Zvláštní příloha Poří
oř čského zp
z ravodaje k 600. výročí bitvy Jana Žižky u Poříčí.

Vloni jsme si připomněli 600. výročí výbuchu husitské revoluce.
30. července léta Páně 1419 provedl organizovaný dav vedený dvěma
Jany, Želivským a Žižkou, první pražskou defenestraci, při níž byli z oken
radnice na Novém Městě pražském nemilosrdně vyházeni nenávidění radní
v čele s purkmistrem. Polnice svaté války zavřeštěla mocným hlasem. Takže
od roku 2019 každý následující rok včetně letošního bude jubilejním, v němž
si budeme připomínat významné události husitské revoluce. Přestože na
lipanské pláni byla 30. května 1434 radikální složka husitství poražena, lze
považovat husitskou revoluci za vítěznou. Proč?
Tato nepřehlédnutelná epocha našich národních dějin vrcholí v roce 1436
Basilejskými (Jihlavskými) kompaktáty. Jihlavskými kompaktáty bylo
na území Čech a Moravy povoleno přijímání podobojí, čímž byl vlastně
katolickou církví potvrzen jeden ze 4 pražských artikulů (článků), o nichž
se jednalo na Basilejském koncilu. Toto nadčasové vítězství, týkající
se přijímání pod obojí způsobou (tj. i z kalicha pro laiky), potažmo
náboženské svobody, museli husité bohužel vybojovat se zbraní
v ruce. Právě pro tu jeho nadčasovost. Především bylo třeba porazit pět
křížových, ale i jiné intervenční vojenské výpravy. Kdyby se nejednalo
o tak nadčasové myšlenky, nemuseli husiti sáhnou po světském meči
a k obranné válce.
Reformace česká, jež by bez revoluce nebyla dotažena ke zdárnému
konci a kterou svým učením, životem a dílem odstartoval mistr Jan Hus,
byla rovněž vítězně zakončena, a to Kutnohorským náboženským mírem
z roku 1485. Tento převratný dokument uzákonil náboženskou svobodu pro
katolíky podjednou i kališníky podobojí. Království české se tak stalo jako
první v Evropě zemí tzv. „dvojího lidu“. Kutnohorským náboženským mírem
česká reformace, jež se zrodila celé jedno století před reformací evropskou,

hlasitě zabouchla dveře za středověkem a směle nakročila do novověku.
Z étosu reformace české se zrodila také Jednota bratrská, první vskutku
reformační církev, nezávislá na Římu, církev, z jejíhož humanistického
poselství vycházel i náš první president Tomáš G. Masaryk.
Při vědomí významu husitské epochy pro naše národní dějiny
se realizační tým projektu, který byl příznačně nazván „Bojovníci boží – 600 let“,
po zralé úvaze rozhodl, že začne při příležitosti tohoto významného jubilea
na území naší vlasti rozmisťovat pomníčky a pamětní destičky v lokalitách,
kudy kráčely dějiny husitské epochy. Náš důraz je položen na ta místa –
včetně dnes opuštěných a neznámých –, kde žádné umělecky ztvárněné
připomínky těchto událostí nejsou. To však není případ Poříčí nad Sázavou,
v němž díky péči města jeden pomník z roku 1924 stále stojí.
Realizační tým našeho projektu vloni instaloval a odhalil 10 pamětních
destiček převážně v místech, kde se v roce 1419 konaly tzv. „poutě na hory“.
V letošním roce opět pokračují oslavy 600. výročí husitské revoluce událostmi,
které se vztahují k roku 1420. Je třeba si plně uvědomit, že 600. výročí není
jen tak ledajakým jubileem. Přesto byl loňský rok názornou ukázkou toho, jak
se v naší zemi připomínky tohoto výročí podcenily, či spíše rovnou ignorovaly.
Obec Poříčí nad Sázavou patří také mezi čestné výjimky! Jsme proto rádi,
že náš projekt ve spolupráci s městy jako např. Třebechovice pod Orebem,
Plzeň, Mladá Vožice, Tábor a s obcemi Sulice, Čejetice, Klášter Hradiště
nad Jizerou, Bojiště aj. a v neposlední řadě i Poříčí nad Sázavou může svým
skromným dílem tento politováníhodný nedostatek aspoň trochu napravit.
Pro tento rok jsme připravili instalace a odhalení asi 20 pamětních destiček
a pomníčků, z nichž jeden se týká i vaší obce. Když píši „asi“, mám tím
na mysli, že ne všude se nám může podařit naše destičky a pomníčky
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minulého roku z Prahy zklamaně odešel do Plzně poté, když pražané uzavřeli
příměří s prozatímní vládou. Jan Žižka se v polovině května v čele vojska,
v němž byly ženy i děti, neprodleně hnul z Tábora a vydal se na pomoc
ohrožené husitské Praze.
Cestou do metropole čekalo táborské husity střetnutí poprvé u Benešova.
Hejtman Hanuš z Polenska se snažil husity z Tábora zastavit ještě před
Benešovem, to se mu však nepodařilo a naopak táboři v neděli 19. května
pronikli do města z úplně jiného směru. Město včetně kostela sv. Mikuláše
vypálili. Také klášter minoritů utrpěl značné škody, i když husité na něj přímo
nezaútočili.
Pak táboři pokračovali směrem na Prahu. Před večerem, stále ještě
19. května, přebrodili u Poříčí Sázavu s tím, že přenocují na pravobřežní
straně řeky. Když tu náhle obdrželi zprávu o nepříteli, který k nim chvátal
ze dvou směrů, od Prahy a Kutné Hory. Husité byli přinuceni svést bitvu.
Katolické oddíly byly vedeny Petrem Konopišťským ze Šternberka,
podkomořím Václavem z Dubé, Pippo Spanem z Ozory, Janem
z Chotěmic a kutnohorským rychtářem Václavem Donínským. Táboři se
pravděpodobně uzavřeli do vozové hradby, během nastalé bitvy podnikli proti
nepříteli výpad a katolíci byli nuceni ustoupit. Husité setrvali na místě bitvy
až do rána, čímž se dle dobového úzu stali vítězi. Vítěze od Poříčí v čele
s Žižkou následující den v odpoledních hodinách přivítala Praha.
Kde přesně byla bitva svedena, nevíme. Víme jen, že proběhla severněji
od brodu, kde táboři přebrodili řeku. Jistě hledali místo dál od řeky, aby je
nepřítel nezatlačil do vody, a nějaké aspoň mírné návrší, kde by zaujali
výhodné obranné postavení pro svoji vozovou hradbu. Výpad proti nepříteli
byl proveden pěchotou ozbrojenou cepy, sudlicemi, kušemi, ale i ručnicemi
(píšťalami) malé ráže.
Netřeba snad připomínat, že 1. křížová výprava 14. 7. ztroskotala na dvou
srubech, které nechal postavit geniální stratég a vojevůdce Jan Žižka
na Vítkově hoře nedaleko městských hradeb.

byli naházeni do opuštěných šachet, což byl běžný způsob zacházení
z husity v Kutné Hoře, kde byli za slušný peníz také vykupováni. Výše jsem
se zmiňoval o příměří pražanů s prozatímní vládou na podzim roku 1419.
A právě jedním ze členů této vlády byl i Petr ze Šternberka. Petr stál proti
Žižkovi již v památné bitvě u Sudoměře 25. 3. 1420, ale ani tady se – jak
je všeobecně známo – neozdobil vavřínem vítěze. Jak tento nepřítel všeho
husitského dopadl v bitvě u Poříčí jsme si pověděli. Zase prohrál! Je velice
pravděpodobné, že na straně krále Zikmunda stanul i před bitvou na Vítkově,
aniž by se vlastní bitvy, která rozhodla o krachu 1. kruciáty, zúčastnil. Tento
Šternberk je ve svém rodu jistě uctíván jako velký hrdina, neboť padl v krvavé
bitvě u Vyšehradu 1. 11. 1420 opět na straně Zikmunda Lucemburského.
Katolík Jan (zvaný Janek) z Chotěmic byl jedním ze 452 signatářů
protestního listu proti upálení Jana Husa. Díky výhodnému sňatku s Markétou
Probischsteinovou se v roce 1407 mohl stát podhejtmanem ve svídnickojavorském knížectví ve Slezsku. V roce 1408 se objevil na stejném postu
dokonce i ve Vratislavi. Janek nebyl jediným, který protest proti Husovu
upálení sice pečetil, ale pak přestoupil na katolickou stranu. K tomu došlo již
dva roky po Husově smrti, kdy se z kališníka stal nepřítelem husitů. V době,
která nás zajímá, se s ním poprvé setkáváme v revolučním roce 1419, v bitvě
u Živohoště. O účasti Jana z Chotěmic v bitvě u Poříčí o půl roku později
jsme se již také zmiňovali. Součástí druhé kruciáty v roce 1422 byly i dva
nebezpečné výpady ze Slezska do oblastí severovýchodních Čech. Toho
druhého, říjnového se účastnil i Jan z Chotěmic spolu s Janem Městeckým
z Opočna a Půtou z Častolovic. Zapamatujme si tato dvě posledně uvedené
jména, ještě se o nich zmíníme níže. Následkem tohoto vpádu bylo
obsazení Žampachu, Lanškrouna, ba dokonce i Svitav. Jan z Chotěmic byl
typickým představitelem nižší šlechty, který z pragmatických důvodů přešel
na druhou stranu hlubokým příkopem rozdělené společnosti. Nepřipomíná nám
to něco? ...

Po tomto nezbytné uvedení do problematiky mohu dostát názvu textu
a konečně se zaměřit na ony osobnosti, které v bitvě u Poříčí stanuly na straně
husitům protivné, tedy poražené. Ale nejen na ně! Dovolím si začít cizincem.

Pipo Spano z Ozory
umístit, protože neblahé zkušenosti z loňského roku jsou toho nezvratným
důkazem. Bohužel vlivem pandemické krize má i naše usilování poněkud
zpoždění. Pomníčky a pamětní destičky jsme proto postupně instalovali
v předstihu, bez obecenstva a po zákazu shromažďování i za účasti obce
můžeme uspořádat dodatečné slavnostní odhalení pomníčku. Jsme si také
vědomi toho, že se odhalování díky výše uvedenému zpoždění nemusí
„na den přesně“ krýt s datem připomínané události.
Veškeré informace o loňských i letošních připravovaných instalacích a jejich
následných realizacích naleznete na webu „husitstvi.cz“ a na facebookovém
profilu se stejným názvem.
V úterý 26. května t. r. část našeho realizačního týmu ve složení Tomáš
Kotas, Zdeňka Kotasová a Jiří Motyčka (spolu se svým bratrem Josefem)
nainstalovala pomníček s pamětní destičkou k 600. výročí bitvy u Poříčí
nad Sázavou. 6. června byl pomníček slavnostně odhalen.
Každý místní patriot jistě ví, nebo by vědět měl(!), co se dne 19. května
léta Páně 1420 v lokalitě, kde stojí náš i váš pomníček, událo. Přesto
si dovolím tuto událost popsat s netradičním důrazem na historické postavy,
které na pravobřežní straně Sázavy onoho památného dne stanuly proti
Janu Žižkovi. Jedná se o více či méně známé osobnosti, které se tenkrát
ocitly mezi poraženými.
Ale nejprve si pro pořádek velice stručně připomeňme vlastní bitvu a co jí
předcházelo. Papež Martin V. bulou Omnium plasmatoris Domini 1. března
1420 nechal vyhlásit proti nepoddajné kacířské zemi křížovou výpravu.
Na počátku května se král Zikmund Lucemburský, legitimní dědic trůnu,
přesunul ze Slezska do Čech a někdy od poloviny května pobýval s částí
své armády v Kutné Hoře. Praze tedy hrozilo smrtelné nebezpečí, a tak
metropole požádala Jana Žižku o pomoc. A ten neváhal, i když v listopadu

Pippo Spano z Ozory (Filippo Buondelmonti degli Scolari) byl válečník
italského původu, takže mu husité v dobové hantýrce říkali Pípo Vlach.
Za věrné služby králi Zikmundovi byl přijat mezi členy „Dračího řádu“
s právem nosit tento řád na hrudi. Do doby, než se účastnil husitských válek,
válčil např. proti Benátčanům a podílel se na taženích, která se snažila
eliminovat osmanskou expanzi na Balkán a dál směrem k uherským hranicím.
V bojích proti benátské městské republice proslul nezměrnou brutalitou
zejména vůči zajatcům, což by zrovna nesvědčilo o jeho odvaze. Co se
týče husitských válek, tak se jich účastnil od samého počátku. Jak jsem se
již zmínil, poprvé stanul proti Žižkovi právě v bitvě u Poříčí. Je zřejmé, že na
tomto válečném poli se příliš nevyznamenal, když zůstal mezi poraženými
veliteli. V intervenční armádě 1. křížové výpravy byl jedním z uherských
velitelů. Jakou váhu měl jeho hlas v uherském velitelském sboru, nevíme,
tím méně tušíme, jaký byl jeho podíl zodpovědnosti za krach 1. kruciáty. Pippo

Erb Šternberků

Václav z Dubé (V.Brožík)
Spano se též zúčastnil, patrně jako nejvyšší velitel, druhé fáze 2. kruciáty
z přelomu let 1421/1422. Tato křížová výprava skončila ostudnou
Zikmundovou porážkou u Haber a Německého (Havlíčkova) Brodu v lednu
1422. Tady se Pípo Vlach své zodpovědnosti již zbavit nemohl, neboť ji nešlo
přehodit na někoho jiného. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že uherští
ozbrojenci, zejména krutí Kumáni, se během tažení dopouštěli neuvěřitelných
zvěrstev, o nichž nám zanechali zprávy kronikáři a které zde nemohu citovat,
neboť by pak tento text byl určen pouze dospělým čtenářům. Jednalo se
totiž o patologické projevy brutality uplatňované také na nevinných ženách
a dětech. Pippo Spano měl praxi v těchto drsných metodách už z dob válčení
proti Benátčanům. Při ústupu z Kutné Hory směrem k Německému Brodu
toto stříbronosné město vzplálo. Příkaz k jeho zapálení prý vydal sám Pippo
Spano. Bylo by mu to podobné. Husitům se nakonec podařilo tento požár
uhasit. Protože král Zikmund po těchto porážkách už do Čech vojensky
nevstoupil, Pippo Spano pokračoval ve válčení s Turkem. Jana Žižku přežil
o pouhé dva roky.
Další postavou z této skupiny je Petr Konopišťský ze Šternberka, katolík
a zapřísáhlý nepřítel husitů, jehož postoj vůči nim byl konzistentní.
To byla jedna z mála skutečností, na niž se husité u něj mohli spolehnout.
Jak napovídá jeho predikát, byl Petr pánem na Šternberku a Konopišti.
Ještě za života Václava IV. vstoupil tento pán erbu osmicípé zlaté hvězdy
v modrém poli do služeb krále Zikmunda Lucemburského, nevlastního
Václavova bratra. 6. listopadu u Živohoště se tento „husitobijec“ postavil
v čele jednoho z katolických oddílů proti skoro bezbranným husitům putujícím
ze Sezimoústecka do Prahy. Zaskočeným jihočechům přišel na pomoc
houfec západočeských husitů putujících rovněž do Prahy. Nebýt toho, Petr
ze Šternberka si na své konto připsal ještě výraznější vítězství. Téměř
stovku zajatých husitů Šternberk bez skrupulí prodal do Kutné Hory, kde

Václav z Dubé byl dalším zavilým nepřítelem husitů a loajálním příznivcem
krále Zikmunda Lucemburského, který ho na konci roku 1419 jmenoval
podkomořím (úřad spravující královská města a kláštery založené
panovnickým rodem) a později i nejvyšším pražským purkrabím. Po odchodu
Žižky z Plzně na Tábor v březnu 1420 se Václav z titulu svého úřadu ujal
správy nad tímto městem. Byl také garantem dohody o svobodném odchodu
husitů z Plzně, avšak bitva u Sudoměře svědčí spíše o nedodržení této ústní
dohody. Po bitvě u Poříčí nacházíme Václava z Dubé také mezi českými
šlechtici na Zikmundově straně v křižáckém vojsku před bitvou na Vítkově
i při jeho neslavné korunovaci 28. 7. 1420. Pravděpodobně se zúčastnil
i druhého Zikmundova tažení v rámci 2. kruciáty z přelomu let 1421/1422.
Kutnohorský rychtář (zástupce krále v královském městě) Václav Donínský
je méně známou postavou, avšak neměli bychom ho přehlížet. Během
relativně krátké doby ho nalézáme mezi katolickými oddíly v bitvách
u Živohoště a Poříčí. Nemáme stoprocentní jistotu, zda Václav Donínský je
totožný s Václavem z Donína. Pokud ano, pak se 15. července 1410 jako
válečník zúčastnil s oddílem svých ozbrojenců též bitvy u Grunwaldu mezi

Erb pánů z Častolovic

polsko-litevskou unií a řádem německých rytířů. Václav z Donína se „bitvy
století“ účastnil na straně řádu, tedy poražených.
Ještě mi v souvislosti s hlavním tématem tohoto textu dovolte, abych se
zmínil o třech masakrech, které má na svědomí strana katolická. Ten první
se odehrál v Krčíně, což byla kdysi obec, která je dnes součástí Nového Města
nad Metují. Podle tradice na sv. Štěpána, tj. 2. vánoční svátek léta Páně 1420,
přepadl Hynek z Červené Hory Krčín, vypálil zde místní tvrz, načež vpadl
do kostela, kde právě probíhala utrakvistická (kališnická) bohoslužba.
Účastníky bohoslužby v čele s knězem nechal Hynek Červenohorský
nemilosrdně povraždit.
Další dvě neštěstí se udála o několik týdnů později v Přelouči a Chotěboři.
V prvně jmenovaném městě 14. ledna 1421 Jan Městecký z Opočna
a kutnohorský mincmistr Mikeš Divůček z Jemniště přepadli zde pobývající
tábory. Po krvavé bitce bylo více jak sto příznivců kalicha i s knězem
Valentinem odvlečeno do Kutné Hory. Cestou byli zranění, kteří už nemohli
dále, dobyti a ponecháni mrtví na cestě. V Kutné Hoře pak strastiplnou cestu
přeživší husity čekalo mučeni a poté byli vhozeni do opuštěných šachet.
V Chotěboři to bylo ještě horší! 2. února 1421 se naši dva „výtečníci“
z Přelouče, Jan Městecký a Mikeš Divůček, dále pak Půta z Častolovic
a další objevili před Chotěboří, kde pobýval Petr Hromádka, spoluzakladatel
husitského Tábora, se svými husity. Již 4. února se musel vzdát přesile
a s Janem Městeckým dojednal kapitulační rytířskou úmluvu o předání města
a svobodném odchodu z něj. Katoličtí žoldnéři bez ohledu na dané slovo část
husitů na místě pobili, další upálili a zbytek odvlekli do Kutné Hory, kde byli
opět naházeni do šachet. Hromádka a další dva kněží byli Janem Městeckým,
hejtmanem v Chrudimi, odvedeni do jeho města a na náměstí upáleni.
Proč se o těchto neblahých událostech zmiňuji? V nich figurují mj. tato
tři jména – Hynek Červenohorský, Jan Městecký z Opočna a Půta
z Častolovic. Když k nim připočteme ještě Arnošta Černčického z Kácova
a občas spolupracujícího Otu (IV.) z Bergova, držitele mj. hradu Trosky,
dostaneme volné uskupení katolických šlechticů zvané dle hlavní persony
Jana Městeckého „Opočenská strana“, resp. Opočenští. Tento spolek

s většími či menšími přestávkami škodil husitům ve východních Čechách,
nejprve orebitům, později Žižkovu východočeskému svazu a nakonec
i sirotkům. Na příkladu Oty z Bergova a Jana Městeckého, kteří v r. 1415
(4 roky před revolucí!) přepadli bohatý benediktinský klášter v Opatovicích
nad Labem a umučili zde opata Lazura, je zřejmé , že kláštery a jiná církevní
zboží nepřepadali jen husité.
Opočenská strana je však už docela jiný příběh, na nějž mi nezbyl prostor,
takže si o něm můžeme povědět někdy jindy.
Co říci závěrem? Polistopadový názorový mainstream se nestaví k husitské
epoše příznivě, ba právě naopak, to si naprosto otevřeně a upřímně
přiznejme. Najednou se zde objevila spousta nepoučených i nepoučitelných
„znalců“ husitství, kteří za minulého režimu, pokud se to týkalo tohoto období
našich dějin, zarytě mlčeli. A nyní mají potřebu u všeho, co o husitské epoše
a „hodných“ husitech tvrdila marxistická historiografie, obracet znaménka
a z husitů udělat pouze ty „zlé“, kteří jenom přepadali kláštery a zabíjeli
mnichy. Náhle jsme se ocitli pěkně po česku, tzn. typicky českým způsobem
„od zdi ke zdi“ v druhém extrému, který je ve své podstatě bohužel taky
ahistorický. Relativní pravda je však někde „uprostřed“ mezi těmito dvěma
extrémy.
Autor tohoto textu se proto snažil přihodit něco málo na druhou misku
pomyslných vah, aby vyvážil onen handicap (nepřirozeně vzniknuvší
po listopadu ‚89) v nazírání na pozdně středověký fenomén, který jsme si
zvykli nazývat husitskou revolucí. Velice stručně jsme si pověděli o té druhé
straně hluboké škarpy, jíž byla společnost zemí Koruny české rozdělena
v době pozdního středověku.
Jak se mi toto věru nelehké zadání podařilo splnit, nechám zcela
na posouzení laskavého čtenáře.
© Jiří Motyčka
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