od Němců bez výhrady.
Ústřední moci byly dosud jako pevnost, jež všem útokům vzdorovala. Po čtyřletém

' vysilujícím boji se její hradby hroutí a nepřítel proniká, širými průlomy dovnitř na
všech stranách. Stát tehdy bral k válečným účelům zvony, mosazné kliky, moždíře
a.jiné kovové předměty; je málo chrámů, jež uchovaly všechny své zvony, jako sv.
Vít, Týn, Velehrad, Hostýn a některé jiné. Deserce se vzmá-haly a zvláště mladší
vojáci byli po venkově chytání od četníků, někteří zastřeleni. U Kragujevce v Srbsku
odepřeli (3. července 1918) slovenští vojáci trenčínského pluku jít do boje a vzbouřili
se. Zmocnili se skladišť a vydrancovali je, zplenili též byty důstojníků a způsobili
jiné škody. V popředí stáli ti, kteří se vrátili z ruského zajetí. Ale po čtyřhodinném
boji byla vzpoura potlačena a 44 vzbouřenců zastřeleno.
V polovici září se obořilna německo-rakouské &bulharské řady v Makedonii Franchet
d'Espéray &koncem října dorazil k Dunaji a Sávě. Bulharsko složilo zbraně a pode
psalo příměří 29. září. '
V Italii mělo Rakousko na konci války 51 divisl. J ejich nadšení pro válku už vyva
nulo. Maďaři nechtěli bojovat a žádali, aby jim bylo dovoleno vrátit se domů hájit
vlast. Charváti se vzpírali jít do předních linií. Čechové mělitím méně důvodů k boji.
Dne 24. října začali Italové, posíleni několika divisemi svých západních spojenců,
útočit přes řeku Piavu. Dne 27. října prolomili rakouské řady na dvou místech &.
zajali 460.000 vojska. Ukořistili 16.000 děl a jiný válečný materiál ohromné ceny.
Teprve 3. listopadu bylo smluveno příměří, když již italské vojsko obsadilo skoro
celé Tridentsko a Benátsko.
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Poslední dny Rakousko-uherské říše byly pohnuté. V květnu roku 1917 svolal císař Úsilíklubu
Karel rakouský parlament, jenž po celou dobu války nezasedal. Čeští spisovatelé
vyzvali poslance, aby se ve Vídni všemožně zastali práv svého národa nebo ať se
svých mandátů vzdají. Světem zadula demokratická hesla, uvolněná ruskou revo
lucí. Dne 30. května podalo české poselstvo ve vídeňském parlamentě prohlášení,
v němž odsuzovali dualismus, žádali o přetvořeníříšev řadu národních států, jedním
z nich má být Československo. Cítilo se, že Čechové sahají na základy říše. Nejvíc
zuřil tisk maďarský. V době, kdy maďarský národ tolik obětí přináší na záchranu
monarchie, chtějí Češi vyrvat perlu (t. j. Slovensko) ze Svatoštěpánské koruny. Chtěli
pohnout J urigu a Blaho, slovenské poslance, k protestu proti české trouíalosti, po
koušeli se sbírat podpisy mezi lidem, marně však hledali zrádce slovenské včci. Čeští
poslanci mluvili i „za umlčenou větev slovenskou, jež se stala obětí neslýchaného
násilí v nejtemnějším koutě Evropy“.
V předvečer porážky přednesli poslanci Staněk &.Juriga ve vídeňské a peštské sně
movně řeči, jakoby na rozloučenou bývalé monarchii. Jsou velmi vzrušující a. zní
jako věštba Kassandry před zkázou Troje35). Staněk (2. října) mimo jiné pravil, že
omezená byrokracie vídeňská a zpustlé. oligarchie hudapeštská dosud jen tyly ze
zotročených národů slovanských; a po vítězné válce je chtěly vyhladit. Jen jejich
ničemná &zločinná vláda dala vznik českoslov. legiím, jež bojují na všech bojištích
po boku Dohody, aby tuto říši,ten žalářnárodů, zbořili.Na jejich troskách povstanou
národní státy: Československo,Polsko a J ugoslavie. O jejich ustavení se nebude roz
hodovat ve Vídni, nýbrž na mírové konferenci. - Juriga dlouhou a dojemnou řeč
pronesl 19. října. Vypočetl všechny oběti, jež slovenský národ za království ve válce
přinesla v odvetu za to je hmotně vykořisťována trpí pod kulturním barbarstvím;
je na něm páchána duchovražda. Slovenský národ neuznává uherského sněmu, na
němž je zastoupen místo 40 jen dvěma poslanci. Jeho mluvčím je Nár. slov. rada.
Světová válka odvalila balvan, který národ dusil od r. 907. Nevěřížádným slibům,
použije práva sebeurčení, aby si zařídil svou budoucnost podle svého. Někteří po
slanci sice výkřiky řečníky přerušovali, ale většina jejich řečivyslechla jako zaslou
žený ortel za vědomou vinu.
Když začali Němci ve Francii ustupovat, byl císař Karel ochoten přebudovat svou
říši, ale pro odpor Maďarů a Němců neudělal nic. Dne 4. října byl nucen s císařem
Vilémem žádat Wilsona o zprostředkování příměřía míru. V neděli 14. října pokou
šely se socialistické strany v českých městech provést převrat, v Praze tomu zabrá
nila maďarská posádka. Dne 16. října vydal císař manifest, jímž ohlašoval přeměnu
Předlitavska na spolek národních států. Vzdával se Haliče a Trentina, hranice států
měly tvořit hranice národnostní. Na uherskou ústavu si netrouíal sáhnout. Čechové
toho nepřijali. Od 13. července byl v Praze 30členný Národní výbor, složený z pře—
dáků všech českých stran. Zasedal v Obecním domě, jeho úkolem bylo připravit a
provést převrat.
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Dne 18. října došla osudné. nota Wilsonova. V ní se praví, že autonomie, nabízena
Čechům a J ihoslovanům, nestačí za podkladmíru; oni saminechťrozhodnou, v jakém
státním útvaru chtějí žít. Tato nota zněla jako hlas anděla, křísícímrtvé z hrobu.
Císařdovolil, že několik českých poslanců (24. října) odjelo do Ženevy, domluvit se
s Dr Benešem. Ale již 28. října odpověděl Jul. Andrássy, ministr zahraničních věcí,
že Rakousko—Uherskona ony podmínky přistupuje.
Když byla tato odpověď vyvěšena v'redakeích pražských deníků, naplnily se náměstí
a ulice davy lidu, aby za nezměrné radosti oslavily první den své svobody. Národní
výbor nechtěl nic podnikat před návratem své delegace ze Ženevy, ale stržen nena
dálým obratem, prohlásil československýstát a ujal se vlády“).
Dne 30. října se sešlo ve Sv. Martině přes 300 zástupců slovenského lidu ze všech
krajů, od Bratislavy až po Košice, aby v tak velké chvíli promluvili před světem
jménem naroda37).Velká většina nic nevěděla o převratu v Praze. Byloť Slovensko
pohraniční stráží jak čínskou zdí od sousedních zemí odděleno. Na náměstí stala set
nina honvédů po zuby ozbrojených, ale pohled na ně jen stupňoval v účastnících
odhodlanost a hněv. Shromáždění zasedalo v sále banky Fatry. Přijelo „Deklaraci“,
v níž byla prohlášena neodvislost Slovenska a jeho příslušnost k československému
statu. Každá.věta předčítanéDeklarace byla provázena bouřlivýmiprojevy souhlasu,
až se dvorana otřásala.
Deklarace vzbudila po celém Slovensku mohutný ohlas. Na mnohých místech shro
mážděný lid na ni přísahal. Vlna překypující radosti se valila Československem &.
nejodlehlejší osada pocítila záchvěv blaha., jaký se dostavuje jednou za.tisíc let. Na
slavnostní průvody za zvuků hudby se hnali muži, ženy, děti, vojáci. Preslovy, ilu
minace, blahopřání zasílána Nár. výboru, sázení lip nabraly konce. Na. slovenských
horách vzplanuly milíře, v Mošovcích ničili žací maďarské učebnice. Radost z vítěz
ství po tolika svízelích, strádáních a nejistotě se stupňovala do závratného opojení;
byl dojem, že se vrací zlatý věk. Dav se vrhl na orlíky a jiné odznaky rakouské a
maďarské vlády a za obecně veselosti je strhával a ničil.
Národní shromáždění prohlásilo 14. listopadu 1918Masaryka jednomyslně za presi
denta Českoslov. republiky a 21. prosince mu bylo v Praze jako osvoboditeli připra
veno královské přivítání.
Tragický byl navrat Milana Štefánika.,generála a prvního ministra války. Na velkém
dvojplošníku se blížil z Italie k osvobozené vlasti. V Bratislavě bylo 4. května 1919
vše přichystáno k skvělému jeho přijetí. K nepopsatelnému zděšení čekajícího davu
se letadlo nad městem vzňalo, zřítilo a největší syn Slovenske zahynul v jeho tros
kách. Byl pochován i s dvěma italskými průvoděimi blízko svého rodiště na vrchu
Bradlo, kde mu byla zbudována mohutná. mohyla. Narodil se v Košiariskách u Bre
zové r. 1880jako syn protestantského faráře. Byl presidentovým krajanem, jenž se
narodil na.druhé straně Karpat. R. 1904byl v Praze promován na doktora ňlosofie.
Horoval pro královskou vládu a rad by byl v Československu viděl na trůně někte
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rého prince z dohodových zemí. Měl velkou perlu, již našel za svého hvězdářského
poslání v oceáně. Mělji schovanou a kojil se nadějí, že jí kdysi ozdobí korunu českého
krále. Ale r. 1918 prodal v Paříži rozličné věci k úhradě výloh, spojených s prací ve
prospěch vlasti, a tu prodal pařížským klenotníkům i sbírku perel.-“)
Všech mobilisovaných bylo v této strašné válce 70 milionů mužů. Padlo 8 milionů,
raněných bylo 131/2milionu. Čechů (bez Slováků) zahynulo 200 tisíc. Je to největší
daň krve, kterou národ dosud za tisícileté historie za dobro Evropy zaplatil. Zajatců
v ústředních státech bylo 4,229.000; z těch zemřelo 222.800. V dohodových státech
bylo zajatců 4,018.000, zemřeloz nich 465.000. R. 1923bylo v ČSR 236.000 invalidů.
Na konci války začala řádit španělská chřipka avyžádala si na celém svčtč mnoho
milionů obětí (udává se 25 milionů).

ČBSKOSLOVBNSKÁ RBP HELIKA .

Prvním úkolem českoslov. vlády bylo obsadit německá pohraniční území a pak Slo
vensko. Němečtí poslanci se dovolávali zásady o sebeurčení národů, utvořili několik
vlád a prohlásili německá území za součást Rakouska. Českoslov. vojsko však obsa—
dilo ještě r. 1918německé kraje a ona vláda se uchýlila za hranice.
Na Slovensku nebyl převrat tak snadný. Slováci přešli ze staletého poddanství do
vlastního státu rudým mořemkrveprolití a bojů. Na zvěst o převratu tam propukla“
drancování a plenění po venkově i po městech a jen málo míst zůstalo výtržnosti
ušetřeno. Lid znuzený rekvisicemi, daněmi a lichváři, zneužil svobody k pomstě nad
svými trýzniteli. Vojáci, vracející se z bojiště, namnoze se zbraní v ruce a s novými
názory, byli obyčejně vůdci kořistných tlup. Byly přcpadány sklepy, nálevny a skla
diště, především Židů, ale i majetných občanů, ve dvorech byly rozebírány ovce,
odnášeno obilí, byl rozchvácen státní majetek, sem tam zámek vydrancován, bylo
káceno v lesích, ze strojních pušek jeleni v oboře postříleni. Byli vyháněni notáři,
někde byli zbiti &.zabiti, jejich příbytky pustošeny a páleny.
Maďaři se však z prvního ohromeni vzpamatovali a pokoušeli se s obvyklou příkrostí
svou moc na Slovensku uhájit. Posádky (v Bratislavě, Žilině, Nových Zámcích, Lu—
čenci, Košicích, Prešově), četnictvo a maďarské občanstvo, jež utvořilo občanské
gardy vedené mladýmšzraelity,„postavili se se zbraní v ruce nejen proti plenícímu
obyvatelstvu, ale i proti—Všem,kteří se hlásili k českoslov. státu. Strhovali národní
prapory, stíhali vlastence, obírali a týrali české vojáky, kteří se vraceli z Ruska po
dráze Vereckým průsmykem. Dva měsíce tam bylo loupeno a vražděno. Soustavně
se začalo Slovensko obsazovat teprve 'po Novém roce 1919, po příjezdu italských
legionářů. Žilinu opustila maďarská posádka 7. pros., Prešov 11., Košice 29. pros.
1918. Legionáři obsadili Bratislavu po těžkých bojích 1. ledna 1919, 3. ledna bez
boje Lučenec, v témže měsíci Užhorod. Maďaři s sebou odvlekli mnoho cenných
věcí.
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Dne 25. listopadu 1918stanovila mírová konference v Paříži prozatímní hranice mezi
Československém a Maďarskem. Na jihu se přibližně kryly s nynějšími hranicemi.
Tvořily je tok Dunaje, Ipoly, pak linie, spějící přes Rimavskou Sobotu k ústí Uhu
do Bodrogu; odtud opět tok řeky Uhu na sever ke Karpatůmao).
V únoru r. 1919připustila mírová konference v Paříži na naléhání českoslov. zástup
ců nové jednání o slovensko-maďarských hranicích. Byly posunuty značně na jih ve
prospěch Československa. Nová hraniční linie šla přes vrchol pohoří Matry, vrchů
Bukovských a Tokajských. Tím byly Českoslov. republice přidělenyvydatné hnědo
uhelné pánve, jmenovitě šalgotarj anská, pak města Diosgyór, Miškoveca.Nové Město
pod Šiatorem. Mimo to byla s republikou jako samosprávný celek sloučena Podkar
patská Rus. Dne 7. dubna 1919byl vydán českoslov. armádě rozkaz, aby nově na
bytá území obsadila. Byl splněn koncem dubna a začátkem května. Na Podkarpatské
Rusi zabráno 6. dubna Mukačevo, ale současně tam dorazili Rumuni. Nový pruh
země obsadilo asi 30.000 českoslov. vojska pod italskými veliteli, kteří přijeli s legio
náři. Ve východním Slovensku velel francouzský generál Henneque; bojovaliť tam
oddíly francouzských legionářů.Padesát tisíc českoslov.vojska dlelo daleko na Sibiři.
Početně byla branná moo ěeskoslov. značná (180.000). Byla však rozložena podél
dlouhých hranic a byla zvláště dělostřelectvem chatrné opatřena. Od převratu byla
výroba zbroje ve Škodovce skoro úplně zastavena40). Ministrem obrany byl Václav
Klofáč, inspektorem básník Machar. Mimo to vrchní velitel Piccione nečekal, že by
se Maďaři odvážili rozkazům z Paříže vzdorovat.
Českoslov. vojsko tvořilo v zabraném území asi 300 km dlouhý, ale slabý kordon.
Byloť v poslední válce zvykem postupovat v souvisléfrontě. Zde to však vedlo k velké
rozdrobenosti sil, jež byly mimo to kryty nepatrnými zálohami. Nepřítel tyto chyby
znal a využil jich.
Dne 21. března se v Maďarsku zmocnili vlády komunisté s Bélou Khunem v čele.
Cílempřevratu bylo zachránit celistvost uherského státu. Proti Československu bylo
postaveno asi 50.000 vojska dobře vyzbrojeného pancéřovými vlaky a hrubou střel
bou. Dne 30. května vystoupil nepřítel na několika místech s velkou přesilou, česko
slov. linie prolomil a přinutil k ústupu. Českoslov. vojsko se pak nedovedlo snadno

zachytit. Ústupem klesala mysl, ubývalo důvěry ve velení, řady se vymkly vůdcům
z rukou a ustupovalo se i tam, kde boje nebylo.
Gardy pronikaly na Slovenskopodél železničníchtratí. Dne 19.května došlok bojům
jižně Miškovce. Českoslov. vojsko bylo nuceno probít si cestu v pouličním boji Miš
kovcem, kde se obyvatelstvo uchopilo zbraně a pomáhalo Maďarům. J ednotlivé od
díly konaly hrdinské činy a.bránily se houževnatě, ale vznikaly trhliny a pro zabrá
nění větších pohrom bylo třeba couvnout. Rožňava, Dobšiná, Gelnica, Tisovec padly
do rukou nepřítele. Ten byl brzy vítán v Novém Městě pod Šiatorom, v Košicích
(6. června), Prešově a Bardijově. Dorazil až k polským hranicím, přetrhl spojení.
s Podkarpatskou Rusí, generál Henneque přeložil svůj stan do Spiš. Nové Vsi.
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Silnýnápor byl učiněnpřesŠalgotarján po trati, jcžvede do středního Slovenska. VLu
čencibyly gardy zasypány kvítím, zmocnilyseBanské Štiavnica. Detvou pronikly do
Zvolenu &.přiblížily se k Banské Bystrici aKremnici ; těch již nedobyly. Spousta oby
vatelstva se hmula do Turč. Sv. Martina ze strachu předloupežemia násilnostmi.
Za bojů u Parkáně byly za.zády českoslov. vojska vyladěny oddíly z monitorů (vá.
lečných lodic). Nemálo našim škodily strojní pušky, umístěné na ostřihomské kate
drále. Maďaři překročili 30. května na několika místech Ipolu, zabrali Levice, Nové
Zámky, Zl. Moravce a blížili se k Nitře. Jižněji překročili i řeku Nitru. V Nových
Zámcích měli Maďaři mocného spojence v četných železničních zřízencích (4.000).
Už předtím působili stávkou českoslov. vládě potíže. Nyní se chopili zbraně a po
máhali nepříteli. Sta vagonů a 30lokomotiv dopravili do Maďarska, ničili telegraíická
a jiná. zařízení. Za bojů 0 Nové Zámky zasáhla i francouzská letadla. Pumami byly
zastaveny dva.vojenské vlaky a jejich posádky rozplašeny. U Levice proti nim sta
tečně bojovala i setnina českých Němoůu). Marně se nepřítel pokoušel o nedobytnou
vodní tvrz Komárno. Byly na ni podniknuty útoky z protilehlého města Uj Sony za
podpory komárenských rybářů, ale všechny útoky na mostě byly odraženy. - V Bra
tislavě byly ostřelovány z pravého břehu vládní budovy.
V květnu a červnu zuřilboj na dlouhé linii od Bratislavy přesKremnici k Obyšovcům.
Dne 4. června byl jmenován vrchním velitelem českoslov.vojska gen. Pellé a italské
důstojnictvo bylo vystřídáno francouzským. Velitelem v jihozápadním úseku se stal
gen. Mittelhausser. Když projížděl žírnou nížinou, vlnící se bujným osením, pravil:
„Třeba obětovat miliony, aby se zachránily miliardy.“ Nový vojevůdce stáhl po—
sádky z polských hranic, zřídil silné zálohy, žádal od vojska oběti a napětí sil. Též
dobrovolné sbory Sokolů a Orlů šly hájit vlastíz). Záhy byl zahájen výboj ztraceného
území. Z domácích důstojníků se nejvíc vyznamenal plukovník Šnejdárek, francouz
ský legionář, velitel divise. Smělým přepadem se 11. června zmocnil za zády nepří
tclo Banské Štiavnica, pak byl hned podniknut s několika stran útok na Zvolen a po
dvou dnech opanován. Několik set maďarsky smýšlejících občanů odtud odešlo s ma
ďarským vojskem. Ze štiavnické báňské akademie byly odvlečeny učební pomůcky
a knihovna. V těchže dnech znovu obsadilo českoslov. vojsko Nové Zámky, pak
Krupinu, Tisovec &blížilo se k Levici.
Ale již 13. června byly v Paříži stanoveny už po třetí, definitivní hranice, tentokrát
ve prospěch Maďarska. Českoslov. vláda se zřekla velké části územního pruhu, jejž
si v únoru 1919vymohla. Tamní nejvyšší válečná rada nařídilazastavení nepřátelství
a ústup gard na určenou linii. Ale boje trvaly dale. Dne 24. června bylo v Bratislavě
podepsáno příměří.Leč teprve v prvních dnech července bylo Slovensko prosto ne
přítele. Dne 14. srpna bylo obsazeno bratislavské předmostí Petržalka.
V té době vpadli do Maďarska Rumuni, aby si vynutili splnění mírových podmínek.
Dne 4. srpna obsadili Budapešť a drželi ji v moci přes tři měsíce. Tím tam byla po
valena i komunistická vláda.
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Slovensko utrpělo vpádem značné škody. „Bílé peníze“, jimiž gardy něco zaplatily,
neměly žádné ceny. Obyvatelstvo se místy chápalo proti vetřelcům kos a sekcr; jinde
se uchýlilo s dobytkem do hor. Od převratu až do příměřízahynulo v bojích na Slo
vensku asi 1.000 ěeskoslov. vojska, čtvrtina z nich byli legionáři; necelé 3.000 byli
ranění43).
Též urovnání hranic s Polskem se neobešlo bez krveprolití. Poláci zabrali větší část
Těšínska, jež po staletí patřilo k českému státu; pronikli až do Karvinné. Koncem
ledna 1919 tam poslala českoslov. vláda vojsko pod generálem Šnejdárkem. Poláci
byli zatlačeni za řeku Vislu. Koncem února byly boje zastaveny. V červenci 1920
Dohoda sporné území rozdělila dnešními hranicemi. Uhelné doly zůstaly Českoslo—
vensku. Též část Oravy a Spišska byla přiřčenaPolsku. Padlí na Těšínsku jsou po
chování na hřbitově v Orlové, kde jim byl zbudován velky pomník.
Jednak z národních, jednak z komunikačních důvodů byly k Českoslov. republice
přiděleny Poštorná, Valčice, několik osad z bývalého Vitorazska (Čes. Velenice) a
39 obcí na Hlučínsku, obývaném Moravci.
Od ledna až do léta r. 1919 rovnali zástupci 27 států v Paříži pobouřený svět. Mír
s Německem byl podepsán ve Versaillích 28. června, s Rakouskem v St. Germain
10. září 1919, s Maďarskem v zámečku'Trianonu (ve Versaillích) 4. června 1920.
Německu bylo mimo jiné uloženo 132 miliard zl. marek válečné náhrady, Českoslo
vensku 750 mil. zl. franků za osvobození atd. Ale tyto podmínky byly pro nastalé
nesnáze několikrát měněny. Republika vzala na sebe část předválečnýchrakouských
dluhů. Dunaj, Labe a Odra byly prohlášeny za mezinárodní. Naší republice bylo od
Rakouska, Maďarska a Německa postoupena část říčního loďstva, takže měla 1181
plavidel. V Hamburku a Štětíně jí bylo na 99 let pronajato pásmo k obchodním
účelům, její vlaky měly volnou cestu do Terstu a Rjeky.
R. 1920konečně vítala svobodná vlast vracející se své vojsko ze Sibiře.V lednu 1919
bylo podle Štefánikova nařízení staženo z fronty a pověřenohlídáním trati od Omsku
k Bajkalu. Admirál Kolčak bojoval na Urale v čele občanského vojska sám. Utrpěl
však řadu porážek a na podzim r. 1919 se proměnil jeho ústup ve zmatený útěk.
Sibiřské obyvatelstvo povstalo proti jeho vládě, většina jeho vojska přešla k rudé
armádě, on sám hledal v lednu 1920 ochrany u českoslov. vojska. To se snažilo co
nejdřív z toho Babylonu vyváznout.
Již v prosinci r. 1919 odplul první transport z Vladivostoku do Evropy, poslední
teprve v září 1920.Mezitím byl zadní voj ohrožen rudou armádou, valící se ze západu
na Sibiř. Dne 7. února 1920 bylo s ní ujednáno v Kujtunu u Nižněudinska příměří
&zabezpečen nerušený odjezd na východ. V Irkutsku jí byl vydán zlatý poklad a
admirál Kolčak. Ten byl téhož dne v Irkutsku popraven.
Většina vojska byla dopravena na lodích Americké Unie, jednak Suezem, jednak do
Sev. Ameriky a tam drahou k atlantickým přístavům. Ty oddíly objely celou země
kouli. V 36 transportech bylo odvezeno 67.750 osob, z toho 56.459 vojáků, ostatní
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zajatci, zřízenci,ženy a děti. V Italii vstoupilo do legie 19.500dobrovolníků. Slováků
bylo v ruské legii přes 5.000, ve francouzské asi 1.600, většinou Slováků amerických,
v italské necelý tisíc“).
Na Sibiři se hlásili do českoslov. armády i čeští Němci. Byly z nich utvořeny pracOVní
oddíly45).
V bojích a nemocemi zahynulo na různých bojištích přes 5.000 legionářů. Nejtragič
tější osud stihl ty, kteří upadli do rakouského zajetí. Podle válečného práva byli
oběšeni nebo zastřeleni. Na italském bojišti dalo jich tímto způsobem 46 život za
lepší budoucnost své vlasti. Ta na ně nazapomněla. Mimo dva, byly všechny jejich
hroby zjištěny, těla (1921)převezena do Prahy a s patřičnou ctí pochována na Olša
nech.
Na konec několik slov o náboženské stránce legií. Čechové nebyli ve víře příliš hor
liví a z valné části jevili sklon k liberálním zásadám. Nebylo by však spravedlivé
připisovat dílo odboje a osvobození národa výlučně tomuto směru. Čeští katolíci,
kteří hájí i ve veřejném životě zásady své víry, vždy věděli, kde je jejich místo,
kdykoli šlo o velké národní zájmy. Při budování nynějšího státu spolupůsobily tra
dice svatováclavská, husitská i vzpomínky na povstání Hurbanovo. První pluky na
Rusi byly nazvány podle národních světců. Zásluhy katolických spolků v Sev. Ame
rice, českýoh i slovenských, v boji za svobodu se obecně uznávají.
Legionářů, kteří byli členy katolických spolků, se zjistilo 6.749,hlavně z Moravy“).
Mezi nimi bylo 2.281 členů Orla, tři kněží, dva pozdější theologové, jeden Milosrdný
bratr; 281 Orlů dostalo různá vyznamenání, z jejich řad vyšlo 41důstojníků"). Třeba
mít na paměti, že Orel byl založen krátce před vypuknutím světové války. Píše se,
že při té neb oné příležitosti byla předváděna sokolská cvičení, ale není zmínky o tom,
že se Sokoly cvičili i členové Orlaia).
V Italii se hlásilo několik zajatých kurátů do legie. Bylo však po nich žádáno, aby
se vzdali kněžských funkcí; toho neudělali. Přes to sloužili v kancelářích i jinak ná
rodní věci stejně platně jako jiní, ač jim charakter legionářů nebyl přiznáni'). Gra
ziani, velitel českoslov. divise však 28. září 1918 v denním rozkaze povzbuzoval le
gionáře, aby při vzpomínce na sv. knížete Václava se vzmužili a statečně bojovali
za svobodu vlastif'o). Na ostrově Asinaře (při sev. Sardinii) slavili čeští zajatci, do
pravení tam ze Srbska, 1917svátek Husův, a první čísloslavnostního programu byl
svatováclavský hymnusu). Třeba mít též na paměti, že nejeden z legionářů, kteří
upadli zpět do rakouského zajetí a přinesli za vlast tu nejtěžší oběť, zemřel, jak se
na katolického křesťana sluší a patří").
Ve Francii bojovalo za národní věc 2.367dobrovolníků, členů „Katol. Sokola“, Čechů
i Slovákůóa).
V Rusku přestoupila část dobrovolníků v prosinci 1916 před svátkem sv. Mikuláše
na pravoslaví. S velkou horlivostí je k tomu vybízel pluk. Mamontov, bývalý redak
tor. Car byl přestupujícím na jeho víru kmotrem, byliť od ruských duchovních křtěni
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v kostele i pod širým nebem, a volili si jména na Rusi obvyklá: Mikuláš, Vladimír,
Sergij . . . Smutné je, že tomuto poblouzení podlehli i někteří dobří katolíci, i členové
spolků. Nelékalo je arci 128 postních dnů, jež ruská církev předpisuje, a zakazuje
i mléko a vejce. Slibovali si různé výhody, hlavně nabytí občanského práva, a ne—
myslili, že tím vystupují ze své církve. Leccos ovšem vysvětluje rozčilení doby“).
Na Sibiři r. 1919 znovu nasadili horlivci páky slovem i tiskem pod slabé základy
náboženského přesvědčenísvých druhů a nejednoho ve víře zviklali.55)Přes opětovné
svádění k odpadu po návratu ve vlasti, zůstala většina legionářůve staré církvi.")
Ba, když pobouřené mysli vystřízlivěly a se uklidnily, nejeden, znechucen jalovými
írázemi se přiznal k dřívější víře, na př. gen. Rud. Medek, nejvýznačnější mezi legio
náři-literáty.

DuchovníKněz legionář Jos. Chadim ze Sedlce u Třebíče byl správcem nemocnice na Ruském;
"""““" Ostrově u Vladivostoku. Na požádání vykonával kněžské funkce při sňatcích, křtech

&.pohřbech českoslov. příslušníků. Po návratu záhy zemřel (1921) ve svém domově
na rakovinu. Ve francouzské legii působil jako vojenský kaplan benediktin z Chicaga
P. Alfons Biskup. Vypravili jej tam američtí Čechové, aby stál k službám těm, kteří
jich budou potřebovat. P. Alfons ošetřoval raněné v dešti koulí &ský-taljim duchovní
útěchu. Získal si lásku všech. Po válce byli oba od presidenta jmenováni kapitány.
Francouzský—legionářKar. Laštůvka, člen řádu Mil. bratří v Praze, byl mimo jiné
vyznamenán čs. válečným křížem. Za nejprudší palby poskytoval na bojišti první
pomoc raněným.
Případnými slovy se loučil vůdce revoluce Masaryk s českoslov. vojskem na Rusi
v březnu 1918 v den svých narozenin. V zanechaném listě pravil: „Čechové "všech
stran a írakcí pochopili příkaz velké doby a shlukli se ve svorný šik; našli se Čechové
i Slováci v živé jednotě.)W)
Když si české poselstvo dodalo odvahy a koncem května 1917rozvinulo na vídeňské

Šmí—říšské radě státoprávní program, vyslovil mu český klerus svůj vřelý souhlas, a za—
“ čátkem r. 1918 se netrhl řetěz projevů, v nichž duchovenstvo na sjezdech a konfe—

rencích prohlašovalo úplnou jednotu s úsilím národa o svobodu.“s)

Ffi-:?:: V St. Germain byla 10. září 1919připojena k ČSR jako samosprávný celek Podkar
' patská Rus. Ruské obyvatelstvo se stěhovalo do Karpatské oblasti v ll.-13 století..

Jednou z hlavních příčintohoto posunu ruského živlu na jihozápad byly tatarské
nájezdy v 13.století. Horský kraj skýtal proti vetřelcůmvíce ochrany. Ruské kmeny
zabíraly v Karpatech suchou půdu, která jiných kolonistů nelákala. Mimo to tam
brzy upadli v poddanství cizích uherských vrchností. Duševní život Rusínů se pro—
jevoval hlavně na poli náboženském. Ze staré vlasti si přinesli křesťanskou víru se
slovanským obřadem, který zavedli sv. Cyril a Metoděj. Výkvětem jejich kulturního.
života bylo několik basiliánských klášterů; bylo jich tam pět. V hrušovském klášteře
(vých. Velkého Bočkova, nyní zašlém) vznikla první rusínská knihtiskáma.
Koncem středověku k nim pronikl ze Zakarpatí rozkol (pravoslaví). R. 1491je první.
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zmínka o mukačevském biskupu v listině uherského krále Vladislava J agella. Bisku
pové byli bráni z basiliánů a sídlili v klášteře na Čemeoké hoře u Mukačeva. R. 1649
přijal jejich klerus na užhorodském zámku unii s obecnou církví, jen několik osad ji
neuznalo. R. 1777 byl biskupský stolec přenesen do Užhorodu. R. 1816 bylo pro ně
založeno druhé řecko—katolickébiskupství v Prešově.
V 19. století trpěli Rusím' podobně jako Slováci se strany vlády útiskem maďarisač
ním. Od r. 1867 se usilovalo nahradit bohoslužebný jazyk slovanský maďarským.
Po stránce hospodářské mnoho trpěli vyssáváním od četných Židů. Hromadně se
stěhovali za moře. Za světové války jich žilo v Sev. Americe přes 300.000, podle
některých půl milionu. Měli tam 120 kostelů a škol. Tito američtí kolonisté po prvé
pozvedli hlas za osvobození svých bratří v Evropě a jejich přední mluvčí dr. Řehoř
Žatkovič jednal v říjnu 1918ve Filadelfii s Masarykem o poměru Podkarpatské Rusi
k Československu.“)
R.. 1921byly nové státy v Podunají znepokojeny dvojím pokusem císařeKarla vzty
čiti v Uhrách povalený trůn. Byv vykázán v březnu 1919ze své vlasti, uchýlil se do
Švýcar. 0 velikonocích r. 1921se nenadání objevil v Budapešti, ale když Malá do
hoda hrozila válkou, opustil zemi. Malá dohoda byl obranný spolek ČSR, J ugoslavie
&Rumunska, ujednaný (1921)proti maďarské rozpínavosti a proti pokusům znovu
nastolit lotrinský rod. V říjnu přiletěl Karel i se svou chotí Zitou aeroplánem do
Šoproni. Když však Československo a Jugoslavie mobilisovaly, byl po pěti dnech
vydán Angličanům a na jejich dunajské lodi byl vezen do Černého moře a pak na.
portugalskou Madeiru, kde již 1. dubna 1922 ve Funchalu zemřel.

USTAVODÁRNBSHROMÁŽDĚNÍ .

Kolem českoslov.národa se znovu zvedla hradba státních hranic, místy dávno roz
valená a stěží znatelná. Dalším, už lehčím úkolem bylo vypracování ústavy, jíž se
měl nový stát spravovat. K tomu cíli se sešlo ústavodárné shromážděni. Utvořilo se
tím, že 30členný Nár. výbor, vzniklý v Praze 13. července 1918, byl rozšířen povo
láním dalších zástupců českých stran, podle jejich početního poměru z posledních
voleb (1911), & přibráním zástupců za Slovensko. Ústavodárné shromážděni tak
vzrostlo skoro na sbor o 270 členech. Nejsilnější byly strany socialistické (82), pak
agrární (55), národně dem. (39), lidová (katolická 24). Slováků v něm bylo 54; byla
to zase rozšířená Nár. rada slovenská. Němec v něm nebyl žádný.
Ústavodárné shromáždění mělo jednu komom &.zasedalo v bývalé zemské sněmovně
od 14. listopadu 1918 do 29. února 1920. Jeho předsedou byl předseda.Nár. výboru
Dr Karel Kramář. V zahajovací schůzi 14. listopadu prohlásil habsbursko-lotrinskou
dynastii zbavenu práv na český trůn, byla prohlášena republika a T. G. Masaryk
provolán jejím presidentem. Byla sestavena první vláda ze všech stran. Prvním mi
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m'sterským předsedou byl Dr Kramář, Slováky v ní zastupoval jako ministr zdra
votnictví Dr Šrobar.
Byly zrušeny všechny stavovské výsady, tituly &šlechtictví. V dubnu 1919 byl od—
hlasován zákon o zabrání půdy. Byla stanovena osmihodinná pracovní doba, pod
pora nezaměstnaným, schváleno zřízenídvou universit v Brně a v Bratislavě (1919).
Bylo zavedeno fakultativní civilní manželství; stát uznává církevní i občanské, ale
oboje pokládá za rozlučitelné. Návrh, aby mezi státem a katolickou církví byl za—
veden stav rozluky, byl pro odpor katolických zástupců v ústavní listině škrtnut.
Činnost ústavodámého shromáždění byla korunována přijetím ústavy 29. února
1920.““)Zákonodárná moc byla vznesena na Národní shromáždění o dvou sněmov
náeh, volených ne volbami většinovými, nýbrž podle poměrného zastoupení. Čes
koslovenština byla prohlášena státním jazykem.
V dubnu 1920 byly vykonány volby do Národ. shromáždění. Dne 27. května byl
oběma sněmovnami znovu zvolen na sedm let T. G. Masaryk presidentem. Národ
vsedl do vlastního státního povozu, na jehož nápravy nasadil republikánská kolesa,
a jeho otěže vložil do rukou muže velmi moudrého a zasloužilého. S nejlepšími nadě
jemi se rozej'elvstříc budoucnosti šťastné a slavné u vědomí, že prožívá jednu z nej
důležitějších epoch svých dějin.
Ústavu schválili i Slováci za nepřítomnosti Andreje Hlinky. Ružomberský farář byl
roduvěrný Slovák a nejpopulárnější osobnost na Slovensku, nejrozhodnější zastánce
svého lidu proti maďarskému násilí. Pocházel z Černové u Ružomberka. R. 1908se
odtrhl od maďarské lidové strany &.rozvinul pronikavou agitaci pro volbu slovenské
ho kandidáta, tamního lékařeDr Vavro Šrobára. Pomocí pověstných prostředků byl
většinou jen několika hlasů zvolen vládní kandidát a oba slovenští tribunové byli
pro panslavismus odsouzeni do vězení.“)
Před nastoupením trestu byl Hlinka pozván do Prahy (1908)a na Žofínském ostrově
uchvátil svým vlasteneckým pathosem pražské obecenstvo, že mu projevilo nejvře
lejší sympatie a velebilo jej jako velikána, hrdinu a mučedníka. Láska Čechů jej
provázela až za mříže scgedinského vězení. Ani tam nebyl nečinný, překládal Písmo
svaté. Zato v Římě vyhrál soud se svým biskupem Párfym, jenž budil nemalou
sensaei. Propuštěn po necelých dvou letech, povznášel zaostalý lid hospodářsky,
osvětové i politicky.
Dne 30. října se zúčastnil památného zasedání v Turčanském Sv. Martině. Pro své
zásluhy měl být i on povolán na význačné místo ve správě státu, jako jeho spolu
pracovník Dr Šrobár, který mělsotva větší zásluhy a stal seministrem s plnou mocípro
Slovensko.Ale H]inka byl jistým kruhům nepohodlný a tak zůstal jen farářem.Když
mu bylo bráněno v politické činnosti, odebral se v létě 1919přesPolsko do Paříže k mí
rovékonferencihledat zastání a práva. Byl to jeden zjehonerozvážnýchkroků, k jakým
se dal později při své ohnivé povaze strhnout častěji. Po návratu byl zatčen, uvězněn
na Mírověa propuštěn v dubnu 1920.Snad vymáhal osamostatnění Slovenska,.
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Kdežto zastupci ostatních slovenských stran tvořili s českýmijednotné kluby, odtrhl
se Hlinka od strany lidové (Šrámkovy) &dal se na cestu oposice. Na svůj prapor na—
psal jako heslo „autonomii“ a snažil se za její dosažení ve smyslu Pittsburské dohody
strhnout celý národ. Při volbách r. 1925 měl za sebou většinu naroda, skoro půl
milionu voličů (23 mandátů). Tehdy vstoupila. jeho strana do vlády. Jednalo se
o úpravu platů pro duchovní a. o zemědělská.cla. Byla jí přiřčenadvě ministerská
křesla, ministrem veřejného zdravotnictví se stal Dr Josef Tiso. Ale již r. 1929 opět
vládní koalici opustili.
Závažné slovo ve straně měl redaktor Slováka Dr Vojtěch Tuka, za maďarské vlády
profesor práv na, bratislavské universitě, rozhodný autonomista. Proto jej pražská,
vláda na tak důležitém místě neponechala. Pocházel ze slovenské rodiny, ale při

' sčítaní r. 1920 udal národnost maďarskou. R. 1929 byl pro pobuřující článek ve
Slováků odsouzen na 15 let do vězení.
Vrstva. vzdělaných a.uvědomělých Slováků byla. příliš tenká,; podle Setona Watsona.
nepřesahovala tisíc rodin a nestačila na obsazení úřadů a,přečetných škol obecných
i středních. Vedle slušných lidí se tam nahrnulo z českých zemi i dost braku. Do
cházelo k politováníhodným projevům pokrokovosti, jimiž byl zbožný cit „prosto
myslných Slováků hrubě urážcn. Pochopitelný hněv působilo i zestátnění 18 kato
lických gymnasií, kdežto evangelíkům byla jejich koním gymnasia ponechána. A
také husitská. tradice ve školách žactvu vštěpovaná, nemá. tam těch předpokladů,
jaké má. v Čechách.
Pražská. vláda mohla.pokrokové harcovníky okřiknout. Ale opojena vítězstvím nad
Vídní viděla v klackovité svévoli účtování s Římem a.zapomínala, že tím klade pod
kop pod nehotovou státní budovu; neboť autonomisté chyb pražské vlády vydatně
využívali &.jejich stálým omíláním a.štvaním ustupovaly sympatie vůči Čechům ne
důvěře, chladu &nenávisti.
Byly-i jiné příčiny nespokojenosti. Četné železářsképodniky v rukou židovsko-ma
ďarských společností byly zastaveny, hlásily se poválečné nesnáze, berní šroub byl
utahován, inteligence přibývalo a mnohá. místa v úřadech si Slováci trouíali zastat
sami. Spasnou branou ze všech těchto strasti se zdála být autonomie, vlastní sněm
s vlastními nejvyššími úřady.
Přes toto zneklidnění učinilo Slovensko ve školství a vzdělání velký pokrok. Za ma
ďarské vlady mělo340obecných slovenských škol; nyní přestři tisíce; neměli ani jednu
měšťanku, nyní 200,středních škol 50, odborných přes80,universitu a techniku.
Účinky se záhy ukázaly. R. 1910tam umělo jen 57% číst a psát, r. 1930 93%.
Listopadové volby 1925 způsobily ve vnitropolitickém životě hlubokou proměnu.
Vlivem SSSR se rozštěpil demokratický tábor. Komunisté šli do voleb samostatně
a strhli na sebe necelý milion hlasů (41mandátů). Oslabena soc. dem. strana. pozbyla
rozhodujícího postavení v republice.Za její vlády se státní dluh zdvojnásobil &vzrostl
na 35 miliard Kč. Čelného postavení ve státě nabyla strana agrární.
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R. 1926 se utvořila vláda občanských stran (bez socialistů). Ludová strana a dvě
německé vstoupily do vlády Švehlovy (1926-1929).V té době se rozjitřené poměry
ve státě poněkud uklidnily. Roku 1927bylo vzato volební právo vojsku k nemalému
uspokojení měst, v nichž jsou posádky. Byly obnoveny přerušenéstyky s Vatikánem
(1928),ujednán „modus Vivendi“ a zřízena zemská zastupitelstva (1928)pro Čechy,
zemi Moravskoslezskou, Slovensko a Podkarpatskou Rus. Zemského presidenta a
třetinu členů jmenovala vláda. Svolání autonomního sněmu na Podk. Rusi bylo
zatím odloženo. ČSR byla tedy ve skutečnosti republikou centralistickou. Hlavní
městoje vysunuto hodně na západ, na Brno bylo pamatováno jen nejvyšším soudem.

POZEMKOVÁ REFORMA.

Jednou z nejdůležitějších událostí v ČSR byla pozemková reforma. Byl to velký
přesun půdy, podobný sekularisaci církevního zboží v době husitské a konfiskacím
pobělohorským. Všichni uznávají, že pozemkové reformy bylo u nás svrchovanou
měrou zapotřebí. O tom, jak měla nebo mohla být provedena, nelze čekat shodných
mínění.

V českých zemích zabíraly velkostatky (pozemky nad 100ha) 36,7% půdy, na Slo
vensku a Podkarpatské Rusi 48,5%, v celé republice 41,4%. Proti tomu zde bylo
mnoho hospodářstvíček, jež nepřesahovala 2 ha. Zvlášť smutné poměry byly na Slo
vensku a v jižních Čechách a volaly po rychlé nápravě. Před válkou přibylo na Slo
vensku za rok 26.275 lidí a 23.438 jich šlo hledat chléb za moře") Mnohoselských
usedlostí tam bylo zabráno od vrchností za tureckých válek a stavovských bouří.
Když poddaní zahynuli mečemnebo nemocemi, byly jejich statky sloučenys panský
mi dvory. Jmenovitě t. zv. íideikomisy (statky svěřenecké) byly těžkou překážkou
zdravého zemědělskéhorozvoje. Selského obyvatelstva rychle přibývalo, k jeho vý
živě bylo třeba, aby alespoň části latifimdií byly parcelovány a přešly do volného
prodeje. Stát však chránil nedělitelnost fideikomisů. Prvorozený syn urozeného maji
tele zdědil neztenčené panství, na druhé straně rostl počet bezzemků.
Mocným popudem k pozemkové reformě byly události v Rusku, kde r. 1917 byla
šlechta zbavena vší půdy. Celkem byly ve 14 evropských státech agrární poměry
různou měrou nově upravovány. Vysilující válkou byl vzbuzen velký hlad po půdě,
jež jediná zaručovala živobytí. Amerika zavřela přistěhovalcům ze zbědované Evro
py brány, zábor velkostatků měl poskytnout nové zdroje výživy doma. Za války
rychle dozrály zárodky budoucích krisí. Již před ní se vyskýtali lidé, kteH stěží na
lézali zaměstnání a chléb. Bylo jich však nemnoho a státu zatím nepůsobili velkých
starostí. V prvních poválečných letech však přibylonezaměstnaných úžasnou měrou.
Nad přelidněnou Evropou se objevila sociální otázka, t. j. péče o nezaměstnané,
hladovějící masy v celé své děsivé podobě.
Velkostatkáři byli ochotni odprodat část orné půdy, ale to již nestačilo. Socialisté
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vyhrožovali Ústavodárnému shromáždění Kladnem, nepřikročí-liihned k řešení po
zemkové reformy. Nejraději by byli Vše bez náhrady vyvlastnih'. Lid, zpracovaný
jejich křikem &tiskem, rokoval o dělení statků nejbláhovějším způsobem. Každý
dostane kousek pole, stát bude mít potahy, postroje a nářadí, lidé si to mohou pořa—
dem od státu vypůjčovat a políčka obdělávat.
Počínaje dubnem r. 1919byla o pozemkové reformě vydána řada zákonů. Odborníci
radili ponechat vlastníkům 1.000ha půdy; vlivem socialistů bylo toto kvantum sní
ženo na čtvrtinu. Byl tedy zabrán pozemkový majetek přesahující250 ha, orná půda
v této ponechané částce neměla přesahovat 150ha. K provedení zákona byl zřízen
pozemkový úřad a opatřen velkou pravomocí.
Pozemkovou reformou bylo postiženo 1.928 vlastníků; z těch bylo“více než tisíc na
Slovensku a Podk. Rusi.
Půda reformě podléhající měřila 4 miliony ha, neboli 40.000 km“.
Z toho bylo původním majitelům ponecháno 150ha půdy orné, s lesy a rybníky
250 ha.

Tyto částky mohly být zvýšeny až na 500 ha, šlo-li o zachování přírodních krás,
udržování historických a uměleckýchpamátek - hradů a zámků, jichž je jen v Čechách
414.

Aby se neznehodnotily hospodářské budovy, utvořil při nich pozemkový úřad zbyt
kové statky o průměrné výměře 100 ha, celkem 2.289; v Čechách 1.279, v zemi
Moravskoslezské 372, na Slovensku 611, na Podk. Rusi 27.
Malých přídělů bylo utvořeno asi 600.000, třetina na Slovensku. V tom bylo 80.000
parcel stavebních. Vyrostly celé ulice rodinných domků se zahrádkami, a tak se
přemnohým rodinám dostalo bytů člověka důstojných. Bylo zřízenomnoho hospo
dářství státních a družstevních. Bylo založeno 29, ponejvíce legionářských kolonií,
z toho 25 na Slovensku na Žitném ostrově.
Jinak naložil pozemkový úřad s lesy. Ty rozdělilna velké parcely a rozprodal zemím,
okresům a. obcím. Značná část přešla do majetku státního, na př. jako střelnice
k účelům vojenským.
Zákon nazval toto odnětí půdy záborem, nikoli konňskací, poněvadž pozemkový
úřad za ně platil, ovšem předválečnounepatrnou cenu, a uchazečům pak prodával.

V českých zemích byli největšími statkáři Jan Schwarzenberg (175.829hn), Jan Líchtenětein
(160.481 ha), Josef Colloredo-Mansfeld (47.861ha), arcibiskupství olomoucké (46.515 ha). Na
Slovensku Schónborn-Buchheim Frigges Károly (133.613ha), Sasko-Koburg-Gotha Filip J oziáš
(83.526), Andrassy Géza (39.975), arcibiskupství ostřihomské (29.229). V Německu to vzbudilo
velký pokřik, poněvadž největší část statkářů so hlásila k německé národnosti.

Pozemkové reformě sc vytýká, že byla polovičatá. Drobné příděly malých země
dělců měřily průměrně 1 ha, zbytkové statky agrárních předáků 100ha, původním
majitelům, ponejvíce německýma maďarským šlechticům, byla ponechána jedna tře
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tina půdy orné, průměrně po 250 ha, a přes dvě třetiny půdy lesní, nejlepší dvory
a revíry. Republika se od nich dočkala malého vděku. Na skrovné výjimky se za
druhé světové války přidali k nacistům.“)
Zákon též stanovil, že majitel musil prodat pozemek na přání nájemci, jenž jej měl

“""“ najatý od r. 1901. Mnohé venkovské kostely a fary přišly o pozemky, darované

Českosl.
měna.

Poměry
hospodářské.

k jejich vydržování. Teprve r. 1921 bylo stanoveno, že alespoň 8 ha má kostelu a
také faře zůstat.
Nemalé škody vzešly církvi novou úpravou patronátních poměrů. Patronátní zavaz
ky, jež lpčly na celých panstvích, přály jen na majitele panství pozemkovou re
formou okleštěných. Nelze arci čckat, že nynější patroni budou plnit patronátní
povinnosti v celém jejich rozsahu.
S pozemkovou reformou těsně souvisela úprava českoslov. měny. O tu si získal ve
likých zásluh Alois Rašín, první ministr fmancí.Byl to mužprozíravý, tvrdé, nepoddaj
né povahy, pro neohrožené hajení českévěcirakouskou vladou víckrát vězněný.
R. 1918 obíhalo v celé říši Rakouské papírových peněz asi za. 35 miliard, z toho
na území ČSR asi 10 miliard. Ve Vídni a Pešti pracovaly tiskařské stroje 0 závod
dál; oba státy se daly na cestu iníiace podobně jako Německo. U nás potřebného
zařízení nebylo, objednavka v Americe vyžadovala čas, byly tedy začátkem r. 1919
uzavřeny hranice a peníze obíhající v ČSR okolkovány.
Při tom byla soukromým majitelům polovice peněz zadržena, čímž bylo oběživo
o pětinu sníženo. Jiné třídy občanstva byly postiženy dávkou z jmění, jež vyneslo
několik miliard. Jí byla vyrovnána častka rak.-uh. státního dluhu, připadající na
Československo.
R. 1926vstoupila v život Národní banka čs. Státní poklad ze zlata a cizích cenných
papírů kryl asi do třetiny obíhající bankovky. Zasloužilý první ministr čs. ňnancí
dr. Rašín se stal r. 1923 obětí stranické nevraživosti. '
Přes jisté kolísání zůstala čs. měna ušetřena krkolomných skoků, jaké prodělaly
měny v sousedních státech. Příznivé se vyvíjely hospodářské poměry v ČSR do r.
1928. Vývoz převyšoval dovoz 0 miliardu. Toho roku se prodalo do ciziny zboží za
21 miliard.“) V následujících letech vývoz klesal &byl menší než dovoz.
V ČSR zůstalo 70-80% průmyslu bývalé monarchie, jež byla nejbližším a hlavním
odbytištěm pro vyrobené tovary. Domací odbytiště pro čs. průmysl se rozpadem
monarchie náhle zmenšilo. Přístup na zahraniční trhy byl velmi ztěžován. Státy
chtěly být soběstačná a uzavíraly se navzájem vůči sobě celními hradbami, připouště
jíce dovoz zboží jen obchodními smlouvami přesně omezený. Též zdokonalené stroje
vzaly mnohým rukám práci &chléb.
Smutný následek toho všeho byl, že v ČSR povážlivě vzrostl počet nezaměstnaných;
téměř na milion.
V této době v malé obci moravské vybudoval Tom. Baťa velkozávod amerických
rozměrů.
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POMĚRY CÍRKEVNÍ A NÁBOŽENSKE.

Vznik českoslov. státu byl provázen nejen velkým přesunem majetkovým, ale i hlu
bokým otřesem náboženským, největším od 300 let. Nebyl to zjev nahodilý, nýbrž
důsledek předcházejícího vývoje.
V posledních desítiletích před válkou značná. část národa ve víře velmi zvlažněla.
Širokým vrstvám dělnictva byl předkládán jako světový názor nejhrubší materialis
mus, jenž popírá.jakýkoli nadpozemský život a zbavuje člověka všech náboženských
a mravních závazků.
Valná čast vzdělanců si odnášela z university velkou lhostejnost k dřívější své víře,
někteří dokonce nenávistazjcvné pohrdání.Předním hlasatelem „svobodomyslných“
a „pokrokových“ zásad, jež jsou jen pokračováním západního „osvícenství“, byl na
české universitě T. G. Masaryk, profesor filosofie. R. 1882 byl povolán jako mladý
docent z vídeňské university na českou v Praze, toho roku zřízenou.

Masaryk prostudoval moderní filosofii a poznal, že nedovede uspokojiti ani lidského srdce ani
rozumu, naopak, že přivádí člověka k zoufalství, jak tomu nasvědčuje velký počet sebevražd.
V spise „Sebevražda hromadným zjevem moderní osvěty“ přiznává, že tomuto velkému zlu
nejlépe čelila a čelíkatolická církev. Ve středověku, kdy národové byli hluboce proniknutí kato
lickým smýšlením a cítěním, sebevražd skoro vůbec nebylo, a také nyní je jich málo u národů
proniknutých katolickým náboženstvím. Výslovně přiznává, že církev má. nejblahedárnější
účinky i na pozemské štěstí lidstva. Přes to Masaryk (1880)církev opustil, domnívaje se. že její
nezměnitelné články víry omezují svobodu lidského myšlení. K povznesení lidského blaha &
štěstí třeba hledati cest jiných, a ty nalézá ve snahách sociálních a humanitních, t. j. lidu
milných.
Tento humanitní názor se pak pokoušel ověřiti souhlasem české minulosti. V „České otázce“
dovozuje, že tato humaníta je totobíá s oním ideálem, jejž se snažili uskutečnit Čeští bratří
(Chelčický,Komenský) &za nějž Hus podstoupil smrt. Na tuto bratrskou humanitu prý na
vázali i naši buditcló. Dobrovský, Kollár, Šafařík, Palacký, Havlíček poh-ačovali tam, kde po
bělohorské,reakce vývoj přervala. Buditelé překlenuli hlubokou propast mezi přítomností &mi
nulostí. Tento humanitní ideál, Bratrskou jednotou odkázaný, buditeli zpod prachu staletí vy
zvednuty, je prý vlastním smyslem našich dějin a našeho národního života. Tomuto ideálu má
za každý Čech.“)
Odborná historie tuto filosofii čmkých dějin nepřijala. Josef Pekař odůvodnil její zamítavé sta
novisko řadou závažných důvodů. První je, že buditelé věděli o Bratřích velmi málo, že se do
jejich náboženského názoru nedovedli vmyslit, a.proto nemohli na humanitní tradici bratrskou
navazovat. Jestliže se Dobrovský zabýval bratrskými spisy, vedla ho k tomu láska k řeči a
k národu, a nikoliv záliba v jejich náboženských názorech, o nichž se mimo to vyslovuje málo
lichotivé. - V dalším důvodu praví, že humanita Bratří je výtvor zcela středověký, k němuž se
může hlásit jen ten, kde stojí na půdě zjevení a positiv-níholď'esťanství. Novověká humanita
18.století je však výplodem čiréhoracionalismu, jenž nemá s křesťansth co činit. To znamená
asi tolik, že moderní svobodomyslné názory, přišlé ze západu, nelze odívati národním pláštěm,
vzatým z českéhostředověku. - Konečněpoukazuje na Palackého, jenž znal Bratrskou jednotu,
jako nikdo předtím, a jenž jako nckatolík byl husitství blízek; přesto však neztotožňuje novo
dobou humam'tu s Bratrstvím, nýbrž se staroslovanstwm. Tolik Pekař o „Masarykově ěeskó
íilosofii“.
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Bmw! Sám pak vydal r. 1929 přednášku o „Smy'slu českých dějin“, v níž vypočítává & duchaplně
“WC)““i"“ rozebírá podstatné činitele, již určovali směr &spád našich dějin. Předně jsou to kulturní plody
pauz Pekaře.

Umění
dělal-o dějin.

Katolická
strana.

M80.
Šrámek.

západní, jež k nám pronikaly, přinášely pokrok a.vybízely k napodobení. Palacký ještě myslíl.
že si Slované přinesli z pravlasti do Čech vysokou vzdělanost, jež časem podlehla řádům západ
ním. Nynější věda je jiného názoru. - Rozhodující vliv na naše politické dějiny mělo & má
vklínění národa mezi Němce &Maďary. Čtvrtina Čechů v Čechách má však německá jména., což
je znamení, jak mnoho našich západních sousedů bylo počeštěno; to nezůstalo bez vlivu i na
povahu národa. - Nejednu důležitou událost třeba.prohlásiti za.náhodu. - Automaticky na nás
působí dějiny samy. zvláště když jsou psány tendenčně k účelům agitačním.
Nejvnitřnější hybnou silou, jež sune kole našich dějin vpřed, není idea náboženská, není huma
nite, spojená s nechutí ke katolictví, ale láska k národu, obepínající celá staletí a všechny gene
race, jež mluvily touže řečíjako my, vzešly z téhož kmene, obývaly a hájily tutéž zemi jako my,
řešilyvždy různé 5 v podstatě vždy stejné úkoly, jak je Evropa. diktuje. Cíle &ideály českého
člověka se na.pouti odlišnými kulturními oblastmi měni, mění se jeho duchovní povaha. &orien
tace podle myšlenkové povahy jednotlivých století; jedno pouto pojí generace časově tak vzdá
lené &myšlenkově rozdílné, a. tímto poutem je národní vědomí. Lásko k národu není výlučnou
výsadou jednoho století nebo jedné generace. One nutlmla, všechny naše vynikající muže, jak
to zřejměvysvítá již z legendy Křištanovy, že se s veškerým úsilím snažili povznésti, zušlechtiti
&proslaviti národ tak, jak toho žádalo století, jehož byli dítkami. Láska k národu zahrnuje
nejen pokolení, jež nás předešla, ale i ta, jež v příštích stoletích po nás povstanou. I o jejich
blaho jsme starostlivi, i na jejich štěstí nám velice záleží, i jim přejeme, aby v boji nezahynula.
Jak nám naši předkové, tak i my vyprošujeme vítězství &zdar, když toužebně voláme: „Nedej
zahynouti nám ni budoucími“ - V tomto smyslu filosofuje :) českých dějinách Pekař.
Nejvhodnější dělítko dlouhého pásma dějinného vidí v umění. V uměleckých památkách se
věrně a makavě zebráží smýšlení &cítění té které doby, v nich jsou zosobněny tužby &sny jed
notlivých epoch, jich mravní úsilí, celá jejich duše. Podle toho bychom měli dobu románskou,
gotickou, renesanční, období baroka„ empíru, romantismu. Neobyčejným vzletem &všestrannou
plodností se vymečuje doba.gotická, končící bouřemi husitskými. K období romantismu se pojí
národní probuzení. Národní myšlenka.nabývá živelní síly. Přední mužové jsou takřka opojení
láskou k svému národu, horují pro jeho mravní i hmotné povznesení &píší nehynoucí díla v oboru
vědy i krásné literatury.“)

J ek dalece pronikla. náboženská lhostejnost do širokých vrstev, je zřejmo z toho, že
v Čechách při říšských volbách r. 1911 nebyl zvolen ani jeden poslanec za. stranu
národně-katolickou. Strany, jež hájí vedle časných zájmů i zájmy katolické církve,
byly u nás založeny vesměs duchovními v posledních letech minulého století. Roku
1907 bylo v Čechách zvoleno 7, na. Moravě 10 poslanců katelicko-národních &křes
ťansko-sociálních.") R. 1911 se už spojily strany zemědělská &dělnická. proti kato—
lické &80.000 příslušníků této strany nemělo při tehdejších volbách v zákonodárném
sboru žádného zastoupení. Na.Moravě si uhájila. strana. 7 mandátů.“)
Je pochopitelne, že se přirostoucí nechuti, ba.nenávistí proti církvi, v ústevodámém
shromáždění hlasitě volalo po rozluce církve od státu. Zásadně byla. tato rozluka do
ústavní listiny pojata, že z ní byla. vypuštěna., je zásluhou Msgra, Šrámka„ vůdce
katolické strany. Působil i slušný ohled na Slovensko. Šrámek se účastnil již před
převratem s jinými třemi zástupci katolického lidu prací v Národním výboru. Před
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vídal sice, že katolíkům nastanou v budoucím našem státě zlé dni; ale byl si vědom,
že se jeho strana musí postavit pod prapor rodící se republiky, vydobýt si v ní čestné
místo a hájit v ní zájmy církve prostředky a cestami, v demokratických státech na
západě již dávno osvědčenými. Na náboženský neboli „kulturní boj“ nebyla kato
lická strana připravena. Hlásiliť se k ní lidé většinou bázliví a zaln'ilmutí, nebylo
mezi nimi třídní kázně a odhodlanosti. Tím bylo dáno i heslo pro nastávající boj:
„obrana“, a nikoliv „útok“. Šrámek se jako kunktátor vyhýbal otevřenému boji,
jenž by byl dopadl jistě smutně. Oddaloval jej a snažil se nevyhnutelné škody a
ztráty omezit na nejmenší míru. Na podzim r. 1921už nabyla sín-anave vládě dvou
ministerských křesel a svým vlivem se snažila protikatolickou bojovnost chlácholit
a mírnit. ,
Ještě za války bylo za hranicemi rozhodnuto, že se v českoslov. státě zavede „hu
sitství“.“ž) Bylať stará monarchie překážkou úplného provedení pokrokových zásad
ve škole, rodině i veřejnosti. Proto byla mezi legionáři tak okatě zdůrazňována hu
sitská tradice, i v přísahách byla uváděna jména husitských hrdinů; po jméně Božím
se tam marně ohlížíme.
Kulturní boj byl u nás zahájen způsobem nanejvýš surovým. Novodobá socialistická
Praha se horšila nad Mariánským sloupem na Staroměstském náměstí. Byl to pomník
největšího vítězství, jehož národ dobyl v 17. století. Ale že to bylo vítězství kato
lické Prahy nad luteránskými Švédy, stal se kamenem úrazu. Již před válkou se
dály pokusy o odstranění sloupu. Hněv proti němu jen vzrostl, když na druhé straně
náměstí byl od Šalouna postaven pomník Husovi k uctění pětistého výročí jeho
smrti. V neděli 3. listopadu, šestého dne po převratu, rozjitřili političtí vůdcové
na Bílé hoře davy lidu proti bělohorským vítězům, kteří prý sloup postavili, a po
návratu do města jej nevědomý poštvaný dav strhl. Sloup se rozbil na tvrdé
dlažbě na mnoho kusů. Z náměstí chtělo poštvané množství na Karlův most, aby
s něho skácelo sochy do Vltavy. Náhodou několik vojáků z rudolíinské nemocnice
mu zastoupilo cestu a zabránilo, že první list dějin mladé republiky nebyl zhanoben
ještě víc."0)Tato neslýchané. pohana Matky Boží naplnila všechny zbožné katolíky a
vůbec všechny slušné lidi hlubokým bolem a studem. Světem letěla divná zvěst
o tom, co se v Praze děje a k čemu používá národ poskytnuté mu svobody. Místy si
lidé počínali jako nepříčetníl Staly se případy, že rozverné, mládež přišla na půlnoční
do kostela s harmonikou a začala tam tancovat. V jednom městě vnikli rozpustilci
v noci na Silvestra do chrámu, oblékli se do mešních rouch a tropili v nich maškary.
Zdálo se, že národ umí lépe snášet protivenství než štěstí.
Brzy přišlyhorší věci.Hned následujícího roku 1919začalipražští učitelé odstraňovat
ze škol kříže. I lidé nábožensky vlažní byli zdrceni, když viděli kříže vyčuhovat
z popelu a smetí, jež vozkové na vozech ulicemi odvážejí. Asi 500 těchto školních
křížů bylo složeno v obecním dvoře ve Valdštejnském paláci. Rád školských bratří
a spolek katolických učitelů je koupili za 10.000Kč a uložili v J oaneu. Byly jich tam
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plné místnosti a skýtaly smutný pohled. Některé byly rozbity. Zbožní Pražané si je
tam rozebrali. Někteří ředitelé středních škol teroru neustoupilí a kříže v ústavech
zůstaly. Někteří je sňali, aby je uchránili před pohanou. Bylyť místy od svedeného
žactva zneuctěny způsobem nanejvýš sprostým.
Prahu následoval venkov. Kříže, sochy Nejsvětější Trojice, pomníky Mariánské i ji
ných světců, boží muky i pomníky hřbitovní byly strhovány, káceny, rozbíjeny,
páleny, hanobeny, což bylo místy provázeno nwlýchaným rouháním a nízkým cy
nismem. Nejvíc surovosti zakusil sv. Jan Nepomucký. Sta a sta pomníků upřímné
a ještě nedávné zbožnosti našich předků bylo zničeno. Nejvíc zuřil tento „kulturní"
boj ve středních Čechách. V některých okresích, na př. mezi Klatovy a Plzni, byly
všechny tyto pomníky křesťanské zbožnosti vymýceny soustavně. Tyto zločiny se
dály za socialistické vlády, jíž se pachatelé příliš nebáli. V některých případech za
sáhla trestající ruka Boží sama a největší rouhači přišli při strhování soch o život-.

- Mladík, jenž omotával provaz kol Matky Boží na Staroměstském náměstí, zešílel &.
přišeldo Bohnic. Za pět let bylo v republice vyloupeno a zneuctěno 500 svatostánků.
Na Slovensku způsobilo toto kácení soch a křížů velké jitření proti Čechům, ač se ho
místy zúčastnili i svedení Slováci &Němci.
Právě v této smutné době (1923)navštívil Polsko a Čechy slavný maršál Ferdinand
Foch. Poláci uvedli velikého vítěze okázale do přední zemské svatyně v Čenstochové.
Též v Praze shlédl svatovítský dóm právě 16. května, a u hrobu sv. Jana vykonal
krátkou pobožnost, jak je 11vojáků v obyčeji, ale našim nevychovaným lidem dal
sdostatek najevo, že též on si váží &.ctí Čecha &světce, jenž je ze všech našich kra
janů za hranicemi nejvíce ctěn a.jenž je tupen jen ve své rodné vlasti. Wilson nařídil
ve Spojených státech díkůěinění za dosažení vítězství, u nás byly vyhazovány kříže
a rozbíjeny sochy.
Zbožní katolíci se snažili uraženě Velebnosti Boží zadostuěinit &zasloužené tresty
od národa odvrátit. J estiť z našich dějin sdost-atekznámo, že veřejná rouhání proti
Bohu a jeho svatým, svatokrádeže a obrazoborectví smýval národ slzami a krví;
býval nelítostně bit a do prachu ponížen. Pak vysílali k nebi zoufalé stony, bědovali
a lomili rukama, že se jim ubližuje, a přitom zapomínali, že tyto tresty na sebe
svolali prostopášnou svévolí proti Bohu, jeho svatým o.Kristově církvi. Bůh nebývá
posmíván. '
Již před válkou bylo znát v části českého kněžstva povážlivě vření. Zčásti to byl
ohlas pochybných t-heologickýchnázorů, hlásaných v západních zemích (modernis
mus), zčásti vzešlo z některých neutěšených poměrů domácích. R. 1907 sice papež
Pius X. zasadil tomuto hnutí rozhodným odsouzením jeho bludných nauk těžkou
ránu, u nás se však po převratu zastřešená strana nespokojených duchovních z omrá
čení náhle probrala a začala veškeré kněžstvo nebezpečně pobuřovat. Věc způsobila
světovou sensaei.71)V popředí stáli duchovní (Zahradník-Brodský, Farský a j.),
v nichž církevní smýšlení z různých důvodů již dávno odumřelo. Dne 8. ledna 1920
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odhlasovalo 140 těch nejnespokojenějších v Národním domě na Smíchově schisma
neboli rozkol. Bylo to zrození „Československé církve“. Bezděčně připadá na mysl
rozdíl od jerusalemského večeřadla, v němž na apoštoly sestoupil Duch svatý. Bom
bastickým provoláním pak vyzývali národ, aby následoval jejich příkladu. Dva uni
versitní profesoři laici, Pekař &Šusta, však varovali veřejnost před krokem, jenž by
způsobil mladé republice doma i za hranicemi velké nesnáze. Zároveň poukazovali
na mělkost a plytkost celého hnutí.
Odpadlí duchovní, jejichž počet časem vzrostl na 288, rozvinuli společněse socialisty
před sčítáním lidu (15. února 1921)velkou agitaci. H]učně byla vykřikovana hesla,
právem či neprávem připisovaná,presidentovi: „Po Vídni Řím“, „Rím musí být
českým člověkem souzen a odsouzen“, „Katolíoi budou mít tolik práv, kolik si jich
uhájí“. Mladé opojné víno konalo svou povinnost. Byly tu náběhy ke krkolomným
skokům.
Náruživost a vášeň měly hlavní slovo, rozum a rozvaha byly cele přehlušeny. Pře
zíralo se, že katolíci mají také svůj podíl na převratu, že v boji, v němž byl zdolan
pruský militarism, nejvíc krvácela katolická Francie a orthodoxní Rusko, Tisícefran
couzských kněží hájilo svou vlast se zbraní v ruce, dokonce i jeden biskup, a 4.619
jich zahynulo. Z 900 jesuitů-vojaků padlo 160.Po dosaženém vítězství a po převratu
začali u nás s „Římem účtovat“ lidé, kteří se za války doma dobře kryli a boji se
na míle vyhýbali. Snažili se rozezvučet struny, jichž jekotu na západě nechápali.
Temné brány se rozevřely, J idašů bylo víc než dost, zahřmělhusitský buben, kalný
proud pomluv a lží se obořil na hráz římské církve, ta se provalila a světem letěla
překvapující zvěst, že v novém Československu utrpěla církev milionové ztráty. Do
r. 1921vystoupilo z církve 1,388.000osob. Nejvíce odpadů bylo ve středních Čechách,
na Moravě opustilo 150.000mamotratných synů otcovský dům. Mnozíbyli oklamáni;
byloť jim namlouváno, aby se dali zapsat do katolické církve s českou řečí; z těch
se někteří vratili. Vrstvy, podléhající vlivu Českého slova, (českých socialistů) davaly
se zapsat do Českoslov. církve, tovární dělnictvo, jemuž je vštěpována víra v čirou
hmotu, se prohlašovala za. bezkonfesnífm)
Za brutálních násilností zabírali noví sektaři katolické chrámy a kaple, ale na základě
soudních nálezů byli nuceni je vratit. Hrdý zrovna národ na tuto třetí reformaci
není. Slovensko zůstalo tohoto třeštění ušetřeno, rovněž německé obyvatelstvo zů
stalo klidné.
Na Podk. Rusi bylo silnou agitaci podporovanou z Prahy i Moskvy převedeno asi
100 tisíc sjednocených zpět k pravoslaví, nyní je celá tato země od církevní jednoty
odtržena.
V dubnu r. 1925byl odhlasovan zákon o svátcích. Byly zrušeny tři svátky mariánské
(2. února, 25. března, 8. září), jichž svěcení není kodexem přikázáno, byl zrušen
zemský svátek sv. Jana Nepomuckého. Pro Slovensko byl ustanoven jako zemský
svátek den sv. Cyrila a Metoda. Byly zavedeny památné dni: 28. říjen &6. července,
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a svátek práce. Úmrtí Husovo bylo zvláště toho roku slaveno s velkou okázalosti a
za účasti vlády. Nuncius Marmaggi proto opustil Prahu.
Biskupské stolce, zvláště na Slovensku, byly obsazeny duchovními, kteří vyšli z lidu.
Snad nejpopulárnější postavou mezi českoslov.hierarchy byl Ant. Cyril Stojan, arci
biskup olomoucký (1921-3).Byl to kněz-buditel, politik a světec. Když zemřel,chvá
lily jej všechny listy bez rozdílu, jako muže Božího. Aějeho dobroty bylo v nejednom
případě zneužito, pokládal za svou povinnost každému prospěti. Též mandátu na
říšskéradě ve Vídni používal předevšímk tomu, že vymáhal podpory pro jednotlivce
i obec &ujímal se všech, kdo se naň obrátili. Pochován je na Velehradě, o jehož po
vznesení stejně jako o rozkvět Hostýna si získal velké zásluhy.
R. 1932 zemřel Ant. Podlaha, světící biskup pražský, velký mecenáš umění a věd,
člen Čes. akademie a Společnosti nauk. Celý život věnoval sepisování uměleckých
památek, církevních dějin a bibliografie. Dlouhá léta byl ředitelem Svatojanského
dědictví, redaktorem vzdělávací knihovny katol. a Bohovědného slovníku.
Kardinál Skrbenský založil v Praze 1913jesuitské gymnasium, arcibiskup František
Kordač (1919-1931)ústav rozšířil, vybudoval při něm gymnasijní budovu (1924) a
proměnil jej v dieoésní seminář. V Dejvicích vystavěl kněžský seminář, umístěný
potud v Klementinu. Nákladem papeže Pia XI., čs.episkopátu a amerických krajanů
bylo v Římě postaveno r. 1929Nepomucenum, pro výchovu ěeskoslov. kleru.
Velký pokrok se stal na poli školství a národní osvěty. Ukázalo se, že stát je nejpev
nější Ohradou národnosti a řeči.V českých zemích bylo školství podstatně doplněno
zřizovánim nejen obecných, ale i středních škol v městech s českými menšinami:
Karlových Varech, Mostě, Duchcově, Ústí n. L., Litoměřicích, Čes. Lípě, Liberci,
Trutnově, Šumperku, Jihlavě, Znojmě aj. Morava se konečnědočkala splnění svých
dávných tužeb, že v jejím hlavním městě znovu vzplanula pochodeň vysokého učení,
v minulém století zhašená.
Statisíce příslušníků českoslov. národnosti, kteří z hospodářské závislosti a jiných
důvodů udávali jinou obcovací řeč, hlásilo se zjevně k své národnosti. Rada měst
s českouvětšinou, ale ovládaná německo-židovskou menšinou, dostala českousprávu:
Čes. Budějovice, Brno, Olomouc, Jihlava, Znojmo, Břeclav, Hodonín, Moravská
Ostrava, Lipník, Místek...
Velká péče se věnuje nyní tělocviku a sportu.") Nejstarším spolkem toho druhu je
Sokol, založený r. 1862v době velkých národních a politických zápasů. Byl to dlouho
celonárodní a jediný spolek tohoto druhu. Vypjatá národní myšlenka přikrývala
všechny společenské a náboženské rozdíly. Koncem století začalo tříštění. Roku 1897
začali vystupovat členové socialistického směru a založili Dělnickou tělocvičnou jed
notu (DTJ ). Roku 1921 se od ní odštěpila ělenstvo, zlákané hesly komunistickými,
a ustavilo se jako Federace dělnických tělocvičných jednot (FDTJ ), jinak Federace
proletářské tělovýchovy (FPT). Rostoucí náboženská nesnášenlivost v Sokole dala
podnět k založení Orla. Při vzdělávacích katolických spolcích začaly se porůznu
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tvořit tělocvičně odbory. První vznikl v Praze r. 1896 v Jednotě katol. tovaryšů,
druhý v Líšni u Brna. R. 1909 byly tyto nečetné odbory spojeny v celek a podle
slovinského vzoru nazvány Orlem. Též jejich stejnokroj byl upraven podle slovin
ského.
První dvacetileté období republiky je nerozlučněspjato s osobou prvního jejího pre
sidenta T. G. Masaryka-.V uznání jeho zásluh o stát vyňalo ústavodámé shromáž
dění jeho osobu z ustanovení, že presidentský úřad je možno zastávat jen ve dvou
bezprostředně po sobě následujících obdobích.
Aklamací byl ústavodárným shromážděním za presidenta provolán na návrh dr.
Kramáře 14. listopadu 1918, pak po vykonaných prvních volbách do národ. shro
máždění 27. května 1920, pak o sedmém výročí 27. května 1927, konečně 24. května
1934.Tato třetí volba mělaslavnostní ráz, jednak proto, že se konala veVladislavském
sále, posvěceném vzpomínkami na české krále, jednak proto, že byl zvolen ne pouze
dvoutřetinovou, nýbrž tříětvrtinovou většinou hlasů.
Patří mezi nejvýznačnější muže českých dějin. Převyšoval takřka o celou hlavu své
okolí. Jeho jméno proniklo za hranice ještě za Rakouska. Ač zanechal řadu Glose
íických spisů, po časovém odstupu se bude střízlivě historii jevit víc šťastným stát
níkem než důsledným ňlosofem. Jeho postup z kovářské dílny do královského paláce,
v němž vc cti a vážnosti skoro dvě desetiletí svým věhlasem vévodil osvobozenému
národu, zní jako pohádka. Skvělejší kariéru v našem nevelkém národě si nelze před
stavit.
Již následujícího roku po svém posledním zvolení se pro vysoký věk, zahraniční
neklid &.vnitřní hospodářské nesnáze vysokého úřadu vzdal. Zemřel v Lánech 14.
září 1937 a uznalý národ mu vystrojil královský pohřeb.

BOJ O AUTONOMII SLOVENSKÁ.

Nezaměstnanost a zjitřená nálada na Slovensku byly hlavní choroby, kterými strá.
dala republika ve druhém desítiletí svého trvání. Ona povážlivě.rozladěnost způso
bená vůdci ludové strany byla jednou z příčinžalostnó katastrofy r. 1939.
Předtím se projevovala tato vleklá.státní krise různým způsobem, ale stále důrazněji.
R. 1931byla vydána nákladem Slov. matice Pravidla slovenskéhopravopisu. Ačkoliv
je ministr školství Slovák dr. Ivan Dérer schválil, přece byla na valné schůzi Slo
venské matice zavržena. Při jejich úpravě bylo použito i práce českých ňlologů.
Sbližovala prý příliš spisovnou slovenštinu s češtinou a byl v nich spatřován útok
na čistotu a svébytnost slovenštiny.
R. 1933byly v Nitře pořádány velkolepé oslavy na počest knížete Pribiny, který tam
před jedenácti sty lety postavil kostelík, první na půdě republiky. Vláda a slovenští
ministři se snažili z oslav udělat skvělý projev pro dokonalou národní jednotu, sto
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tisícový dav si však vymohl, že byl k slovu připuštěn i Hlinka a dr. Martin Rázus,
evangelický duchovní, básník a vůdce demokratické strany, oba autonomisté.
R. 1935volili ludovci Dr Beneše v naději, že nový president vyjde jejich rozhodným
požadavkům vstříc.
Na podzim r. 1937 akademická mládež se snažila hlučnými demonstracemi přinutit
universitní profesory, aby universitní přednášky konali v řečislovenské.
Republika se dvacátého výročí nedočkala, ale ludová strana s hlučnou okázalosti
oslavila dvacáté výročí Pittsburské dohody (z 30. května 1918). Zvláštní delegace
Slovenské ligy přivezla její originál. J ásajícímu davu bylo v Bratislavě ukazováno
vzácné paladium a pak odevzdáno vůdci strany Hlinkovi, který tehdy naposled před
veřejností vystoupil. Druhého dne manifestovaly centralistické strany pro jednotu
s Čechy. Americká delegace měla v Praze audienci u dr. Milana Hodži, předsedy
vlády.
Brzy poté dokonal v Ružomberku svůj pohnutý život Andrej Hlinka. Jeho pohřeb
byl opět velkolepou manifestací pro cíl, 0 který usiloval.
Stámoucímu vůdci se vymykala vedení strany z rukou a přecházelodo rukou sepa
ratistů, kterým již ani autonomie nestačila, kteří se bez ostychu smlouvali s vůdci
henleinovců a Maďarů o společném postupu proti pražské vládě.
Ale nebylo by moudré svalovat všechnu vinu na jednu stranu. Sám president Dr
Beneš v posledním svém projevu před odchodem do ciziny 6. října 1938 prohlásil,
že vlast Čechů a Slováků je v nebezpečí, a že je především třeba se dohodnout se
Slováky. Tím bylo z nejvyššího místa přiznáno, že se nestalo všechno, co státnické.
moudrost přikazovala.
Hlinkův program přijala za svůj i strana demokratická, vedená evangelickým du
chovním Rázusem.
V Pittsburku se 14. září 1942sešli delegáti 14 slovenských spolků a zástupci sloven
ského tisku (11 novin) všech směrů. Zastupovali půl milionu organisovaných členů.
Tam se svorně usnesli na resolucí, že podniknou všechno pro své bratry v Evropě
pro roztííštění pout nacismu, pro jejich boj za.svobodu, po boku Ameriky &spojenců,
za obnovení Československé republiky na základě rovnosti. Tedy autonomie byla
požadavkem i evangelíků, a všichni katolíci nebyli separatisty.
Hranice Čs. republiky byly zajištěny soustavou nejmodernějších pevností, pořízených

.! ohromným nákladem, &přece tu zel průlom, který se stal osudným, kterým odvěký
vrah pronikl. Byla to nespokojenost a vření na Slovensku, Achillova pata republiky.
Hitler Československo oklestil, pak rozpoltil a bezmocné trosky mu samodék padly
k nohám. Podobně naložil s Jugoslavií, vraziv klín do trhliny, zející mezi Charváty
&.Srby &týž plán mčl přichystaný na největší slovanský stát, chystaje se odtrhnout
Malorusy (Ukrajinu) od Velkorusů. Ale jak šiky římských vojsk nejednou napravily
svou ukázněností a statečností nezkušenost a chyby svých velitelů, tak i národ sloven
ský vedený zdravým a neomylnýminstinktem napravil a smylomylysvých vůdců.
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První slovenská. divise, která přešla k Rusům, vydala 29. prosince 1943 provolání
k národu doma a burcovala jej k brannému odporu prohlášením: „Bojujeme za nové
demokratické Československo, v kterém bude rozhodovat vůle lidu, vůle českého
a slovenského národa..“").
Povstání, které na Slovensku propuklo tak živelní silou, svět a zvlášť Čechy tak
mile překvapilo, podalo výmluvný důkaz, že slovenský lid svou budoucnost vidí jen
ve státním společenství s Čechy, v soužití v jedné státní budově, pod společnou
jednou střechou, ale jako bratr s bratrem, rovný s rovným, jako národ s národem.
A president dr. Beneš hned při prvním kroku na půdu osvobozené vlasti 3. dubna
v Humenném a pak v Košicích před slovenskou národní radou prohlásil, že nyní
musí být naprosto jasno a postaveno mimo vši pochybnost, že Slováci a Češi budou
svou novou státní jednotu budovat jako činitelé rovnocenní &rovnoprávní.")

HENLEIN, vúpcz sun ETONEMECKHSTRANY.

Čeští Němci patřili za Rakouska k vládnoucímu národu, svým českým spoluobčanům
život v Rakousku nejvíce ztrpčovali & smír národností, seč byli, mařili. Světová.
válka toto jejich výsadní postavení naráz podvratila a oni se nedovedli smířit s po
stavením menšiny.
Čechy tvoří uzavřeným věncempohraničních hor jednu z nejdokonaleji vyhraněných
zeměpisných jednotek v Evropě. Čechy tvoří politický útvar jen jako celek; zbavené
přirozených horských hradeb nutně upadají v poddanství, poněvadž jsou bezbranné
jako želva zbavená. svého krunýře. Obě oblasti, nitro a okrajní hory, jsou na sebe
odkázány i hospodářsky. Zemědělský střed živí přelidněnéprůmyslové pohraničí.
Mimo to jsou oba kmeny do značné míry smíšeny i krevně; ale čím méně měli v sobě
Němci německé krve, tím větší byla jejich národní hrdost, tím povýšeněji přezírali
všechno české &.slovanské.

Konrád Henlein, mladý bankovní úředník v Rychnově u Jablonce, syn české matky
rozené Dvořáčkové, stal se r. 1925 instruktorem tělocvičné jednoty (Tumverband)
ve svém rodišti v Aši. Tyto jednoty napodobily po příkladě nacistických jednot
říšských vojenská. cvičení.
R. 1935jako uznaná, hlava sudetoněmecké strany založené v r. 1933, jež byla takřka
odbočkou nacistické strany Hitlerovy, strhl na sebe 1,250.000 hlasů. Jejích 44 zá.
stupců bylo druhým nejsilnějším klubem v národním shromáždění. Německé strany
zastoupené ve vládě (zemědělská a křesť. sociální) soustředily na svůj program 605
tisíc hlasů, komunisté 150 tisíc. Během pěti let dostala Henleinova strana na své
účely z Říše 90 milionů Kč."“)Hlavním jeho pomocníkem a místopředsedou strany
byl Karl Herman Frank, knihkupec z Karlových Varů.
Henlein nyní zjevně jezdil do Berlína a sudetský denní tisk plnými plachtami veplul
do bouřlivých vln nacismu. Třetí říše byla do nebe velebena, vše české snižovano,
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podezíráno, pHslušníci německých vládních stran jako zrádci hanobeni. Henlein &.jeho
emisařicestovalipo cizině,budili soustrast sutrpením svých soukmenovcův ČSR, a Če
chy líčilijako kruté jejich utlačovatele.Volali zastupce tisku, aby sepřesvědčiliopravdě
žalob, snažíce se tak připravit naš národ o sympatie evropské veřejnosti.
A bylo toho málo, co mohlo budit soustrast v očích cizinců s německou menšinou.
Rada německých škol byla arci zrušena v ryze českém kraji, a přece byli ještě z ra
kouské doby školami tak dobře opatření, že i po zrušení oněch zbytečných připadala
jedna škola na 127 dětí českých a jen 115 německých.
Počet gymnasií byl sice ztenčen z 93 na 71, ale obecných škol jim přibylo o 71; za
maďarské vlády měli Němci za Slovensku jen 7 škol.
Zlou krev působily české školy menšinové, které navštěvovalo i 15 tisíc německých
dětí, což bylo ze 400.000 školou povinných dítek jen nepatrné procento.'")
V Německu připadala jedna technika na 6 milionů obyvatel, v ČSR mělo 3,250.000
Němců techniky dvě. Německéuniversitě však byl upřen titul Karlovy university.
Hospodářská tíseň a nezaměstnanost dolehly stejně na Čechy jako na Němce. Vůdce
sudetské strany však to před cizinci připisoval zlé vůli Čechů, kteří chtějí německé
spoluobčanyvyhladovět. Byl to smutný pohled na vyhaslé komíny, které trčely jako
náhrobní kameny na troskách vyvinutého průmyslu, odkázaného na vývoz do ši
rého světa nebo aspoň pro rozlehlé Rakousko-Uhersko. Vláda podporovala oběstrany
stejnoměrně. Německé organisace dostaly v letech 1930-35 704 miliony Kč podpor,
české 958 milionů, uhlí dostaly německé za 301 milion Kč, českéza 368milionů Kč.")
Přesto prohlašovali republiku za macechu.
Ve státní správě byli zastoupení v poměru odpovídajícím počtu obyvatel. Tvořili
22% všeho občanstva. Soudcovských míst zastávali 21%, v poštovní správě jen
10%, v železniční 11%, ve vojenské 5%. To zavinili sami nedostatkem politické
spolehlivosti a znalosti české řeči.7')
Ale sudetské. strana musila být nespokojena. ČSR stála v mstě Hitlerovým plánům,
byla pociťována jako klín vražený do těla německé říše, a od r. 1935, od spojenecké
smlouvy s Ruskem, bylo Československo vykřikováno jako výpadní brana komu
nismu do střední Evropy.
Začátkem roku 1938Hitler prohlásil, že 10milionů zahraničních Němců chce vstoupit
do společenství Třetí říše. Dne 13. března k ní bylo bez výstřelu připojeno sedm
milionů Rakušanů. V Čechách byla zpráva o tom přijata s pocitem člověka, který
byl znenadání sevřen železnými pažemi.
Opět jedno tak důležité ustanovení versaillského míru bylo zvraceno, tak význačná...
listina z mírového traktátu vytržena, pohozena a zašlapana, a ti, kteří ony podmínky
míru stanovili, nečinně k tomu přihlíželi. Nyní došla řada na tři miliony Němců
sudetských.
Henlein hrozil vládním německým stranám. Ty s úžasným chvatem ještě v březnu
z vlády vystoupily, prohlásily své rozpuštění a splynuly se stranou sudetskou. Jen,
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sociální demokraté a ovšem komunisté s ní nesplynuli v přesvědčení, že by nedošli
u budoucího pána milosti. Československé republice nastaly nejkrutější chvíle. 0 ve
likonocích byla udělena amnestie vězňům pro politické přestupky, předsedadr. Hodža
prohlásil, že je připraven národnostní statut k upokojení německé menšiny.
Ač Henlein jeho obsah neznal, v památné řeči pronesené 23. dubna v Karlových
Varech jej odmítl a žádal uzavřené území, v němž by si Němci své veřejné záležitosti
sami spravovali v duchu nacistických zásad a pod zvoleným neomezeným vůdcem 
Henleinem. Dále žádal náhradu za škody, způsobené pozemkovou reformou, Češi
mají revidovat svou zahraniční politiku, t. j. nemají být hrází a překážkou, nýbrž
mostem a branou německého tíhnutí na východ. Henlein nepředkládal požadavky
menšiny, nýbrž diktoval ultimatum výbojné Třetí říše,jako průkopník její rozpína
vosti. Menšinaby tvořila stát ve státě a závislost na ČSR by byla,pouhá fikce. J ejich
pánovitosti a vyzývavosti den ze dne přibývalo.
Dály se přípravy k obecním volbám určeným na 22. květen. Pět dní před tím (17.
května) přišla z anglického i francouzského pramene zpráva, že je k českým hra
nicím stahováno vojsko. Sudetská strana se chystala na přivítání říšské armády.
Pletly se věnce, cvičily se písně, byly pořizovány proskripční listiny Čechů, Židů a
jiných odpůrců, a bylo ukazováno na stromy, na kterých budou pykat. Dne 19.
května odcestoval Henlein do Německa oznámit, že cesta do Čech k zabrání Sudetska
je volna jako před dvěma měsíci do Rakouska.
Ale Daladier, francouzský premiér, prohlásil, že Francie zůstane svému závazku
(z roku 1925) věrna a Chamberlain, anglický premiér, prohlásil, že Anglie sice zá
vazků nemá, ale nálada že by“mohla být silnější než závazky. Čs. vláda nařídila
večer 20. května částečnou mobilisaci a časně ráno 21. května bylo čs. vojsko 11po
hraničních sloupů o dvě hodiny dřív než Němci. Přesnost a odhodlanost zarazila a
překvapila Němce říšské i domácí. Hitler chtěl jen vojenskou procházku jako do
Rakouska, válku nechtěl. _
Obyvatelstvo v pohraničí probpzené v noci hřmotem odmčřenýchkroků se chystalo
přivítat osvoboditele, ale při pohledu na čs. vojsko uvizlo „heil Hitler“ v hrdle,
věncei bílé punčochy (stejnokroj henleinovců) zmizely, listiny byly spáleny, vzorný
pořádek a klid obnoveny. Důvodem k zakročení se strany Říše měly být nepokoje,
které sami vyvolávali. .
První pokus se tedy nezdařil. Mobilisaeebyla pociťována jako rána ve tvář a byla
prohlášena za bídnou provokaci. Bylo třeba myslit na jinou cestu, jež by vedla bez
pečněji k žádoucímu cíli.
Ve volbách do obcí dostala sudetská strana v pohraničních okresech 68% hlasů,
Henleinovi odpůrci, Němci a Češi 32%.
Opět bylo zahájeno jednání o národnostním statutu. Rozšiřovalase pravomoc samo
správných institucí, obecních, okresních a zemských zastupitelstev. V těch měly

'zvláštní národnostní kurie spravovat věci své národnosti.
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Češi myslili, že zašli přílišdaleko; a přeceto nestačilo. Sudetská strana žádala úplnou
přeměnustátu, rozdělenírepubliky na národnostní kantony podle švýcarského vzoru.
Každé samosprávné území (české, německé, slovenské, maďarské...) by mělo svůj
sněm a svého presidenta, moc ústředního parlamentu by byla omezena, státní prosi
dent by měl vůči národnostním sněmům jen odkladné veto a jejich usnesení by
platila pro všechny příslušníky té národnosti. Přijetí takových podmínek by bylo
pro každý stát sebevraždou.
Vtom přijel do Prahy lord Runciman, aby prostředkoval mezi programy stran. Kdo
studovali politické poměry západní Evropy, byli jeho posláním zděšeni; bylo to zna
mení, že anglická vláda ustoupí. Lord trávil své weekendy většinou na zámcích
německéšlechty a Čechy nutkal od ústupku k ůstupku, na pokraj kapitulace. Pravil,
že vláda Němců neutlačovala, ale že nebyla vždy dost taktní &.že je to tvrdý osud
být ovládán cizím národem. Henleina poslal k Hitlerovi o dobrozdání k vymoženým
ústupkům. .
Ten zatím s horečným úsilím činil rozsáhlé přípravy k válce. Tisíce lidí s velkým
chvatem budovalo západní val, který by bránil Francii přispět Československu na
pomoc, továrny ve dne v noci vyráběly válečné potřeby. Koncem září stály ve
zbroji asi dva miliony vojska, ve Francii půl druhého. Henleinovy oddíly přepadaly
z Německa pohraniční četnické hlídky.
Dne 6. září povolila čs. vláda na nátlak západních mocí Němcům žádanou autonomii
v uzavřeném území. Jen vůdce (Fiihrer) pro všechny Němce v ČSR povolen nebyl.
Vtom došlo 7. září v Mor. Ostravě ke srážce mezi Němci a policií a to bylo záminkou
k přerušení dalšího jednání. President dr. Beneš zástupcům stran předpovídal, že
rozpoutají-li znovu světový požár, že to především odnesou německé menšiny. Před
tímže osudem varoval ze Švýcarska své soukmenovce pedagog spisovatel profesor
Forster.
Týž den byl svět vzrušen úvodním článkem anglického deníku The Times, aby Česko
slovensko odstoupilo Ríši německé pohraniční kraje. Anglická vláda sice opětovně
prohlásila, že to není její názor, ale Hitler v tom viděl podávanou ruku.
Dne 12. zářína sjezdu nacistů v Norimberku žádal Hitler pro sudetské Němce právo

sebeurčení a vybízel je ke vzpouře. Dr Hodžovi byl podán přípis s více než milionem
podpisů, aby nečinil dalších ústupků.
Dne 13. září v řadě okresů bylo vyhlášeno stanné právo, aby se zabránilo krvavým
srážkám. V Chebu bylo střílenona dva hotely, v nichž se henleinovci zabarikádovali.
Jinde byli strážníci &.finančníci odvlečeni do Německa.,jinde ukrutně zabiti. Zástupci
strany žádali odsun vojska a policie a povolení plebiscitu. Stanné právo bylo rozší
řeno na další okresy, Henlein a jiní předáci prchli za hranice. Run'ciman (16. září)
sděloval v Londýně vládě, že pokládá odstoupení Sudetska za nezbytné.
V těch dnech se západní mocnosti dohodly, že Sudetsko má být odstoupeno Hitle—
rovi, aby se předešlo válce. Již šlo jen o to, aby se to stalo slušnou cestou diploma
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tického jednání, nikoliv násilím &brannou mocí. Chamberlain myslil, že se dravá
lačnost fašistických států, Německa &Italie, dá upokojit nějakými ústupky. Fran
couzský zahraniční ministr Bonnet byl pro mír stůj co stůj.

OKLBSTĚNÍ ČESKOSLO VBNSKA 1938.

Dne 15. září navštívil anglický sedmdesátiletý premiér Hitlera. v Obersalzberkqu)
Byla to první jeho cesta letadlem. Henlein měl téhož dne větší řeč, rozšiřovanou :“
říšským radiem. Mluvil o utrpení bezbranných žen a dětí, 0 stech mrtvých a těžce
raněných. Sudetští Němci chtějí domů do Říše, jejich soužití s Čechy je nemožné.
Hitler však přesto nechtěl přistoupit na plebiscit, nepřipustil jej v Rakousku, ne
připustí jej ani v sudetské oblasti. Strana křesťansko-sociální jednala s čs. vládou
dále a dosti bylo těch, kteří odtržení sudetských krajů nepřáli. Hitler žádal okamžité
odstoupení oněch krajů, nebo je zabere brannou mocí.
Dne 19. září předložili oba vyslanci, anglický i francouzský, Newton a De la Croix,
v Praze návrhy svých vlád, aby byly Říši odstoupeny okresy s obyvatelstvem vět
šinou německým (nad 50%) a aby ČSR přijala od vehnocí záruku nových hranic.
Čs. vláda návrh odmítla, a navrhovala arbitrážní řešení mezinárodním rozhodčím
soudem podle smlouvy ujednané s Německem v Locarnu v říjnu 1925. De la Croix
podal, jak byl požádán, písemné prohlášení své vlády, že v případě války svému zá
vazku dostát nemůžefAnglie závazek neměla. Rusko bylo ochotno smlouvě dostát,
učiní-li tak Hancie. Ale jak Polsko, tak Rumunsko se zdráhalo povolit sovětské
armádě průchod, ba i přelet.
V osudném nočním zasedání ministerské rady z 20. na 21. září se proti přijetí onoho
návrhu rozhodně postavili tři ministři: Msgre Jan Šrámek, Ing. Jan Dostálek, mi
nistři strany lidové, a ministr vnitra generál Fr. J cžek.91)
Na svém odporu setrvali, i když padesát vládních poslanců, jakási náhrada parla
mentu, osudné návrhy přijalo.
Dne 21. odpoledne odevzdal zahraniční ministr dr. Krofta vyslanoům dokument,
obsahující žádanou kapitulaci, nepromluviv ani slova.
K večeru bylo veřejnosti sděleno, že vláda spojenci opuštěná byla na jejich naléhání
nucena přijmout kruté podmínky, jaké se ukládají poraženému národu.
Právě před rokem byl národ pohříženv hluboký zármutek nad úmrtím prvního pre
sidenta, v témže měsíci září byla státu zasazena smrtelná rána.
Velmi rozhořčena byla veřejnost na.' ládu Hodžovu, v níž měli hlavní slovo ministři
agrární strany, fašisticky naladění. Ve vládě nebylo žádoucí jainoty v názoru na
zahraniční politiku. Ministřiagrární strany stáčeli státní loď víc a víc do fašistických
vod. Po nezbytných ústupcích chtěli se přiklonit k Ose (Německu a Italii). Trpěli
sudetské straně ordnery, ozbrojenou moc, jakou mělinacisté v Říši. Ti dostali zbraně
z Říše, přepadali Čechy a byly desítky mrtvých a raněných. Zato ostatní strany
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s presidentem se rozhodně držely západních spojenců. Dne 22. září ustoupila vláda
Hodžova vládě gen. Syrového. Bylat' veřejnost jejím jednáním velmi podrážděna.
Hitler mezitím vyzval Varšavu a Budapešť k účasti na válečné kořisti.
Když 22. září odjížděl Chamberlain z Londýna k letišti, volal za ním dav: „Stůjte
při Československu!“ V Godesberku, lázeňSkém městečku v Porýní, jižně od Bonnu,
sděloval britský premiér Hitlerovi, že čs. vláda je ochotna odstoupit mu okresy
převahou německé. Dále navrhoval, že by mezinárodní komise měla vyměřit hranice
a třebas britská legie by tam zatím mohla udrž0vat pořádek. Jednání bylo velmi
pohnuté. Hitler se neovládl, jal se spílat Čechům, kteří prý nastolili vojenskou dikta—
turu, komise prý by přála jim, oni by kraje zatím vydrancovali (šlo hlavně o pev
nosti), 120tisíc Němců prý již vyhnali, on jejich tyranii již déle snášet nebude, nýbrž
je rozdrtí.
Na stole byla rozestřenavelká mapa Československa. Černě byly zakresleny pevnosti,
červeněkraje, které žádal ihned, modřeurčené pro plebiscit. Hitler požadavky zvýšil;
mělo se vyhovět i nárokům polským &.maďarským.
Tím se octlo jednání na mrtvém bodě. Premiér nehodlal Praze ukládat nové oběti.
Oznámil jí nové požadavky a nechal na vůli, ať jedná, jak za dobré uzná. Vláda je
odmítla a 23. září nařídila přes odpor agrárních ministrů mobilisaci.
Němci posunuli k čs. hranicím 60 pěších divisí a pět tankových, proti těm stálo
40 čs. divisl a čtyři motorisované, s přidělenými oddíly tanků. Tři francouzští mi
nistři chtěli odstoupit pro nemužný postoj Bonnetův. Poláci přespohrůžky z Moskvy
soustřeďovali vojsko v Těšínsku. Vyslanec německý a italský opustili Prahu. Dne
26. září se ozval závažný hlas ze zámoří. „President Roosevelt žádal jménem 130
milionů občanů USA zúčastněné vlády, aby se našel slušný způsob řešení. Zvláštním
poselstvím se mimo to ještě obrátil na Hitlera. Ten oznámil Mussolinimu, že žádané
kraje obsadí 28. září odpoledne. Tento den byl záměrně volen, aby Čechům národní
svátek co nejvíce ztrpčil. V Týně byl vystaven obraz Staroboleslavské Matky Boží
a věřícípřed ním bez ustání konali pobožnosti za.blaho vlasti.
Celá Evropa s utajeným dechem poslouchala vůdcovu paličskou řeč, přednesenou

. 26. zářív Berlíně ve sportovním paláci „Dva muži stojí proti sobě, zde je pan Beneš,
a zde jsem já; a jsme dva rozdílní lidé. Mezimnou a jím musí být rozhodnuto a bude
rozhodnuto!“ Nechce ani jednoho Čecha; ale jeho trpělivost je již u konce. Zuřil a
hrozil a chvílemi se zdálo, že pozbyl sebevlády &že jím zloboh lomcuje. A nabitý sál
doprovázel výbuchy jeho vzteku bouřlivým „Sieg Heil“, takže posluchači rozhlasu
měli dojem, že slyší zuření divých šelem, prahnoucích po kořisti. Bylt' vůdce proti
dr. Benešovi i osobně zaujat. Několikrát jej obeslal k sobě jako Schuschniga, kano
léře rakouského a jiné státníky, aby vyslechli jeho rozkazy; čs. president se však
před bývalým desátníkem, samozvaným evropským císařemnezahodil a jeho pozvá
ním pohrdl. _,
Dne 27. nařídil Mussolini částečnou mobilisaci, v Belgii bylo povoláno šest ročníků,
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v Anglii byl vyhlášen stav pohotovosti, byly rozdávány masky, kopány zákopy na
obranu proti bombardování, ve Švýcarsku byly kladeny podkopy pod mosty poblíž
hranic, holandská. vláda se usnesla zvýšit stav vojska, vlády v Paříži, Londýně
i vláda australská zasedaly skoro nepřetržitě, jihoafrická prohlásila, že trvá věrně
pH mateřské zemi, indičtí radžové posílali projevy loyality, Židé opouštěli pohra
niční kraje, Pius XI. dal ve 423 kostelích konat modlitby a bohoslužby za mír,
v Praze si žactvo nosilo do školy vedle knih i pouzdra s maskou, v noci bylo město
pohrouženo v čirou tmu, Evropa se cítila na pola-aji války.
Generál Keitel zamýšlel napadnout Československo z Rakouska směrem na Moravu,
kde byla opevnění nejslabší, čs. armádu tedy rozpůlit a znemožnit jí ústup na vý
chod.
Chamberlain upozorňoval čs. vládu na neblahé následky, nepřijme-li i ony zvýšené
požadavky. Navrhoval jí pozvolné obsazování, po pásmech. I s Hitlerem jednal pí
semně dál a 27. září mu nabídl, že by zástupci čtyř velmocí a Československa se
mohli poradit o způsobu, jak žádaná území od ČSR oddělit. Zároveň požádal c pro
střednictví Mussoliniho. Ten přivolil a žádal Hitlera, aby pochod vojska odložilo 24
hodin. Za místo schůzky navrhl Mnichov.
Svátek sv. Václava, poslední den celé svobodné republiky, prožil národ v zoufalé
náladě.
Hitler pozval předsedyvelmocína poradu. Čs. vláda protestovala, že nebyla pozvána;
půstoupila'. i na zvýšené požadavky. Svět si oddechl, mír byl zachráněn.
Jednání začalo v hnědém domě 29. září odpoledne a táhlo se přes půlnoc. Krátce po
půlnoci byla osudná listina podepsána. Vyslanec dr. Mastný a dva úředníci čekali
v předpokoji, aby přijali ortel. Žádané území měla být obsazena postupně od 1. do
10. října.
Hitler vzal za.základ sčítání z roku 1910,kdy německý nátěr měst namnoze udržo
vali Židé.Tí by se nyní sotva hlásili k Němcům.Byla obsazena i města většinou nebo
úplně česká.:Břeclava, Znojmo, Mor. Krumlov, Zábřeh, Hlučín, Prachatice, Sušice,
Duchcov. Zabral co chtěl, plebiscitu žádného nebylo. S Němci bylo zabráno a od
vlastního těla odtrženo i 800.000 Čechů. Jihlava byla prohlášena za říšské město.
Nemnoho movitostí bylo zavčas odvezeno, také byly z litoměřického hřbitova do
Prahy převezeny ostatky básníka Máchy.
Vojsko se zdráhalo opustit pevností, důkladněji vybudované než vychvalovaná Ma
ginotova linie ve Francii.
Děsný byl pohled na české země, zbavené nákladných opevnění a průmyslu. Stalo
se něco, co národ v jedenácti stoletích svých dějin dosud nezažil. V ztmulých rysech
se jevily bol a vztek. Byl opuštěn od spojenců, zrazen a.vydán na,pospas násilí. Měl
pocit, jako by mu bylo kus živého těla uťato a zatínal jen zuby.
Francouzský premiér se obával, že jej bude národ kamenovat, a zatím jel z letiště
do ministerstva války jako v triumfu zato, že zachránil mír. Ovace ty platily víc
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jeho průvodci ministru Bonnetovi. Ale nechybělo také projevů nevole. V Anglii byl
Chamberlainův postup většinou sněmu schválen, ale řada vynikajících státníků jej
pme odsoudila. Churchill pravil, že jsme volili hanbu, &válku budeme mít také.
Protestoval též Eden a Duff Cooper, ministr námořnictva, se na,znamení nesouhlasu
vzdal úřadu. Též papež Pius XI. se divil, že bylo rozhodnuto o Československu, a
bez něho. Mussolinimu vzkázal, že to je mir nespravedlivý, sjednaný na úkor sla.
bého.")
Velmoci se shodly, že zaručí nové hranice ČSR, _aleHitler &Mussolini kladli pod
mínku, že se dřív vyhoví i žádosti Maďarů a. Poláků. Ti podali ultimatum 30. září.
Byl jim postoupen další pruh Těšínska s Orlovou a Dombrovou a Třincem. Slezská
Ostrava a Hrušov zůstaly přiČSR. V oblasti Tater byly nově upraveny hranice. Jen
devět měsíců se těšilo Polsko z nekalóho zisku. Z obsazeného Těšínska bylo vyhoš
těno 30 tisíc Čechůý .
Dne 5. října se vzdal svého úřadu president dr. Beneš. „Pane presidente, však my
si vás zase zvolíme“, řekl k němu Msgre Šrámek, což jiní odsuzovali jako provokaci.
V řečina rozloučenou ujišťoval president národ, že to,co se stalo, je jen začátek
velkých bouřlivých událostí, a nabádal k svornosti, věrnosti a klidu; 22. října od
letěl do Londýna, ne bez nebezpečí a nástrah.
Výbor ludové strany prohlásil v Žilině 6. října autonomii Slovenska. Praze nezbý
valo než vzít změnu ústavy na vědomí.
Se zástupci maďarské vlady začal ministerský předseda slovenské vlady jednat 10.
října v Komámě, ale bezvýsledně. Pražská, vláda, přistoupila na návrh Maďarů, aby
spor byl předložen jen zástupcům Italie &Německa. Dr Tisu provázel nový čs. za
hraniční ministr dr. Chvalkovský. Rozhodovali zahraniční ministři Ciano &Ribbenf
trop, proto výsledek nemohl překvapit. Dne 2. listopadu přiřklive Vídni Maďarům
široký pás jižního Slovenska a Podkarpatské Rusi, skoro 14tisíc km2 a necelý milion
obyvatel, v tom 250 tisíc Slováků. České země pozbyly kraje ncjprůmyslovější, Slo
vensko nejúrodnější. Petržalku zabrali Němci. Zemský správce Horthy slavil oka
zalý vjezd do Košic. Již ve Vídni se jednalo o „osamostatnění“ Slovenska.
„Diplomaté položili územní tělo Československa na zelený stůl &nemilosrdně z něho
ukrajovali, jako by to bylo bezbranné škodné zvíře.“
Společnost národů byla v úpadku a tak sáhl Chamberlain k instituci starší, totiž
spolku evropských velmocí, které si osobovaly poručnictví nad menšími státy a svou
vůli jim prostě ukládaly. Tak se stalo i v Mnichově. Rusko ovšem pozváno nebylo.
Západním velmocem by bývalo snadno Hitlerovu výbojnou dravost zarazit, ať cestou
diplomatickou nebo brannou mocí, kdyby byly podaly ruku Moskvě. Ale západní
Evropu tehdy jímal děs před vzdorným symbolem rudého praporu, bála se ho víc '
než německého nacismu. .
Tehdy se vrátilo z pohraničí a ze Slovenska do českých zemí asi 70 tisíc'státních
zaměstnanců.
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ČSR trpěla hned od svého vzniku nevýhodnou rozlohou, neúměrnou délkou a po
měrně skromnou šířkou. A když byla v Mnichově a ve Vídni na severu a jihu ještě
nelítostně osekána, nabyla t. zv. druhá republika podoby úzkého dlouhého pásu,
činíc dojem útvaru nepřirozeného a nemožného.
Na doporučení nového ministerského předsedyBud. Berana, předáka agrární strany,
byl 30. listopadu ze presidenta zvolen dr. Emil Hácha, president nejvyššího správ
ního soudu, rodem z Trhových Svin, učený právník, stařec již 66letý a blahovolný.
Věřilv neodolatelnou sílu německého kmene.
Druhá republika živořila necelého půl roku. Záruky jejích hranic a její neodvislosti
jí v Mnichověbyly sice slíbcny, ale právní listina pro stálé vytáčky a odklady Hitle
rovy nebyla vyhotovena. A tak pocit nejistoty ustupoval víc a více jisté předtuše,
že se otřesená a rozkolísané. státní budova brzy úplně zhroutí. Podle jména byla
samostatná, ve skutečnosti vasalský stát německé říše.
Pražský sněm uznal autonomii Slovenska a Podkarpatské Rusi 19. listopadu 1938
a upravil poměr ústřední vlády k oběma zemím.
Autonomní sněm v Bratislavě se sešel 18. ledna 1939. Tvořili jej jen zástupci ludové
strany, všechny ostatní byly rozpuštěny. Vládnoucí strana měla své vojsko po pří
kladu fašistických států; byla to Hlinkova garda; i ona zdravila zdvižením pravice.
President potvrdil vládu sněmem navrženou, v čele s dr. Tisou, celkem sedm mi
nistrů.

PROTEKTOMT ČECHY-MORAVAA SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

Z vazby propuštěný dr. Tuka navštívil 12. února v Berlíně Hitlera. Audience trvala
pět čtvrtí hodiny. Pravil, že osud Slovenska je ve vůdcových rukou, že soužití Slo
váků s Čechy je nemožné z důvodů morálních i společenských, že jeho národ bude
rád bojovat pod vůdcovým vedením. Tuka se stal rektorem bratislavské university.
Vedle něho mají smutnou zásluhu o slovenskou „svobodu“ Durčanský, Mach, Kar
masin, vůdce německé menšiny (134 tisíc), a dr. Josef Tiso.
Začátkem března začal jeden ze slovenských ministrů nehorázným způsobem štvát
vídeňským rozhlasem proti Čechům, kteří ještě na Slovensku působili. Byla to před
zvěst blížícího se konce. Když se pražská vláda přesvědčila,že separatisté chystají
převrat, sesadila 9. března Tisovu vládu, a generál Homola vyhlásil v Banské Bys
trici, Bratislavě a Piešťanech stanné právo. Tuka a řada jiných osob byla uvězněna.
Ale z rozkazu Hitlerova bylo toto nařízení odvoláno, vězni propuštěni a 13. března
letěl dr. Tiso s Durčanským z Vídně do Berlína. Horthy, zemský správce maďarský,
strašil Slováky vojenskými pohyby poblíž hranic. Vůdce dal Tisovi na vybranou,
buď zruší Slováci své spojení s Prahou, nebo budou ponecháni svému osudu. Tiso po
děkoval a ujistil, že Hitler může na“Slovensko spoléhat. Tak vstoupil na hladké
parkety, na kterých skloqu mužové třelejší a pružnější.
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Bratislavský sněm se zdráhal schválit odtržení od čs. státní jednoty. O předsedové
návrhu bylo třikrát hlasováno, třikrát byl většinou zamítnut. Ale v Petržalce, hned
za mostem, stálo německé vojsko. Nezřekne-li se sněm Čechů, hrozil vůdce sloven
ských Němců ing. Karmasin, bude Bratislava rozstřílena,ČSR bude obsazena a kus
Slovenska připadne Maďarům. Nepatmou většinou byla „svoboda“ odhlasována.
Nejeden 'z přítomných urom'l nad tímto darem hořkou slzu.
Mezitím již v říšskémtisku hřmělabubnová palba proti Čechům: týrají Němce, tupí
německé odznaky, provolávají hanbu vůdci, ozývají se štvavé písně, hrozí Benešem,
slovem - neudržitelné poměry. Osud těžce zkoušeného národa se začal plnit.
Na pokyn shůry odjel dr. Hácha se zahraničním ministrem Chvalkovským 14.března
do Berlína. Po půlnoci na 15.březenbyli přijati vůdcem. Ten je přivítal slovy: „Jsem
pevně rozhodnut obsadit české země.“ Dále řekl, že není čas na vyjednávání, ně—
mecké rozhodnutí je neodvolatelně. Čechy a Morava budou připojeny k Ríši, jako
protektorát. Kdo se postaví na odpor, bude rozšlapán. Podepsal přichystaný doku
ment o „dohodě“ a odešel, zůstaviv hosty péči Góringově. Dr Hácha protestoval, že
bude národem proklet, a takové ponižující postavení že nebylo dosud vnuceno žád
nému- národu bílého plemene. Marně. Nebude-li do šesti hodin listina podepsána,
700 letadel čeká.na povel, aby bombardovala Prahu. 200 tisíc vojska stále podél
hranic. Dr Hácha se zdráhal ortel smrti nad svou vlastí podepsat. Sklíčenéhostarce
se zmocňovaly mdloby; lékař poskytl pomoc.
Čs. vláda zasedala v Kolovratském paláci a Hácha zpravil Berana o stavu věcí v Ber
líně. Vláda, místo aby stísněnému presidentovi v osudné chvíli dodala mysli a posílila
jej v odporu, neučinila žádného rozhodnutí a generál Syrový prohlásil, že armáda
není s to klást odpor. Když se Hitler vrátil a spatřil listinu nepodepsanou, začal na
bezradného starce v pravém slova smyslu řvát. Udolán a zlomen, podepsal dr. Hácha
o 4. hodině prohlášení, že „v plnédůvěře vkládá osud českého národa a země do
rukou vůdce německé říše“. Vůdce řekl, že Čechové budou mít více výhod než měli
za Rakouska. Dr Hácha se bál, aby se na Prahu nesneslo hromobití bomb, jakým
byla po půl roce v září postižena Varšava. .
Záhy zrána byly obsazeny Plzeň a Olomouc, po 9. hodině Praha, po 10. Jihlava,
v poledne Brno. O osmé hodině večer byla na pražském hradě vztyčena říšská vlajka
na znamení, že krutý vrah národa poskvrnil svou přítomností ctihodné sídlo českých
králů.
Ve čtvrtek 16. března začal oňciální život protektorátu. V poledne přijal vůdce dele
gaci města Prahy s primátorem dr. Klapkou a jeho náměstkem dr. Pfitznerem,
profesorem na německé universitě, jeho nově jmenovaným náměstkem, vlastním
pánem města. Němci třeštili radostí. Hitler vyšel na balkon, aby přijal jejich hold.
Ozvalo se „Sieg heil“ a „Fiihrer, wirl'danken dir.“ O jedné hodině Ribbentrop ně?
mecky ohlásil zřízení protektorátu urbi et orbi, česky byl výnos ohlášen až' o 4. ho
dině. Pak přijal nový zeměpán dr. Háchu a ministra národní obrany generála Syro
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vého. Týž den požádal dr. Tiso o německou ochranu pro Slovensko; byla mu ihned
přislíbena.
Z hradu zmizely gobeliny &jiné vzácnosti.
Ošemetnost a záludnost, s jakými onen násilník ČSR rozbořil, výstižně charakteri
soval Coulondre, francouzský velvyslanec v Berlíně. Nazval to jednáním cynickým,
perňdním v koncepci a brutálním v provedení. Cílem Mnichova prý nebylo nic jiného,
než zbavit Československo obranných prostředků, aby setím snáze stalo Hitlerovou ko—
řistí.A všechny tyto násilnosti jsou přikrývány pláštíkem zdánlivé legitimity.
Maďaři obsadili Podkarpatskou Rus, ne bez prudkých bojů domácího obyvatelstva
a čs!oddílů. Ty se vracely domů jednak přesPolsko, jednak přesRumunsko a J ugo
slavii. Tam jim byly poskytnuty k dopravě nejlepší železniční vozy &jugoslávští
důstojníci se neubránili slzám při pohledu na trosky nejlepší armády, při myšlence
na zhroucení předního pilíře Malé dohody.
Obě západní velmoci i Rusko podaly německé vládě protest a Anglie cítila obsazení
ČSR též jako osobní urážku.
Maďarsko a Polsko se konečnědočkaly společných hranic a staly se sousedy, ale tato
radost záhy zhořkla, když Němci začali obsazovat Slovensko. Rychle uznaly jeho
samostatnost. Němci se zatím stáhli na Váh. Maďaři obsadili i pruh východního
Slovenska (Stakčín, Sobrance), další postup jim slovenské vojsko zarazilo. Zřízení
slovenskéhoprotektorátu působilo v Polsku podobným dojmem, jaký vzbudilo u nás
před rokem obsazení Rakouska; bylo to sevření do železných paží. Tušili, že přijdou
na řadu oni, kteří měli chuť dělit se s každým o každého a v nepochopitelné zaslepe
nosti pomáhali rozbíjet Československo.

DR UHÁ8781'071 VÁLKA(1959-1945).NÁRODv POROBĚ.

Ztenčená naše vlast měřila skoro 49 tisíc km“ a měla 6,800.000 obyvatel. Ostrůvky
Němců byly občany říšskými.
Slovensko všemi úpravami hranic se ztenčilo z 49 tisíc km2 na 37.000 km?, obyva
telstvo ze 3,330.000na 2,247.000. Pozbylo 900 tisíc obyvatel, v tom 275 tisíc Slováků.
Přes milion Čechů a Slováků bylo odtrženo od vlastního národního těla.
Plnila se slova sv. Augustina, jež svého času opakoval Palacký: Remote. iustitia, quid
sunt regna nisi magna latrocinia. Dne 28. dubna 1939se Hitler chlubil kořistí v Čes
koslovensku nabytou: 1.582letadel, 500 protitankových děl, 2.175 lehkých i těžkých
děl, 469 tanků, 43.876 kulometů, „jakož i další množství válečného materiálu“.33)
Pevnosti i výzbroj čs. armády byly i podle úsudku německých odborníků prvotřídní.
Měla cenu několika miliard; byla to výzbroj skoro velmocenská, větší než tehdejší
výzbroj Anglie. Všechna skladiště byla vydrancována a továrny zařízenyna výrobu
zbroje. České země se tak staly arsenálem Třetí říše a dodávaly nejlepší zbraně pro
její světobomé podniky.
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Marka dostala vysokou kupní cenu 10 Kč (později ve Francii 20 franků), takže ve
třelci vše koupili a přeplatili a národ byl okraden 0 miliardy. Mince byly staženy &
odvezeny do Říše, banky vybrány. Bylo ihned zavedeno řízené hospodářství, a to
v rozsahu podstatně větším než za první světové války. Předpisy byly prováděny
s drakonickou přísnosti a nejeden mlynář, řezník i rolník odpykal přestoupení před
pisů ztrátou hrdla.
Nastal úžasný příval Němců do českých zemí, vojska, úředníků, dětí, letních hostí,
a tento proud rostl, čím nebezpečnějšíbyl pobyt v Říši, vystavené hrůzám leteckých
útoků. Měli příděly podstatně větší než domácí obyvatelstvo, tak zvaný říšský pří
davek, ovšem braný z protektorátu. Země byla drancována, bohaté zásoby byly
odváženy do Říše, a při tom ti prolhaní lidé nestoudně rozhlašovali slovem i obrazem,
že hladovějícím přivážcjí výživu. J ejích náročnost, hrabivost a zpupnost se projevo
vala v nejodpomějším světle. Všude se roztahovali, všude poroučeli, všude jejich
rozpustilé mládež se ostentativně do popředí tlačila &.naučené popěvky hulákala,
v nadbytku tonula a svévolně si počínala, jako synové a dcery plemene zrozeného
k vládě nad světem, zatím co české děti hladověly a v průvodu se veřejně ukázat
nesměly.
Ze škol, kterých Hitlerova mládež používala, byly kříže odstraněny, mládež práh
kostela překročitnesměla,bylat' vychovávána na budoucí katy a zabijáky. Zato pra
pory se zlomeným křížem musely být na oslavu vítězství vztyčeny i na kostelích,
tedy výš než kříž Kristův.
České země byly prohlášeny za německý životní prostor, z něhož měli být Češi vy—
stěhováni. Zatím musili vyklidit asi 20 obcí na okrese boskovickém a vyškovském,
a v Čechách Sedlčansko. Cake země klesly na úroveň německé kolonie, v níž se bez
trestně drancovalo, loupilo a vraždilo. Národ se svíjel pod surovou pruskou botou &.
robotoval jak soumar. Statisíce byly nuceny pracovat v Ríši. Zato na konci války
bylo v Praze usedlých 300.000 Němců a 80 tisíc bylo ošetřováno v nemocnicích.
Byla zabrána kdejaká lepší školní a klášterní budova, tělocvična, židovská vila.
President dr. Hácha měl k ruce několik ministrů, kteří tvořili t. zv. protektorátní
vládu; ale vlastním pánem byl říšský protektor svob. pán Neurath. Stále větší a
větší moci nabýval sekretář jednooký Karl H. Frank. Postoupil až na říšskéhomi
nistra.
Vlastní státní stroj pracoval sice dál, ale německých úředníků přibývalo a vlastní
vláda klesla na sbor pouhých loutek.

Postrachem národa byla tajná státní policie (Gestapo), armáda surových drábů &.hrdlořezů,
strašný nástroj hrůzovlády v ruce říšskéhoministra vnitra Himmlera. Měl jich k ruce 40-50
tisíc.
"' " ' ' " " " “* - Mah-l-'vlédu jediné strany, a to národně socialistické(nacistické).
Napřed bylo třeba k rozchodu donutit a. k zemi srazit všechny strany ostatní. To se neobešlo
bez násilí. Proto opatřil svou stranu ozbrojenými oddíly SS a SA (Schutz--Staffel & Schutz
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Abteilungen). Toto vojsko strany tvořili nejhorlivější nacisté. A nejvlastnějším výlupkem SS
manů bylo Gestapo.

Vládní systém byl pravý opak demokracie.Vůdce strany vládl jako diktátor neomezeně.Když se
stal kancléřemUQ'l'l) claim—pě"* , ' nepotřebný. Zločinbylsvedennakomunisty.
V Anglii a Francii byly vlivem socialistických vlád náklady na výzbroj omezovány. Dokonale
vyzbrojené bylo jen Československo.
Adolf Hitler pocházel z Braunau v Horních Rakousích, kde se narodil r. 1889. Učil se malířem Arial!Eider.
pokojů a absolvoval dvě nebo tří třídy střední školy. Odešel do Němec &za světové války sloužil
jako desátník. Byl to řečník, který dovedl střízlivý národ zfanatisovat k nepříčetnosti. Byl to
demagog plný přepjatého slavomamu a přesvědčení o svém vyšším poslání. Cenil jen hrubou
fysickou sílu a všechny mravní a právní zásady v otrlém cynismu šlapal v prach. Jeho přísnost
k odpůrcům se zvrhala v odpornou krutost & zjevnou zálibu na mukách svých obětí. Neměl
koruny ani purpuru, ale žádný dědičný panovník nebyl tak zbožňován jak on. Úcta k vůdci
přecházela v mystické blouznění. Jak zbožní křesťanése při potkání pozdravuji křes
pozdravem, tak jeho ctitelé při setkání volali: „Heil Hitler“. Byl v něm spatřován Mesiáš,který
vytrhne národ z poválečných běd. Pius XI. jej pro jeho věrolomncst nazval vtělencu lží (men
datium incarnatum).
V čele své strany zmocnil se vlády r. 1933. R. 1935 připojil k říšina základě plebiscitu Saarsko, Jeho
obnovil téhož roku všeobecnou brannou pov-irmost, a jal se s horečny'm úsilím zbrojit na suchu WWW“
i na moři.Podmínky versaillského míru prohlásil za nezávazné a zarazil placení válečné náhrady.
Jedna z oněch podmínek omezovala sílu německého vojska na 100 tisíc a na několik bitevních
člunů. R. 1936 obsadil levý břeh Rýna. Podle versaillského míru tam nemělo být vojenských
posádek.
Nacionalismus se stupňoval v rasismus a Němci se cítili nejušlechtilejším výkvětem nordické Rasismu.
rasy. Oni jsou povoláni, aby vládli rasám nižším, méněcenným, méně hodnotným, jmenovitě
Slovanům.
Proto bylo ze škol vymýceno křesťanské náboženství, které hlásá rovnost všech lidí. Nacisté Proti
byli modlou sami sobě. J ejich evangeliem byly spisy Fr. Níetsche, jenž hlásal nadřazenost ras Lm'm
a vůli k moci, a „Mythus XX. století“ Alfreda,Rosenberga,jenž zbožňuje ušlechtilou rasu ger
mánskou jako záruku evropského pokroku (193l).
Úžasná bouře se snesla nad kmenem židovským a jeho míšenci, ježto prý se přílivem cizí ln've Protižidům.
vlastní čistá rasa zhoršuje a kazí. Pět milionů jich bylo ukrutně umučeno a zabito. Byla to nej—
větší pohroma, jaká od dvou tisíc let tento semitský kmen postihla.
Ona nenávist měla důvod i v tom, že oba zakladatelé dělnické internacionály Marx a Lasalle
byli Židé. Farní úřady byly zavaleny žádostmi o arijské dokumenty.
V Ukrajině s jejím nesmírným přírodním bohatstvím až po naftové prameny u města Baku byl Ukrajinu
spatřován životní prostor Třetí říše.“) Slované by byli vystěhováni, vyhlazeni, donuceni k slu- film.
žebným pracím pro panské vítěze. Tím by byla říšeprostorově nasycena. Rozlehlé prostranství
od Rýna po Big-ua ústí Volhy by uživilo 200 milionů obyvatel. Německo by tak zaujalo čestné
místo vedle velkostátů a světových říší Anglie a Unie. Tyto plány Hitler dopodrobna rozebral
a. národu předložil v knize „Mein Kampf“.
Je to pravé, Němcům vlastní kantorské pedantství a úžasný anachronismus. Vždyť kolonie se Zpozdiloul
zřizují ze zemí s barevným obyvatelstvem, černochy a Papuánci. A nyní národní uvědomění a plánu.
touha po samostatnosti procítá i v těchto zaostalých národech živelní silou. I Habešané si vy
dobyli na Italech zpět své svobody. Hitlerův pokus byl opožděný a v diametrálnim rozporu
s duchem času a dějin, a ztroskotal, třebas k jeho provedení napjal do krajnosti hmotné i mravní
:síly velkého a pokročilého národa.
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Dne 24. srpna 1939 byla k nemalému úžasu světa podepsána v Moskvě smlouva
mezi Německem a Ruskem o neútočení &o novém dělení Polska. To odmítlo páno
vité a ponižující požadavky Berlína, majíc slíbenou pomoc západních mocí; 1. září
bylo napadeno ze západu a jihu. Dne 3. září vypověděly Německu válku Anglie a
Francie.
1.200 polských letadel, v tom i stroje starších typů, nebyly rovnocenným soupeřem
proti silnému letectvu německému, které rázem ovládlo celý polský prostor.
Poláci postavili do boje 38 pěších divisí, které statečně bojovaly, ale neměli soustav
ných pohraničních opevnění, měli jen dvě motorisované brigády &spoléhali na 12
brigád jezdeckých, které v boji s panoéřia tanky, ocelovými obry, musely nutně pod
lehnout. Za.19 dní byla polská republika vyřízena.
Po boku Němců táhly proti Polákům oddíly slovenské a zmocnily se pohraničních
krajů, Poláky před rokem obsazených. Zato z Picšt'an tamní letecká posádka odle
těla do Polska a bojovala proti Němcům. Hned po obsazení Československa odchá
zely hloučky čs. dobrovolníků do Polska a z Gdyně byly dopravovány do francouz
ských přístavů; udávali, že se hlásí do cizinecké legie. V Polsku byl sraz na čs. konsu—
létě v Krakově. Koncem června tam přišel z Kroměříže podpl. Ludvík Svoboda,
jenž se stal duší tvořící se jednotky. Ve Vel. Baranovicích si zařídili tábor, kterým
prošlo 3.000 čs. důstojníků a vojáků. Šest set dobrovolníků se přihlásilo v létě 1939
z nezbytí do cizinecké legie ve francouzské Aírice, vojáci v Baranovicích byli překva
peni válkou, přešli na ruské území a stali se jádrem pozdějšího čs. sboru.
Národní svátek 28. října 1939se neobešel v Praze bez demonstrací. S vozů elektrické
dráhy byly snímány dvojjazyčné tabulky, poškozeny nebo do Vltavy hozeny. Bylo
zatčeno 400 osob, někteří byli zabiti a raněni; též medik Jan Opletal z Lhoty u Li
tovle podlehl zranění. Pohřební slavnost 15. listopadu, úřady povolená, se stala vel
kolepou manifestací. Účastnilo se jí několik tisíc studentů a studentek. Nechybělo
provokací a tu se tlumený hněv pro násilí na národě spáchané vybil hlučnými de
monstracemi a zpíváním národních a státních hymen.
Němci měli co chtěli, záminku k smrtící ráně proti českému školství. Dne 17. listo—
padu ještě za tmy byly pražské koleje přepadeny od vojska a SS-manů.Asi 2.000
akademiků bylo zatčeno a odvezeno do ruzyňských kasáren. Devět funkcionářů
z ústředí tam bylo na rozkaz státního sekretáře Franka bez soudu zastřeleno, vlaj
kaři, mladší dvaceti let, Slováci, Bulhaři a J ihoslované propuštěni, ostatní nelidsky
ztýráni a odvezeni do koncentračního tábora Oram'enburku u Berlína. K nim přibyli
akademici zatčení v Brně a Příbrami, posluchači vysoké školy báňské, celkem 1.300.
Zpráva o tomto barbarství letěla světem. V táboře našli dosti krajanů: dva tisíce
dělníků, kteří se zdráhali pro Němce kout zbraně, 160 rukojmí, skupinu důstojníků
zatčených při přechodu hranic; těm se vedlo nejhůř. Dále ctihodný sbor krakovské
university a příslušníky jiných národů. Tam byli surově „převychováváni“ hladem,
zimou, ranami, kopáním, tupením. Jediným oddechem jim byl zpěv a poslouchání
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učených přednášek a to ze všech oborů. Byliť mnozí připraveni na státní zkoušky
a svůj předmět zpaměti ovládali.
Celkem bylo popraveno nebo v různých koncentračních táborech zemřeloa násled
kům utrpení podlehlo přes 130 akademiků, studentek a profesorů. Byli propouštěni
po skupinách, poslední na jaře 1943.
Všechny vysoké školy byly zavřeny, vydrancovány &proměněný v kasárny. 1.223
profesorů bylo sehnáno s kateder. Vysokoškolských studujících bylo 17.566, v tom
3.543 studentek, 15.172 české národnosti. Zavření vysokých škol, těchto nejdůleži
tějších dílen ducha, bylo smrtící ranou, kterou měla být zabita česká duše.
Někteří prchli do ciziny. V Anglii jim president dr. Beneš umožnil dokončení studií.
Jmenovitě oxiordská universita jim vyšla velmi ochotně vstříc a vydala jim česko
slovenské diplomy. V únoru 1943jich tam bylo 23 prohlášeno za doktory, 60 mediků
tam dokonalo studies-5)
I část středních škol byla zrušena a ty, které zůstaly, staly se v bezohledných rukách
násilníků vražednými nástroji národního ducha. Dějiny politické i dějiny české lite
ratury byly ze škol vymýceny, knihovny „vyčištěny“, pak vůbec zavřeny a tak
pouta s minulostí přet'ata, zdroje národního uvědomění a národní hrdosti zasuty,
tepny národního života podvázány, soustavně a záměrně se páchala na národě du
chovražda. Střední školy byly zpola německé. I náboženství omezeno na jedinou
hodinu a odstrčeno na vysvědčení na poslední místo. I řeč sama byla ohyzděna
obludnými novotvary; musilo se psát a říkat: Wien, Munchen, Leipzig, Rhein, Oder
atd. Z českého člověka mělo zůstat jen tělo a do toho měla být výchovou vpravena
duše germánského nacistického dravce. I do dětí na obecných školách byla vtlou
kána „státní“ řeč. Dvojjazyčné úřadování ustupovalo krok za krokem výhradně
vládě němčiny.
Nejhorlivějším přisluhovačem vetřelců, zrádcem a jízlivým háncem národa před
evropskou veřejností byl ministr školství a národní osvěty Emanuel Moravec, za
republiky profesor na vojenské akademii, člověknadaný, ale výstřední povahy. Vy
pověděl vyhlazující boj české inteligenci, která nepoddajně stála na stráži národa
a jeho statků, plná naděje ve vítězství spravedlnosti a práva, a proto jí neomalené
přezdíval českých Vašků &Honzů. Neušel zaslouženému trestu, který za povstání
pražského lidu vlastnoručně sám na sobě vykonal.
Po obsazení Dánska a Norska 9. dubna se obrátil strašný válečný stroj Třetí říše
na západ. Dne 10. května byl podniknut útok na Holandsko a Belgii. Téhož dne
se stal Winston Churchill ministerským předsedou. Holandská armáda kapitulovala
již 15., belgická 28. května, přes pomoc západních velmocí. Sveřepý gigant lámal
malé národy jako třtiny. Již 16. téhož měsíce byla obchvácena tolik vychvalovaná.
Maginotova linie, která měla být Francii jakousi čínskou zdí, a. německé divise se
průlomem u Sedanu valily jako dravá povodeň do těžce zkoušené země.
Tehdy krvácela na Seiněa Loiře 1. čs. divise a čs. letci bojovali i na špatných strojích
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Ct. dobro francouzských a sestřelili asi 200 letadel německých &.tolikéž poškodili. Vyzname
' nání „légion d'honneur“ &„croix de la guerre“, ale 1křížeu roztroušených prostých
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hrobů svědčí o jejich statečnosti a lásce k svobodě. Pro překotný spád válečných
událostí nebylo možné utvořit samostatnou čs. peruť.
Do Francie, kolébky evropské svobody, sjížděly se hlouěky čs. příslušníků ze zemí
evropských' 1 zámořských. Dosti bylo těch, kteří již v míru ve Francii nalezli práci
a chléb. Ve Španělsku proti Francovi bojovala pod prapory tamních republikánů
čs. brigáda, 2.000 mužů. Asi třetina zkropila tamní horkou půdu svou krví. Franco
však v září 1936dobyl Madridu a zbytky brigády, „caballeros dela libertud“ (rytíři
svobody), jak je dr. Nigrin, předseda.republikánské vlády nazval, ustoupily k Pyre
nejím, přešly hranice a byly dopraveny do koncentračního tábora v Gursu v jižní
Francii. Jakmile čs. vyslanec dr. Štefan Osuský vymohl na francouzské vládě svolení
!; postavení čs. armády (2. října 1939), všichni se do ní přihlásili R. 1940 byly pro
čs. příslušníky v cizině vypsány odvody. Čs. divise vzrostla na 14.000,velitelem byl
:Slovák generál Viest.
Umístěna byla divise v Agde při Středozemním moři, velitelství bylo v Béziers, jed
notkové oddíly v okolních městech, ženisté až v Avignoně.
Ale již 14. června vstoupila německá vojska do Paříže a 22. bylo ujednáno příměří.
“Vzemi nastal úžasný chaos, vše pádilo k přístavům a odtud se přepravovali do
Anglie nebo Afriky. Z Dunkerque zachránili Angličané asi 340 tisíc svého a spoje
neckého vojska.
Ze tří čs. pěších pluků přišly do ohně dva a počínaje 13. červnem prodělaly 14dem1í
ústupové svízelné boje od Mamy přes Loiru směrem k Limoges. Ač nedostatečně
zásobování a nedokonale vyzbrojeni zabránili svou obezřetností ještě většímu zmatku
u francouzského obyvatelstva, jak civilního tak i vojska, což bylo i od úřadů po
zásluze uznáno.
Část upadla do zajetí, jiní při vládnoucí bezradnosti se vrátili k rodinám. Z oněch
dvou pluků dojelo do Béziers jen 800 mužů a ze Sčte při Středozemním moři se na.
egyptské lodi plavili do Anglie.
Přesnebezpečíod ponorek trvala plavba dva týdny. Některé skupiny vypluly z jiných
přístavů. Asi půl tuctu se dostalo do Anglie ohromnou oklikou přes Maroko, Casa
blanku a Martinique. Třetí pěší pluk & oddíly do boje nezasazené se tam dostaly
pohodlně - celkem 4.000 mužů. Celkem zahynulo v těchto bojích tisíc čs. dobro
volníků, většinou letců (600).
Tehdy opustil Paříž a Francii i „Čs. národní výbor“. Dr Edvard Beneš dne 22. října
r. 1938 šťastně doletěl do Londýna. Začátkem následujícího roku pozval k činnosti
za hranicemi i další pracovníky. Ve strážní budce nákladního vlaku již za protekto
rátu se šťastně dostal přes hranice do Polska, k Baltu a do Anglie i Msgre Šrámek.
Dr Beneš zatím přijal pozvání od chicagské university, aby tam v letním semestru
přednášel. Hned 16. března podal vládě Spojených států, anglické, francouzské i so
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větské protest proti násilí, spáchanému na ČSR a 19. března přednesl na universitě
americké veřejnosti důtklivou žalobu na brutální zločin, kterým byl národ Čechů
a Slováků uvržen v porobu a oloupen o vše, co si pracným úsilím za 20 let nahospo
dařil. Zločin ten byl spáchán v době míru, národ k němu nezavdal nejmenší příčiny,
zločin ten nemá omluvy ani výmluvy.
Dne 28. května byl přijat presidentem Rooseveltem &jednal s ním o odsunutí men
šiny, která pokládala soužití s Čechy za nemožné.
Již 20. dubna se konaly v Chicagu porady konsulů &vyslanců Čechů a Slováků, a
všichni vznesli jednomyslně na. dr. Beneše žádost, aby se postavil v čelo odboje za
znovudobytí zdeptané svobody a obnovení povaleného státu. S podobnou žádostí
se naň obrátily českéspolky ve Francii z valné schůze v Paříži koncem dubna 1939.
President naopak vybízel Čechy a Slováky všech stran, aby neváhali podat těžce
zkoušené staré vlasti pomocnou ruku; dosavadní nedorozumění se nebudou opa
kovat.
Jak se žádná emigrantská vláda neobejde bez sporů, tak vypuklo nemalé napětí
i mezi francouzskou kolonií a.vyslancem dr. Štefanem Osuským. On a Milan Hodža,
bývalý předseda čs. vlády, založili „Česko-slovenskou radu“ a snili o středoevrop
ském bloku, jejž by tvořily zemč české, Slovensko a Polsko. Tyto plány zmizely
s obzoru čs. politiky jako chvilkový přízrak.
V červenci se vrátil dr. Beneš do Londýna, začátkem října navštívil krajany v Paříži
a Msgre Šrámek hlásal londýnským rozhlasem 14. září 1939urbi et orbi: „Dr Beneš
je stále našim presidentem; my jsme si jej zvolili, ale nesesadili.“
Dne 17. listopadu 1939se konečně Msgre Srámkovi podařilo s pomocí francouzských
katolíků založit v Paříži Čs. národní výbor. Dr Beneš, jenž se trvale usadil v Lon—
dýně, byl jeho předsedou, úřadujícím místopředsedou byl Msgre Šrámek. Naše ná
rodní věc našla v Paříži nejvíc porozumění a účinné podpory u kardinála Verdiera
a profesora Bidaulta, nynějšího zahraničního ministra. Mělať v Paříži stále ještě
silnou převahu slabošská nálada mnichovské.. Daladier se obával, že uznáním čs.
národního výboru a dr. Beneše jako předsedy popudí Mussoliniho. Před blížící se
německou armádou uchýlil se Výbor do Bordeaux a odtud za dopadu střel &bomb
na. anglickém křižníku Arethuse do Anglie, jež se stala záštitou evropské svobody.
Na bedra této jediné země doléhala skoro celý' rok veškerá zdrcující síla válečné
moci Hitlerovy.
Dne 10. června, čtyři dní před pádem Paříže, vypověděl západním mocnostem válku
Mussolini. Opět se splnila slova o národu mrchožravých vran a šakalů, kteří mají
velký hlad, ale slabé tesáky a napadají jen oběti jinými zardoušené.
Vůdce se chlubil, že ukořistil v ČSR přes půl druhého tisíce letadel. V republice bylo
sedm továren na letadla a vojenská správa měla několik tisíc vycvičených letců.
Nejeden položil svůj život za blaho vlasti hned na jejích hranicích, ale sta jich
šťastně prošlo a v Anglii se přihlásilo celkem 1.500 čs. letců dobrovolníků, mezi
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nimi několiknejlepších akrobatů. Postupně tam byly sestaveny celkemčtyřiperutěes),
tři stíhací na Hurricanech a Spitfritech, jedna bombardovací na Welling-tonech.Ně
kolik týdnů bylo třeba k přeškolenína nové stroje. V rámci Royal Air Force (RAF)
měli vlastní správu s generálem K. J anouškem v čele.
V památné bitvě o Anglii (Battle of Britain) v září a říjnu 1940 sestřelila první
peruť 36 nepřátelských strojů a mnohé poškodila. V zimě odráželi noční útoky, do—
provázeli konvoje, podnikali nálety na německá města, na Renaultovy závody 11Pá
říže.

S pochopitelnou hrdostí četli zprávu o prvním svém náletu, která proběhla všemi
anglickými deníky. Daily Mail 11. září 1940 psal: „Nedávný bombardovací nálet
RAF na nádražní skladiště v Bruselu byl proveden s mimořádnou přesností 0,odva—
hou. Posádky prolétly mraky nízko nad zemí přímo do prudké protiletecké palby
a chladnokrevně až i čtyřikrát přelétávaly cíl, aby zaměření bylo co nejpřesnější.
Tato peruť měla dobrý důvod k tomu, aby provedla svůj úkol co nejúspěšněji, byla
to československá peruť RAF, která byla po prvé dána možnost útoku na Němce.
Po 42 dnech výcviku čs. letci chtěli této příležitosti co nejlépe využít, a využili."
Pak se létalo skoro každý druhý den. President dr. Beneš nazval letce při jedné ná
vštěvě avantgardou - národním předvojem, ministr Masaryk nejlepšími diplomaty.
Celkem sestřelili čs. letci 150 nepřátelských letadel, mnohá poškodili, svrhli miliony
liber výbušných a zápalných pum na německéponorky, přístavy a továrny. Posádky
23 letadel se nevrátily. V boji a nehodami jich zahynulo přes 500.37)
Anglický král Jiří VI. 16. ledna 1941udělil několika stům letců vyznamenání, mezi
nimi 40 československým. Měliť stanoviště v Duxfordu, poblíž Cambridge vedle le—
teckého tábora anglického. V jejich oddělení vlála vedle anglické vlajka českoslo
venská.. Velkou radost způsobil dar presidentův - velký státní znak zasklcný a ve
zlatém rámu. '
Nejodvážnější z nich sluli „sekáči“. Na př. nadporučík Kuttelwascher, který sestřelil
24 letadel, nebo npor. František Josef, ale v polské jednotce, sestřelil na západě
celkem 28 strojů. Kapitán Josef Hubáček z Kdyně, přidělený k oddílu pověřenému
dopravou nových letounů z Kanady do Anglie, šestkrát přeletěl oceán z Anglie do
Ameriky.
V létě 1941 byli čs. letci pověřeni čestným úkolem, chránit anglického krále na cestě
do severního Skotska, do Scapa—Flow.Pak znovu ochranou kraje, kde přebývala
královská rodina.
Čs. národní výbor uznala anglická vláda 20. prosince 1939,prozatímní vládu 18. čer
vence 1940, definitivní vládu o rok později, až zasáhlo do války Rusko.
Dne 30. září 1940, o druhém výročí Mnichova, pronesl premiér Churchill v rozhlase
k čs. národu povzbuzující slova: „V celých dějinách neukázal žádný národ větší
životnost nežli národ váš. My ve Velké Britannii jsme uvítali s hrdostí &.vděčností,
vaše vojáky a letce, kteří k nám přišli tak nebezpečnými cestami, aby se účastnili
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s úspěchem stale větším bitvy o Velkou Britannii, která, je také bojem o Českoslo
slovensko. - Odmítli jsme jakékoliv bmtalní výboje Německa ve střední Evropě,
uvítali jsme prozatímní čs. vládu v této zemi a učinili jsme obnovu čs. svobody
jedním ze svých hlavních válečných cílů. Buďte dobré mysli, hodina vašeho osvo
bození přijde. Duch svobody je nesmrtelný. Nemůže být a.nebude zničen.“
Trosky čs. armady byly v červenci 1940 dopraveny do hrabství Chester &ubyto
vany v Cholmondeley jižně od Liverpoolu. Mile působily na rozdíl od Francie po
řádek, čistota, dobré. výzbroj, zásobování. Tamní čs. kolonie není tak četná. jako ve
Francii, jen 11 tisíc duší, ale přílivem čs. dobrovolníků ze všech koutů světa, Jižní
Ameriky, Asie, Afriky, mezi nimi i četných zaměstnanců Baťových, 50 dobrovolníků
z Kanady, vzrostl počet dobrovolníků záhy na 5.000. Byla z nich utvořena samo
statná. čs. brigáda. Dne 12. srpna tam oslavili sedmdesátiny předsedy vlády Msgre
Šrámka. V říjnu byla brigada přeložena hlouběji do vnitrozemí do Leamingtonu
v hrabství Warwick. Zatím byla. pověřena hlídáním pobřeží a letišť &cvičením an
glické domobrany.

Severně odtud leží město Coventry, jež bylo náletem v listopadu 1940obráceno v haldu trosek.
I čs. dobrovolníci tam pospíšili a vyprošťovali z rozvalin tělo zabitých. Postižené město navštívil
i premiér Churchill. Tehdy jej oslovil jeden z čs. dobrovolníků, prostý řemeslník z Podbrdska,

angličtinou ne zvlášť vybroušenou, ale premiér porozuměl, že jej zve k návštěvě čs. tábora.Premiér slíbil a na jaře 19. dubna 1941 slovu dostál.
Doprovázel jej president Dr Beneš, Meg. Šrámek, generál Ingr, americký vyslanec Hariman,
alneričtí &polští důstojníci a jiní hosté. Premiér šel pomalým krokom podél řad &díval se upřeně
do očí vojákům, kteří tam přišli z tak daleka bojovat. Tu někdo navrhl, aby si únavnou přc
hlídku zkrátil. Premiér se zastavil a jakoby karavě řekl: „Tito mužové opustili domovy, ženy
a děti, aby šli bojovat až sem, a já.nemám jít nějakou stovku yardů? Šel bych třeba osm mill“
Následovalo cvičení, provedené k nemalému uspokojení všech přítomných. Následovala zabava,
hudba, zpěv, proslov s té i oné strany o rozhodné vůli bojovat až do konce. Když odcházel,
zanotil čs'.sbor jásavé „Rule Britania“. Premiér chvíli poslouchal, pak se přidal ke sboru, zpíval
s dobrovolníky z dalekých zemí hymnu svého národa a slzy mu tekly po tvářích. Byla to vzácná
podívané,pro cizí i domácí. Starý muž starých ctností, úpomý konservativec, silák, záštita vlasti
&.opora spojenců.“)

V jedné věci byla doba barbarského útisku dobrou školou pro národ rozrytý pře
mírou stranictví. Silně procitl cit národní soudržnosti a solidarnosti. Ve společném
neštěstí se zapomínalo na stranioké nechuti &kyselosti, vůbec na to, co nás dělí, &
hledalo se, co nás pojí. Každý se živě cítil příslušníkem téhož těžce zkoušeného ná.
roda. Též za hranicemi byly oslavovány památné dny, a to v duchu Kollárových
veršů: „Nechte svaru, vlasti hrob jenž vyryl; nás je Hus'1Nepomuk 1Cyr-il.“
Dne 28. září 1941 byla pořádána u brigády akademie se zpěvem, hudbou a recita
cemi, po ní svatováclavské posvícení. Týž den po dvou letech odevzdal Svaz českých
katolíků v Severní Americe vyslanci Hurbanovi prapor sv. Václava pro druhý pra
por. Dne 7. března 1944, v den narozenin prvního presidenta, jej předseda vlády
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Msgre Šrámek v Harwichu praporu odevzdal za pHmčřcnýchslavností u přítomnosti
četných hostí.

Sowa Svátek slovanských apoštolů slavili společně Češi, Slováci, Poláci i J ihoslované

'm v Londýně.Dne 5. července1942měl slavné bohoslužbyv kostele sv. Jana v Lon
. dýně světící biskup Msgre Myers za oběti nacistického teroru v Československu, pě

vecký sbor kostela zapěl Gounodovu mši, čs. vojenský sbor dojal přítomné velebným
„Ejhle oltář“ a „Bože, cos ráčil“. Konsist. rada Fr. Hála poukázal v promluvě, jak
víra a modlitba, které nás naučili svatí bratří, je jediným a mocným poutem, které
pojí ty, kteří pracují a bojují za hranicemi, s těmi, kteří trpí doma. Odpoledne v čs.
Institutu promluvili k přítomným jednotliví ministři slovanských národů. Slavnosti
předsedalMsgreVance, čestný konsistorní rada pražského arcibiskupství.") Londýn
ská vláda se zpravidla korporativně zúčastňovala náboženských oslav o památných
dnech, a to jak katolických, tak i evangelických a židovských. Nechybčli ani členové
komunistické strany.“)

účinnáPodle doslovného svědectví jednoho z předních zahraničních pracovníků „jedna z nej—
MWŠMOŽvětších &nejvydatnějších služeb, jež byly poskytnuty československému osvobozo

wma, vacímu úsilí, byla pomoc určitých katolických míst. Ve Francii to byl hlavně upřímný
přítel náš kardinál Verdier, známý u nás z katolického sjezdu v roce 1935. V Anglii
byl to pak kardinál Hinsley, předčasně zemřelý, který nám pomáhal při různých
příležitostech a k němuž jsme všichni vzhlíželi s vděčnou úctou, když obětoval v lon
dýnské katedrále (18. list. 1942)mši svatou za naše umučené studenty. Byl to dále
biskup Myers a kanovník Vance, kteří nás povzbuzovali a podporovali, a náš národ
musí jím být navždy vděčen. Budou míti čestné místo v análech našeho druhého
zahraničního odboje“.'1)
Část brigády byla pověřena ochranou letišť, část obranou vých. pobřeží u Lowes—
toftu a Harwiche až do konce léta 1943.

JuaoslnvicAnglie na válku málo připravená odvrátila od sebe hrozící strašnou pohromu jen
“““""'““ díky své ostrovní poloze. Od nedokonaného díla na západě obrátil Hitler svůj zřetel

na slovanský východ, jako za první světové války Vilém po prohrané bitvě na Marně.
Útočnou sílu německých suchozemských armád, dosavadní válkou jen málo opotře
bovaných, bolestně pocítily r. 1941Jugoslávie a Rusko. Jejich náraz se zdál neodola
telný. Bulhaři seopět spojili s Němci,pomáhali i Maďaři. Dne 6. dubna byla J ugoslavie
přepadena a po zlomení odporu byla armáda nucena 17.téhož měsícesložit zbraň.

DrobnáLeč hornatá země s chudou dopravní sítí je jako stvořena pro drobnou záškodnou
"M““válku. Maršál Tito v čele partyzánů dobýval krajiny za krajinou, města za městem.

I čs. osadníci usedlí ve Slavonii utvořili sbor 1.200 dobrovolníků a,krváccli na pohoří
Papuku. Bojovali tam i čs. příslušníci; z těch se vrátilo do vlasti 300. Boje ty byly
velmi kruté.

u. východuTehdy již stál v Palestině v Haifě na úpatí památného Karmelu k boji připraven
"“"“" 11. t. zv. východní prapor 0 1.500mužích, kteří cenili více svobodu vlasti než vlastní

484



život, které neodstrašily ani hrůzy pouště, ani nebezpečí moře, ani úmorné vedro
nezvyklého podnebí. Byla to část mužstva, propuštěné, z Ruska; k nim přibyli jiní
svízelnými cestami přes Maďarsko, Jugoslavii a Turecko. Prapor byl často přepra
vován z místa na místo. V květnu 1941byl přesunut do severní Afriky na linii Sidi
Barani-Bardia-Marsa Matru. Pak byl rychle odvolán do Syrie, kde s Angličany bo
joval proti francouzskému vojsku poslušnému vlády ve Vichy. Hned zase byl nalo
žen v Alexandrii na čtyři torpedoborce a.za dopadu střel a pum plul do Tobruku od
nepřátel obleženého, ale z moře přístupného.
Dne 22. list. 1941 při velkém útoku proti obléhajícím jedna rota pod pluk. Kla
palkem pronásledovala Italy společněs polskou brigádou daleko až ke Gazale. V bo
jích u Tobruku zahynulo 120 mužů.
Pevnost pak byla svěřena40 tisícům jihoamerického vojska, ale ač byla posádka tak
silné.počtem, proti Rommelovi ji neuhajila. Čs. prapor byl stažen opět do Palestiny,
jeden oddíl bojoval u Alexandrie, menší (180 mužů) u El Alameinu. Dvě stě vy
braných k letecké službě plulo Suezem kolem Afriky a na Nový rok 1943přibyli do
Anglie. Ostatní byli po vypuzení Rommela vložení jako posádka znovu do Tobruku
a odtud byli již po dobytí ostrova Pantellerio úžinou Gibraltarskou dopraveni do
Anglie, aby zakončili své boje v třetím zemědílu u pevnosti Dunkerque v severní
Francii. “:'3

Dne 22. června 1941dostalo šest armád zpitých tolika vítězstvími povel k útoku na
Rusko. Premiér Churchill prohlásil téhož dne Rusko za spojence Velké Britannie, a
teprve nyni, když vznikla oprávněná naděje, že Třetí ňše bude rozdrcena, že se o mír
s ní nebude vyjednávat, nýbrž že jí bude diktován, dostalo se čs. prozatímní vládě
v Londýně uznání definitivního a anglické, vlada jmenovala u ní svého vyslance
(18. července 1941).
Téhož dne ujednal president dr. BenešvLondýně sesovětskýmvelvyslancemMajskim
smlouvu o vzájemné pomoci Ruska a Československa v boji proti společnému nepří
teli; 25. listopadu téhož roku vstoupilo pět zástupců komunistické strany do Státní
rady, ale do čs. vlády v Londýně nevstoupili. Prvními členy ještě prozatímní vlády
byli v červenci 1940 jmenováni: Šrámek, Bečka, Feierabend, gen. Ingr, Masaryk,
Nečas, Němec, Osuský, Outrata, Pauliny-Toth (Ripka, Slávik, Stránský, Lichner,
Viest).92)
Obrněné kolosy dvaceti pancéřových divisí neodolatelnou silou se zaryly do obrov
ského těla ruského statu. Svět dosud neviděl bitevní linie tak nesmírně dlouhé,
táhnoucí se napříč celou Evropou od Černého moře až k Severnímu mysu. Úžasné
tempo, ohromná,kořist a spousty zajatců utvrzovaly Hitlera v naději, že bleskovou
válkou rozmetá, i Sovětský svaz v několika týdnech jak ostatní dosavadní své od
půrce. Před prvním sněhem měl být vztyčen lomený kříž nad Kremlem a v něm
diktovan mír. Dobytím města Leninova a Stalinova měla být zasazena smrtelná.
rána ruské revoluci a měla být otřesena důvěra v možnost další obrany.
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Mol/NV.
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rom).

Třetí říše.

Stalingrad
1942/3.

Před světobornou silou německé armády hroutily se státy na evropském kontinentě
jak domky z karet. Ale na východě bleskové.taktika selhala. Byl obklíčen Leningrad.
třebas ne úplně, velkým polokruhem byla sevřena Moskva. Ta však tvrdě odolávala
od 5. října do 6. prosince všem útokům letadel, tanků i střelbě z děl. Dvouměsíění
urputný boj o Moskvu sledoval svět s utajeným dechem. Osudy Evropy, ale přede—
vším osudy Slovanstva vážily se na nejistých vahách válečné štěstěny. Zdálo se, že
tento boj o hlavní ruské a největší slovanské město je vyvrcholením odvěkéhozápasu
mezi Němci a Slovany. Sama příroda přišla Rusům na pomoc. Poslední německé
útoky uvázly ve sněhu, vetřelci na tuhou zimu nezvyklí a nepřipravení nesmírně jí
trpěli, Rusové naopak projevovali v odporu tradiční fatalistickou houževnatost.
Všechno Slovanstvo si zhloubi oddechlo' v jisté předtuše, že nejkritičtější období
války je šťastně překonáno. Stalo se, čeho se německé velení nejvíc obávalo, valka
blesková se proměnila ve vleklou.
Na podzim r. 1942, na konci třetího roku války, nabyla Třetí říše největšího roz
sahu. Sahala od úpatí Pyrenejí až k Severnímu mysu &břehům Volhy, skobový kříž
vlál na vrcholu Elbrusu, oddíly parašutistů opanovaly Krétu a maršál Rommel pro
nikl vítězným pochodem až do Egypta (do El Alameinu 1. července 1941) a ohro
žoval Alexandrii a Suez.
Než toto skvělé císařství zlomeného kříže nebylo leč chorobným nádorem na těle
Evropy a spojenci již byli pňpraveni, aby nelítostnými řezyEvropu tohoto zrůdného
novotvarů zbavili a ve svém úporném úsilí nepřestali, dokud vlastní kořen tohoto
zla, tkvicí v Berlíně, ohněm a železem nevypálili.
Hitler se nedal prvním neúspěchem odvrátit od plánu, houževnatého odpůrce úplně
zničit. Na jaře 1942 179 německých a 61 spojeneckých divisl (italských a rumun
ských), celkem tři miliony vojska, se valilo na východ. Nejlépe vyzbrojená armáda
Paulusova (330 tisíc) měla úkol, dobýt Stalingradu, odříznout tak Moskvu od pra
menů nafty, od Kavkazu a Volhy. Proti Moskvě se mělo postupovat ze západu a
velkým fobehvatem'z jihovýchodu. Silně opevněný Stalingrad měl padnout do 25.
července. Ale nikdy snad dosud v dějinách strategie plán tak velkoryse zosnovaný
a s vynaložením tak ohromných sil prováděný neztroskotal tak žalostně jako tento.
Dům od.domu bylo krutě bojováno, místy dospěli Němci až na 200 m k Volze, ale
byli znovu a znovu vrženi zpět. A 19. listopadu zahájila Rudá, armáda velepamátnou
ofensivu. Dva sbory, ze severovýchodu a z jihovýchodu, začaly si razit cestu přes
mnohé překážky a za čtyři dny těžkých bojů se u Kalače na Donu spojily a celou
šestou Paulusovu obléhající armádu jako železnými pažemi sevřely, celkem 22 divisí,
19 německých, tři spojenecké. Dne 10. ledna 1943 zahájili Rusové všeobecný útok;
20. ledna byly zbytky armády roztrženy a posledního ledna se Paulus vzdal se 24
generály a 2.500 důstojníky. Celkembylo zajato 91 tisíc vojáků. Tato porážka otřásla
německým národem do hloubi duše &.zviklala slepou důvěru v neomylnost vůdcovu.
Prozíraví předvídali z ní konec Berlína jak Hannibal z ut'até hlavy Hasdrubalovy
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osud Karthaga. Tatam byla slavozař nepřemožitelné a nejlepší armády na světě.
Rudá. armáda naopak vzbudila zasloužený obdiv všech spojenců, posílila víru všech
slovanských národů v konečné vítězství spravedlnosti a práva, dodala odvahy par
tyzánům a slovenské armádě odhodlanosti, že obratila zbraně proti svým utlačova
telům; a ti, kteří byli vedeni od svých katanů na smrt, šli se vztyčeným a hrdým
čelem, ozářeným paprsky blížící se spásy z východu.
Dne 7. prosince 1941útokem na americké loďstvo v Pearl Harbouru na Havaiských
ostrovech zahájilo Japonsko válku proti USA a Anglii. Německo a Italic jim vypo
věděly valku 10. prosince. Ale teprve po roce mohla Amerika účinně zasáhnout vy
loděním armády v Maroku na atlantickém pobřeží (8. listopadu 1942).
Dne 23. října 1942 začala bitva u El Alameinu. Mezi spojeneckými oddíly bojoval
i oddíl čs. Němci a Italové byli bez oddechu hnáni nehostinnou pouští až do Tunisu,
který vyklidili 7. května 1943; 10. července přistáli spojenci na Sicílii, 25. července
byl svržen Mussolini, 3. září podepsala Italie příměřía krátce poté vypověděla valku
Němcům. _
Na den sv. Václava 1941 stal se protektorem místo Neuratha SS-Obergruppen
fúhrer Heydrich. Člověk úchylný, jcden z nejotrlejších hrdlořezů,který bral lidský
život na velmi lehkou váhu. Ihned přikročilk hromadným popravám, aby dohnal
k vytrvalé práci dělnictvo,které se v továrnách zdráhalo kout zbraně Němcům proti
Rusku. Hned 1. října byl na smrt odsouzen předseda vlády inženýr Eliáš, 3. října
primátor města Prahy dr. Otakar Klapka a druhého dne popraven; 5. října vyšli
Židé se žlutou hvězdou, církevní školy zavřeny. Byl to ukrutný kat, v jehož stopách
tekla krev, vedle Himmlera nejzrůdnější květ a plod, jejž nacismus vydal.
Rdoušený národ sáhl po sedmiměsíční hrůzovládě k sebeobraně. Dne 27. května
1942, když se vracel z Panenských Břežan, vkročili mu dva parašutisté, kteří přile
těli z Anglie, v Libni do cesty. Puma z bezprostřední blízkosti vržené, roztrhla auto
a protektora smrtelně zranila. Za týden zraněni podlehl. Praha a celý svět byly vzru
šeny násilnou smrtí jednoho z hlavních sloupů Hitlerovy říše.
Oni dva s jinými pěti našli úkryt pod kostelem sv. Karla Boromejského v Resslově
ulici. Byli však za velkou odměnu prozrazeni a na jejich skrýš podnikl celý vojenský
oddíl střelbou a vodou pravý útok. Spravce kostela, pravoslavný biskup Gorazd
Pavlík, a dva jeho kněží byli popraveni.
Hitler žádal tisíce českých hlav. Hned bylo 260 osob dopraveno do Terezína a do
Mauthausenu (v Hor. Rakousích), muži zastřeleni, ženy a děti plynem otrávený.
Před atentátem byly v Mauthausenu tři tisíce Čechů a 600intelektuálů, po atentátu
se jejich počet ztenčil na 300 a jen šest intelektuálů. Rozkaz k hromadné popravě
dal statni sekretář K. H. Frank. Komise prohledavaly domy a byty a pod záminkou
schvalování atentátu byly celé hekatomby popravovány. Statistika teprve zjišťuje
počet obětí zastřelených, sťatých, udušených, utlučených, hladem umořených, zne—
užitých k lékařským výzkumům, kterým byly naočkovány bacily. Mučenim byly
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ukájeny zrůdné sklony, v jichž existenci svět vůbec nevěřil.Vrátily se hrůzy středo
věkých žalářů. Katani měli zejména spadeno na schopné muže v kruzích vyššího
úřednictva a.důstojnictva, které libovolně zatýkali a vraždili. Byly vyhlazeny i celé
rodiny, z kterých některý člen odešel do zahraniční armády. Enormní tresty, libo
vůle státních pochopů, slabé povahy mezi vlastními soukmenovei měly za následek,
že pocit právní bezpečnosti ustoupil trapné nejistotě &strachu. Němoi přiznávají,
že v odvetu za Heydricha popravili 2.500 Čechů; ve skutečnosti 30 tisíc, 8 tisíc ze
samé Prahy.
Tehdy již přilétali ze zahraničí parašutisté, aby podněcovali národ k záškodnému
boji a aby vysílali pro letce potřebné zprávy. Jedna domnělá stopa vedla do mlýna
u Lidic na Kladensku; 10. června nastal v osadě soudný den. Byla od ozbrojených
oddílů obklíčena, ženy a děti odděleny od mužů, a ti nastupovali na povel na zahradě
Horákova statku na popraviště. Byli kosení hromadnými výstřely; poslední klesl
farář Josef Štemberka, který nechtěl své stádce od dravých šelem sápanó opustit,
ač dostal tu možnost. Pak byla ves zapálena, z letadel bombardována a srovnána
se zemí, troskami zasypán blízký rybník a proměněn v pole. Ženy byly odvezeny
do koncentračních táborů, děti do ciziny. Stalo se to na rozkaz státního sekretáře
K. H. Franka; vykonavateli této barbarské justice byli z největší části čeští Němci.
Týž osud stihl 24. června menší osadu Ležáky na Pardubicku. Jméno Lidic letělo
světem a v českých srdcích rostlo přesvědčení, že se spoluobčany, kteří jsou schopni
takových zločinů, je soužití pod společnou střechou nemožné.
Aby jméno Lidice nezanikla, změnili svobodymilovní Američané jméno osady opodál
Chicaga, jež slula Stern Park Gardens, a nazvali ji Lidicemi. Prokop Neužil, opat
českého benediktinského kláštera v Chicagu, tam měl bohoslužby za své umučené
krajany a v promluvě vzdal jejich hrdinné smrti zaslouženou chválu. Slavnost se
konala za hojné účasti čs. kolonistů i Američanů. Věčný oheň svobody tam plápolá
ve dne v noci k uctění památky zabitých. Pozdravné telegramy došly od presidenta
Roosevelta, dr. Beneše, ministra Masaryka a jiných význačných osobností.
Dne 19.června 1942byl na střelniciv Kobylisích popraven předsedavlády inž. Eliáš.
Jak za první, tak i za druhé světové války se usilovalo o osvobození porobeného
národa na západě i na východě. V Moskvě byla činna s tamním vyslancem Fier
lingerem řada politiků - Gottwald, Kopecký, Slánský, Nejedlý, Šverma, Laušman
a jiní. *—

V květnu 1942 vydalo 28 poslanců a veřejných pracovníků působících na Rusi pro
volání k čs. lidu, aby si volil národní výbory a aby tvořil bojovné družiny - party
zánské oddíly proti vetřelcům. Výzva byla 1. května 1943 opakována a po roce,
1. května 1944 byla vydána i jménem Msgra Šrámka, předsedy zahraniční vlády,
jenž byl v Moskvě právě přítomen."s)
V Buzuluku na úpatí Uralu na dráze vedoucí do Orenburku nad řekou Samarou
rostla.zatím jednotka čs. dobrovolníků z uprchlých Čechů, Slováků, Podkarp. Ukra
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jinců a z čs.vystěhovalců žijících na Rusi. Zuřila bitva u Stalingradu a ruský národ
napínal síly do krajnosti v boji o své bytí a nebytí. Velitel čs. praporu Ludvík Svo
boda nabídl vrchnímu velení služby svého praporu. Dne 20. ledna 1943vezl vlak čs.
prapor na západ. „Se Svobodou za svobodu“ hlásily nápisy na vagonech.
Tehdy již byla Rudá.armáda na nezadržitelném vítěznémpostupu k západu. Šestnáct
divisí SS-manů povolaných ze západu bylo vrženo proti Charkovu, jehož Rusové
dobyli 16. února 1943. Přístup z jihu k tomuto hlavnímu městu Ukrajiny hájil čs.
prapor, silný sotva tisíc mužů. Byli rozložení na linii 15km dlouhé. Jedna rota
(150 mužů) stále ve vsi Sokolově pod nadpor. Jarošem. Ve zmrzlé půdě byly na
rychlo vykopany zákopy. Byl právě 8. březen. Rozpoutal se ukrutný boj o každé
stavení hořící vesnice, hlavně o cerkev, obehnanou kruhovým náspem. Tam v kouří
a dýmu zahynul velitel roty Jaroš, dvakrát raněný a bojuje jako lev do posledního
dechu. S ním padlo přes sto dobrovolníků. Němci do osady vnikli, ale přes řeku Mži
dále neprošli. Ztratili 19 tanků a měli 400 padlých. Do Charkova sice vnikli, ale
jinudy, ne nejkratší cestou přes Sokolovo. Drželi jej do srpna. Tak oslavil prapor
narozeniny prvního presidenta. Nadporučík Otakar J aroš byl poctěn nejvyšším vy
znamenáním „hrdina Sovětského svazu“, první cizinec, jemuž se té cti dostalo. Má.
pomník v Náchodě. 83 hrdinů dostalo ruské řady a medaile, a pluk. Svoboda byl
vyznamenán řádem Leninovým. Čím častěji bylo jeho jméno vyslovováno, tím usi
lovněji byli hledani členové jeho rodiny. Četní příbuzní byli zatčeni, syn v Maut
hausenu zastřelen.
Příchodem nových dobrovolníků byl prořídlý prapor doplněn na brigádu a ta dostala
přiměřenýpočet tanků a děl.Začátkem listopadu obklíčila Rudá armáda Kyjev, ne
chávajíc Němcům jedinou volnou cestu k odchodu.
„Bojovat o Kyjev znamená,bojovat o Prahu“ volal Svoboda, povzbuzuje své k sta
tečnosti. Kyjev, kolébka čs. legií za první světové války. Oddíly čs. tanků a auto
matčíků vnikly první do hořícíhoměsta a přes ssutiny a mrtvoly obhájců razily si
za noci cestu vpřed a na úsvitě 6. listopadu stanuly na březíchvelebného Dněpru.
Nedozírný, 30 km dlouhý průvod vojska a povozů opouštělmetropoli Ukrajiny. Ruští
letci jim nadběhli a bili do nich pumami. Byl to pohřebníprůvod. Na březíchDněpru
byl pochován sen o velkoněmecké říši, jejíž 200 milionů obyvatel měla Ukrajina zá.
sobovat svým nepřeberným bohatstvím, nadbytkem obilí, kovů, nafty a jiných ži
votních potřeb.
Večer téhož dne radio hlásilo rozkaz nejvyššího velitele, že Rudá. armáda dobyla
Kyjeva a mezi jinými že se vyznamenala i čs.brigada plukovníka Svobody, která. je
proto poctěna jménem slavného generála Suvorova.
President dr. Beneš navštívil v květnu 1943 znovu Spojené státy, měl konferenci
s presidentem Rooseveltem, měl tam řadu projevů, zvláště před výborem tamní
sněmovny i senátu pro zahraniční styky a v Ottawě měl řečpřed kanadským parla
mentem.
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KoncemlistopadusekonalavTeheranu první schůzkavelkétrojky- Roosevelta,Chur
chillaaStahna,abylotamm1m01mu : J , “ 1.4-„4
Koncem roku se vydal dr. Beneš s ministry Masarykem &Ripkou na. východ. Letěl
přes severní Afriku,TTeherán, Bagdád do Moskvy. Zastavil se i v Stalingradu,!m
nejstrašnějším bojišti druhé světové války, tom děsném pomebišti tanků, vozů,
železa, strojů i tisícerých mladých životů. V Moskvě ujednal 12. prosince smlouvu
o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Sovětským svazem &
ČSR“) Zároveň národu sděloval, že bude znárodněn velkoprůmysl, že budou roz
děleny velkostatky, ale soukromé vlastnictví malorolníků že zůstane nedotčeno, t. j.
nebudou zavedeny kolchozy, ať se tedy nebojí komunistických strašáků. Českoslo
vensko zůstane neodvislým suverénním státem. ,
V Moskvě navštívil presidenta pluk. Svoboda, byl jmenován brigádním generálem
&vyznamenán čs. válečným křížem.
Věc, pokládaná za nemožnou, stala se skutkem. Dne 24. června 1941 vypověděla

"'"" bratislavská vláda válku Rusku a 14. prosince Spojeným státům americkým. Anglie
6. prosince vypověděla válku německým spojencům Finsku, Maďarsku a Rumunsku,
bojujícím proti Rusku po boku Německa, nikoliv Slovensku.
Byl to veliký úspěch čs. zahraniční vlády, že Anglie nevzala na vědomí existenci
tak zvané bratislavské vlády, &.president dr. Beneš za to vyslovil britské vládě
patřičný dík, že ve slovenském státu vidí jen umělý výtvor německé politiky, která
s ním nakládá zcela podle své vůle a užívá ho ke svým cílům tak dlouho, pokud se jí
jeví vhodným. 95)Tím bylo odvráceno nebezpečí, že Slovensko bude stiženo v pro—
past bídy, do jaké Německo strhlo ostatní své spojence.
V červnu 1943 byla vypravena do jižního Ruska. slovenská divise. Byla umístěna
na březích Azovského moře a na Krymu. Koncem října tam byla u Melitopole ně—
mecká fronta prolomena v šíři 30 km a Slováci měli krýt přechod Němců přes Dněpr
a zadržet stíhající je kozáky. Podpl. Lichner přešel s 2.200 muži k Rusům, jiná část
divise však byla napadena německými letci a utrpěla nemalé ztráty. To se stalo
30. října; tak bylo oslaveno výročí svatomartinské deklaracesPak se odebral podpl.
Lichner s delegací do Moskvyk presidentu dr. Benešovi s žádostí, aby oddíl byl přijat
do svazu čs. vojska a vydali provolání k slovenskému národu, aby se připravil k boji
za svobodu vlasti a vzkříšení demoln'atické republiky.
Část těchto Slováků byla.přidělena k l. čs. brigádě, část byla v J efremověvycvičena

' na brigádu parašutistů, dostala vlastní prapor, na nějž složila přísahu čs. republice
a následujícího roku přeletěla přes horské hřebeny Beskyd na pomoc svým bratřím,
kteří stáli doma v těžkém boji proti vyšší rase.
Jiná divise měla hájit železniční trať na Bílé Rusi. Téměřcelá,přešla k Rudé armádě.
Kapitán Nálepka sestavil z ní samostatný slovenský partyzánský prapor &místo aby
Němcům dopravní linie chránil, přepadal je a ničil. Zahynul v boji o město Ovruč
a byl prohlášen za hrdinu Sovětského svazu.
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V zimě dobývali Rusové důležitého střediska Bělaja Cerkev jižně od Kyjeva. Čs. bri
gada odolávala ve svízelných bojích na zaledněné řeceRossu útokům nepřátelských
tanků. Dne 4. ledna 1944 vstoupila Rudá, armáda do vyklizeného města. Brigada
byla vyznamenana řadem Bohdana Chmelnického.
Následovaly dny urputných bojů na zasněženýchstepích Ukrajiny; u Zaškova (jižně
od Běléje Cerkve) zadržela brigada zpětné útoky Němců.
Rudá. armáda, hnané.probudilou silou mladého naroda, valila se jak ohromný ocelový
válec k západním hranicím drtíc všechny překážky, jež jí postavila v cestu příroda
i lidské úsilí.
Vtom přišla zpráva o zvěrstvech spáchaných na Češích, usedlých na Volyni. Koncem
minulého století se tam vystěhovalo z Žatecka, Lounska a Rakovnicka několik set
rodin &.našly si tam nový domov. Usadily se na úrodné půdě uprostřed pevnostního
trojúhelníku, jejž tvoří města Rovno, Dubno a Luck. Hlavně pěstováním chmele se
domohli slušného blahobytu. Osada Český Malín vznikla na půdě dotud neosazené.
Všech Čechů tam tehdy žilo 45 tisíc“)
Tu se 13. července 1943 přihnaly do Českého Malína oddíly německého vojska a SS
manů &.400 tamních obyvatel zavřeli do kostela a jiných budov, polili hořlavinami
a upálili. Na ty, kteří z plamenů útěkem spasiti se pokoušeli, stříleli. Pak byla osada
vydrancovana. Mezi umučenými bylo 105dětí mladších 14 let. Němci tvrdili, že tam
byli napadeni ozbrojenou tlupou.
Čs. brigádu volyňští krajané vřelepřivítali a její sílu ztrojnásobili. 12tisíc volyňských
Čechů vstoupilo do čs. armady, mezi nimi 39 z pozůstalých na živu v Malíně.
Přesto, že Němci hájili své úchvaty s houževnatosti jim vlastní, měly válečné udá.

umo
Cakau.

Vah/vílu
dobrovolníci.

Doby/“Říma,

losti r. 1944překotný spad. Dne 4. června se skončilopanství pohanského zlomeného “'““
kříže v Římě, středisku křesťanstva a ctitelů pravého kříže Kristova.

Dne 6. června se konečně rozletěla světem zpráva o dlouho očekávané invasi, jednom z nej
větších podniků v dějinách vojenství, připravované s důkladncstí, jíž byli překvapeni i odborníci
na slovo vzatí. Podél průlivu La Manche bylo rozloženo 50 německých divisí, nečítaje záloh.
Proti útoku z moře byl vybudován atlantický val, pokládaný za nedobytný. Spousta těžkých
děl byla uložena v betonových krytech, z nichž mnohé byly jak z moře, tak ze vzduchu nedo
bytné. Břeh byl hustě poset minami, mimo to chráněn spleti ostnatého dratu.
Přípravy v jihoanglických přístavech nebylo lze utajit. Maršál Rundstedt věděl, že k invasi
dojde, bylo jen nejisto kdy a kde. Celédva měsícebyly v týle pobřežníarmády v širokém okruhu
bombardovány všechny dopravní linie, aby jí byl znemožněn přísun záloh, zvláště těžkých
zbraní. Všechny mosty přes Seinu a Loiru byly pobořeny, všechna letiště v zázemí míčem,
takže se za invase nad vyloďovanou armádou neukázalo jediné nepřátelské letadlo.
Vrchní německé velení konečně připouštělo možnost, že se nepřítel místy snad uchytí, ale že
bude během týdne vržen zpět do moře, jak se to stalo na př. 19. srpna. 1942při výzkumném vy
lodění Kanaďanů u Dieppe, kde se udrželi jen devět hodin.
Podnik na Výsost odvážný a několikrát pro nepříznivé podmínky poodložený řídil americký
generál Eisenhower. Dne 6. června záhy po půlnoci se vydala první skupina expediční armády
(5-7 divisí) asi na 6 tisících lodí a plavidel přes zrádné vlny pobouřeného průlivu. Velkým pře
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kvapením bylo, že armáda s sebou vezla dva umělé přístavy. každý o velikosti Doveru. K jejich
ochraně bylo třeba hráze, vlnolamu. Ten utvořila dlouhá řada starých lodí plných betonu, který
při jejich potopení ztuhl.
Umělé přístavy byly zbudovány rovněž ze dvou řad plavidel vysokých jako pětipatrová domy.
Ta byla zakotvena tak, že utvořila autostradu směrem k břehu a po jejích obou stranách bylo
vyloďováno mužstvo &válečné potřeby. Obrněné vozy se po ní hnaly přímo na pevninu. Oddíly
vysazené z letadel a silné bombardování mělo vylodění zabezpečit a chránit. Za prudkých bojů
se vyloděným oddílům podařilo na několika místech Seinské zátoky se zachytit, třebas jen
„brvami oči“. Oddíly se probily k sobě a během týdne vznikla základna 90 km dlouhá a 20 km
široká.

Teprve týden po invasi začali Němci vysílat létající pumy (V l, V 2), ale hlavně proti Londýnu,
méně na přístavy, z nichž byla dopravována do Normandie vojska a výzbroj. Během devíti
dní bylo na francouzském pobřežívyloděno půl milionu vojska s třemi sty tisíci vozidel. Pevného
přístavu Cherbourgu, ovšem velmi poškozeného, se zmocnili 26. června.
Dalším úkolem bylo získat potřebný prostor pro rozvinutí angloamerické přesily&posiční válku
proměnit v pohybovou. To se stalo 31. července proniknutím americké armády na poloostrov
Bretagne průchodem mezi mořem &.městečkem Avrenehes. Německé výpočty nadobro selhaly.

Dne 24. srpna vyklidili Němci Paříž. Na východě koncem července dorazila Rudá
armáda k Visle, 31. srpna již pochodovala Bukurešti a Rumuni byli nuceni vypovědět
válku Němcům.
Koncem srpna byla Evropa mile překvapena nenadálým výbuchem slovenského po
vstání. Bratislavská vláda měla v národě slabé kořeny. Stál proti ní až na nevelké
výjimky v zjevném odporu celý důstojnický sbor a'.též v očích valné části národa
pozbývala vláda. bratislavských mocipánů víc a více vážnosti, když bylo zjevno, že
je jen povolným nástrojem nacistů a gestapa.
Slovenskému lidu bylo založení republiky líčeno jako vrchol politického úsilí, zatím
co národ český upadl v potupnou porobu. Zemi bylo dopřáno více zdánlivé svobody.
Nebyla tou měrou drancována jako země české, nebylo vázaného hospodářství, bylo
tam více chleba. Veřejnýživot a.školství nedusila děsná můra germanisace, poněvadž
Slovensko svou zeměpisnou polohou neruší souvislost německého živlu, kdežto země
české jsou pociťovány jako klín vražený do těla německého národa.
Leč na tyto prozatímní výhody bratislavská vláda zle doplatila. Když se mluvilo
o mobilisaci českých divisí proti Rusku, tu dr. Hácha prohlásil, že se spíš zastřelí,
než aby takový rozkaz podepsal. Bratislavská vláda vypovědělaválku nejen západ
ním našim přátelům - Anglii a Spojeným státům, nýbrž i Polákům a Rusům, a nej
lepší syny Slovenska posílala, aby odvěkým našim vrahům pomáhali ubíjet slovanské
bratry. Tu národ procitl z opojení nad nabytou svobodou a uvědomil si, že jeho
vůdcové se dopustili osudného omylu.
Plnily se věznice v Ilavě a Bratislavě vězni, ale také lesy partyzány. Vojáci vedeni
zdravým a neomylným životním pudem přecházelik Rusům a jejich výzvy k národu
se neminuly účinkem. Působily i vzpomínky na J ánošíka a „horní chlapce". Mládež
sáhla ke zbraní a šla do hor. Byl to způsob boje pro Slovensko tradiční.
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Koncem r. 1943 se uradili význační politikové: dr. Srobár, Ursiní, Lettrich, Josko,
Smidke a j., že se ustaví Slovenská národní rada, která se postaví v čele odboje za ,
obnovu ČSR, v níž Slováci &Češi budou rovnoprávnými národy a která bude opřena
o nejsilnější slovanský národ - Sovětský svaz. Vše se dálo v dorozumění s Londýnem
a Moskvou. V březnu 1944 byla věc dojednána s vojenskou správou.
S nebe začali padat na slovenskou zem parašutisté s válečnými potřebami. Hořící
vatry jim ukazovaly směr, kam mají letět a kde přistát. Tvořilyse pluky a brigády.
Přebývali v samotách, pod stany a v ziměsi zřizovalizemljanky. Podporou národních
výborů si byli jisti. Vláda hnutí povážlivě rostoucí popírala, zesměšňovala, ale když
doprava na silnicích a drahách víc a více vázla, byly posílány proti odbojníkům
trestně výpravy. Ale tím se dobré věci jen prospělo; vojáci a četníci se s nimi jen
dorozumívali. ,
Nálety Američanů na Bratislavu v červnu a červenci 1944byly závažným důvodem,
že vrchní vojenské velení a zásoby byly přeloženyvíce do nitra, do Banské Bystrice.
Dne 25. srpna se zřekloRumunsko, z velké části od Rusů obsazené, svých německých
spojenců &vypovědělo jim válku. Německá vojenská misse generála Otta, celkem 32
osob, se odtud vracela do Berlína a dojela do Turč. Sv. Martina. Dále nemohla, po
něvadž tunely byly zataraseny. Ubytovali se na noc v tamních kasárnách a veliteli
místní posádky poručili, aby jim dal stráž. Za chvíli se však přihnal oddíl partyzánů
a Němci byli vyzváni, aby vydali zbraně. Jeden z nich začal střílet a zabil slovenské
ho bojovníka. Strhla se bitka., v níž byla celá misse do jednoho postřílena.
Takovéto přepady německých vojenských orgánů a transportů se opakovaly. Brati
slava a Berlín současně oznámily: „Protože vlastní slovenské síly nepostačují, po
žádal president Tiso velkého německého spojence o vojsko na pomoc k potlačení
bolševických hord“ Tisova vláda přiznala, že se jí skoro celý státní stroj, vojsko,
úřednictvo, vymklo z rukou.
Dne 29. srpna začala německá armáda pronikat na Slovensko a zem obsazovat.
Osudná hodina udeřila. Ncsmělo se odkládat, třebas Rudou armádu dělilo od 810- "'""
venska několik horských pásem důkladně opevněných, třebas bylo zjevno, že na
straně nepřátel bude rozhodná převaha těžkých útočných zbraní - tanků a letadel.
Téhož dne byla v Banské Bystrici na rozkaz vrchního velitelství čs. armády obsazena
tamní rozhlasová stanice a čs. armádě i partyzánům dán rozkaz, postavit se Němcům
na odpor; byla též nařízena.mobilisace záložníků. Vrchními veliteli byli generálové
Golian a Viest.
Strhly se ukrutně boje, jmenovitě u Žiliny, Lučence, Vrútek, Telgártu a Strečna.
Tam Slováci hrdinně bojovali proti německým Tigrům, letadlům & hrubě střelbě.
První a jediná pomoc ze západu přišla z Anglie; 15 letadel bombardovala německé
posice u Vrútek. U Strečna bojoval i oddíl Francouzů, uprchlých ze zajateckých tá
bcrů. Přicházely i stovky Čechů, ač ukrutný Frank dal rozkaz, že každý Čech dopa
dený na slovenských hranicích má být na místě zastřelen. V údolí Váhu bojovaly
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silné svazy partyzánů. Z Ruska byla na Slovenskodopravena čs.brigada parašutistů
- 2.300 mužů. U Lučence zasáhly do boje i obrněné oddíly maďarské. President dr.
Beneš prohlásil všechny bojovníky na Slovensku za součást spojenecké armady.
Nejvíc proslulo bojiště u Telgártu. Dva tisíce obhájců tohoto místa odolalo 65útokům
tří divisí SS-manů. Těch tam zahynulo sedm tisíc. Telgart se udržel do 25. října.
Vojenské operace se však nevyvíjely tak, jak si všichni přáli. Některé oddíly byly
rozhlasem uvedeny v omyl a na východním Slovensku byly od Němců odzbrojeny
dvě divise. Přesto tam byl pobít jeden německý prapor (800) do posledního muže.
Leč po prvním skvělém rozmachu nastaly těžké boje obranné.
Němcinasadili do boje sedm divisí, v tom dvě tankové. Na košicko-bohumínské trati
postupovali ze západu i východu. Proti ohnisku odboje - Banské Bystrici - volili
soustředěný postup s několika stran. Dva měsíce se krok za. krokem probíjeli přes
houževnatý odpor regulérního vojska a partyzánů "kcentru vzpoury. Zmoonili se ho
28. října. Ten den schválně volili, aby způsobili národu tím větší bolest.
Tím byl organisovaný boj skončen. Němci se chlubili, že v něm zahynulo přes čtyři
tisíce slovenských bojovníků, 17 tisíc že bylo zajato i s vrchními vůdci, generály
Viestem &Golianem. Žádný z nich se ze zajetí nevrátil. Ale bylo povražděno i mnoho
obyvatelstva civilního a zničeny osady, které odboj podporovaly; hromadné hroby
na mnohých místech jsou smutným dokladem tohoto barbarství. Obec Vinná.na vý—
chodním Slovensku byla vypálena a obyvatelstvo povražděno, poněvadž r. 1944
oslavovalo 28. říjen. Partyzan Rusňák byl v Gemeru oběšen za. hak vražený pod
dolní čelist. Tisíce bylo odvlečených do zajateckých táborů, kde je čekaly plynové
komory a jiná, muka. Zbytky vojska se uchýlily do hor a vedly i v zimní nepohodě
zéškodnou valku dále až do příchodu Rusů. Některé oddíly se k nim přece probily
severním nebo jihovýchodním směrem.
Počet všech obětí se odhaduje na 10 tisíc vojáků i obyvatelstva civilního, Slováků
i spojenců. Největší hromadné hroby byly nalezeny u Prievidzi (300 mrtvých), Ži
liny (38), Trenčína (64), Ružomberka (2.000), Petržalky (460), u Zemanských Kos
tolan (300, i žena s dítětem v náručí).
Z oné brigady parašutistů se přihlásilo živých bojovníků jen 700. Zahynul i Čech
Jan Šterma, pracovník komunistické strany v Rusku, jenž přiletěl bojovat na Slo—
vensko. Celkem stálo v boji proti vetřelcům 70 tisíc vojska a 25tisíc partyzánů. Bylo
sestřeleno 60 letadel, vyřazeno 283 vojenských vlaků.
Dobré věci by bývalo jen prospělo s povstáním poněkud posečkati. Neboť vše—
chna naděje na vítězství spočívala na předpokladu, že se na Slovensko zavčas pro
bije karpatskými průsmyky Rudá. armáda. Tn.si však čtyři týdny klestila a s ní čs.
sbor za naramných obětí výstup na slovenské hranice a stanula na nich teprve dne
6. října. Osm horských pásem zdolala, a kolik ji jich ještě dělilood střediska povstání!
Slovenské povstání je slavnou kapitolou slovenských dějin. Slovensko se před celým
světem postavilo za Československou republiku, jíž se převážná většina jeho lidu ve
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svém srdci nikdy nezřekla. Na odboji měli účast nejen komunisté, nejen evangelíci,
nýbrž ikatolíci a těch bylo nejvíc. Nedali se mast náboženským nátěrem bratislavské
vlady. Tiso byl několikrát z Říma vyzván, aby se úřadu vzdal.
Mladé Slovensko prodělalo očistný proces; vyvrhlo ze sebe starý kvas tukovštiny.
Problém čs. poměru byl rázem rozřešen a soužití obou kmenů postaveno na pevné
a zdravé základy. Krev spojuje víc než mluvnické zásady filologů.Morální význam
povstání je velký.")
Sotvaže bánsko-bystrický rozhlas oznámil světu, že se slovenský národ chopil zbraně
proti nacistickým násilníkům, dostal velitel první ukrajinské fronty maršál Koněv
rozkaz, poslat bojujícím rychlou pomoc cestou leteckou a pak změnit směr postupu,
místo po rovině k západu, probít se přeskarpatské hradby k jihu a podat pomocnou
ruku malému, ale odhodlanému národu. „Buď naše vojska spolu s prvním čs. sborem
přejdou Karpaty, nebo zůstaneme všichni na Karpatech“, pravil maršál. A již se
valila nekonečná. řada aut, děl, tanků &muničních vozů k městečku Krosnu, první
pevnosti chránící přístup k Dukelskému průsmyku.
Je to nejhlubší průrva v Karpatech. J ako by titan obrovským mečem napříč přeťal
řadu horských pasem. Ač je to nejpohodlnější přechod (502m), dráha jím nevede,
jen horské bystřiny &silnice se vinou hlubokým zářezem. Silnice jde z Krosna přes
městečko Duklu do Svidniku na. Slovensku. R. 1849 tudy vedl Paskievič_ruskou
armádu proti Maďarům, ještě nezmizely smutné stopy po první válce světové, ale
žádné pohoří nebylo za druhé světové války svlaženo takovým proudem krve jako
Beskydy, a hlavně Dukelský průsmyk. Neschůdnost přírodníchhradeb byla zvýšena
umělým opevněním. General Svoboda oslovil shromážděné oddíly: „Stojíme na prahu
vlasti. Uvědomte si, jaký čestný úkol vás očekává.. Jsem přesvědčen, že celý naš
sbor splní svou povinnost po příkladě slavných hrdinů u Sokolova, Kyjeva, Bílé
Cerkve a Zaškova.“ Velitelům Slovákům přál brzkého návratu do rodného kraje.
Dne 8. září 1944se krátce po půlnoci rozpoutal u městečka Krosna boj, který trval
celé čtyři týdny. Hrubá, střelba, výbuchy skladišť, hořícístavení, černý dým hořících
čerpadel naftových, hukot letadel &tanků naplnily tiché podhůří pekelnou vřavou.
Posádka v městě obklíčená.se sovětským oddílům několik hodin zarputile bránila.
Mezitím čs. roty odrážely zběsiléútoky Němců, pokoušejících se o záchranu městečka
i posádky. Ale již 9. září pronikly čs. setniny na první z osmi zalesněných horských
hřebenů. Dne 11. září útokem trvajícím celou noc se zmocnily i druhého horského
pasma.
Začal boj o městečko Duklu, ležící na polovici cesty mezi Krosnem &hranicemi slo
venskými. Západně od městečka se zvedá.bezejmenný holý vrch 534 m vysoký. Kdo
ten ovládl, byl pánem celého údolí i městečka. Po osm dní od rána do večera bylo
.o nevysoký kopec zuřivě bojováno. Bubnovou palbou s třetího hřebene byl rozryt
každý metr jeho půdy. Husté řady Němců útočily na jeho straně, aby s něho sehnali
neohrožené vítěze. Bojovalo se bodáky, pažbami i noži. V některých dnech změnil

495

Maršál
Koněv.

Bukách?
průsmyk

Boi oKrome
8. září 1944

Boi o Duklu__
vrch 634175.



Soudný
ponup.

Na hnutích
ela

a. Hina.

Nejtěžší bai
&. vojaka.

PW Rudá
My 19“

1945.

mm na
Prahu

“. února
1945.

vrch i pětkrát své pány. Byl to zoufale tvrdošíjný boj. Teprve osmého dne vyra
zily německé linie již bez tanků a v polovině svahu se vrátily. Dne 20. září ráno se
odtud hnaly čs. jednotky chráněny palbou z děl proti opevněnému městečku a
spíš než nastala chladná noc, dobyly nejen městečka, ale vzaly útokem i třetí horské

ásmo.
Některé německé prapory byly v těchto bojích vybity do posledního muže. Z divise
útočící na osudný onen vrch zbylo sotva jedno procento schopných boje. Ale i z jedné
čs. roty, která měla 11Krosna 150 mužů, dospělo na slovenské hranice jen sedm,
z jedné roty automatčíků šest.
A tak bylo postupně dobývána s velkými obětmi dalších hřebenů. Němci volali nové
a nové zálohy, po zuby vyzbrojené. Rokle a stráně byly plny zrádnýoh léček, zákopů,
krytů, každý balvan, každá hromada ssuti, úžlabina, strž skrývala zákeřníka.A tato
opevnění byla. provedena s obvyklou německou důkladností. I v korunách stromů
číhala smrt. Ale odhodlanost čs. rot byla nezlomná. Brodily se chladnými bystřinami,
přítoky řeky Jasjulky, ěplhaly po stráních, zapadaly do mazlavého jílu, ale zdolá
valy v útocích na bodák jeden odpor po druhém, až ráno dne 6. října po čtyřtýdenním

&hrdinném boji stanul čs. sbor na hranicích své vlasti.
Generál Svoboda přistoupil k čs. vlajce zatknuté u pohraničního sloupu, pozdravil
ji a poděkoval svému vítěznému sboru, zářícímu radostí ze splnění tak tvrdé povin
nosti; vzpomněl pietně i padlých a vyslovil přání, aby již nikdy nebylo potřeba s ta
kovými obětmi dobývat vlastních pohraničních hor.") Generál Vedral-Sázavský po
stoupil několik kroků vpřed, šlápl na minu a zahynul na prahu vlasti.
Boj o Dukelský průsmyk je nejtěžší boj, jaký dosud čs. vojsko bojovalo. Položilo
v něm život asi pět tisíc hrdinů. Silnice vedoucí z Krosna přes Duklu na hranice je
takřka lemována alejemi prostých křížů, pravé údolí smrti. Tvrdí se, že tisíc rovů
kryje bojovníky židovského původu. Válečným útrapám tam podlehl i akademik
Vítězslav Nejedlý, 331etý syn ministra Zd. Nejedlého.
Zatím se Rudá armáda převalila přes karpatské chlumy v šíři 275 km a 18. října
stála na čs. půdě místy 20-50km hluboko. Její oběti se odhadují na 80 tisíc.
Téhož roku 1944 ovládla. Rudá. armáda velkou část poloostrova Balkánského. Dne
31. srpna pochodovala Bukurešti, 20. října vstoupila do Bělehradu a v prosinci obklí
čila Budapešť. Bylo v ní urputně dům od domu bojováno až do 13. února 1945.
Němci ji zarytě hájili, jako záštitu Vídně.
Události r. 1945 měly rychlý spád. Ale radost nad blížícím se šťastným koncem ne
byla ušetřena notné dávky hořkosti. Přibývalo náletů na naše města a nejzhoub—
nějěímbyla postižena Praha 14. února 1945.Američtí letci vzlétli na letišti ve Forli
(východně Bologně), aby bombardovali Dráždany. Vedlejším cílem bylo zničení že—
lezničních uzlů v Československu. Hlavní úkol nebylo možno provést. Na zpáteční
cestě použily jednotlivé svazy pum k druhotnému úkolu. Jedna skupina napadla
Prahu. Místo nádraží byly zasaženy obytné čtvrti, hlavně Vinohrady, &.700 lidí
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přišloo život. Brno bylo postiženo náletem 8. a pak 12. dubna; tento druhý nálet si
vyžádal 400 obětí.
Dne 18. ledna obsadili Rusové Varšavu, 23. února dobyli Poznaně, v lednu osvobo
dili společně s čs. sborem Bardějov, Prešov a Košice, a podporováni armádou ru
munskou vyčistilí celé Slovensko, ne bez těžkých bojů v zemi plné hor a lesů. Dne
4. dubna byla osvobozena Bratislava, 11. dubna po celodenním boji Hodonín, po
dvou dnech dobyla Rudá armáda Vídně, 26. dubna Brna.
Téhož dne se setkaly americká a ruská armáda v Torgavě na Labi. Američané přešli
Rýn po neporušeném mostě u Remagenu 7. března.
Dne 1. května prolomily ruské tanky a s nimi spojený oddíl čs. tanků opevnění
u Mor. Ostravy, zahrazující přístup na Moravu ze severovýchodu.
Dne 2. května byl vztyčen vítězný ruský prapor nad Berlínem.
Nejdéle vzdoroval spojencům ukrutný maršál Schčmer, velitel posádek v českých
zemích. Dne 19. dubna obklíčily zbrojné oddíly osadu Ploštinu (obec Drnovice) ve
východním Valašsku pro podporování partyzánů. Byla vydrancována, zapálena a.
25 mužů vrženo do plamenů. Hynoucí šelma vylévala si vztek na bezbranných obě
tech. Ve Vel. Meziříčípřišlo ve třech dnech 6., 7. a 9. května o život přes sto lidí.
Sedmého května bylo gestapem zastřeleno 60 členů národního výboru a revolučního
odboje. Nejprve byli ukrutně zmučem',byly jim strhovány nehty, vypíchnuty oči,
vyřezány jazyky a pak uvrženi do řeky.
Do městečka Třeště přijeli 7. května z Jihlavy SS-mani a popravili na náměstí
47 osob. Podobně zuřili proti národním výborům i na jiných místech. V Olomouci
bylo 2. května popraveno 22 osob, zavlečených tam z Přerova. 5. května bylo v J a
voříčkuu Litovle popraveno 38 mužů, osada vydrancována a zapálena.
Praha nechtěla být osvobozena jen cizí zásluhou. Celý národ, aleífpředevšímhlavní
město zakusilo v krátké době muka staletí. Nastřádaného hněvu a bojovného od
hodlání bylo dost, ale s holýma rukama je nesnadno se měřit s armádou nejlépe vy
zbrojenou. Bylyt' národu odebrány všechny zbraně. Revoluční česká národní rada,
která odboj připravovala, čekala, až budou podle slibu s letadel na české území sho
zeny zbraně. Ale tento dar nebes nepřicházel a bojovnost lidu se již nedala déle
zdlžovat.
Z vítězné záplavy spojeneckých vojsk trčely již jen ojediněléněmecké posádky jako
ostrůvky, zato necelé Čechy a část Moravy tvořily poslední větší výspu nacistické
moci. Američané obsadili Plzeň a jihozápadní Čechy, Rudá armáda čistila Moravu.
Němci měli v Praze a okolí pět Schómerových divisí a 150tanků, v Praze samé stála
divise SS—manů,s lidobranou celkem 25 tisíc vojska; bylo tam usazených 300 tisíc
Němců a v nemocnicích bylo ošetřováno 70 tisíc raněných.
Proti této přesile mohl gen. Kutlvašr postavit jedinou divisi (9.500) z vládního
vojska, mladších ročníků policie, četnictva, ňnanční stráže, hasičů. Partyzánům velel
štkp. Nechanský. Měli několik tanků zadržených po opravě v Českomoravské to
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Varně,500 pušek a nějaké menší zbraně. Četnictvo a policie měly jen pistole, ostatní
zbraně jim byly začátkem toho roku odňaty.
V sobotu 5. května se začaly objevovat státní vlajky v oknech i na vozech elektrické
dráhy, byly vyvěšovany i vlajky spojeneckých států. Němci byli od chodců přepa
dáni a odzbrojování. Na různých místech se ozývala střelba, ze svatovítské věže se
ozval hromovým hlaholem titán Zikmund. Střelba sílila, Němci ji opětovali rachotem
těžkých kulometů. Tak začal boj samoděk bez úředního vyzvání. České národní radě
na radnici nezbylo než v posledních hodinách vyzvat všechno obyvatelstvo, aby se
proti vetřelcům chopilo zbraně. Vojenské velitelství řídilo odboj z krytu pod poli
cejním ředitelsth v Bartolomějskéulici místním městským rozhlasem.
Budova státního rozhlasu na Vinohradech byla jedním z hlavních bojišť; hajilo ji
70 mužů. Češi do ní vnikli střechou a bojovali o ni místnost za míst-ností, poschodí
za poschodím až do večera. Odtud pak byly vysílány naléhavé výzvy o pomoc na
český venkov a spojenci v jejich vlastní řečibyli žadani o poskytnutí letadel a.tanků.
Němcům, jímž byl přerušen kabel vojenského velitelství, zbyla vysílačka mělnická..
Jí volali posádky rozsazené po Čechách, aby se ihned daly na pochod k Praze &
pomohly zlomit její odpor. Jmenovitě na Říčansku urputně bojoval lid proti tankům
SS-manů, ženoucích se k Praze od Benešova.

. Proti tankům, obrněným vozům a dělům byl pražský lid takřka bezbranný. Vpád
vojsk do Prahy mohly zadržet jen barikády. Místním rozhlasem bylo veškero oby
vatelstvo vyzváno k jejich stavbě, aby jimi zavřelovšechny cesty vedoucí do města.
Příslušníci všech stavů bez rozdílu věku, hoši i dívky, světští i duchovní jali se o závod
trhat dlažbu, nosit břevna, plm't nádoby pískem a zahrazovat ulice. Nejlépe když
mohl být napříčulice postaven vůz elektrické dráhy nebo jiný povoz. Byly přepaženy
i mosty. Byly skrápěny vydatným deštěm, brzy i krví.
V neděli ráno 6. května se Praha nepoznavala. Obvyklý živý proud pouliční dopravy
byl zaražen hustou sítí 1.600 přehrad. Místo vyzvánění na bohoslužby hřměla na
všech stranách střelba. Opravdové zmužilosti bylo nadbytek, ale zbraní málo. Měli
jen ty, které odňali německým zajatcům a které ukořistili v jejich skladištíoh. Želez
ničaři se zmocnili několika vlaků vezoucích náboje. Jmenovitě pancéřové pěsti byly
rozdávany obhájcům barikád. Bojovalo se o nádraží, kasárny, vozovny, bloky domů.
Ještě v sobotu bylo dobyto Pankráce a osvobozeny tisíce vězňů; místo nich tam byli
zavření němečtí zajatci.
V pondělí 7. května se podařilo Němcům prolomit několik barikád. Pronikli na Pan
krác, osvobodili své vězně, zapálili Jezerku a povraždili tam mnoho obyvatel. Kapi
tulace vší branné moci v Remeši toho dne podepsaná jako by se jich netýkala.
Američané se přiblížili na 40 km k Praze, ale vrátili se do Plzně, za linii, mezi vrch—
ními velitelstvími ujednanou; jen jejich letadla bombardovala některé kolony SS
manů pochodujících k Praze. Nakrátko, ale velmi účinně zasáhli do boje i Vlasovci,
oddíly z ruských zajatců, sloužícíNěmcům. Pohybovali se západně a jižně od Prahy
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a přišli Praze na pomoc. Ti byli ovšem lépe vyzbrojeni. Ale vrchní velení se jich
zřekloa oni odtáhli. Z venkova bojovali v Praze partyzáni z Plzně a Hořovic.
Nejsilnější nápor byl na Prahu podniknut v úterý. Před tanky byly hnány české
ženy a děti. Z barikád bylo usilovně voláno o zbraně a posilu. Obhájci ustupovali od
jedné přehrady k druhé a třetí. Již v neděli si tři tanky proklestily vstup přes most
Trojský přes mrtvoly 50 obhájců. Děla hřměla, hlavně z Letné. Hrad a skoro celou
Malou Stranu ovládali Němci, tanky projížděly ulicemi a střílely na vše živé. Útočili
i přes Hlávkův most. Asi dvacet tanků se snažilo proniknout vcdlc podolské cemen
tárny. Podolští krváceli a umírali, ale nepustili do Prahy ani jeden tank. Za to jich
několik proniklo hluboko na Žižkov a přes Libeň a Karlín na náměstí Svobody.
V úterý stálo na Staroměstském náměstí osm tanků a pálilo zběsile na radnici a
okolní domy. Několik oněch kovových oblud bylo zničeno, ale radnice, jedna z nej
ctihodnějších budov hlavního města, vzplanula požárem. Z hustého dýmu, jenž na
plnil náměstí, prokmitaly jen záblesky výstřelů. Tři letadla shazovala pumy.
Ale i byty civilního obyvatelstva byly hotové arscnály. Jedna Němka střílela na
Čechy jako zběsilá celou noc a celý den až do odpoledne z kulometu dobře ukrytého
v posledním patře domu na Vinohradech. Tamtéž střílel z okna bytu třináctiletý
chlapec, z oken orthopedické kliniky pražské všeobecné nemocnice, člen Hitler
jugendu.
Volání Prahy neoslyšel vládce Ruska maršál Stalin. Maršál Koněv, vítěz nad Ber
línem, dostal rozkaz, poskytnout městu zoufale bojujícímu proti přesile co nejrych
leji pomoc. Zpráva o blížící se Rudé armádě působila na mnohé útočníky skličujícím
dojmem. Vzdávali se nebo prchali na západ. Bylo obnoveno vyjednávání, několikrát
přerušené.
Obě strany si činily ústupky. Němci propustili české i spojenecké zajatce, jejich
zůstali v zajetí. Zanechali za Prahou část výzbroje. Žádali odstranění barikád a
průchod Prahou na západ. Na to ovšem pražské velitelství nepřistoupilo. Povolilo
však čestný odchod s lehčí výzbrojí ve vojenském pořádku, zpět těmi ulicemi, kte
rými přišli.
Za spořádaným průvodem vojenským, odcházejícím o sedmé hodině večer pod bílými
prapory táhl se dlouhý chvost civilistů, mužů i žen, nemocných i zdravých, odváže
jících s sebou aspoň to nejnutnější. Občas otřásl ovzduším silný výbuch a nebe se
zbarvilo rudou září. To ustupující armáda ničila svá skladiště nábojů.
Část SS-manů a gestapa však pálila na Prahu dál. Ve středu o čtvrté hodině ranní
dorazily silnicí od Kralup do Prahy první ruské tanky pod velením gen. Rybalka.
I ve středu bylo na pražských ulicích krutě bojováno. Krev 400 bratří-Rusů se
smísila s krví Pražanů.
Těch padly tři tisíce, ještě více jich bylo raněno.") V těchže dnech zahynulo na česko
moravském venkově v boji proti vetřelcům 8.000hrdinů-partyzánů. Tak byl odčiněn
potupný 15. březen 1939.
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První ruský tank, který dorazil do Prahy, stojí jako výmluvný pomník na velkém
žulovém podstavci na Smíchově před sady Kinského.
Celkem bylo popraveno nebo hladem a jinak umučeno 70 tisíc Čechů, 300 tisíc žalá—
řovano. Na hřbitově u Terezína je pochováno 26 tisíc obětí. Celkem pňšlo o život,
počítaje v to i Židy, 300 tisíc obyvatel.
Zoufalé volání Prahy o pomoc slyšeli gen. AloisLiška, ale byl příliš daleko - 850 km;
obléhal pevnost Dunkerque. V létě 1943byla pěší čs.brigada přeměněnana tankovou.
Dostala 450 ocelových kolosů a byla odeslána do hornatého Skotska, aby se tam
učilanovou zbraň ovladat. Na podzim 1944nastoupila odtud cestu na jih až k ostrovu
Wightu. Z blízkého přístavu Portsmouthu byla i se svými válečnými vozy přepra
vena do Normandie. Tam ve Falaise (jižně Caěn) byl na příhodném místě v lesíku
oslaven 14. září, úmrtní den prvního presidenta, a po dvou týdnech svátek sv. Vác
lava bohoslužbami a promluvou, jež měl P. Hugo Vaníček T. J. Odtud se brigada
rozjela po tamních výborných silnicích přes Rouen a Abbéville a 8. října dorazila
k Dunkerque, pevnému pHstavu blizko belgických hranic.
Německá.posádka 12 tisíc mužů byla všemi potřebami dobře zásobena. Gen. Liška
dostal ke svým pěti tisícům 1 prapor (tisíc) vojska spojeneckého a bylo mu uloženo
zabranit, kdyby se Němci pokoušeli přepadnout postupující spojeneckou armádu
v týle. Byl to úkol dost nesnadný. Pevnostní okruh měřil80 km, zapadni úsek byl
pod vodou, východní písčitý plný min. Tam byly sváděny boje. Nejšťastněji dopadl
útok 28. října. Celý německý prapor byl zničen s nepatrnou ztratou vlastní. Celkem
tam zahynulo 250 našich krajanů. Pevnost se vzdala gen. Liškovi po podepsání vše
obecné kapitulace. V Anglii zatím vzrostla výcviková.záložní jednotka na. dva tisíce.
Vstoupili do ní mimo jiné i zajatci z Todtových opevňovacích oddílů.
V březnu 1945opustila čs. vlada Londýn a nastoupila cestu do vlasti - přes Moskvu.
Tam jednal president dr. Beneš s maršálem Stalinem mimo jiné o budoucnosti Pod—
karp. Rusi. Dne 3. dubna jej Slovenská.národní rada vítala v osvobozených Košicích.
Čtvrtého dubna tam byla jmenována nová. vláda se zvýšeným počtem ministrů,
vzatých z Národní fronty, t. j. čtyř stran, které se zasloužily o osvobození vlasti.
Msgre Šrámka vystřídal jako ' ' ' „' *! ' * Zd Fierlinger dosavadní vyslanec
v Moskvě.

Byl ohlášen „Košický program vlády“, t. j. přebudování republiky po stránce poli
tické, národnostní a hospodářské.
President pokračoval v cestě přes Zvoleň, Bratislavu, postižené Brno, Pardubice,
Kolín, všude srdečně vítán. Triumfální vjezd do Prahy oslavil 16. května.
Dne 24. října podepsal udekret o znárodnění dolů, bank a některých odvětví prů

'““ myslu; toho byly znárodněny celkem tři čtvrtiny nebo čtyři pětiny. Staré formy
soukromého podnikaní rozbity, boháči na hlavu poraženi, cestou znárodnění má.být
spravedlivěji rozdělen národní důchod a všem pracujícím tak umožněn život v žá.
doucím blahobytu. Republika kapitalistů proměněna v republiku socialistickou.
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Prozatímní národní shromáždění, svolané na 28.říjen,jej téhož dne potvrdilo v úřadě.
Dne 1. listopadu byla zavedena nová měna. Oběh papírových peněz se za války
zdesateronásobil, z 12 miliard vzrostl na 120. Staré státovky byly staženy, nových
25 miliard bylo z Anglie dopraveno na 113 nákladních letadlech. Vážily 300 tun,
náklad na. 30 vagonů.
Válka byla zakončena úžasnou zbraní, atomovou pumou. Jedna smetla 6. srpna
Hirošimu, druhá po dvou dnech Nagasaki. Dne 14.srpna složiloJaponsko zbraně.
Nemalou účast v boji i utrpení pro společnounárodní věc má i katolické duchoven
stvo. Po celých téměř šest let stál v čele zahraniční vlády jako její předseda Msgre
dr. Jan Šrámek, vedle presidenta dr. Beneše nejvýznačnější osobnost v zahraničním
odboji. Zastupoval v ní nejen svou stranu; celonárodní význam jeho činnosti se vše
obecně uznává.
Šestnáct mladých kněží, většinou studujících v cizině,konalo vojenskou službu: šest
z řádu jesuitského, tři z kapucínského, jeden salesián, jeden dominikán (mezi čs.
partyzány v Italii), ostatní světští kněží z Nepomucena. Zbraně se chopilo i šest ře
holních bratří laiků.
Bylo vězněna, do koncentračních táborů odvlečeno 260 duchovních, jinak stíháno
111,osm jich bylo popraveno, 58 jich zemřelov koncentračních táborech, 7 podlehlo
následkům utrpením) Mnozíbyli zbaveni svých míst, dost bylo těch, kteří byli činní
v revolučním hnutí a podporovali partyzány. Napomínali lid k svornosti, dodávali
důvěry. Zásluhy ty jsou obecně uznávány.
Nynější generace byla svědkem nejen nejkrutější války, jakou dějiny znají, ale i nej
silnějšího výkyvu v dějinách Evropy a světa. Těžisko politické a vojenské moci se
přesunulo ze střední Evropy, kde spočívalo po tisíc let, do Evropy východní, ze
světa germánského do oblasti slovanské. Náš národ je zbaven strachu ze své malosti.
Odvěký boj mezi Slovany a Germány o půdu, o životní prostor, o moře i souš, končí,
doufejme na dlouhou dobu, vítězně pro Slovany. Němci chtěli Slovanům vyrvat nej
vzácnější poklad přírodou jim darovaný - Ukrajinu, a zatím cele nebo z velké části
pozbyli výboje získané za velké kolonisace středověké - Sudety, Slezsko, Prusy, Po
mořany, životní prostor dobytý mečem a pluhem během minulých století. Byly od
činěny omyly Přemyslovců a jiných slovanských knížat, kteří kolonisty ze západu
volali, ale byly pomstěny i křivdyspáchané na Slovanstvu od J indřichůLvů, Albrech
tů Medvědů, Geronů, Otonů a jiných násilných Slovanobijců. Přestalo odvěké ohro
žování rozvoje a rozmachu slovanských národů, přestalo smrtelné nebezpečí pro
jejich bytí.
Budapešť, Vídeň a Berlín, tyto tři bašty a výpadní brány, z nichž bylo Slovanstvo
ohrožováno a znásilňováno, byly herojskou Rudou armádou vyvráceny a nepřátelé
povaleni v prach. Nejnebezpečnější'z nich, hnědá šelma, byla ubita v Berlíně, ve
vlastním doupěti. Dějinná Nemesis se naplnila. Němci, kteří ohrožovali celou
Evropu byli sražení na kolena.
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Němci se kojili nadějí, že říjnová revoluce podlomí sílu ruského národa a otevře
jim žádoucí bránu na východ. Netušili, že slavný generalissimus Stalin vychová
armádu novou. která jako ohromné kladivo v rukou titána Třetí říši rozdrtí.
I za druhé světové války vydatně podporovali čs. odboj naši američtí krajané. Če
chové, katolíci i liberálové, a Slováci evangelíci sebrali k tomu účelu dva miliony
dolarů, šatstva a potravin za milion.Po ujednaném pHměřívynesla „Americká pomoc
Československu“ opět dva miliony, a zase při horlivé součinnosti našich krajanů.
R.. 1945šlo odtud do strádající staré vlasti milion zásilek v ceně půl miliardy Kčs.
Mnoho nejrozmanitějších potřeb do postižených zemí a také do ČSR za mnoho mi
liard dodala UNRRA.
Čs. kolonii ve Francii poslal Pius XII. pět milionů franků.
Jednomu z členů Velké trojky nebylo dopřáno dočkat se vítězného konce. Franklin
Delano Roosevelt zemřel,byv raněn mrtvicí, dne 12. dubna 1945. Jako by mu osud
záviděl příliš velkého štěstí a velké slávy. Je to jediný president v USA zvolený
čtyřikrát za sebou, je to jedna z největších postav světových dějin. Našemu národu
a naší spravedlivé věci přál i z důvodů osobních; r. 1933 mu Antonin Čermák, chi
cagský starosta, původem Čech, nasazením vlastního života při atentátu zachránil
život.
V Košicích dne 4.dubna 1945v týle sovětské armády osvobozující naši vlast, ustavila
se nová vláda, složená vesměs ze zahraničních pracovníků. Svou posici jako nejsil
nější strana uhájili komunisté v českých zemích i při volbách 26. května 1946, na
Slovensku dvě třetiny hlasů na sebe strhla strana demokratická, spojení evangelíci
a katolíci.
Dne 19. června zvolilo toto ústavodárné Národní shromáždění presidentem jedno
myslně dr. Edvarda Beneše.
Ohromné škody způsobené u nás nacisty jsou hrazeny nemovitým i movitým jměním
odsunutých Němců. Toto jmění má cenu mnoha set miliard.
Pomaleji pokračuje odsun Maďarů.
Velkou novotou, kterou přinesla druhá světová válka, byl mezinárodní soud v No
rimberku, který v říjnu 1946odsoudil 22předních nacistických důstojníků &.státníků;
12jich bylo odsouzeno na smrt pro přípravu nespravedlivé útočné války a pro zločiny
proti lidskosti.
V ČSR soudily nacistické zločince a jejich domácí pomahače (kolaboranty) t. zv.
lidové soudy.
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N. Slov. XXVI. 34).
") Fessler, Geschichte von Ungam ]. 137.
“) Dr Václav Chaloupecký, Staré Slovensko 246.
“) Dějiny I. vydání 2 str. 144.
") Lohner, Dějiny umění III. 165.

') Rudolf Dvořák, Dějiny markrabství morav
ského, 96.
') Vlastivěda III. Práce, 427.



') Chaloupecký, Staré Slovensko 166.
') Fwsler, Geschichte von Ungern IV. 142.
') B. Dudík, Dějiny Moravy IV. 187.
') Jos. Šusta., Dvě knihy českých dějin.
') Josef 11. odtud panny vypudil &uvedl tam
augustiány od sv. Tomáše.
10)Je 33m vysoký; vyšší je pouzo presbytář sva
tovítský - 36 m.
") Podle novějšího bádání pochází nynější hvěz
dicové klenba z doby vladislavské. Původní
klenba spočívala na pilíříchnebo sloupech.
1') Císařova pohřbu prý se zúčastnilo 7.000 stu
dentů a.profesorů (Šimák, Kronika Českosl. I. 3.
870).
") Fessler, Geschichte von Ungern II. 77.
“) „Čeohy“ Ottův 81.N. 416.
") Šimák, Českosl. kronika I. 3, 881.
“) „Václav druhý Nero". - „Nebyl-li jsem jim
dosud, ještě se jím stenu“.
") Jos. Pekař. Tři kapitoly o sv. Janu Nep. 17.
Viz též „Církevní politiku J. z Jenštejna“ od
R. Holinky (rei. Hlídka 1934).
“) A svaté paměti kněz Jan Arcibiskup ten jest
pod kletbou ty (rozpustilé žákovské) hry zapo
věděl... (Palacký. Documents. 714).
") Tři kapitoly 20.
9) V. Flajěhsns, M. J. Hus 143.
11)Fr. Štědrý, Obrana, sv. Jana Nep.
") Roční důchody sv. Jana činily 58 kop. Fr.
Stejskal , Sv. Jan Nepomucký II. 165.
9) Fr. Stejskal: Život sv. Jana Nep. II. 146.
“) Pekař, Žižka III. 6.
*) Tomek, Dějiny města Prahy III. 25.
») Pekař, Žižka I. 220.
") Dr Sedlák, M. J. Hus 59.
“) A. Neumann, Hus (Čes. Slov. Bohov. V. 134).
") Wetzer, Kirchenlexikon VIII. 130.
") Neumann, Z dějin bohoslužeb 38.
u) v. Chaloupecký, č. (2.H. 1925, str. 372.
") Jos. Pekař, o. C. H. 1923, 460.
38)Aug. Neumann, Hlídka 1924, 424.
8') Hlídka 1930, 252.
as)A. Neumann, Hus (Čes. Slov. Bohověd. V.
133).
“) Hlídka. 1934, 411.
") V. Flajěhans, M. Jan Hus (1901) 68, 74.
") Fr. Ryšánek, filol. listy, 1930.Nejasný titul
pro první rektorát zní: Johannes de Hussinecz
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similiter magister in artibus universitatis studii
pragensis rector et predicator capelle dicte Be
thleem. Růzností interpunkce vznikají různé
výklady.
")K. J. Erben, M. Jena Husí Sebrané spisy čes
ké II. 81.
“) M. Jan Hus 143. Fliijšhans však v novějším
životopise Husově vydaném r. 1915, se o jeho
příjmech ani slovem nezmiňuje. Též Novotný
v oběh-némjeho životopise je prostě pomíjí mlče

41)Žižka II. 6. Píše tam o ceně statku v Troc
nově r. 1396.„Byl odhadnut ne 30 kop, t. j. asi
našich 30.000 Kč“.
“) M. Jan Hus 143.
“) Palacký, Documenta 721.
“) Průvodce po památných místech okolí tábor
ského. Choustník, Kozí, 16.
“) „'Ií'ochu vřesu" (1923), 74
“) M. Jan Hus 173.
") Tamtéž 368.
“) Tomek, Dějiny Prahy II. 518.
") Dějiny III, 1010350).
") Antihus. Hlídka 1910, 464.
“) Antihus. Hlídka 1910, 7.
") Antihus, Hlídka 1910, 94, 181.
I“)Tamtéž 7.
“) A. Neumann. Prameny k dějinám duchoven
stva v době předhusitské a Husově 1926. Týž,
Hus podle nejnovější literatury 9.
“) V. Flajšhans, M. J. Hus 171.
") Vyd. Jiřího Vičara 6.
5")Katoličtí mučedníci doby husitské 1927, 83,
84. Eneáš Sylvius 104.
..) J. Pekař: Žižka a jeho doba 1927, 69.
l"')Albert Chanovský. Vestigium Boemiae pise
143.
») Pekař,Zim 14s.
") Chanovský. Vestigium 143.
") Pekař, Žižka 1. 36, 119, 215.
") A. Neumann: Katoličtí mučedníci 81.
") Pekař, Žižku, I. 216.
“) Páleč. Antihus. Hlídka, 1910, 264.
") F. Stejskal, Sv. Jan Nep. I. 111.
") J. Pekař. Žižka 235.
") Neumann, Hus podle nejnovější literatury,
30.
") Antihus 4.



") Tamtéž 262.
") Erben: Sebrané spisy II. 28.
n) Tamtéž 221.
") Palacký Documenta 520.
'“) A. Neumann: Cirkevní jmění za doby husit
ské.
") Pekař, Žižka 137.
") Palacký, dějiny m. 34.
") En. Sylvius, Historie čes. 119.
") Neumann, Církevní jmění 139.
") Bidlo-Hýbl-Susta 11, 1923, am“.126.
u) C. Č. Musea 1354, str. 242.
") M. Jan Hus 376.
"') Konec samostatnosti české I. 313 (1909).
ll')Neumann, Hus podle nejnovější literatury 38.
") V. Flajěhans. Anglicka vlne, c. c. 11.,
XXX ., 6.
“) Pekař, Č. Č. H. 1928, str. 199, 1929str. 200.
") Pekař, Žižka 11. os.
") Palacký, Documenta 528.
") Pekař, Žižka I. 129.
") Tomek, Dějiny Prahy 111. 611.
") Dr. K. Krofta, M. J. Bus 61.
u) Hlídka 1922. 110.
") Palacký, Documents 69.
») b. C. H. 1915, 406.
“) Sedlák, Hus 327.
") Články nejnověji uveřejnil Dr Sedlák (M. J.
Hus 338).Týž autor vysvětlil také výtku Huso
vi učiněnou, že se nazval čtvrtou božskou oso
bou. Hus pravil, že ti, kteří papeže prohlašují
za. potřebně útočiště všech křesťanů, kladou
čtvrtou božskou osobu. Podobně mluvil Hus
v kázáních častěji o odpuštění hříchů, zdůrazňu
je, že jen Bůh odpouští hříchy, kněz jejich od
puštění jen ohlašuje. Pronwl-li Hus ona slova
někdy sám o sobě, to jest řekl-li: „Nechť položí
někdo, že já bídný člověk odpouštím hříchy, &
řeknu, že položil čtvrtou božskou osobu“, pak
chápeme, jak žaloba vznikla a jaký má -ysl.
Neobsahujet mylného učení o Božských oso
bách, nýbrž o svátostné moci katolického laně-.
ze. Výtku pronesl jen mimochodem kterýsi svě
dek v Praze; proto nebyla, vložena mezi svědec
ké články (Dr Sedlák, Studie a texty III. 11).
") Dějiny české 111, 19'1i
") „moe nrtioulos nec tenui neo praedieavi et si
fecissem, male fecissem. '

") Dějiny III, 66.
") Erben: Sebrané české spisy Husovy ]I. 259.
10»)č. C. H., 1915, 403-9.
101)Tamtéž 405.
ml) Že Husovo jméno je pouze pláštěm moderní
nevěry, to se jasně ukazalo r. 1932. aka
demie oznámila české veřejnosti. že vyda Hu—
sovu Postilu, přihlásí-li se aspoň 500, kteří ji
jistě koupí. Po velké agitaci se našlo jen 15 Hu
sových ctitelů, ochotných koupit jeho hlavní
dílo. Po nových výzvách stoupl počet zákazníků
na. 50.
W) Dr K. Krofta, C. (3. H. 1916, 178.
m*)A. Denis, Konec samostatnosti české 425.
(Matice lidu 1909.)
W) Pekař, Žižka m. 311.
m') A. Neumann, Morava a.stížné listy do Kost
nice 1416 (Hlídka 1938, 53).
101)A. Sedláček, C. C. H. 1924, 314.
m') Pekař, Žižka 11. 35.
"') Že by bylo bývalo z radnice hozeno kame
nem, je jen omluva ln'onikáře. „Tento kámen
je mám jako přátelská omluva skutků podob
ných. Koněelé,kteří posílali zvědy až k Bechyni,
aby zpytovali úmysly rodící se bouře, znali její
nebezpečí a nebyli jistě tak pošetile jednali.“
(Pekař, Žižka IV. 15.)
110)Pekař, Žižka IV. 14.
1.11)Tamtéž III. 17, 38.
l-") Konec samostatnosti české I. 52 (1909).
“') J. Novák, Patriotismus Karla IV. Č. Č. P[.
1926. Tomek, Dějiny Prahy II. 616.
1") J. V. Šimák, České dějiny I. 5 (996).
H")J. V. Šimák, České dějiny (Kolonisaee, po
jednání o těchto městech).
11')J. Klik, Národnostní poměry v Cechach
(6. C. H. 1921).
117)Pekař, Žižka III. 325.
"') J. Kalousek, Karel IV., Otec vlasti 206.
n') A. Sedláček. Ottův Slovník V'I. 256.
=") J. Šimák, Kronika československá 354, 992. .
J. Pravdomil, Češi a Němci v Čechách 11.
1“) Pekař, Dějiny 52.
ml) Pekař, Kniha o Kosti II. 124.
"') Neumann, Z dějin bohoslužeb 85, 95.
m) Jméno Žižka je podle jednoho výkladu to
tožné s jménem Zikmund.
m) Pekař, Žižka II. 39.



"') Pekař, Žižka. II. 52.
u") Tamtéž 57.
"') A. Neumann. Studie a texty 1930. str. 10,
12.

"') Tamtéž str. 241-252.
130)Ze slova houfnice vzniklo německé Haubitze
a z píšťaly Pistole.
1") Pekař, Jan Žižka I. 43. Neumann, Z dějin
bohoslužeb 251.
m) Historie české 88.
"=) Pekař, Žižka I. 260.
m) Pekař, Žižka 1. 43.
““) Neumann, Z dějin bohoslužeb 88.
“') Ant. Novák, Víra Táborů (Sborník hist.
kroužku 1931, 63).
187)Pekař, Žižka II. 176.
“') Pekař, Žižka III. 49.
n') Pekař, Žižka 111. 31, 82.
l“') Pekař, Žižka III. 116.
1“) Neumann, K dějinám husitství na Moravě
51.
m) Pekař, Žižka III. 212.
"=) Týž III. 245.
'“) R. 1910tam byly v jednom chrámovém vý
klenku nalezeny kosti, jež někteří prohlašovali
za ostatky Žižkovy. Jsou tam uloženy na radni
ci. (K. Guth, Žižkův hrob v Čáslavi, Pekařův
Sborník I.)
“) Neumann, K děj. husit. na Mor. 81.
1“) Dr Jos. Beran, Mešní liturgie 1931 (str. 162).
W) Neumann, Z dějin bohoslužeb 278.
1“=)Pekař, Žižka 146, 7.
“') Síla.spojených husitských vojsk se odhaduje
na 25.000-3o.ooomužů (Českoslov. vlastivěda V.
515).
150)Pekař, Smysl českých dějin, 34.
...) Pekař, Žižka I. 174.
“') Znakem vládyků trocnovských byl červený
rak v stříbrném poli. Žižka jako hejtman přijal
za erb červený kalich s hostií, na černé půdě.
m) Pekař, Žižka I. 196. 7.
'“) Mik. Mišík, Husiti na Slovensku, 59, 69.
m) Konec samostatnosti české I. 381. (1909).
"') Pekař, Dějiny 65.
m) Týž, Žižka III. 325.
"') Žižka III. 324.
"') Kaple byla r. 1791zbořenaadesky jsou v Na
rodním museu.
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"v) Řím, hlavní město světa, třímá,otěže okrsku
zemského. (Pekař, Žižka I. 282.)
1") Slovenska čítanka 114. Mišík, Husité na. Slo
vensku.
"') Mišík, 119.
“') Týž 129.
1“) AEIOU: Austriae erit imperare orbi universo
- rakouský rod bude panovat nad celým
okrskem.
"') A. Neumann (Studie &Texty 1980), 38, 121.
Byl to strýc pozdějšího krále Jiřího.
"') Neruda, Romance o Karlu IV.
1") Slovní mění přísahy, chované v Kapitulním
arehivě v Praze (K. 72), Viz také u Ant. Frinda:
Kirchengeschichte Bóhmena IV. 465. Kral slí—
bil: „ . ..ipsam orthodoxam et catholicam fidem
protegere tueri et defendere vole toto posse po.
pulumque mihi subjectum secundum pruden
Liam&Deo da tam ab omnibus erroribus sectis et
hacresibus et „ab aliis articulis“ Sanctae Ro
manae Ecclesiae et fidei catholicae contrariis
revocare et avertere velo. . .“
'“) Denis, Konec samostatnosti české I. 140
0909).
"') A Neumann (Studie a Texty 1030) 146.
l"“)Mišík, Husité na, Slovensku 262.
"') Týž 267.
"') Týž 155.
"') Jar. Goll, Chelčický a Jednota v XV. stol.
(1916). Několik rozprav o jeho učení napsal
Dr A. Lenz.
11.)Pekař, Žižka 1. 155.
"“) A. Gindely, Bóhmische Bruder I. 36.
"') A. Gindely, Bóhmische Bruder I. 39.
'") Souvisí se slovem beghardi a bcky'ně.Byla to
sdružení nábožných osob, žijících po způsobu
klášterním.
1") K. Al. Vinařického, Sebrané spisy II. 153.
"') Universitní přednášky.
““) A. Frind, Kirchcngcschichte Bóhmens IV.
83.
““) Fessler, Geschichte von Ungarn IV. 135, 142.
w) Pekař, československé dějiny 64.
"=) Československa vlastivěda VI. (Práce) 270.
1“) Pekař, Československé dějiny 78.
l'“) Fessler III. 305.
"") Al. Vinařického Sebrané spisy II. 149.
1") Fessler III. 372.
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1) J. Kořán, Česko-Mor. Kronika IV. 8, 10.
') Dějiny Anglie I. 44. Přeložil V. Zelený.
') Miloš Marten, Nad Městem 15, 24.
4) J. Vencko, Dějiny Štiavnického opátstva na
Spiši, 73.
') Jedno z prvních měst, jež vsevemích Uhrách
přijalo protestantskou víru, bylo Nové Město
pod Siatorem, nikoliv nad Váhom (Br. Varsik,
Sborník, Bratislava, 1928, č. 45).
") Vencko, tamtéž 84.
') Andr. Kavuljak, Hrad Orava (Dějiny hradu
& ln-aje) 1927.
') Tolar = Thaler je zkratka. plného nazvu
Joachima-thaler Groschen.
') A. Gindely, Geschichte der Bóhm. Bruder II,
486.
") Z. Winter, Život na vys. školách pražských
275.
II) C. Č. M. 1948. 197.
“) Č. C. H. XXXIV. (1929) 19.
“) Fessler, Geschichte von Ungern IV. 150.
“) A. Gindely, Geschichte der Bóhmischen Brů
der II. 160.
“) Tamtéž 236.
1') Tamtéž 174.
") O její předlohach viz Č. Č. H. XXXVI. 601.
") A. Gindely, Geschichte der Bóhmischen Brů—
der 311.
") Tamtéž 103.
") Tamtéž 312.
“) A. Gindely, Rudolf II. und seine Zeit (1600až
1912).
") Kl. Borový, Martin Medek 119.A. Denis, Ko
ncc sunostatnosti česko (1009, 348).
") Původní klenba tohoto chrámu byla 35m vy
soká, nynější 33 m.
") Slavatovi se podklédají zištné pohnutky. Ale
_vČechách se v té době hlásila čtvrtina pánů ke
katolické vířo, na.Moravě třetina, v Uhrách eko
ro všechny magnáty přivedl zpět do církve Paz
mány. Byl to časový proud. Slavata mimoto po
ukazoval na nedostatek vzdělání u bratrských
duchovních, na jejich laickou theologii.
")a 6.11. 1929,294.
") V1.Zap, Česko-mor. Kronika IV. 600.
") Schmidl, Historia Soc. Jesu II. 626.

") Fessler, Geschichte von Ungern IV. 61.
") J. Marx, Lehrbuch der Kirchengeschichte
(1921) 621.
“) A. Gindely, Dějiny čes. povstání I. 103.
") P. Klemens Minařík, Voncrabilcs Martyros
Pragenm 0. F. M. 1930.
") Z. Winter. Řemeslnictvo &živnosti XVI. vě
ku v Čechách, 24.
") A. Gindely, Geschichte der Bóhm. Briider II.
19

=“)J. Pravdomil, Češi a Němci v Čechách 1904.
“) A. Sedláček, ,.Čechy" v Ottově slov. VI. 258.
") J 09.Klik, Národnostní poměry v Čechách od
válek husitských do bitvy bělohorské, č. (3.H.
1921, 2.
") J. Pekař, Bílá Hora 31. - K. Zap, Česko-Mor.
Kronika IV. 939.
") J . Pekař, Bílá, Hora 27, 30.
") „Čechy“ v Ottově slovníku VI. 255.
“) Tamtéž 256, Pekař, Bílá,Hora 66.
“) Bíla Hora, 71.
u) č. (1. H. '1929, str. 955.
u) C. Č. H. 1930, str. 95.
u) b. (J. H. 1929, str. 53.
“) Denis, Konec samostatnosti české (1909) H.
620.
“) Pekař, Bílá. Hora. 69,
") Pekař, Bílá. Hora. 77.
“) Fr. Hrubý, Mor. šlechta, r. 1619, její jmění &
náboženské vyznání (Čas. Mat. Mor. 1922,
XLVI., str. l38...).
") Hlídka 1934 (485).
") Děje království českého 272.
") Fr. Hrubý, Pekařův Sborník II. 56...
") A. Gindely, Geebciohte der Bóhm. Bruder I.
260. - Schmidl, Historia Soc. Jesu III. 409.
") Bílé, Hora 43.
“) P. V. Wintera O. S. B., Odboj Broumovských
1904, 9. (Vzděl. lm. kat. 92.)
“) Fr. Kryštůfek, Protostantství v Čechách 295.
") R. 1676byl stržen a nyní tam stojí kaple sv.
Václava, dílo Ignáce Dienzenhofera.
“') Nyní sluje onen palác „U Montagů“.
") V druhé polovici 16. stol. ujal se u nás zvyk
volit si německé predikáty (Zprávy čes. zeme.
arch. 1932, 80).
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") Schmidl, Hist. Soc. Jesu III. 247.
“) Jos. Jireček, Paměti Vil. hr. Slavaty I. 85,
142. Podle nich píši o této věci i Gindely, Zap,
Sedláček.
“) K. Zap, Česko-Mor. Kronika IV. 1113.
") Pekař, Bílé. Hora 28.
") Denis, Konec samostamosti čes. II. 611, 814.
“) Pekař, Bílé, Hora 20.
“) Fr. Hrubý. Nové dokumenty bělohorské. Č.
0. H. 1925, 465.
“) Konec samostatnosti čeaké II. 593. ..
") Tamtéž 404.
") Ot. Odložilík, Poslední Smiřičtí. (Pekařův
Sborník 11. 70.)
") Konec samostatnosti čes. II. 603.
") Pekař, Bílá Hora 42.
") Zap, Česko-Mor. Kronika IV. 1190.
1') Teige-Kufmer, Na Bílé Hoře 59.
") Denis, 404
'") Wintera, Odboj Broumovských 58.
") Schmidl, Hist. Soc. Jesu III. 125.
7') Gindely, Dějiny českého povstání, I. 401.
") Tamtéž, I. 344
'") Prchl do ciziny, jeho jméno bylo přibito na
šibenici. Ale r. 1627byl od Valdštejna zajat, vy
dán zemskému správci Dietrichštejnovi &ten jej
dal v březnu 1628 v Brně na lešení před radnicí
stít (b. c. H. 1940, 460).
7') Króss, Geschichte der Bóhmisch. Provinz II.
11. - Ř. Kaplan, Paměti dominik. kláštera ve
Znojmě 39.
'“) Gindely, Dějiny českého povstání II. 209.
") Schmidl, Bist. Soc. Jesu III. 478.
") Gindely, III. 107, 91.
“) Denis, Konec samostatnosti čes. II. 605.
“) Gindely III. 107.
35)Fessler, Geschichte von Ungern IV. 163.
") Schmidl, Hist. Soc. J csu III. 198.Fessler IV.
175.
==)Viz Obrana bl. Jana Sarkandra (Fr. Šigut
1940).
") Gindely III. 100.
") České povstání III. 343.
") Teige-Kufřner, Na, Bílé Hoře 60.
") Týž, 76.
") Teige-Kuffner 87. .
") 0 návratu do církve její dcery a dvou synů
viz „Církevní dějiny“ od téhož autore. str. 449.
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“) Pastor, Geschichte der Pěpste XII. 579.
95)č. C. H. 1912. 334.
“) T. Bílek, Dějinykonfiskacív Čecth XL.
|"')Zik. Winter, O životě na Vysokých školách
pražských 354.
") Jos. Pravdomil, Češi a Němci v Čechách 75.
") Konec samostatnosti české H. 596.
1m')Dějiny česk. povstání IV. 30.
““) Bílá Hora 94.
10.)Bílek, Dějiny konfiskací v Čechách, CXLVII
Pekař, Bílá. Hora 96.
m') K. Krofta, Bílá. Hora 217. Gindely, Ge
schichte der Gegenreí'ormation in Bóhmen 353.. .
=“) Čechy po Bílé Hoře I. 54. (1911).
10')su. 6. 7.
10')Omyly &nebezpečí pozemkové reformy 7.
m")Pekař, Bílá Hora 97.
1“) Dr Elvett, Schriften XVI. (239). . Čas. Met.
Mor. 1927. 124 (Fr. Hrubý). Lad. Velen ze Žero
tina (C. C. H. 1930, 239), Fr. Hrubý.
"') Smysl českých dějin, 15.
““) Bílé Hora, 71.
m) Čechy v Ottově slovníku, 256.
u') Bílá Hora, 70.
m) Zap, Česko-Mor. Kronika V. 1303.
“*) Pastor, Geschichte der Pěpste XIII. 329.
1") Fessler IV. 274.
m) Pekař, Bílá. Hora. 91.
11")Pastor, Tamtéž 322, 3.
“') Pekař, tamtéž 153.
"') K. Krofta, Bilé,Hora, 266.
m) Slovenska čítanka (1925), 123.
m) Krása II. 269.
"') Lit. annuae, 1745, víd. dvoml knihovna
12329. f. 42.
19) Willmaxm-Roloff, Lexikon d. Padagogik,
„Comenius“.
1“) Pekař, Bílá Hora, 148.
m) Pekař, Bílá Hora. 69.
"') Dějiny ústavy, v Ottově slov. (VI. 527, $.)
m) Pekař, Bílá. Hora, 71.
'") Schmidl, Hist. Soc. Jesu 111. 889.
1") Gindely, Gesch. der Gegenreformation 194.
n"')Schmidl, Hist. Soc. Jesu III. 831.
1“) Tamtéž, 660.
1") Schmidl, Hist. Soc. Jesu HI. 660.
'“) Gindely, Dějiny čes. povstání I. 344.
1“) Króss, Geschichte de Bóhm. Provinz II. 212.



I") J. J. Hanuš, O působení A. Koniáše. Č. Č. M.
1863, 199.
1") Děje království českého 301. A. Podlaha, Ži
vot a působení A. Koniéše (Sbor. hist. ln'oužku
1893).
m) V. Flajšhens, Osvěta 1905, 457.
“') Boh. Spáčil, - Jesuité, 114.
m) Snoubenoi byli stejného věku (b. C. H. 1934,
str. 126).
““) Pekař, Bílá hora 119.
1“) Gindely, Geschichte des dreissigjáhr. Krie
gee II. 58.
“') Schmidl, Hist. Soc. Jesu I'll. 459.
10) Vévodův kůň, jenž podlehl ranám, v oné bit
vě utrpěným. se dosud ukazuje ve Valdštejn—
ském paláci v Praze.
1“) Pekař, Dějiny Valdštejnského spiknutí.
145)Tuna zlata, měla, 100.000 zlatých neboli říš—
ských tolarů.
“') Universita Karlova v minulosti (1922)57.
“') Že byl zastřelenod vlastního bratra, je pou
há, smyšlenke.
“') Fowler IV. 273.
“') Tamtéž 253.
I.') J. Pekař, Omyly &nebezpečí pozemkové re
formyll
m) J. Pekeř, Omyly a.nebezpečí pozemkové re
formy 19.
u') Týž, (3. C. H. (1922) 473, 4.
“') Fessler IV. 414; V. 149.
'“) Fessler IV. 274.
“') Tamtéž V. 152.
“') Weber-Baldemus, Weltgcschichto III. 364
0919).
"') Tamtéž 524.
"') Pekař, Bílá. hora. 90, 100.
1") Sborník hist kroužku 1894.
““) Str. 106. - V „Politické závěti" píše Bedřich
II. v kapitole o selskémstavu: „Ulevil jsem svým
sedlákům (na královských statcích) na robotě;
místo šesti dní robotují tří dni. To pobouřilo
sedláky patřící šlechtě, takže se na. mnoha mís
tech vzbouřila proti svým púnům.“
1") Díl VI. 931.
1") Č. Zíbrt, Staročeské obyčeje.
“') Zap, VII. 218.
1“) Č. Zíbrt, Jak se v Čechách tencovalo. 251,
261.

145)Pekař, Tři kapitoly o sv. J enu Nop. 10.
“') Týž, Českoslov. dějiny 111.
"') Em. Kubíček T. J., Národní vědomí českých
jesuitů (Výroční zpráva, arcib. gymn. v Praze
1929/30).
1“) Pekař, Bílá hora 109...
m) Tamtéž 104.
17")Jar. Goll, Válka o země koruny české (1740
až 1742), 14.
I'") Joh. Mailath, Geschichte der Magyaren IV.
128.

"') Fessler IV. 515.
"') Náboženský motiv nehrál v chodských bo
jích za.svobodu nejmenší úlohy. (Dr Fr. Boubík,
„Dějiny Chodů \: Domažlic“ , Sborník arch. min.
vnitra, sv. 4. e. 5. 1931.)
1") Rezek, Dějiny Čech a, Moravy 15.
"“) J en Špork dostal r. 1647od císaředarem Ly
sou a. časem koupil jina panství.
"') Fessler IV. 332.
*") Ottův slovník VII. 902.
1") Fessler IV. 353.
11.)Slávik, Dějiny zvolensk. evang. Bratrstva 87.
'") Št. Kramár, Potomci mučeníkov sme. Posol
1926 (397); 1927 (22, 52). Venoko Jen, Dějiny
Štiavnického opátstva, ve Spiši 102.
1") „Tůkóly princeps, partium Eungariae Domi
nus“ a „Ludovious XIV Galliae rex Defensor
Hungarian“ (Fessler IV. 366).
"') Slávik, 94.
“') Ottův n. slov-níkXXVI. 66 (Uhersko).

1“*)Fessler IV. 393...
1") Fessler V. 60.
1"')Ivan Houdek, Jánošík v světle súdných spi
sov (Slov. Pohl. 1929).Kadlec, Ústav. děj. Uher
ska (Ottův slov. XXVI. 70).
"') Pekař, Bílá.hora, 153.
"') Pekeřův sborník II. 188.
M) Fessler V. 132, 228.
"l) Tamtéž 256.
m) Fr. Stejskal, Sv. Jan Nep. II. 129.
m) Zap VI. 951.
"*) Hofman, Staré umění na. Slovensku 74.
"“) Feeder V. 296.
"') Ferd. Peroutka, Jací jsme, 118.
"') Seton -Watson, Slovensko kedysi a teraz,
805.
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"') Fessler V. 438.
“') Jun Šafránek, Školy české 149. Jejich počet
byl omezen, poněvadž jejich důchody a jmění
nestačily na vydržování nových profaorských
sborů.
“o) R. Dvořák, Dějiny Moravy 884.
91) chsler V. 451.
'") P. Al. Jemelka T. J. podel jeho životopis
v Časop. pro pěstování met. a.fys. r. 1912. Mno
ho materiálu 0 této látce podává Dr Ant. Po
dlaha v XX. sv. „Vzděl. lmih. kat.“.
"=) Ant. Rybička, Přední křisitelé národa čes
kého.
'") Pekař, Masarykova české filosofie.
a“) Fet-sler V. 484.
'") Fessler V. 522.
*") Tamtéž 538.
m) Tamtéž 550.
m) Panel, Paměti 0931).
"o) V. Řezníček, Naše zlata matička I. 167.
m) Fr. Roubík, Český rok 1848, 17.
m) Kryštůfek, Dějiny nové doby II. 39.
'“) Hlavní rozdíl mezi slovenštinou &češtinou
je, že slovenština nema českého ř. Mimoto se
hláskosloví vyvíjelo poněkud odlišně: přichád
zet, desať, najvatša, žiadosť, sedliak, piesok (pí
sek), vec (věc), koň, maso, pat, duše, mesiac
(měsíc),pijem (piji), bičom... Slovní poklad jo
v obou řečech skoro tentýž. Čech i Slovák si
úplně rozumějí. Proto filologieváhala uznat slo
venštinu za vlastní řeč v plném slova smyslu.
Jiné spisovné řeči, na př. němčina, překlenuly
daleko větší rozdíly, než jaké jsou mezi češtinou
& slovenštinou. Při odluce nerozhodovala jen
mluvnice, ale i důvody psychologické, různost

VZNIK ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU.

1)Pekař, Světová válka,.
') U Zborova severně od Bardijova na Slovensku
byl (3. dubna 1915) po tuhém odporu přemožen
a z části zajat 28. pražský pluk. Oberst - Němec,
jenž si v bezpečí hověl, svaloval se sebe vinu
tvrzením, že Češi přešli dobrovolně do ruského
zajetí a jeho výmluvě se všeobecně věřilo. Císař
pluk zrušil a prapor byl uložen v museu. Alo
jeden batalion byl znovu postaven a ten dostal
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tradice, odlehlost od Prahy, příslušnost k jiné
mu státu.
*“) V. Řezníček, Naše zlata matička V. 49.
115)Voličstvo bývalo hoětěno hojným jídlem a
pitím.
m) Ústavní dějiny Uherska (Ottův slov. XXVI.
69). V \

m) Roubík, Český rok 1848, 105.
“') ] Šnselka.ném píše

až z německé říše,
bychom přišli Němcům pomoct,
že jim kručí v břiše.

2 Hoj, vy Němci chámi,
nehrajeme s vámi,
co jste si tam nadrobili,
to si snězte sami!

3 Německo je vaše,
ale Čechy naše,
nefoukejte nám z Frankfurtu
do slovanské kaše!

4 Však se Frankfurt lelme
a čepičku smekne,
až lev český zježí vousy
a ocasem sekne.

5 Hoj, festina lente,
švábský parlamente!
My ti dáme pro laxírku,
počkej, saí'ramente!

m) Jen jedenkrát jsme břinkliv strunu,
hned Carlo Alberto se Skácel s trůnu.
na) Českosl. vlastivěda. sm 543.
m) Adolf Srb, Politické dějiny národu českého
(od 1861-1918) II. 168.
'") Tamtéž 349.
"=) Slovenská čítanka (1925) 358.

po statečném boji u Gorice prapor zpět. (Jar.
Kunz, Tajnosti rak. gen. štábu, 1931).
,) Medvecký, Slov. prevrat I. 59.
*)R. Gajda, Moje paměti 0.
“) Světové. revoluce 13.
') Teprve po válce byly jménem „legionářů“
označeny všechny části československéhovojska
jež za války vzniklo v dohodových státech.
") Ruští Čechové užívali ruského (juliánského)



kalendáře, jenž 28. září připomíná památku sv.
Vjačeslava, knížete českého; podle našeho (gre
goriánského) to bylo 11. října.
') Žampach, Katolíci v zahraničních bojích 40.
') Pekařův Sborník II. (1930) 505.
u') Masaryk, Světová revoluce 309.
") J. Čermák, Desáté výročí bojů v Dobrudži.
") Masaryk, Světová revoluce 151. Za svobodu
I. 806.
13)Za svobodu I. 859.
“) Žipek, Válka národů IV. 197. Papežův pří
mluvný list za dr. Kramáře je uložen v Legio
nář-ském museu.
") Fr. Stejskal, Sv. Václav, 209. Žampach, Ka
tolící v zahraničních bojích, 41.
1') Ottův Slovník, Dodatky I. 2. Čs. rep. 1099.
") Světová revoluce 202.
") Pekař, Čs. dějiny 172 0921). Kronika „Za
svobodu“ II. 093 udává. 210.000, v tom 30.000
Slováků.
m) Čeští katolíci měli tehdy v Unii asi 150 kos
telů &.přes 100 škol. (Šindelář, Z boje za svobodu
otčiny, 136).
") Sebralo se přes 3 mil. dolarů; zásob &potra
vin se poslalo českým vojskům do Evropy za
peníze ještě větší. (Pekař, Dějiny čsl. 180).
11)Ottův Slovník N., Dnd. I. 2. Čs. rep. 1097.
“) Šindelář, Z boje za svobodu, 73.
") Za svobodu II. 461.
“) Ottův Slovník N., Dod. I. 1097.
") Světová revoluce, 260.
") Šindelář, 96.
") Světová revoluce, 261.
“) Tamtéž, 202. Šindelář, 92.
") Její snímek v Medveckého: Slov. prevrat 11.
80.
“) Světová revoluce, 375.
“) Masaryk, Revoluce 323.
") Podle kroniky „Za svobodu“ (II. 623) 650
milionů zl. rublů.
a) Padula nad řekou Tanagrem jiho-východně
Salema.
“) Na východ od Trasimenského jezera.
“) „Za právo a stát“, 317 (řeč Staňkova). Dr.
Medvecký, Slovenský prevrat IV. 36 (řečJuri
gova).
") Katolickou stranu v Ženevě zastupoval dr.
Hruban. Dr Benešovi velmi na tom záleželo,aby

se za hranicemi mohl vykázat, že všechny české
strany se zříkají Rakouska. (Lid. listy 1932, 20.
list.).
") Medvecký, Slov. prevrat IV. 343.
") Janin, M. R. Štefánik 34 0932).
") Medvecký, Prevrat II. 308.
“) Masar. Slov. N. I. 1011.
“) Kalva-Kompiš, Na slovenském bojišti, 109.
u) v. Severa, Dějiny tělocviku 203, 206. Členové
Děln. jednot zůstali doma.
“) Medvecký, Slov. prev:-at II. 331.
“) Ivan Markovič, Slováci v zahranič. odboji
(Slov. čítanka). Viz též „Slovensko kedysi &.te
TIS-Z“

“) Masaryk, Světová revoluce 330.
“) Jos. Doležal, Politické. akce českoslov. kato—
lícismu 1918-28, str. 8. Ad. Žampach, Katolíci
v zahraničních bojích o českosl. samostatnost.
90, 73.
") Orel 1929, 35.
“) Žampach 86.
“) Žampach 23.
») „Život“ 1929, čís. 15, Str. 13.
51)Kroniku „V boj“ 361.
") Krásný obraz hrdinné a zároveň zbožnésmrti
čtyř odsouzených, popravených 22. září 1918
“ Arcanad Gardskýmjezerem,podal Jan Hrubý
T. J. v „Čechu“ 26. ledna 1919. Přímluva u ve
lícího generála nebyla m'c platna.
") Žampach 90.
“) „Za svobodu“ I. 607, Žampach 53.
“) Toto přílišpokrokové hor-leníbylo proti mysli
i samému Štefánikovi (Janin, M. B. Štefánik
57). Ač byl synem protestantského duchovního,
měl v náboženském ohledu široké srdce. . Se
smíchem vykládal svým přátelům, jak on, syn
pestorův, byl příčinou, že celý ostrov přešel od
protestantství ke katolickému náboženství. Plul
do Tichého oceánu pozorovat zatmění slunce.
Loď přistála u ostrova, kde byla nevelká kato
lická misie. Francouzští misionáři mu ve všem
vyšli vstříc s největší ochotou. Na lodi zapomněl
nějakou trubici. Bratr, zručný truhlář, mu podle
jeho návodu zhotovil novou a k vnitřnímu vylo
žení bylo použito jedné sutány. Všichni se mod
lili zo. zdar jeho pozorování. Leč husté mraky
zakrývaly nebe, zatím co nad anglickou misií.
z níž zatmění pozorovalaanglická výprava, bylo
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nebe nádherně čisté. Zatmění se již skoro konči
lo. Misionářizdvojnásobili modlitby. V poslední
chvíli se mraky roztrhly & Štefánik měl kdy,
udělat tři snímky. Byly velmi zdařilé & cenné.
Snímky anglických hvězdářů se nezdařily a ne
budily zájmu. Štefánik pak přemluvildomorodé
protestanty, že houfně přecházeli ke katolické
misii. „Co by řekl můj otec“, pravil nakonec,
potřésaje hlavou, „kdyby se to byl dověděli“
Janin, M. B.. Štefánik 20).
") Žampach 70.
") „Za svobodu“ II. 891.
") Mnoho těchto projevů shrnul A. Neumann
ve spise: Katolictví &naše národní osvobození,
1922.

“) Podkarp. Rus, Praha 1923 (Jos. Chmelař...).
“) Ústavu vypracoval Israelita. Alfred Meissner,
člen nár. výboru, předák soc. dem strany.
“) o Hlinkovi viz Čs. slov. bohověd. V. 968.
") Seton-Watson, Slovensko kedysi &teraz (Po
zcmk. reforma, Št. Jonem, 299).
“) Za nové Československo (Sborník článků), J.
Koťátko, 172.
“) Českosl. vlastivěda, 111. Práce (str. 530).
“) Ot. Fischer poukazuje na, podobnou filosofii
německých dějin v Hettnerově Literatur-ge
schichte 1393.„České otázka“ byla,vydána 1894
V Německu vyvrcholila národní osvěta,na konci
18. století. Jejich filosofie tvrdí, že tato doba
navázala na velké dílo Lutherovy reformace, nó.
silně &předčasně přerušené v polovici 16 století.
Teprve osvícenské doba, v tomto díle pokračo
vala, &je dokonale. (Referát v „Životě“ 1932,
159. ).

“) Pekař „o periodiseoi českých dějin.“ b. C.
H. 1932.

") A. Srb, Politické dějiny (od 1861-1918) 11.
314.

") Tamtéž 349.
") A. Neumann, Pařížský odboj &katolictví, 23.
Masaryk, Svět. revoluce 74.
10)A. Šorm, Ve jménu demokracie, 26.
") Fr. Cinek, K náboženské otázce v prvních
letech naší samostatnosti. - Jos. Doležal, Český
kněz.

") R. 1930 bylo příslušníků Českoslov. církve
793.000, bez vyznání 853.000.
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") V. Severe., Dějiny tělocviku.
7') Ze. nově Československo (Sborník 1945)
71
") Bojující Československo (Dr V. Žižka„ 216).
") Hronek, Září třicet osm, 25.
'") Kalgren, Hitler, Henlein, 40.
") Kalgren, 62.
") Tamtéž 76.
“) Toto sídlo si dal vůdce zbudovat nad městeč
kem Berchtesgaden ve výši 1900m. Svým vel
kým zaskleným sálem e. vyhlídkou na. okruh
sulcpurských velehor se podobalo observatoři.
15km dlouhou silnici pro auta teseli dělníci do
horských strání tři roky. Koněila.v prostorném
suterénu (krytu), z něhož byl návštěvník vyno—
sen štolou ve skále vyseknnou 110m vysoko do
kancléřova orlího sídla, střeženého kulomety &
strážemi.

") Obzory I. roč. (1946) 266.
") Lidová. Demokracie 19. září 1945. Dosvědčil
to irencouzský vyslanec u Vatikánu Fr. Ch.
Roux, jenž byl předtím vyslancem v Praze.
") Hronek. Září 1938, 93.
“) První byla.Karla Vel., druhá Hohenzollernů,
třetí Hitlerova..
u) Persekuce českého studentstva za okupace,
112.

") Perut u nás tvoří 27 letounů.
") Celkové škody na západě i východě čs. letoi
nepříteli způsobené: 313 sestřelených letadel, 69
těžce poškozených, 6 potopených lodí. 33 zasa—
žených ponorek.
*) „Prapor“, denní časopis 1. p. pr. v táboře Mo—
reton Paddox v Anglii, díl II. č. 189. Vydával
poručík Bohumil Boček T. J.
") Cyrilo-Metodějské oslavy v Londýně 5. čer—
vence 1942. Londýn 1942.
|“')Dr J nr. Stránský v promluvě otištěné v práci:
České katol. kněžstvo s národem &lidem v boji,
utrpení a, práci“ 62, od Fr. Ludvíka, Příbram
1946.
") Tamtéž, Dr J. Stránský.
») Žižka, Bojující Československo 53.
") Ze, nové Československo (Sborník článků),
143/4.
“) Bojující Československo, 120.
“) Bojující Československo, 101.



") J. A. Malinovský, Kronika, Českého Malína.
1945.

") V1.Mišík, Slovenské národní povstání.
") Mil. Fábera, Dukla 1945.
") Na barikádách zahynulo 190 soukromníků,
460 živnosmíků-řemeslníků, 175 veřejných zu

městnanců, 229 dělníků &zřízenců; 102 členové
ozbrojených formnéí. - Bojovalo se na 1351 ha
rikádáeh a 157 objektech; hájilo je 20 tisíc bo
jovníků, s pomocnými službami asi 28 tisíc.
M) Fr. Ludvík, České katol. kněžstvo v boji a,
utrpení, ll.
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I.PREMYSLOVCIA)

Bořivoj(1-001)
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m.MěšekPols.m.Emmabenediktinabatyše

BoleslavIII.(ODS)-1002)Jaromir(1004-1012)Oldřich(1012-1034)

Břetislav(1034-1055)

m.Jitka

SpytihněvII.(1055-1061)VRATISLAVII.(1061-1002)KonrádBrněn.JaromirOtaI.Olom.

' (11092)biakup()1090)()=1087)

WlanII.BořivojII.WadíalavI.SoběslavI.| (10024100)(1100-1107)(1100-1125)(1125-1140)OldřichBruěu.LutoldZnoj.Ota.11.Čomý

|(T1113)(1-1112)(1-1120)

Vladislav805kaII .OldřichVáclavVrathlavKOILÁdObal III. (T1165)(1173-1170)(11177)(11150)()=1150)()1160)

SpytihněvKonrádomVladimír

()1193)(1100-1101)()1120)



516

11.PREMYSLOVCIB)

Vladialav1.(1100-1125)

VLADISLAVII.(1140-1173)

1.m.GertrudaBak.2.m.JuditaMíšeň.|

| Děpold11.(1'1190)

Svatopluk'|
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