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r 
Úvodem 

Dějinami pražských měst v první polovině 16. století se zabývá 

poměrně velké množství dosud vydané historické literatury. 

Období bojů městského stavu s panstvem a rytíři patří 

к nezanedbatelným událostem, které mají své pevné místo nejen 

v historii hlavního města, ale i v celých českých dějinách. Paradoxně 

je však většina textů pojednávajících o snaze měšťanů zajistit si své 

postavení mezi zemskými stavy součástí rozsáhlých publikací 

věnujících se synteticky dějinám Prahy od jejího počátku1. 
r 1 ' r О 2 

Z nich nejobsáhlejší je Tomkův Dějepis města Prahy . 

Jedním z mála novějších děl věnujících se důkladněji dějmám 

městského stavu v době Jagelonské je třetí díl publikace Josefa Macka 

Jagelonský věk v českých zemích1. I zde je však věnována poměrně 

malá část událostem vztahujícím se přímo к sjednocení Starého 

a Nového Města v roce 1518. Rovněž osobě Jana Paska zVratu 

je v historiografii věnováno relativně malé místo. Souhrnný obraz 

jeho života nabízí, kromě Josefa Macka4, jen V. V. Tomek ve svém 

článku z roku 18445. Jeho text doplňuje v roce 1910 o některá fakta 

z Paškova soukromého života J. Teige. Posledním monografickým 

1 Kromě literatury uvedené v seznamu na konei této práee je nutné uvést ještě: Kol. autorů, 

Dějiny Prahy /., Paseka, Praha 1997; Ledvinka V., Pešek J., Praha, NLN, Praha 2000; 

Janáček J., Malé dějiny Prahy, Panorama, Prahal983; Kol. autorů, Praha, kronika 

metropole, Fortuna Print, Praha 2006 
2 Tomek V. V., Dějepis města Prahy I.-Ж, Praha 1855-1901 
3 Macek 1998 
4 Macek 1998, str. 101-1104 
5 Tomek 1844 
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textem, jež rozebírá období pražské jednoty a osobní účast Jana Paška 

v soudobých dějinách, je článek J. Peška z roku 19846. 

V současné době tedy chybí novější text, který by poskytoval 

informace o událostech prvních třiceti let 16. století v ucelené formě7. 

Tuto mezeru si klade za cíl vyplnit tato diplomová práce. 

Při jejím psaní jsem se snažil popsat nejen prosté dějiny Prahy 

v daném období a zasadit osobnost Jana Paška z Vratu do dobových 

událostí. V textu se pokouším postihnout i souvislosti, které dosud 

nebyly zmíněny buď vůbec, nebo se jim historická literatura věnovala 

často jen okrajově, či zkresleně. Snažím se o pochopení jednotlivých 

událostí zpočátku 16. století jako komplexu vzájemně propojených 

dějů, které musíme vnímat nikoliv odděleně. V další rovině pak 

některé drobné zprávy o Paškově soukromí, rodinném zázemí, 

náboženském cítění a majetkových poměrech spojuji do větších 

ucelených článků, které nabízejí přehledné informace ze života 

jednoho z hlavních představitelů dějin pražských měst v posledních 

letech jagelonské vlády a v začátcích habsburské hegemonie 

ve střední Evropě. 

Doufám, že se mi vytyčené cíle podaří alespoň z části splnit. 

6 Pešek 1984 
7 Francek 2006, Tato publikace, věnující se okolnostem uzavření Svatováclavské smlouvy, 

jen zčásti pokrývá sledované období a končí s rokem 1517. 
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Spojení pražských měst a osobnost mistra Jana Paška z Vratu 

v dosavadní historické literatuře 

Přestože proces spojení pražských měst v roce 1518 hodnotí 

dosud vydaná historická literatura vesměs jako pozitivní pro vývoj 

města, nepochybně rovněž pozitivní roli Jana Paška z Vratu v tomto 

aktu odsouvá do pozadí jeho vystoupení proti měšťanské opozici 

v roce 1524. Mnohem sugestivnější příběh této etapy jeho života 

vzbudil zájem většiny historiografii. Rovněž popis Paškovy osobnosti 

je většinou vyvozován z jeho činů po roce 1524, zatímco informace 

o něm v době spojení Starého a Nového Města a v době vleklých 

stavovských sporů provázejících celý počátek 16. století se omezují na 

zaznamenání jeho účasti na událostech. Paskova role jako jednoho 

z hlavních iniciátorů spojení pražských měst, ale i jeho vůdčí pozice 

ve vystupování Starého Města Pražského v boji královských měst 

za zachování jejich práv, je přitom nepopiratelná. 

Vlivem převažující kritiky postavy mistra Jana Paška 

v literatuře pocházející z 20. let 16. století nám dnes v jeho osobě 

vyvstává obraz démonického tyrana, který je ochoten jít přes mrtvoly, 

dokonce se zříci boha8, aby ukojil své osobní zájmy, touhu po pomstě, 

hromadění majetku a moci. Takový obraz mistra Jana z Vratu 

8 Šimák 1907, str. 19, Paškovy výroky, které mu vkládá do úst Bartoš písař: „A opět, když 

na otázky jeho o víře Kristově někteří lidé v jeho domu jemu odpovídali, pravíce, že takto a 

takto pán Kristus míti chce, on pověděl dosti potupně: „ Kristus, prej Kristus, tak jste již 

zkristovali, aby dobře nebylo"... A opět s pochlubením toto: že „já prej, nemohu tak 

dokonalý býti křesťan, abych mohl svému odpustiti nepříteli, co proti mně učiní. " — O 

vysoké a pyšné slovo! Jako od toho, kterýž vpravdě muž přirovnáván býti z mnohých 

pyšných lidí к jednomu, onomu Nabuchodonozorovi, králi babylonskému, kterémuž pro 

jeho prílišnú zlostnú pejchu přirození jeho změnilo se v přirození hovad němých. " 
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zanechal ve své Kronice Bartoš písarJ, horlivý stoupenec Paškovy 

opozice a zastánce luterství, sám postižen perzekucí vítězné strany, 

vypovězením z města po převratu roku 1524. Z doby, kdy Jan Pašek 

žil, je to jediný ucelený popis jeho osobnosti. Přidáme-li к němu ještě 

emotivně laděné obvinění Paška a jeho stoupenců jako původců 

neúspěchu vojsk krále Ludvíka Jagelonského v bitvě u Moháče10 

a jeho samotné smrti11, není divu, že se téměř všichni autoři textů 

9 Šimák 1907, Fontés rérum bohemikárum 6, str. 1-296 
10 Pražák 1967, str. 45, "Ze soudobé produkce neznáme výpadů proti Hlavsovi. Proti 

Paškovi však Hlavsova strana takovými výpady a pomluvami ráda operovala, jak je to 

patrné z Bartošovy kroniky. Nejhrubší výpad však najdeme tam, kde bychom to nečekali -

v písni O nenadálé smrti Ludvíka krále českého: 

Kterak 's vo to, Pašku, velmi usiloval, 

i do Uher chrochce chtě by rozkazoval, 

v Čechách po všech městech, až s ijednučký hrál. 

Zachtělo se svini věnce perlového, 

a tudy tě známy z lichá všetečného, 

čehož's hoden nebyl, chěľs dosieci toho. 

Jiná mnohá města tobě srozoměly, 

že 's v stanu uměřil, při tobě nestály, 

ale šatným pánem svým se spravovaly. 

Vepřek foukal, chrochtal, voní nic nedbali, 

„máloťna čest pomní", spolu rozmlúvali, 

co ten před se béře, tomu ť se zasmáli. 

Smrdíš, svině, blátem po všech zemiech všudy 

již by z něho ráda, ale nevíš kudy, 

lehneš v něm, až schniješ i s jinými oudy... " 
11 Šimák 1907, str. 369, Pokračování písně: 

„Kéž 's tak brzo, Pašku, své žoldnéře shledal, 

Které 's na nevinné sousedy byl sebral, 

Kterak's tu nemeškal, když's najprv kraloval. 
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o tomto období přiklánějí k Páskovým kritikům. V souboji o přízeň 

neobstojí jiné dobové texty pocházející z prostředí Páskových 

straníků, které se neuchylují ke kritice jeho protivníků, ale snaží 

se vinu za některé události přisoudit jiným12. Do pozadí zájmu jsou 
1 "î 

zatlačeny náznaky Paškovy chvály v soudobých textech vzniklých 

v době po spojení pražských měst14. 

Po všech zemiech vuokol tvé rytieřství vědí, 

To ho ť se nezpyče Praha, dokud stojí, 

Hoden s pasování, leč provazu není. 

Ta jste šikovali s svými radami, 

Aby pán váš s svými bylzhuoru bradami; 

Znajíť rady vaše, kteréž se shledaly. " 
12 Pražák 1967, str. 42, „Je jasné, že píseň obviňující Paška je původem z kruhů Hlavsy. 

Konáčjako zastánce Paška zase kladl vinu Uhrům. " 
13 Šimák 1907, str. 366, Píseň proti pikhartům: 

„Paškovi se anděl zjevil, 

věrným je v Praze poradil, 

že jest potupeno dítě, 

jenž vládne po všem světě... " 
14 Pražák 1967, str. 47-48, „Uskutečnit sjednocení se Paškovi podařilo právě v srpnu 

r.1518. Za tuto zásluhu se stal hned na to primasem sjednocené Prahy, dosáhl vrcholu své 

životní dráhy. Dnešními slovy: stal se mužem roku. Lze za těchto okolností vůbec připustit, 

že autor Frantových práv, sám měšťan, dal právě téhož roku postavě svého neohroženého 

kováře jméno Paška pouhou náhodou? A i kdyby tomu tak bylo, nespatřovali by aspoň 

soudobí čtenáři v této postavě vedle typové abstrakce i rysy konkrétní osobnosti podobného 

jména?...V rámci autorova uměleckého obrazu pak shledáváme и postavy kováře tytéž 

charakteristické vlastnosti, jimiž se vyznačoval i historický Pašek. Není to jen chytrost, 

které jsou na této postavě oslaveny, ale i nebojácnost a slovní pohotovost, kterou Paška 

dosahuje svého. Zároveň pozoivjeme, že autor i zde zůstal satirikem. Měl-li na mysli Paška, 

nedovedl smlčet ani jeho negativní vlastnosti. Objektivně posuzováno, je kovář Paška, který 

„ jakživ nedal nic pro Buoh ", násilník jedná lstivě, vyjadřuje se rouhavě, je prchlivý, jde za 

vlastním prospěchem... " 
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Autorem nejobsählejšího historiografického díla o životě 

Paskově Život mistra Jana Paška z Vratu, primasa pražského je 

V. V. Tomek". Text článku vznikl ještě před vydáním Tomkova 

Dějepisu města Prahy a je poznamenán značně subjektivním popisem 

Paškovy osobnosti"'. Některými dodatky pak Tomkovu práci doplnil 

J. Teige (Mistr Jan zVratu, Pašek zvaný)17. Jeho text je omezen 

na výpis řady dokumentů a faktů týkajících se Paskova života 

a postrádá hodnocení Jana Paška samotného. Mezi autory, 

kteří se věnovali pražským dějinám počátku 16. století, 

patří i J. V. Šimák, původce edice kroniky Bartoše písaře a mnoha 

textů souvisejících s daným tématem. Stojí za zmínku, že ačkoliv 

Šimák rád popisuje Paška negativně, všímá si ve svém rozboru 

Bartošovy kroniky citací, které Paškovi Bartoš vkládá do úst. 

Jejich původ nalézá již v dílech antických autorů. Tyto citace jsou pak 

užívány jako modelové, v případech, kdy autoři kronik chtějí poutavě 

vylíčit charakter popisované osoby18. 

15 Tomek 1844, str. 17-53 
16 Tomek 1844, str. 34, Oproti Dějepisu města Prahy Tomek v článku o Paškovi daleko víc 

klade důraz na osobní pohnutky Jana z Vratu к jeho jednání. Zvlášť vyzdvihuje jeho údajně 

uraženou ješitnost poté, co byl zbaven úřadu hofrychtéře (23. 2. 1523) a prvního místa 

v městské radě (14. 3. 1523) na úkor Jana Hlavsy z Liboslavi: „Nyní, když plod namáhání 

tolika let jeho v úplnou bezpečnost přiveden byl, měl on, toho skutku největší původ, 

odstoupí ti, a požívání odměny jiným nechati? Toho nepřipustil žádným způsobem u sebe, 

aby takovou potupu trpělivé snesl, ale všemi možnými prostředky, i ptvti předešlým 

úmyslům svým, hýbati počal, aby ztraceného důstojenství zpět nabyl, a nad protivníky svými 

pomstu vzíti mohl. " 
17 Teige 1905, str. 77-87 
18 Šimák 1901, str. 312, „...rovněž tak vkládá přísloví a citáty z těchže spisů Catonových a 

Ciceronových... Paškova slova „já nemohu býti křesťan, abych svému nepříteli odpustil". "; 

také Macek 1998, str 102, „O městských právech říkal, snad v návaznosti na vyprávění 

Kosmovy kroniky, že „ mají voskový nos, mužem jej ohrnuti na kteroukoliv chcem stranu 

buď napravo, buď nalevo". "; také Macek 2001, str. 53, „ Vždyť už Alien z Lille na konci 12. 
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Pozdější texty se často odkazují právě na tyto autory. 

Do svých prací přidávají více či méně negativní hodnocení Paškovy 

osobnosti, pohybující se od přirovnání jeho činů 

k machiavelistickému, pragmatickému jednání19, až po líčení jeho 

osobnosti jako cílevědomého, zapšklého, sobeckého, před ničím se 

nezastavujícího „teroristy", nalézajícího v perzekuci nenáviděných 

Pražanů v čele s Janem Hlavsou z Liboslavi jediný cíl svého jednání20. 

Většina autorů se se svými názory pohybuje někde ve středu tohoto 

kritického spektra, neodpustí si však alespoň na několika místech 

svých prací osobní hodnocení Jana Paška, přičemž platí, že se stále 

všichni orientují na jeho jednání bezprostředně před převratem 

9. srpna 1524 a po něm. V místech popisu dějů z let 1524-1528 jako 

by zapomněli na dobu předešlou a dávají promluvit dobovým 

kritikům, kteří Paška líčí jako odpůrce dosud vydobytých 

měšťanských svobod, který se spřáhl s dávnými nepřáteli královských 

měst21. 

století upozorňoval, že „auctoritas" má voskový nos, kterým lze hýbat na různé strany. 

V české reformaci se obdobná myšlenka objevila nejednou. " 
19 Macek 1998, str. 103, „My ovšem takové postoje a výroky Paškovy označíme spíše jako 

machiavelistické a nebudeme přitom na pochybách, že v umění lsti, falše, podvodných 

uskoku a ve zneužívání násilí nebyl „ urozený a statečný rytíř " pan Jan z Vratu osamělý. " 
20 Šimák 1901, sir. 318-320, „...dostalo se straně Paškověpodnětu, že osobní sobecké své 

zájmy překryli pláštěm náboženským... Snadno potom povedlo se Paškovi a nohsledovijeho 

Zigovi Vaníčkovic, že bez odporu 9. srpna 1524 mohli sáhnouti к násilí a uchvátit vládu... 

Známo, jak teroristé ustrojili si artikule, к nimž bylo se přiznali každému, kdo nechtěl býti 

pokládán zapikharta... " 
21 Janáček 1964, str. 255, „Paškova vláda v Praze byla opravdovou despocií se všemi 

zrudnostmi, které z ní vyplývali. Pašek neměl jiný cil, než udržet se při moci co nejdéle, a 

neštítil se žádných prostředků, aby toho dosáhl"-, Janáček 1965, str. 258-259, „Pašek, 

postupující obratněji a záludněji, v tomto zápase zvítězil...Spojení obou měst bylo Paškovou 

tyranií utvrzeno. "; Prokeš 1948, str. 712, „Odpůrci náboženského novotářství nalezli vůdce 

v ctižádostivém Janovi Paškovi, těžce nesoucím své odtištění od moci... " 
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V době po srpnovém převratu v roce 1524, která je pramenným 

obsahem chudá na obhajobu vítězné strany, se subjektivní pohled 

Bartoše písaře mění v obecný pohled na Paškovu stranu a na něho 

samotného. 
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Dřívější pokusy o spojení pražských měst 

Spojení Starého a Nového Města v jeden celek v roce 1518 

nebylo prvním pokusem o sblížení obou měst a sjednocení jejich 

správy. Již dříve se objevovaly tendence propojit obě města. 

V obou dřívějších případech však popud ke spojení nevycházel 

z potřeby měšťanů samotných sjednotit dlouhodobě politickou, 

hospodářskou, správní a vojenskou stránku fungování obou měst, ale 

vycházel 

z aktuální potřeby společného postupu ve chvílích krize (v době, 

kdy je Staré i Nové Město obhájcem myšlenek Jana Husa) nebo byl 

ke spojení obou měst dán zvenčí panovníkem, jako tomu bylo 

v případě prvního spojení Karlem IV22. 

Spojení Karlem IV. 

К prvnímu pokusu o spojení obou městských celků došlo 19 let 

po založení Nového Města Pražského. Někdy v listopadu nebo 

prosinci 1367 (nejpozději však začátkem roku 1368)23 dává císař 

Karel IV. příkaz к sjednocení staroměstské a novoměstské rady 

(30 konšelů, 18 staroměstských a 12 novoměstských), nařizuje 

poboření hradeb mezi oběma městy24. Spojení obou měst Karel IV. 

zřejmě plánoval již dříve. Lze předpokládat císařův záměr vytvořit 

22 Hlaváček, 1984; Zilynskyj, 1984 
23 Hlaváček, 1984, str.88-89, „...jediná výslovná zpráva o tom se nalézá v kronice Beneše 

Krabice z Veitmile...neuvádí přesné datum denní...к spojení obou měst mohlo dojít 

Karlovým výrokem buď v druhé polovině listopadu roku 1367 nebo až počátkem března 

roku následujícího... " 
24 Janáček, 1965, str. 250 

10 



na levém břehu Vltavy „velké město pražské" jako císařskou 

metropoli. 

Od počátku se Karel IV. snažil potlačit nebezpečí výrazného vzestupu 

vlivu Starého Města25. Proto nerozšířil jeho území, ale v prostoru 

za jeho hradbami dal vzniknout novému městu, které mělo alespoň 

v počátku své existence fungovat jako samostatné. 

Později, až by se vytvořila mocenská rovnováha Staroměstským 

v podobě novoměstské správy, mělo být spojením obou měst 

dosaženo císařova záměru vybudovat z Prahy panovnickou rezidenci. 

Některá dílčí správní privilegia naznačují jeho plán vytvořit později 

z obou měst jeden celek. Dokládat to může jednak podřízenost 

novoměstského soudnictví staroměstskému, jednak staroměstská 

správa některých novoměstských bran2''. 

К rychlému samostatnému rozvoji Nového Města přispívalo 

i Karlovo vyčlenění některých řemesel ze Starého Města a jejich 

přenesení na Nové Město (sladovníci, sládci, koláři, všechna 

kovodělná řemesla s výjimkou těch, která Staré Město potřebovalo 

pro svoje potřeby)27. Tím, že bylo vytvořeno prostředí pro rozvoj 

konkurence (nejen díky monopolistickému postavení některých 

řemesel), byl dán předpoklad к rychlému vývoji obou měst, 

25 Hlaváček, 1984, str. 85, „Protože postupné rozšiřování městských areálů ve středověku 

je jev zcela běžný, je možno přímo říci, že Karel Starému městu tímto způsobem zabránil 

v jeho logickém a dříve nebo později předpokládaném i potřebném dalším teritoriálním 

rozvoji. " 
26 Hlaváček 1984, str. 87 
27 Janáček 1965, str. 247- 248, „Některá řemesla se skutečně z větší části na Nové Město 

přestěhovala, и jiných, především и řemeslníků vařících pivo, se přešel císařův záměr 

mlčením. " 
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hlavně Nového Města, které ve svém počátku obdrželo mnoho 

privilegií, jež ho vyzdvihávaly na roveň Starého Města28. 

Logickým vyústěním dané situace by bylo spojení obou měst 

v okamžiku, kdy se Nové Město a jeho správa dostane na roveň 

staroměstské. Vytvořila by se tak příležitost pro další klidný rozvoj 

obou měst už jako pevného celku, bez rizika, že Nové Město bude 

pohlceno Starým Městem. К plánovanému spojení však zřejmě 

nakonec došlo z poněkud jiných důvodů. Starší literatura uvádí, 

že císař přistoupil к sjednocení Starého a Nového Města, aby odstranil 

rostoucí nesváry a různice mezi oběma městy29. Původní Karlův 

záměr vytvořit zdravé konkurenční prostředí pro rozvoj Nového 

Města se mu zřejmě vymkl z rukou. Spojením měst v roce 1367 chtěl 

nakonec zabránit vzrůstajícímu nebezpečí nepřátelství sousedů, 

kteří byli nuceni, kvůli jeho zásahu, žít vedle sebe v bezprostřední 

blízkosti. 

O úrovni rozvoje diferenciace obou měst, jejich hospodářského 

a společenského vývoje vypovídá i fakt, že jejich spojení nakonec 

vydrželo pouze 10 let30. Při samotném sjednocovacím aktu se sice 

neobjevily výrazné protesty, nemáme však zprávy ani o všeobecném 

přijetí nového stavu z řad měšťanstva. Tím méně nalézáme negativní 

Hlaváček 1984, str. 87, „byl tu dán základní prvek soupeřivosti a řevnivosti, nutně 

podporovaný rozdílnými funkcemi obou měst, jejich sociální a národnostní skladbou a 

ovšem každým dalším aktem panovníkovy milosti, projevené tomu či onomu městu. 

A důležité tu bylo, že přes formální preferenci Starého Města docházelo v mnoha směrech 

к tomu, aby se mu Nové Město vyrovnalo... Skoro by se chtělo říci..., že Karlovi šlo 

v prvních desetiletích zejména o to ověřit si, jak se bude právní,správní a další symbióza 

obou měst vyvíjet - a pak že se uvidí. " 
29 Tomek 2, str. 59 
30 Janáček 1965, str. 251, „Obchodníci, řemeslníci a všichni ostatní obyvatelé viděli 

v samostatnosti města prospěch, protože město jim nejen poskytovalo příležitost к obživě, 

ale také jim tuto příležitost svým právním řádem pojišťovalo. " 
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ohlasy v době znovurozdělení obou měst roku 137731. Vzhledem 

k tomu, že rozdělení Starého a Nového Města proběhlo bez jakékoliv 

reakce ze strany Karla IV., lze předpokládat, že i on pochopil nastalou 

situaci jako nejvhodnější pro obě města a vzdal se dalších pokusů 

o uskutečnění svého původního záměru vytvoření „ Velké Prahy'32. 

v 

Spojení Janem Želivským 

Druhé spojení obou měst bylo vyvoláno náhlou potřebou 

sjednotit postup Pražanů v době těsně po prvních úspěších husitské 

revoluce. Došlo к němu bezprostředně po převratu novoměstského 

kněze Jana Želivského 2. července 1421. 

Opomeňme nyní důvody převratu samotného. Nezáleží na tom, 

zda byl vyvolán nutností odstranit staroměstské konšely, 

kteří, obohaceni z nedávných konfiskací, začali polevovat v boji 

za myšlenky radikálních kališníků33 Nebo bychom měli jeho příčinu 

hledat v osobních zájmech Jana Želivského a snaze jeho stoupenců 

uchopit moc v celé Praze'4? Spojení staroměstské a novoměstské rady 

v jeden 30členný sbor konšelů (15 radních zobou měst) bylo dalším 

krokem к proklamaci společného postupu celé Prahy v boji proti 

kališnickým odpůrcům. Některé znaky jednoty ve vystupování obou 

měst jsou totiž patrné již od roku 1419. V této době vystupují obě 

31 Hlaváček 1984, sir. 90, „O tom není už vůbec žádná bvnikářská zpráva a fakt sám 

rekonstruujeme toliko ze zpráv o sázení městských rad obou měst. První zmínka o sázení 

samostatných novoměstských konšelů je z 18. března 1377... " 
32 Janáček 1965, str. 250 
33 Janáček 1964, str. 195 
34 Čomej 2000, str. 300-301 
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r i t v " <<35 

města v dobových dokumentech společně jako „ město pražské " , 

ke skutečnému spojení, charakterizovanému splynutím městských rad, 

však dochází až po Želivského převratu'6. Dokladem potřeby 

společného postupu pražských měst jako vedoucího činitele Pražského 

svazu je i fakt, že spojení obou měst přežilo Želivského pád v březnu 

1422. К jeho rozpadu dochází až v lednu 1424 při obnově městských 

rad, které jsou jmenovány odděleně pro každé z měst zvlášť. Společný 

postup obou měst ve vystupování navenek však trvá i nadále, a tak je 

možné sledovat jejich spolupráci i v následujícím období". 

Ve chvíli, kdy revoluční politické zájmy pražského svazu ustupují 

do pozadí, vyplývají znovu na povrch rozdíly mezi staroměstskými 

a novoměstskými měšťany, jejich hospodářskými a mocenskými 

zájmy. V nastalé situaci je logické, že se obě města opět uzavírají 

a začínají fungovat samostatně38. 

Duchovní jednota 

V roce 1427, bezprostředně po převratu, který byl namířen 

proti tehdejšímu pánu Starého Města Zikmundovi Korybutovi39, 

můžeme sledovat jisté snahy staroměstských a novoměstských 

obyvatel o spojení. Především jde o úmluvu utrakvistických kněží, 

35 Zilynskyj 1984, sir 139-140 
36Zylinskyj 1984, str. 141, „Želivský se pokusil vyřešit základní problém další koexistence 

obou pražských měst - zajištění výraznější spolupráce městských rad, nebo přímo částečné 

jejich splynutí. " 
37 Zilynskyj 1984, str. 144, „Je pravda, že označení „civitas Pragensis" se ojediněle 

vyskytuje v diplomatických pramenech i v pozdější době, ale v tehdejší situaci už nedokládá 

jednotu takového obsahového významu, jak jí známe z let 1421-1423. " 
38 Janáček 1965, str. 253 
39 Janáček 1964, str. 200 
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kteří se rozhodli vytvořit nad oběma pražskými městy jednotnou 

duchovní správu. Skutečně pak tuto jednotu demonstrovali 

27. září 1427, kdy uspořádali v obou městech společné svatováclavské 

posvícení40. Kromě duchovní jednoty vystupuje v tomto roce jako 

jednotná i velká obec obou měst a její obecní starší. Jistou dobu lze 

dokonce zaznamenat jen jednoho purkmistra spravujícího obě města. 

Tento stav však trvá jen několik měsíců a když pomine přímé 

ohrožení Prahy Korybutovými spojenci, napětí ve městě se znovu 

uvolňuje. Při sázení rad v roce 1428 jsou již opět přítomni dva 

purkmistrové, pro každé město zvlášť41. Rovněž přátelský vztah 

Staroměstských a Novoměstských opět polevuje a obě města 

se před sebou uzavírají. 

Další soužití Pražanů 

Až do počátku 16. století se neobjevují další snahy o spojení 

Starého a Nového Města. To ale neznamená, že se obě města 

nedostávala i nadále do vzájemných kontaktů a sporů, 

které spoluvytvářely jejich vzájemný vztah a později napomáhaly 

nebo zabraňovaly snahám o jejich plnohodnotné spojení. Vzájemný 

vztah můžeme charakterizovat, v dějinách více či méně intenzivní, 

snahou Staroměstských udržet si své první místo mezi pražskými 

městy a snahou Nového Města dostat se na roveň staroměstským 

sousedům. Jedním z nejradikálnějších kroků к prosazení svého vlivu 

bylo přepadení Nového Města Staroměstskými roku 1434. 

Staroměstští se tehdy dostali na radnici a zničili novoměstská 

40 Šmahcl 1984, str. 155 
41 Šmahel 1984, str. 157-159 
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privilegia. Zároveň po ulicích ničili novoměstské krámy. 

Snažili se tak, popřením městských práv svých sousedů a zničením 

jejich obchodů, demonstrovat svou politickou nadřazenost a pojistit si 

hospodářskou převahu42. 

Opačným jevem v soužití obou městských celků v 15. století je 

přirozená potřeba sblížení měšťanů hlavně v hospodářských oblastech. 

Dokazuje ji zejména postupné splývání staroměstských 

a novoměstských tržišť v oblasti „ Zlatého kříže " ve spodním prostoru 

dnešního Václavského náměstí a Můstku. Tvoří se tak zde jedno velké 

společné tržiště přístupné obchodníkům z obou měst43. 

Paradoxem zůstává, že právě hospodářská témata byla jedním 

z argumentů Novoměstských, ne ovšem jediným, proti snahám 

o spojení obou měst v prvních desetiletích 16.století. Přirozená 

potřeba splynutí některých řemeslných a obchodních odvětví byla 

tehdy zatlačena monopolistickými zájmy některých novoměstských 

řemeslníků44. 

42 Janáček 1965, str. 254 
43 Janáček 1965, str. 255 
44 Janáček 1964, str. 241, Obav novoměstských řemeslníků ze ztráty monopolního 

postavení obratně využil Zdeněk Lev zRožmitálu, jehož chráněnci se stali vůdci 

opozičníků v čele s řezníkem Zikmundem Hůlkou. 
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Jednota pražských měst v dějinách Střední Evropy prvních 

desetiletí 16. století 

Dění v Praze v první polovině 16. století nesmíme vnímat jako 

samostatnou, izolovanou část historie. Pražská města mají své pevné 

místo i v celozemských dějinách, a to nejen jako vůdčí prvek 

obranného svazu královských měst, ale i jako hlavní město českého 

království, kde se konaly zemské sněmy, kam zajížděl král a kde se 

zdržovalo mnoho vlivných lidí ze všech zemských stavů. Stejně jako 

Praha ovlivňovala dění v celých Čechách, tak i události, relativně 

vzdálené od hlavního města království, v mnohém působily na tamní 

dění. Patří mezi ně i události, které překračují hranice tehdejších Čech, 

které na začátku 16. století nejsou izolovaným územím, kam by se 

nedostávaly zprávy ze zahraničí. Především dění spojené s Budínským 

dvorem je aktuální pro všechny české stavy, které se snaží proniknout 

do přízně královského dvora a zajistit si podporu. Ani události 

v ostatních sousedních zemích však nemíjejí Čechy bez odezvy. 

1 sem se snaží tehdy vlivné osoby proniknout a zajistit si 

zde případnou přímluvu. 

Pražští měšťané se tak dostávají do neustálého střetu 

s celozemskou i mezinárodní politickou situací, v níž jsou nuceni se 

orientovat a v pravou chvíli se přidat na správnou stranu, která skýtá 

nejlepší podmínky pro budoucnost městského stavu a Prahy samotné. 

Jedním z nejčastěji řešených problémů, které často nabývaly 

i mezinárodního charakteru, bylo usmíření utrakvistické církve 

s Římem. Nejen panovník, ale i české stavy se snažily konečně uzavřít 

otázku izolovanosti českých kališníků a navrátit je zpět pod ochranu 

římské kurie. Představitelé pražských měst, ve spolupráci s dolní 

konzistoří, většinou stáli v táboře umírněných utrakvistů, 
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kteří usmíření s katolíky chápali jednak jako oficiální uznání svého 

náboženství, jednak jako prostředek к lepší organizaci církevního 

dění v Cechách. Nesmíme opomenout další reformní proudy, které 

ovlivňovaly české obyvatelstvo. Mezi jinými to byla především 

Jednota bratrská, к jejímž sympatizantům patřily i nej vlivnější osoby 

tehdejší zemské správy45. 

Tradičnímu utrakvismu vyvstává ve dvacátých letech 16. století 

nový nebezpečný soupeř, kterým je reformní učení Martina Luthera, 

jenž se přes počáteční odpor к husitské tradici po roce 1419 hlásí 

к odkazu Jan Husa a prohlašuje se za jeho nástupce46. Luteránské 

myšlenky pronikají do českého prostředí velmi rychle a splývají 

s myšlením kališníků, kteří se myšlenkově vzdalují od těch, 

jež spatřují ve smíru s Římem správnou cestu. Vzniká tak nový 

radikální proud, který se v novodobé literatuře někdy nazývá 

„ novou trakv is mus", na rozdíl od tradičního „staroutrakvismu"4?. 

Právě snaha tradičně smýšlejících kališníků o potlačení 

vzmáhajících se náboženských novot vedla jejich představitele 

к snaze dohodnout se s katolickou církví. Využívali k tomu hlavně 

sympatií královského dvora к jejich záměru. Snem královského dvora 

bylo vždy dosáhnout konečné dohody s papežskou stolicí, 

která by tak všechny Jagelonské země zahrnula do systému 

křesťanského světa4x. Od sympatií náboženských nebylo daleko 

к politickým. Nejlepším příkladem, kdy Pražané využili podpory krále 

45 Tomek 10, str. 196, „Páni Vilém z Pernštejna a Jan ze Šelnberka... považováni jsou od 

druhých za obránce Pikartů. " 
46 Macek 2001, str. 339, „Napočátku roku 1520 se (Luther) svěřil Spalatinovi, že „vlastně, 

aniž to víme, jsme všichni husité " ". 
47 Prokeš 1948, str. 705 
48 Macek 2001, str. 35, ...Cechové jsou v pojetí některých mluvčích římské církve 

považováni za kacíře bez rozlišování... " 
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při vyjednávání s katolickými kněžími, к realizaci svých mocenských 

plánů, jsou události roku 1524. Král Ludvík dává povolení к tomu, 

aby skupina Jana Paška z Vratu perzekuovala všechny projevy 

radikálního kališnictví v Praze, a tím přispěla ke konečnému splynutí 

tradičních utrakvistů s římskou církví49. Slibně se vyvíjející 

vyjednávání s papežským legátem u Budínského dvora však 

v roce 1525, stejně jako již mnohokrát předtím, překazili příslušníci 

vlivné české šlechty, kteří s reformními hnutími sympatizovali a sami 

se к němu hlásili. Prohlašovali, že smír s Římem není celozemským 

přáním, že jej prosazují jen někteří představitelé Čech, kteří však 

od nich nemají svolení vyjednávat v duchu všech stavů50. 

V dlouholetém stavovském souboji se také vzájemně 

znepřátelené strany snažily upoutat pozornost zahraničních 

královských dvorů a získat si jejich přímluvu u jagelonského dvora. 

Ve druhém desetiletí 16. století se pozornost královských měst 

několikrát obracela к polskému králi Zikmundovi, bratrovi krále 

Vladislava. Městům nepřátelští páni a rytíři v čele se Zdeňkem Lvem 

z Rožmitálu si zajišťovali sympatie římského císaře Maxmiliána. 

Mimo jiné i tím, že otevřeně podpořili jeho svatební a nástupnické 

dohody s Vladislavem51. 

Zvláštní kapitolou jsou jednotlivé příklady demonstrace 

loajálnosti královských měst ke svému panovníkovi prostřednictvím 

přímé vojenské pomoci. Zvláště vojenská výprava vedená roku 1514 

knížetem Bartolomějem Miinsterberským proti Dóžovu povstání 

49 Tomek 10, 548, Král píše 22. července 1524 Pražanům, těsně před pražským převratem, 

„aby neupouštějíce od svého úsilí proti šíření bludů pikartských a Lutheránských, takových 

lidí bludných v obcích svých ani na radě netrpěli... ". 
50 Macek 2001, str. 256 
51 Tomek 10, str. 362 
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do Uher měla mezinárodní dopady. Uherští magnáti se tehdy vyjádřili 

ostře proti přítomnosti českých vojsk na jejich území, takže byl 

Vladislav nakonec nucen pomoc královských měst odmítnout. 

I tak kníže Bartoloměj dokázal králi, že jsou mu města ochotna 

kdykoliv přijít na pomoc. Pohyb početné měšťanské armády v poli 

vzbuzoval respekt nejen u domácí, ale i uherské šlechty. Bohužel při 

tomto tažení došlo i к potyčce českých žoldnéřů s rakouskými 

obchodníky v Mikulově. Toho s obratem využil pan z Rožmitálu 

a žaloval na královská města a knížete Můnsterberského, že ruší klid 

v zemi i mimo ni52. 

V roce 1526 se Pražané společně s dalšími královskými městy 

opět vypraví s vojskem za hranice. Tentokrát jedou na pomoc králi 

Ludvíkovi, který je ohrožován tureckým sultánem Solimanem. 

Tentokrát však nejde o osamělý projev solidarity vůči panovníkovi. 

Z Čech míří do Uher i armáda Jindřicha z Rožmberka. Ludvíkova 

situace je totiž velmi vážná. Uherští magnáti mu odmítají poskytnout 

požadovanou pomoc a on je odkázán na české stavy. V Čechách však 

vrcholí nepřátelství mezi dvěma tábory zosobněnými Zdeňkem Lvem 

z Rožmitálu na jedné a Jindřichem z Rožmberka na druhé straně. 

Znesvářené strany se bojí vypravit mimo hranice větší počet vojáků, 

aby neoslabily svou obranu a nestaly se snadným terčem svých 

nepřátel. Obě česká vojska tedy tak dlouho otálejí s odjezdem, 

že nakonec do bojů vůbec nezasáhnou a bitva u Moháče 29. srpna se 

odehraje bez jejich účasti. Armáda Jindřicha Rožmberského zastaví 

svůj pochod v Rakousku po nenadálé smrti svého velitele. Pražané 

sice dorazí až do blízkosti Ludvíkovy armády, ale nepochopitelně 

zdržují nástup do boje, takže se bitvy také nezúčastní53. Tato událost 

52 Macek 1998, str. 356 
53 Tomek 10, str. 607 
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je později kladena za vinu tehdejším pražským vládcům v čele 

s Janem Paškem. Jejich vina na králově smrti zaznívá z hanlivých 

písní pocházejících z okruhu jejich odpůrců54. 

Jen několik výše popsaných událostí ukazuje, jak byla Praha 

v první polovině 16. století zakomponovaná nejen do českého, 

ale i zahraničního dění. Všechny události té doby se odehrávaly 

paralelně a často za účasti stejných osob, které se angažovaly v boji 

za zachování práv královských měst. Nemůžeme tedy vnímat dění 

za pražskými hradbami odděleně. Měli bychom je posuzovat 

s odstupem, v rámci historického dění Střední Evropy, kam po právu 

patří. 

54 Pražák 1967, str. 42, „Píseň jim vytýká, že krále opustili, neuposlechli včas jeho výzvy i 

proseb, záměrně prodlévali s vysláním pomoci a tak zavinili jeho porážku a smrt. Takový 

názor o vině na katastrofě nebyl ojedinělý. Z kroniky Bartoše písaře vyrozumíme, že byl 

zastáván Paškovými odpůrci, až se stal možno říci názorem oficiálním. " 
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Dlouhá cesta к jednotě 

Vraťme se nyní na začátek 16. století, do doby těsně po roce 

1500. České království bylo zmítáno napětím, které vyvolal 

nepřiměřený zásah vyšších stavů do práv třetího, měšťanského stavu. 

Zásah, jenž odstartoval vleklý spor, který byl hlavním tématem dění 

v raně novověkých Čechách. 

Dne 25. července roku 1502 uzavřelo Staré a Nové Město se 

zástupci devětadvaceti dalších královských měst jednotu na obranu 

svých práv. Potvrdila tak své dříve uznávané postavení vůdce celého 

městského stavu v rozepřích s panstvem a rytíři. Tento čm byl 

vyústěním událostí několika minulých let, kdy se města dostala 

do ostrého sporu s ostatními dvěma stavy. Sporu, v němž se měšťané 

snažili hájit svá starší privilegia na úkor nových právních norem, 

které kodifikovalo Vladislavské zřízení zemské55. 

Po rozhodném odmítnutí protestů městského stavu proti 

potlačování jejich práv na zemském sněmu v únoru 1502 králem 

Vladislavem, kdy zástupci měst dokonce na protest proti královu 

verdiktu opustili sněmovní jednání56, byla města nucena jednat 

na vlastní pěst. Zvolila cestu manifestu své svornosti 

a odhodlanosti nepodřídit se novému zákoníku, jenž v mnoha svých 

článcích popíral jejich dříve uznávaná práva. Královská města přitom 

dávala jasně najevo, že nemíní rozpoutat odboj proti panovníkovi, 

ale chtějí se svorně hájit proti utlačování stavem panským 

55 Pánek 1982, str. 191, Nepřátelství, prohlubované od osmdesátých let 15. století, poprvé 

vyvrcholilo vydáním protiméstského Vladislavského zřízeni zemského... " 
56 Tomek 10, str. 180, poslové měst všechněch hned tudíž prostředkem Pražanů vyslovili 

před králem odpor svůj, že výpověď přijímali nemínili, a požádali za vydání sobě právních 

listin králi předložených, aby se navrátili к svým domovům. " 
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a rytířským" . К argumentum, které chtěla města využít, měla patřit 

i vojenská síla hotovosti královských měst, na jejímž shromáždění se 

účastníci červencové schůze dohodli58. 

Necelé dva roky po tomto otevřeném vystoupení proti šlechtě 

můžeme sledovat i první snahy pražských měšťanů o větší míru 

jednoty ve vedení městského svazu. Roku 1504 přicházejí 

staroměstští a novoměstští konšelé s návrhem spojení obou měst 

v jedno, aby na příště tvořila jednu obec, stojící včele všech 

královských měst a hájící jejich zájmy59. Pozdější otevřený návrh 

oběma městským obcím 10. února 1505, jehož iniciátorem byl také 

mistr Jan Pašek, se však i přes mnoho kladných odezev60 nesetkal 

s všeobecným souhlasem. 

Ke spojení tedy prozatím nedošlo. Důvodem nebyl jen 

nekompromisní odpor některých novoměstských měšťanů vedených 

bývalým primasem a starším cechu řeznického Zikmundem Hůlkou61. 

К ztroskotání prvního pokusu o sjednocení měst došlo jistě také 

vlivem trefného zásahu krále, který v říjnu 1504 vydal privilegia 

Novému Městu, v nichž jim mimo jiné povoloval nový trh, držený 

na sv. Bartoloměje, stanovil na příště počet novoměstských konšelů 

57 AČ 6, str. 218 (1), „... najprv a přede všemi věcmi jinými v tom se opoviedajíce jednomu 

každému živému člověku, že pmti králi JMti pánu našemu milostivému závazkem a zápisem 

tiamto nic nejednáme ani jednali mienime... " ; Prokeš 1948, str. 672-673, slavnostní 

závazek vzájemné pomoci pmti komukoliv, vyjma krále, až do těch hrdel a statků... " 
58 Tomek 10, str. 185 
59 Prokeš 1948, str. 685 
60 SLP (KLM), str. 272 (724), „ I přistupovali sau ku pánům mnozí měšťané, povolení své 

k tomu dávajíce; i dali sau to pánům v moc, aby to řídili а к místu vedli, že jest k tomu vůle 

vší obce. " 
61 Tomek 1844, str. 24, „Té strany původové nejhlavnější byli Sigmund Hůlka a Valenta 

Růžený; řezníci a koželuzi, ševci, sladovnici a jiní za nimi šli, к tomu dřevaři Podskalští, a 

od Karlova z toho hořejšího dílu města všecka chudina... " 
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(stejně jako na Starém Městě) na osmnáct a rušil odvolání 

Novoměstských к soudu na Starém Městě. Těmito privilegii pozdvihl 

Vladislav Nové Město na roveň jeho souseda, a tím probudil starou 

zášť obou měst proti sobě pocházející z věčné snahy jedněch vyrovnat 

se nebo předčit druhé62. Popud к vydání privilegií zřejmě vzešel z řad 

městských odpůrců v královské radě63 Stejně jako jindy i nyní zřejmě 

Vladislav ve snaze předejít zbytečným rozbrojům naslouchal lidem, 

kteří umně dokázali krále dostat do svého vlivu64. Naoko vstřícný 

přístup к Pražanům byl nakonec příčinou mnoha neshod mezi 

staroměstskými a novoměstskými obyvateli. Podobně zištný záměr 

bychom mohli spatřovat i v pozdější králově snaze ještě více od sebe 

obdobnými privilegii odloučit Staré Město a Malou Stranu v době 

rozbrojů pražských měst. Privilegium Malostranským, dané jim 17. 

ledna 1507, však nemělo tentýž separační důsledek jako privilegium 

Novému Městu z roku 1504. V době, kdy se města potýkají 

s odpovědí Jiříka Kopidlanského, zůstávají pevně pospolu. Ostatně ani 

popud к vydání privilegia nevzešel z řad šlechtických protivníků měst. 

62 SLK 1959, str. 318, „A o to se velmi proti sobě zkyselili, brány dělali a jiné ohrady, 

ponůcky osazujíce jedni proti druhým, nevěřiece sobě. Neb Staroměstští sobě věži 

tarasovali v staré rychtě proti Novoměstským a dělo na ni táhli, kteréžto se dolov propadlo 

a škodu učinilo. " 
63 SLK 1959, str. 318, „...A tudy je někteří páni svaditi chtěli. A mnoho milostí vtom 

majestátu, kteréž Novoměstským král dal, Staroměstští mluvíce, že jest proti pivním 

obdarování a právuorn Města Starého od ciesařuov a králuov prvních, chtíce se tiern 

vyrovnati ve všem Starému Městu pražskému. " 
64 Macek 2001, str. 255, „Na králova rozhodnutí působil i nátlak věřitelů, jako byli парк 

Zdeněk Lev z Rožmitálu a Vilém z Pernštejna. O Vilémovi a kancléři Ladislavovi ze 

Šternberka a jeho vlivu na Vladislavova rozhodnutí napsal moravský zemský hejtman Jan 

z Lomnice, že ,krále přivedou k čemu budou chtít '. " 
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Jeho iniciátorem byl tehdejší zastánce královských měst, nejvyšší 

kancléř Albrecht z Kolovrat65. 

Pozastavme se nyní nad motivy, které vedly Pražany 

ke snahám spojit obě města v jedno. Jejich počátek jistě souvisel 

s potřebou posílit autoritu Prahy a všech královských měst. Spojená 

Praha měla být pevným vůdcem městského stavu a garantem boje 

za zachování jejich dříve vydobytých práv v zemi66. Pevný, 

nenarušitelný svazek by dával třetímu stavu značnou výhodu proti 

jejich odpůrcům, neustále se potýkajícím s konflikty ve vlastních 

řadách. Připomeňme, že šlechta na počátku 16. století nebyla žádnou 

kompaktní skupinou pevně hájící svůj stavovský program. Panstvo 

chápalo rytíře jako podřadnější skupinu67, s níž se spojovali v době 

potřeby prosadit společné zájmy. Mnohé rozbroje mezi šlechtou 

souvisely se snahou udržet si pod svou kontrolou zemské úřady, 

kontrolu nad královskými zástavami a z nich plynoucími platy68. 

Uvnitř obou vyšších stavů tak vznikaly neustále konkurenční skupiny 

vzájemně se podporujících partnerů, které v boji proti sobě mimo jiné 

využívaly i více či méně otevřené podpory jejich protivníka, 

královských měst69. Jako příklad můžeme uvést jednoho z hlavních 

původců Vladislavského zřízení zemského, Albrechta Rendla 

z Oušavy. Tento nekompromisní odpůrce městského stavu se později 

přidal na jeho stranu, aby si zajistil podporu v době, kdy byl zbaven 

65 Prokeš 1948, str. 688 
66 Janáček 1965, str. 256 
67 Pánek 1982, str. 189, „Zatímco dříve byla hranice mezi pány a rytíři ovlivňována 

momentálním majetkovým stavem rodu a obecným povědomím o stupni jeho šlechtické 

urozenosti, nyní již bylo nutno vymezit, které rody náležejí mezi pány. " 
68Francek 2006, str. 7; Pešek -Zilynskyj 1984, str. 142-143 
69 SLK 1959, str. 318, „Královská města všecka spolu byly obojí strany proti párnom, 

avšak z pánuov mnozí к městuom se připojili i z ritieřstvem. " 
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hodnosti zemského písaře , a později přes odpor vůdčích osob 

zemské vlády získal úřad podkomořího měst královských, na úkor 

Buriana Trčky z Lípy, podporovaného Zdeňkem Lvem z Rožmitálu71. 

Nutno přiznat, že města tohoto, u dvora vlivného, politika i přes 
r r • 7 2 

všechnu dřívější nenávist ochotně přijala mezi své stoupence. 

Za jeho přímluvu u dvora mu pak slíbila podporu v jeho snaze znovu 
r r 7 3 

nabýt ztracené postaveni . Mnoho jiných příslušníků nižší šlechty, 

nenalézajících ve svých řadách potřebnou seberealizaci, si budovalo 

kariéru například jako vojenští odborníci ve službách královských 

měst, kde se stávali veliteli městské hotovosti. Roku 1508 vede 

například trestnou výpravu proti Kopidlnu tehdejší vojenský hejtman 

Pražanů Václav Kadam z Dědibab74. 

Střídavé sympatie к městům nalezneme i u nejvlivnějších 

představitelů zemské správy. Někteří z nich využívali podpory měst 

ve svých vlastních sporech mezi jednotlivými zájmovými skupinami 

v zemské vládě. Jiní se snažili svým smířlivým přístupem zajistit 

rovnováhu sil v zemi, a tím předejít přílišnému vzrůstu moci svých 

kolegů, zejména skupiny vedené Zdeňkem Lvem z Rožmitálu75. 

Na jedné straně můžeme zmínit nejvyššího kancléře Albrechta 

z Kolovrat. Od roku 1507 byl Albrecht v přátelském stavu s městy. 
70 Tomek 10, str. 339 
71 Tomek 10, str. 401 
72 Macek 1998, str. 338, „Letopisci, důvěrně sžití s měšťanským prostředím, nevynechají 

jedinou příležitost к nadávce domnělému původci právních zásad, jež prý jsou v rozporu 

s privilegii králů a císařů. " 
73 Tomek 10, str. 410, „Albrecht Rendl co nový podkomoří nechtěl nikterak upustiti od 

svého povýšení, a města stála při něm... " 
74 Prokeš 1948, str. 690 
75 Prokeš 1948, str. 702, skupina vedená rozvážným Vilémem z Pernštejna, která 

nesouhlasila s tureckým hospodářstvím Lva z Rožmitálu a jeho nohsledů i s jejich 

stranickou správou a hrubým egoismem... " 
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Poté, co po smrti nejvyššího purkrabího Jindřicha z Hradce převzal 

správu Pražského hradu, snažil se upevnit svůj vliv prostřednictvím 

svazku měst a s nimi spřátelené šlechty, jehož byl iniciátorem. 

Vzrůstající vliv Albrechta z Kolovrat byl trnem v oku jeho 

protivníkům v zemské vládě. Jejich přičiněním nakonec král zbavil 

nejvyššího kancléře správy Hradu, kterou předal Zdeňku Lvovi 

z Rožmitálu, a omezil jeho pravomoci7''. Albrecht z Kolovrat se tak 

ještě těsněji přimkl к městům a hájil jejich zájmy před králem.77 

Svou náklonnost к městům demonstroval i tím, že při svých pobytech 

v Praze bydlel na Staroměstském rynku v domě Svatka kožešníka 

a ochotně přijímal výrazy vděků od pražských měšťanů. Starý 

letopisec popisuje, jak roku 1508 „o masopustě staroměstští dělali 

š ranky na rynku proti domu Svatkovu, ke cti pana kancléře;... a pak 

v masopustní poslední dni i v postě bývaly kolby"™. 

Významným zastáncem měst, alespoň po nějakou dobu, 

byl i Albrechtův politický i konfesijní protivník, zejména 

v náboženské sféře79, Vilém z Pernštejna. Společně s Janem 

ze Šelnberka stál u spojenectví utrakvistické šlechty s městy roku 

1503, které však mělo alespoň z počátku pouze náboženský 

charakter80. Až později začalo konfesijní nepřátelství mezi 

jednotlivými členy zemské vlády dostávat politický charakter. Roku 

1504 kališničtí stavové včele s Vilémem z Pernštejna a Janem 

ze Šelnberka opustili spolu se zástupci královských měst zemský 

sněm. Bojkotovali tak jednání týkající se otázek neuznání třetího hlasu 

76 Prokeš 1948, str. 691 
77 Tomek 10, str. 257 
78 SLP (LM), str. 285 (769) 
79 Tomek 10, str. 194 
80 Tomek 10, str. 198 
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měst na sněmu81. Pozdější spojenectví měst s katolicky smýšlejícím 

Albrechtem z Kolovrat oba přední zastánce Jednoty bratrské od měst 

odcizilo. 1 přesto, že se otevřeně hlásil к odpůrcům královských 

měst82, nalézáme v následujících letech Viléma z Pernštejna 

několikrát v táboře šlechty nakloněné smírnému jednání s měšťany83. 

Vilém z Pernštejna byl také údajně jedním z předních iniciátorů 

jednání mezi městy a druhými dvěma stavy předcházejícím uzavření 
' f 84 

Svatováclavské smlouvy . 

Podněty к sjednocení Starého a Nového města vycházely 

ve všech případech od staroměstských konšelů85. Staré Město bylo 

hlavním reprezentantem všech královských měst při jednáních s jejich 

protivníky a s královským dvorem. Jeho zástupci nechyběli 

v poselstvech do Budína, sjezdy královských měst byly konány 

na Starém Městě. To vše s sebou neslo jistě nemalé náklady. Spojením 

s Novým Městem by vznikla větší základna pro zisk financí 

potřebných к vedení sporu. Jeho součástí nebyly jen výlohy 
81 Tomek 10, str. 210 
82 AČ 16, str. 47 (84), Vilém z Pernštejna ujišťuje Zdeňka Lva z Rožmitálu o své 

náklonnosti к panskému a rytířskému stavu. Zároveň vyjadřuje svůj neutrální postoj ke 

knížeti Bartoloměji Mûnstenberskému: „A by nebylo žádného zápisu, a bych měl na vuoli 

učiniti, což chci, jinam bych bohdá nemohl od panského a rytieřského stavu v těch 

potřebách... Kněze Bartoloměje já nechávám za takového, jakýž jest, nic jemu nepřičiniem 

a nic jemu neujímam... " 
83 Macek 2001, Str. 367, „Podobně se odštěpí od pánů nejen králův rádce, vnuk krále Jiřího, kníže 
Bartoloměj, nýbrž i Vilém z Pernštejna, Ladislav ze Šternberka a Hynek Boček z Kunštátu a na Polné 
a přidají se na stranu měst. Tomek 10, str. 439, „ Vilém z Pernštejna, kterýž ač za předešlých časů 
veřejně vždy se přidržel stavu panského a rytířského proti městům, předce vždy a zvláště и vysokého 
věku .svém měl též prospěchy koruny a země v celosti na zřeteli, přitom pak nechuť měl proti 
vměšováni se cizích do záležitostí země... " 
84 SLP (KLO), str. 411 (1003), „U té smlauvy byl největší původce pan Vilém starý 

zPernšteina, kterýž několik let o to usiloval a mnoho pracoval, aby se sami Cechové 

smluvili, bez cizích národův, kteříž povah Čechův svědomí nejsau. " 
85 Janáček 1964, str. 241 
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na vysílání poselstev к sněmům a ke královskému dvoru a agenda 

spojená s fungováním městského svazu, ale i prostředky vynaložené 

na vyzbrojení městské hotovosti a její udržování v poli v dobách, 

kdy hrozilo nebezpečí vojenského střetnutí86 Zároveň by obě města 

předešla zbytečným ztrátám peněz souvisejícím s jejich vzájemnými 

spory (obnovování staroměstského opevnění proti Novoměstským87, 

výlohy v soudních sporech o privilegia Nového Města88). Mnohé tyto 

motivy můžeme nalézt i v řeči Jana Paška z Vratu к obcím obou měst 

z roku 1518. Autor Starých letopisů českých parafrázuje Paškova 

slova: „...dím to, že my stáli sme prvé o ledacos, 

a novoměští též, a někdo třetí vstaupil mezi nás, i pochytil to, a my 

obojí nic sme toho neuměli zpraviti. Co pak bývalo při nákladích 

obecních, buďto na jízdy, neb načkoli jiného potřeba, my zvláště a vy 

tolikéž zvláště, mohouce z jednoho města všickni spolu dávati, i dali 

jsme dvojí náklad"89 

Potřebu ujednotit společný postup proti protivníkům si kromě 

pražských konšelů uvědomovali i městští úředníci. Staroměstští 

kancléři a novoměstští nejvyšší písaři byli často vysíláni jako mluvčí 

к sněmům nebo jako součást městského poselstva, 

aby za ně vyjednával i;0. I oni si museli uvědomovat výhody plynoucí 

ze spojení obou měst, jejichž jednotný hlas by hájil jejich požadavky 

86 Janáček 1977, str. 416 
87 Janáček 1964, str. 241; Tomek 10, str. 222, „ ...Staroměstští počali brány a věže své 

opravovali, fortny zavírati, tarasovati a jinak se ohražovati a jedno město proti druhému 

ponůcky činiti. " 
88 Tomek 10, str. 248 
89 SLP (LO), str. 415 (1019) 
90 Winter 1890, str. 725, „ Nejčastěji bývali písařové odevšad k sněmům vysíláni. Kdykoliv 

bylo posiati kam deputaci a poselstvo, býval písař vtom, a nezřídkokráte mluvil za 

ostatní... " 
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při důležitých jednáních. Zřejmě proto byli u všech pokusů o spojení 

pražských měst přítomni jako jedni z hlavních iniciátorů mistr 

Jan Pašek (staroměstský kancléř) a Matouš z Chrudimi (novoměstský 

nejvyšší písař)91. 

V letech 1506 až 1508 radní obou měst znovu několikrát 

přednesli návrh na spojení Starého a Nového Města. Snaha vyřešit 

vzájemné spory obou měst jejich spojením v květnu roku 1506 opět 

ztroskotala vlivem vystoupení novoměstské opozice. Staroměstští se 

poté rozhodli posílit své postavení uzavřením smíru 

s Malostranskými92. Vlivem vleklých hospodářských sporů obou měst 

nebyla Malá Strana v roce 1502 ani součástí městského obranného 

svazu. Při obnovení zápisu o jednotě roku 1507 byla Malá Strana již 

plnohodnotným členem svazu. Staré Město navíc slíbilo 

Malostranským upřednostňovat jejich hlas před Novým Městem 
r r 9 3 

při sněmovních jednáních . 

Snahu o společný postup královských měst znovu vyvolaly dvě 

události, které se odehrály v krátké době za sebou. První bylo v září 

roku 1506 unáhlené odsouzení a exekuce mladého zemana 

Jana Kopidlanského, jenž se provmil proti městskému právu, 

když v době staroměstského trhu zabil v potyčce jmého zemana. 

V lednu roku 1507 pak došlo к další exekuci. Tentokrát byl v Plzni 

popraven příslušník panského rodu Švamberků, Jan Bavůrek, který 

škodil loupežemi Plzeňským a Žateckým. Příslušníci dvou vyšších 

stavů tyto akty chápali jako otevřený útok proti svým právům. 

91 Prokeš 1948, str. 685,695,703 
92 SLP (MO), str. 279 (739), „ Také při tom času a té nesnázi Malá strana zase přijata od 

pánův staroměstských, a smířili se; a prvé na ně pravili, že sau zrádci a žeby řešetko 

spálili. " 
93 Prokeš 1948, str. 685 
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Odmítali autoritu městských soudů a stále prosazovali stanovisko, 

že soudní kauzy pánů a rytířů spadají pod působnost zemského 

soudu94. Na následujícím zemském sněmu v březnu 1507 proto páni 

a rytíři mezi sebou uzavřeli smlouvu o vzájemné pomoci v případech, 

že by se někdo z nich dostal do podobné situace jako nedávno 

popravení šlechtici95. 

Několik šlechticů tohoto zápisu využilo k tomu, aby se mohli 

beztrestně vydávat se svými kumpány na loupežné výpravy, jejichž 

cílem se nejčastěji stávali obchodníci a měšťané na cestách, případně 

venkovské statky královských měst a jejich spojenců. Množící se 

kriminální delikty, jejichž oběťmi se čím dál víc stávali i mnozí páni 

a rytíři, nakonec v červenci 1507 přiměly některé příslušníky obou 

vyšších stavů, aby společně se zástupci měst vešly v zápis, který 

inicioval nejvyšší kancléř Albrecht z Kolovrat a posvětil jej sám král. 

Ve smlouvě si slíbili „býti sobě radni a pomocní proti všem, kdožby 

škody někomu z nich činili aneb k tomu napomáhali, a k tomu každý 
<<96 

hotovostí se opatriti 

Jen několik dní před uzavření obranného spojenectví mezi 

městy a někteiými šlechtici vyhlásil Jiří Kopidlanský otevřené 

nepřátelství Staroměstským a všem jejich spojencům. Bezprostředně 

poté začal se svými spolubojovníky přepadat měšťany na jejich 

obchodních cestách, okrádat, zmrzačovat a vraždit je. Kopidlanského 

útoky přiměly královská města к obnovení jednoty z roku 1502, 

ve které se měšťané znovu zavazovali být si nápomocni v boji proti 
94 Macek 1998, str. 345, „Městským soudům podle Rendlova zdání nepřísluší soudit 

šlechtice, a hude-li se tak i v budoucnu dít, budou se oba vyšší stavy mstít. " 
95 Tomek 10, str. 232, „ ...jestližeby Pražané aneb kterékolivěk město v koruně české sáhlo 

na hrdlo kterékoli osobě týchž dvou stavů bez vyslyšení před soudem zemským, že všichni 

vespolek míní toho mstíti beze všeho odpovídání. " 
96 Tomek 10, str. 234 
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každému, kdo je napadne. Vztahy mezi Starým a Novým Městem 

v té době nebyly nijak přiznivé. Poté, co se Staroměstští pokusili 

zmařit konání posledního Svatobartolomějského trhu, celá záležitost 

byla tehdy odkázána až před komorní soud97, a poté, co opětovné 

snahy o sjednocení obou měst počátkem roku 1507 nakonec vedly 

к zápisu Novoměstských, který zakazoval v budoucnu souhlas se 

spojením pod hrozbou vypovězení z města98, nebylo možné čekat 

nějaký smírný postup ve společném jednání obou pražských měst. 

Až otevřené vystoupení Kopidlanského, namířené nejen proti 

Staroměstským, přimělo novoměstské konšely a obecní starší 

z některých čtvrtí к přátelskému jednání se Starým Městem. Není 

náhodou, že to byli právě měšťané z Jindřišské a Poříčské čtvrti, 

kteří žili v bezprostřední blízkosti Starého Města a jeho velkých trhů. 

Spojení obou měst by jim jistě přineslo výhody zejména 

v hospodářské oblasti. 5. srpna 1507 se tito měšťané sešli v univerzitní 

koleji. Po krátkém jednání využili toho, že na shromáždění nebyli 

přítomni odpůrci sjednocení. Dohodli se na odstranění zápisu proti 

spojení z novoměstských knih a na pomoci Staroměstských 

při prosazování sjednocujících návrhů na půdě Nového Města. 

Když byly nové návrhy předneseny velké obci Nového Města, strhla 

se proti nim ihned vlna nevole v řadách opozice. Až do konce září 

trvalo na Novém Městě napětí hrozící propuknout v násilné střetnutí. 

Snahy konšelů a některých měšťanů prosadit sjednocení narážely 

na bouřlivé výstupy opozičníků, při kterých nechyběly výhrůžky 

násilím. Vše komplikovaly ještě zásahy staroměstských zbrojnošů, 

kteří podle dohody z 5. srpna demonštratívne vystupovali na obranu 

97 SLK 1959, str. 322, „A když tajednuška vždy nemohla přivedena býti, tehdy Staroměstští 

pohnali Novoměstských kšandu zemskému... " 
98 Tomek 10, str. 237 
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svých sympatizantů. 23. září nakonec zástupci obou měst 

od sjednocení ustoupili. Staroměstští prohlásili, že se vším počkají 
9 9 r 

až do příjezdu krále . Veškeré sjednocovací úsilí měšťanů bylo 

nakonec zmařeno i prostřednictvím jejich nepřátel, kteří byli 

v kontaktu s královským dvorem. Panští úředníci nepřející vzrůstu 

vlivu královských měst se zřejmě postarali o to, aby se ke králi 

do Budína donesly zprávy o tom, jak se měšťané bouří, a tím narušují 

klid v zemi. Král Vladislav tedy neprodleně oznámil Pražanům listem, 

že si nepřeje, aby o nějaké spojení na příště usilovali. 

Tím do budoucna jakékoliv pokusy o sjednocení fakticky zakázal'00. 

Stejně jako v minulých případech vystoupili i nyní proti 

jednotě novoměstští řezníci vedení bývalým konšelem a starším cechu 

řeznického Zikmundem Hůlkou. S nimi se ozývali i sladovníci, ševci, 

koželuzi a podskalští obchodníci s dřevem. Jedním z předních 

oponentů byl i bývalý správce Pražského hradu, po převratu roku 

1483, Valenta Růžený, který byl mluvčím obyvatel Karlova101. 

Není pochyb o tom, že jedním z důvodů, alespoň některých odpůrců 

sjednocení, byly obavy ze ztráty monopolního postavení jejich 

řemesel. Novoměstští řezníci měli výhradní právo na nákup a prodej 

dobytka v Praze a Podskalští jako jediní mohli obchodovat 

s dřevem102. Všimněme si ale, že mezi jejich argumenty nenalézáme 

žádné z těchto obav. Opozičníci rozhodně odmítají spojení, protože 

by jím prý Nové Město ztratilo všechna nedávno nabytá privilegia. 

Přitom spojením pražských měst by zřejmě nejen zůstaly starší 

99 SLP (LM), str. 296 (759), „Hrozno v ty časy bylo, a div jest veliký, že se to bez krve 

prolití rozešlo. " 
100 Tomek 10, str. 240 
101 Tomek 10, str. 221 
102 Janáček 1965, str. 256 
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svobody Novoměstských zachovány, ale na nové „ Velké město 

pražské " by se vztahovala i dosavadní privilegia Starého města, stejně 

jako tomu bylo po úspěšném spojení roku 1518103. 

V souvislosti s vystoupením opoziěníkú roku 1507 se nabízí 

otázka, zda již roku 1504, při prvních pokusech o spojení, i vletech 

následujících, nejednají Zikmund Hůlka spolu s Valentou Růženým 

jako pomocníci městských protivníků. Jejich pozdější spolčení se 

Zdeňkem Lvem z Rožmitálu je zcela prokázáno. V roce 1513 

je Zikmund Hůlka s jinými sousedy nucen opustit Nové Město 

a nalézají azyl na Hradě. Zdeněk Lev sám později usiluje u krále 

o vydání ochranného glejtu pro měšťany, aby se mohli vrátit zpět104. 

Ostatně nikoliv jen dva nejznámější novoměstští buřiči prokazatelně 

pracovali ve službách skupiny pánů a rytířů, kteří vystupovali proti 

městům. V době největší krize v roce 1513, kdy stavovský spor hrozil 

propuknout v násilné střetnutí, byli zatčeni dva staroměstští konšelé 

Havel od Pěti korun a Vilém z Troskovic. Později jim bylo prokázáno 

spolčení s nejvyšším purkrabím, který je ostatně i dosadil do městské 

rady. Oba prý spolu s nepřáteli měst plánovali útok na pražská 

města105. Projevy kolaborantství v řadách pražských měšťanů 

popisuje i letopisec, který v nich spatřuje původ stavovských sporů. 

„ To pak dálo se těch časův Pražanům, že král Vladislav vzal je sobě 

u velikán nenávist, páni saudcové též i rytířstvo; a tak je kazili, sočili 

a ošklivili, že na ně mnohé zlé věci dopauštěli, i snížení proti jich 

právům. A to proto, že sobě měšťané a zvláště konšelé těch let, když 

103 Tomek 10, str. 452, „Měla býti napotom jen jedna obec pod jedněmi konšely, pod 

jedním soudem městským a jednou obecní správou; všecky důchody, všecky statky dvou 

obci dosavadních měly býti společné, tak též svobody nebo privilegia dotud jednomu neb 

druhému městu udělená. " 
104 Prokeš 1948, str. 697-698 
105 Prokeš 1948, str. 698 
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krále v zemi nebylo, pánův nabrali a jim se přikazovali, proti nim 

slavně vyjížděli, s^ých rad v tajnosti nezachovávali; a potom páni 

poznavše je к sobě nevšelijak věrné, všickni je opovrhli a v nenávist je 

vzali. A tak sami sebe kazili a zrazovali, až potom na všecky spolu zlé 

věci z toho přišly. "I06 

Připustíme-li, že i vydání Vladislavových privilegií pro Nové 

Město roku 1504 bylo iniciováno z řad šlechticů městům nepřejících, 

poté co vyšla najevo jednání o možném spojení obou měst, můžeme 

hned od počátku sjednocujícího úsilí Pražanů pozorovat snahu jejich 

protivníků zabránit jakýmkoliv způsobem jejich spojení a co nejvíce 

proti sobě obě města popudit. 

Vidíme, že к prosazení vůle pražských radních nestačilo 

na počátku 16. století jen jejich rozhodnutí. Ty tam byly doby, 

kdy ke spojení měst stačila osobnost charismatického Jana Želivského 

umně využívajícího aktuální situace a manipulujícího s pražským 

obyvatelstvem. Ke svému slovu při rozhodování v celoměstských 

záležitostech se hlásily i velké obce obou měst. Postavení městských 

rad nebylo tak pevné, aby mohli konšelé rozhodovat sami, 

bez vyjádření obyvatel měst užívajících městského práva107 

Bez souhlasu obce se nemohl obejít žádný zásah do statusu quo 

panujícího v Praze. Pokud nebyly jejich hlasy vyslyšeny, začínali se 

měšťané bouřit a hrozili často i násilným vystoupením proti radním 

a městským úředníkům. Nejinak tomu bylo i v prvním desetiletí 

16. století během snah novoměstských konšelů prosadit před velkou 

106 SLP (KLM), str. 317(821) 
107 Pirenne 1928, str. 172, „Jako duchovenstvo a šlechta i měšťané byli stavem 

privilegovaným. Byli třídou právně odlišnou, a zvláštní právo, kteiým byli nadáni, 

odlišovalo je od venkovského lidu, jenž stále ještě tvořil nesmírnou většinu obyvatelstva. Ba 

více, měšťané, jak jsme již pověděli, snažili se plně si zachovati výjimečné své postavení a 

vyhraditi si výlučné užívání jeho výhod. Svoboda tak, jak oni jí chápali, byla výsadou. " 
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obcí svůj plán spojení obou měst108. V pamětech Pražanů stále 

zůstávaly chvíle, kdy se obce otevřeně bouřily proti svým radním 

a neváhaly sáhnout i к trestání jejich libovůle smrtí, jako tomu bylo 

například roku 1483109 I později přetrvával v řadách měšťanů pocit, 

že mohou bez pocitu vmy vystoupit na obranu svých zájmů proti 

konšelům, kteří nejednají v jejich zájmu110. Na obranu městských 

radních musel vystupovat i král. Dokladem toho je příslib krále 

Vladislava novým městským radám dosazeným roku 1502, „že ktožby 

se kolivěk takový aneb takoví výtržní a svévolní nalezli a vtom 

postiženi byli..., žeby chtějiec svit vuoli provézti, jaké bauřky aneb 

pohruožky na svrchupsané konšely činili, ...že toho JMt žádnému 

lehčiti ani trpěti neráči, než skutečně takové svévolné a výtržné 

na hrdlech i na statcích jejich t re stát i ráčí... "ln. 

Nejen hlasu zástupců velké obce, ale i kázání některých kněží 

obratně využívali odpůrci spojení Starého a Nového Města. 

Byli to svatoštěpánský farář Martin z Vlašimi a nový opat kláštera 

na Slovanech Jiří Sovka z Chrudimi, kteří při svých kázáních 

v polovině září 1507 odrazovali novoměstské obyvatele od spojení se 

Staroměstskými. Bývalí přední pomocníci italského biskupa Filipa 

Sidonského, působícího v Čechách vletech 1504 až 1507, 

jistě nemohli odpustit pražským konšelům, jak spolu s dolní konzistoří 

překazili jejich slibně se rozvíjející kariéru vnově vznikající 

108 Tomek 10, sir. 238, „Hrozilo z toho přijití к nějakému vzbouření proti konšelům; ale 

dali se protivníci odstrašili zbrojením Staroměstských, kteří byli pohotově к pomoci " 
109 Šimák 1904, str. 33, Pamětníkem pražských bouří roku 1483 je například jeden 

z vůdčích představitelů staroměstské velké obce, Zikmund Vaníčkovic. 
110 Winter 1890, str. 766, „Pohnutá doba prvních let 16. věku všude nakloňovala obce 

к bouřím proti konšelům. Zase hleděli radní páni dusití bouře v zárodku buď po dobrém, 

buď po zlém. " 
111 AČ 6, str. 234(14) 
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biskupské radě112. Připojme к tomu vzpomínky Martina z Vlašimi, 

tehdy ještě kaplana v Týnském chrámu, na jeho zostuzení, 

které mu způsobili Staroměstští v srpnu 1505. Kněz Martin byl tehdy 

vylákán na jatka a přistižen ve společnosti nevěstky. Pro nemravné 

chování byl uvržen do šatlavy. Stal se tak obětí lsti, kterou na něj 
113 

údajně vymyslel tehdejší kancléř Jan Pašek . Nesmíme se divit, 

že se oba kněží ochotně přidali na stranu Zdeňka Lva z Rožmitálu 

a horlivě kázali proti spojení pražských měst. 

Novoměstští kněží používali tytéž argumenty jako opozičníci 

z řad měšťanů. Obavy o ztrátu nabytých privilegií priživovali ještě 

tím, že varovali před ztrátou slávy Nového Města propůjčenou mu již 

císařem Karlem IV114. Snahy o spojení byly z kazatelny kláštera 

Na Slovanech označovány jako „ čertova jednota "115. 

Překážky kladené pod nohy Pražanům snažícím se prosadit 

nejen sjednocení obou měst, ale i uznání všech práv královských měst, 

se po roce 1508 ještě množily. Po Svatojakubském sněmu v červenci 

1508 se zdálo, že alespoň některé problémy soužití tří stavů v zemi 

jsou zažehnány. Páni i rytíři uznali, přičiněním Viléma z Pernštejna116, 

třetí hlas měst na sněmech117, čímž byl pro příště vyřešen jeden 

z hlavních důvodů nepřátelství. Na druhou stranu byl na stejném 

sněmu ustanoven nový sbor zemských správců, kteří působili jako 

nejvyšší vládní orgán za královy nepřítomnosti v zemi. 

112 Macek 2001, str. 132-137 
1,3 Macek 2001, str. 134 
114 Prokeš 1948, str. 689 
115 SLP (LM), str. 283 (759) 
116 Prokeš 1948, str. 691 
117 AČ 6, str. 363 (81), „.. když by co jednáno mělo býti skrze panský a rytířský stav, a oni 

vedle svobody, kteráž by jim vedle práva (jako třetího stavu) náležela, že к tomu také 

zavoláni býti mají... " 
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V čele s novým nejvyšším purkrabím Zdeňkem Lvem z Rožmitálu byl 

tento sbor zemských vládců nepřátelsky orientován nejen vůči 

královským městům, ale i proti jejich nejvlivnějšímu spojenci, 

Albrechtovi z Kolovrat"8. Také vstup Albrechta Rendla z Oušavy, 

věrného protiměstského agitátora mezi zemské správce, nevěstil pro 

stranu opačnou nic dobrého. Je nutné připomenout, že zemští správci 

byli v daleko bližším kontaktu s královským dvorem, kde mohli 

situaci v zemi ovlivňovat ve svůj prospěch. Kritika jejich protivníkům 

zněla králi jistě důvěryhodněji, když zaznívala z úst jeho zástupců 

v zemi, 

které fakticky potvrdili jeho vyslanci na Svatojakubském sněmu119. 

Nedalo se tedy předpokládat, že by se situace královských měst 

po létě 1508 nějak výrazně zlepšila. 

Poté, co král Vladislav po sedmi letech přijel v únoru 1509 

do Čech, dostala se během jeho pobytu otázka sjednocení Starého 

a Nového Města několikrát na program sněmovních jednání. 

Všechny stavy očekávaly, že král konečně vyřeší jejich vleklé spory. 

Snahy o spojení pražských měst a posílení jejich politického vlivu 

byly jejich neodmyslitelnou součástí. Vlnu nevole proti královským 

městům však rozvířil incident, který se odehrál 20. května 1509, 

na Malé Straně. V hádce mezi členy uherského králova doprovodu 

a několika hradními služebníky byl jeden znich zabit. 

Již dříve trvající napětí mezi Pražany a Uhry, kteří prý i přes 

několikeré stížnosti pražských konšelů ke králi neustále uráželi 

Malostranské, že jsou kacíři a celkově se к nim chovali velmi 

118 Tomek 10, str. 242 
119 Tomek 10, str. 248, král požádal ještě jednou bývalého biskupa Varadinského a nyní 

řeholníka Jana Filipce a vedle něho biskupa Olomouckého Stanislav za své plnomocníky a 

komisaře. " 
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120 ' ' 

pohrdavě , tímto činem propuklo v otevřené násilné vystoupení 

Pražanů spojené s drancováním uherského majetku, jemuž padlo 

za oběť celkem šestnáct Uhrů. I přesto, že hned druhý den dorazila 

na hrad skupina pražských konšelů s omluvou a ujištěním, že věc 

okamžitě vyšetří a viníky tvrdě potrestá, rozhodl král všechny 

provinilce pohnat před vlasmi soud. Následovalo několik dní zatýkání, 

vyslýchání, mučení a poprav, které mělo jistě rovněž manifestovat 

měšťanům, kdo je jejich pánem a kdo rozhoduje o jejich osudu121. 

Do událostí těsně po perzekuci viníků útoku na uherský 

doprovod opět vstupují hlavní odpůrci sjednocení pražských měst 

v čele se Zikmundem Hůlkou a Valentou Růženým. Společně 

s dalšími novoměstskými měšťany se 30. června vydali na Hrad 

a prosili o slyšení u krále. Když je Vladislav přijal, vznesli mnoho 

výtek na své sousedy. Stěžovali si hlavně na to, že se Staroměstští 

s Novoměstskými stále snaží dohodnout o spojení obou měst, 

i proti královu přání, aby o to neusilovali. Tento dobře načasovaný 

a panskými spojenci jistě podporovaný čin dal korunu všemu 

předešlému dění v pražských městech. Vladislav reagoval překvapivě 

rázně. „Král kázal jim vystaupiti, a nález učinil, aby potom nikdy 

nebyla ta jednota, a jestližeby kdy král potomní k tomu svolil, aby to 

bylo v nic obráceno; a ten nález má ve desky vložen a vepsán býti, 

a potom z desk zemských v knihy městské. "122 Vladislav navíc zakázal 

svolávání velké obce, kromě nutných případů. Tento zákaz, vydaný 

Pražanům, prakticky stavěl všechny budoucí snahy o sjednocení 
120 SLP (LMO), str. 312 (813), násilí činili, na kostely naše české stříleli, nás kacéřovali 

a jiné mnohé příkoří činili a jiné mnohé příkoří, tak dlouho až se toto stalo. "; SLK, str. 

342, „ ... v neděli, kdež kněz v kostele kázal, Uhři se porubali, a tijsú byli do šatlavy sazeni, 

neb byli i do kostela stříleli... " 
121 Prokeš 1948, str. 693-694 
122 SLP (LM), str. 313 (815) 
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předem mimo zákon. Zároveň legalizoval všechny zásahy proti těmto 

snahám. Jeho vydání lze tedy hodnotit jako výrazný úspěch skupiny 

pánů a rytířů postavených nepřátelsky vůči snahám měšťanů o jejich 

samostatnost. 

Svůj protiměstský postoj král ještě podpořil výrokem, 

kterým zprošťoval viny nejen Jiřího Kopidlanského, ale i jeho 

pomocníky, mezi něž patřili i vysoce postavení zemští správci121. 

V Praze zatím pokračovaly vlny zatýkání a věznění údajných 

zločinců, mezi nimiž se ocitl i budoucí přední exponent městského 

stavu, nový staroměstský konšel Jan Hlavsa. Stoupající tlak 

na pražská města nakonec vedl ke snaze čerstvě dosazených 

novoměstských konšelů usmířit se se Staroměstskými. 8. listopadu 

1509 se obce obou měst sešly v Karlově koleji a dohodly se 

na vzájemné podpoře. Kromě hlavního mluvčího, administrátora 

Pavla ze Žatce, se mezi řečníky objevují i přední zastánci spojení 

Starého a Nového města, staroměstský kancléř Jan Pašek zVratu 

a novoměstský nejvyšší písař Matouš. Je zajímavé, že všichni 

protagonisté setkání respektují králův zákaz a nezmiňují jakkoliv 

potřebu spojení měst. Potřeba spojenectví je podávána v rovině 

přátelství a svornosti Pražanů124. 

Po Vladislavově odjezdu ze země se výstupy proti královským 

městům stupňují. Během let 1510 až 1513 je situace mezi 

znesvářenými stranami velmi napjatá. Počátkem roku 1510 královská 

123 Tomek 10, Str. 254, „...zmučen vyznal na více osob stavu panského i rytířského co na 
pomocníky Kopidlanského,... By! i Rendl mezi nimi... " 
124 SLP (LM), str. 320 (830), „ Tehdy Matouš písař novoměstský mluvil ...jsau na tom, aby 

tak učinili, aby staroměstští páni měli se к nim jako к svým přátelům, a bez nich nic aby 

nečinili, ani co před nimi tajili, než společně se radili, sobě v jakýchkoli potřebách 

pomáhali, a zase my chceme tak se míti... Jan Pašek mluvil zase od pánů staroměstských, že 

toto přátelské míření na prosto ať trvá mezi námi na budaucí časy... " 
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města přišla o svého nejbližšího spojence. V květnu zemřel nejvyšší 

kancléř Albrecht z Kolovrat a jeho úřad převzal protivník městského 

stavu Ladislav ze Šternberka. V té době již neplatil zápis měst 

a některých příslušníků vyšších stavů o spojenectví z roku 1507. 

Stejně jako zápis pánů a rytířů proti městům a znovu uzavřený 

obranný svaz královských měst, byl zrušen již roku 1508 královskými 

vyslanci na Svatojakubském sněmu. V osobě Albrechta z Kolovrat 

však měšťané stále nalézali spojence a přímluvce u královského 

dvora125. 

Oproti všem sněmovním usnesením o stíhání zemských škůdců 

jsou i nadále silnice plné odpovědníků a loupeživých band, jejichž 

oběťmi se měšťané stávají. I nadále jsou tito loupežníci podporováni 

vysoce postavenými šlechtici, kteří jim na svých panstvích poskytují 

azyl a kryjí je126. 

Korunu všemu nasadil zemský sněm v dubnu a květnu 1512. 

Oba vyšší stavy na něm rokovaly bez přizvání zástupců měst, 

i když projednávaly záležitosti měst se týkající. Navíc chtěli páni 

a rytíři bez souhlasu měst vnést výsledky sněmovního jednání 

do zemských desek. Města to chápala jako opětné popření třetího 

hlasu na sněmech, uznaného jim před čtyřmi roky na Svatojakubském 

sněmu. Reagovala tedy odporem. Prostřednictvím svého mluvčího 

Zikmunda Vaníčkovic, tehdejšího pražského perkmistra hor viničních, 

rázně odmítli řídit se sněmovním usnesením, jestliže se к němu 

nemohli vyjádřit127. Osoba Zigy Vaníčkovic zřejmě nebyla zvolena 

náhodou. Perkmistr hor viničních byl úředníkem, který se staral 

o vinice všech Pražanů bez ohledu, z jakého byli města. Ačkoliv byl 

125 Tomek 10, str. 297 
126 Tomek 10, str. 299, „Mezi nařčenými... i hofrychtéř tehdejší Jan Vražda z Kunvaldu." 
127 Prokeš 1948, str. 696 
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staroměstským měšťanem, zastával funkci, která reprezentovala 

všechna pražská města najednou12X. V této době vstupuje řezník Ziga 

do dobových pramenů, v nichž se bude objevovat po boku svého 

švagra Jana Paška z Vratu a jeho kolegů jako jeden ze spoluzastánců 

městských práv a spojení Starého a Nového Města. 

Na rozhodnutí měst neřídit se sněmovním usnesením reagovaly 

oba vyšší stavy prostřednictvím Albrechta Rendla z Oušavy. Jako člen 

královské rady Albrecht pohnal královská města к zemskému soudu 

za přestupky proti králi a celé zemi pod obrovskou pokutou 200 000 

kop grošů. Pod pokutou dalších 100 000 kop grošů byl ke stejném 

soudu, za stejné přestupky, pohnán sám Ziga Vaníčkovic. 

Města se svorně dohodla na nerespektování těchto půhonů. 

Až do roku 1513 se bezvýchodnou situaci snaží vyřešit poselstva 

vyslaná do Budína na obhajobu městských práv, 

která však nezaznamenávaj! žádný úspěch. Na královském dvoře 

v té době převládají protiměstské nálady, ovlivněné hlavně osobní 

intervencí předních odpůrců měst a představiteli zemských správců 

včele se Zdeňkem Lvem z Rožmitálu a Albrechtem Rendlem 

z Oušavy129. 

Královská města stála tehdy pevně za svým jednáním. 

Obce Starého i Nového Města si několikrát slíbily být při sobě 

a podporovat své konšely ve snaze prosadit svá práva a svobody 

za jakoukoliv cenu. V pražských městech tehdy nebylo místo 

pro opozici, která by se snažila bojkotovat svornost měšťanů. 

Vyšší stavy se několika zásahy snažily přimět některé z Pražanů 

128 Pešek 1984, str. 188, „Tak úřad perkmistra hor viničných ovládalo Staré Město, ač 

perkmistr spravoval prakticky všechny vinice v okolí Prahy bez ohledu na příslušnost 

majitele. 
129 Tomek 10, str. 312-313 
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ke spolupráci. Jejich snahy však vyšly naprázdno a vždy byly 

zastíněny opakujícími se dohodami mezi měšťany, v nichž si 

navzájem slibovali věrnost a zavazovali se vypovídat z měst všechny 

své sousedy, kteří by chtěli pomáhat jejich nepřátelům. Vrcholem 

spojeneckého postupu měst bylo ustanovení osmadvacetičlenného 

výboru na obhajobu městských práv na sjezdu královských měst 

19. května 1513. Výbor byl složen z konšelů královských měst. 

Hlavními zástupci vněm byli staroměstský konšel Jan Hlavsa 

a perkmistr Ziga Vaníčkovic. Třináct pražských konšelů a patnáct 

z ostatních královských měst mělo stát v čele nového seskupení, 

jež mělo bojovat za zachování svých práv. Města tehdy proklamovala, 

že se rozhodla „k hájení práv a svobod stavu městského prostředky 
r <<130 

buď mírnými buď i násilnými" 

Spojená královská města nezůstala ve svých snahách dlouho 

osamocena. Předním představitelům pražských měst se ve stejné době 

podařilo dohodnout oboustranně výhodné spojenectví, které změnilo 

další vývoj stavovského konfliktu. Zcela zásadní význam pak toto 

spojenectví mělo pro vývoj postoje krále Vladislava ke královským 

městům. Ještě před zřízením osmadvacetičlenného výboru, zřejmě od 

prosince 1512, zahájili někteří staroměstští konšelé vedení Janem 

Hlavsou vyjednávání s Bartolomějem, knížetem Můnsterberským. 

V osobě knížete Bartoloměje, vnuka krále Jiřího z Poděbrad, našli 

měšťané především vhodného prostředníka pro vyjednávání 

s Vladislavem. Jeho zásluhou se brzy podařilo urovnat špatné vztahy 

mezi králem a městským stavem. Dlouholetému členu královského 

dvora, knížeti Můnsterberskému, šlo údajně „o obnovu klidu 

a pořádku v rozvrácených poměrech českých, jakož i povznesení 

130 Tomek 10, str. 323 
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královské moci proti zvlčilé oligarchii panské a návrat к tradicím 

krále Jiřího z Poděbrad, kdy mocný král byl ochráncem měst proti 
O ťílll I V • 

vyšším stavům " Ve skutečnosti se jednalo o oboustranně výhodné 

spojenectví, z něhož oběma stranám plynul užitek. Královská města 

potřebovala svého zastánce u krále, který by jim nahradil již tři roky 

mrtvého Albrechta z Kolovrat. Bartoloměj Můnsterberský, jenž byl již 

od svého mládí ve službách na budínském dvoře a patřil mezi královy 

oblíbence, se stal vhodným kandidátem. Kníže se navíc od roku 1511 

nacházel ve sporu s měšťany ze slezské Vratislavi, kteří mu odmítli 

platit pokutu darovanou mu králem. Vratislavští později zákeřně 

zavraždili jednoho z Bartolomějových služebníků. Vleklý spor, 

jenž se nedařilo vyřešit soudní cestou, nakonec knížete dovedl k tomu, 

že poslal Vratislavanům odpovědný list a začal se jim mstít. 

V prosinci 1512 na sněmu v Kladsku, kde se projednávala 

Vratislavská kauza, se s knížetem setkali i vyslanci královských 

městn2. V první polovině roku 1513 pražští vyjednavači uzavřeli 

s knížetem Bartolomějem dohodu o vzájemné podpoře, „ ...abyje řídil 

a zpravoval proti každému kdoby jich nenechal; a to má mezi nimi 

trvati za 10 let a za to mu se podvolili Pražané a jiná města dáti deset 

tisíc, každý rok po tisíci. A od toho času stával jest s nimi při sněm ich, 

i před králem jich věci řídil"m. Kníže se mimo jiné měl stát hlavou 

všeobecné vojenské hotovosti, kterou se města chystala vytvořit 

na obranu proti svým nepřátelům. 

Vyjednávání s knížetem z počátku probíhalo v tajnosti, 

jen mezi Bartolomějem a úzkou skupinou pražských měšťanů tak, 

aby o spojenectví nevěděla strana Zdeňka Lva z Rožmitálu. 

131 Prokeš 1948, str. 697 
132 Tomek 10, str. 325-326 
133 SLP (O), str. 343 (889) 
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Jan Hlavsa se svými kolegy chtěli vše předem připravit a výsledky 

jednání předložit pražským obcím, až bude vše dohodnuto. I přesto se 

nakonec zprávy o novém spojenectví Pražanů dostaly na veřejnost. 

Informace z úzkého kruhu konšelů vynesli údajně někteří měšťané, 

kteří byli informátory pana nejvyššího purkrabího. Nepřátelé měst 

začali ihned jednat. Především ze strachu, že spojení měst s knížetem 

povede к vojenskému výstupu, začali opevňovat Pražský hrad 

a zesilovat jeho posádku134. To brali obyvatelé všech tří pražských 

měst jako hrozbu pro ně samé. Začali se tedy také ozbrojovat. 

Do Prahy přicházeli i vesničané z měšťanských statků, aby pomohli 

při obraně, kdyby bylo některé z měst napadeno hradní posádkou135. 

Napětí hrozící výbuchem násilí trvalo v Praze po celé léto 1513. 

V té době se obě znesvářené strany nacházely na pokraji války136. 

Kníže Bartoloměj zatím jednal s několika příslušníky české 

šlechty a snažil se je přesvědčit, aby se přidali na jeho stranu, 

podporovali královská města a zároveň přispívali k boji proti 

zemským správcům, kteří nedbali o „obecné dobré" v zemi137. 

Také Pražané do všech stran Koruny České vyhlašovali, že městský 

stav odmítá násilné řešení sporů a usiluje o to, aby se poměry v zemi 

134 AČ 7, str. 15 (12), však o tom jest nejvíc slyšeti, že se na všecky strany lidé více к 

válce nežli ku pokoji strojí, i moji nynější sousedé; kdežto já také z příčin slušných píši do 

všech krajů, aby vojensky hned na hotově byli pro všelikterů potřebu... " 
135 Tomek 10, str. 331 ,„ ... každý hospodář sám druhý měl býti ve zbroji... ; také několik set 

sedláků jest povoláno do Prahy na pomoc z venkovských statků obcí. " 
136 Macek 1998, str. 351, „...obecně se má za to, že rok 1513 bude rokem vážných 

rozhodnutí, ne-li občanské války. " 
137 Tomek 10, str. 297, „...byli to poměr povážlivý, když tytéž osoby měli býti věřiteli 

koruny a zámveň správci korunního jmění. " 
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vrátily do stavu před rokem 1500. Vyjadřovali důvěru v krále jako 

„záruku pevnosti zemského řádu i svobod"u8. 

Královská města v té době zaznamenávala největší úspěchy 

od začátku vleklého sporu zemských stavů. Je zajímavé, 

že se v té době mezi Pražany neobjevují návrhy na spojení Starého 

a Nového Města. Obě města se v těchto letech pevně přimkla к sobě 

a podporovala se ve všem svém snažení. Nejhorlivější odpůrce 

sjednocení Zikmund Hůlka spolu se svými kumpány byl v té době 

prohlášen za zrádce. Když se odmítli dostavit к výslechu, byli z města 

vypovězeni139. Měšťané demonstrovali svou sílu a odhodlanost natolik 

sebevědomě140, že i Zdeněk Lev z Rožmitálu se bál jezdit na Hrad 

skrz města a objížděl Prahu přes Letnou, když chtěl do svého úřadu141. 

Možná právě proto nebylo téma spojení pražských měst v roce 1513 

aktuální. Buď se zastánci spojení zdráhali v té době přednést návrh, 

aby nebyli nařčeni, že chtějí sami těžit z čerstvých úspěchů městského 

spolku, nebo v té době měšťané nepovažovali sjednocení za potřebné. 

I když spojení nabízelo oběma městům i jiné výhody než politický 

vzestup - již dříve byla zmíněna hospodářská, administrativní i právní 

pozitiva142 - nebyly zřejmě tyto otázky v době politického napětí 

pro měšťany zajímavé. 

138 Macek 1998, str. 354 
139 SLP (LMO), str. 347 (895), „.../' byli sau na hradě Pražském, a nesměli v Praze býti, ač 

sau gleit měli od krále. " 
140 Tomas 1984, str. 123, „ V této souvislosti je zajímavé, že Staré letopisy české právě mezi 

lety 1509 až 1518 zaznamenávají velký růst dělostřelecké výzbroje Pražských měst i jiných 

měst a řadu zkoušek pražského dělostřelectva. " 
141 Macek 1998, str. 355, „ Nepochybuji, že se obdobně musili pražským městům vyhýbat i 

další páni a rytíři, odpůrci městského svazu. " 
142 Janáček 1964, str. 246, v nových snahách o jednotit obou měst se projevovaly 

hospodářské ohledy. Zájem řemeslnictva o uskutečnění spojení Starého a Nového Města 
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Jaké obavy vzbuzovala mezi pány a rytíři městská hotovost, 

se ukázalo i v srpnu 1513. Oba vyšší stavy tehdy rokovaly v Kolíně. 

Královská města, páni a rytíři s nimi spříznění měli sněm v Praze. 

Na obou místech se řešil nedávný vpád slezských oddílů do země, 

které oblehly hrad Skály. Skrýval se zde tehdy slezský odpovědník 

Zikmund Kaufunk. Skály patřily knížeti Bartoloměji. Podle jeho 

dohod s královskými městy mělo jejich vojsko vyrazit na pomoc 

ohroženému Bartolomějovu majetku. Situace se zatím řešila snahou 

dohodnout se. Stačila však pouhá mylná informace o tom, že vojsko 

měšťanů se z Prahy vydalo do pole, která v Kolíně způsobila paniku. 

Účastníci kolínského sněmu se ze strachu před nepřátelským vojskem 

rozprchli, „ někteří prý ani za stravu v hospodách nezaplativše "l4\ 

S pomocí knížete Bartoloměje se sice podařilo městům naklonit 

královu přízeň. Stále však bylo nutné počítat s panskou opozicí, 

která se všemi možnými způsoby snažila postup měšťanů překazit. 

Do tábora spojenců městského svazu v té době přešel i Albrecht Rendl 

z Oušavy. Vlivem nedávné rozepře se zemskými správci, poté, 

co byl zbaven úřadu zemského písaře, rozhodl se Albrecht hledat 

uplatnění jmde. Při vyjednáváních na královském dvoře se pak stal 

užitečným spojencem knížete Bartoloměje a městských vyslanců. 

Také jeho přičiněním nakonec král vydal privilegia pro královská 

města, v nichž sliboval vzít je a jejich spojence pod svou ochranu, 

jestliže zruší zápisy mezi sebou a knížetem Můnsterberským 

a písemně slíbí věrnost královské komoře144. 

pak byl do značné míry ovlivněn i obtížemi, s nimiž se řemeslníci potkávali takřka na 

každém kroku. " 
143 Tomek 10, str. 333 
144 Tomek 10, str. 354 když se města pwpustí ze zápisu mezi sebou a slíbí jen jím 

jakožto králem svým co komora jeho se spravovati, vezme je pod zvláštní svou obranu při 
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Královská města byla králi také silnou oporou v jeho snaze 

vymazat ze zemských desek usnesení Svatojakubského sněmu z roku 

1508. Články silně omezující Vladislavovy pravomoci v zemi 

ustanovovaly, že „za nepřítomnosti krále Vladislava v zemi po čas 

jeho života neměla se změna ve správě zemské státi jinak, 

než v dorozumění mezi králem a sněmem obecným, a když by úřad 

zemský některý aneb jiné místo na soudě zemském bylo uprázdněno, 

mělo nově osazeno býti s rozvážením druhých úředníků a soudců 

zemských "14\ Úzká skupina pánů a rytířů, kteří působili na zemském 

soudě, rozhodovala o tom, kdo bude v zemské vládě. Zemští správci 

tak měli zajištěno, že se nanejvyšších vládních postech neobjeví 

někdo, kdo by jednal proti jejich záměrům. Trnem v oku královské 

komoře byl i fakt, že zemští správci byli zároveň královými věřiteli. 

Bylo tedy jen na jejich libovůli, jak budou na královských statcích 

hospodařit a co nejvýhodněji pro ně samé zajišťovat splácení 

králových dluhů. Postupem času se proti nehospodárnému jednání 

Zdeňka Lva z Rožmitálu a jeho stoupenců ozývali pragmatičtěji 

uvažující členové zemského zastupitelství. Pan Vilém z Pernštejna, 

nejbohatší český šlechtic, odmítl podílet se na splácení královských 

dluhů, dokud nebude vyřešena choulostivá otázka využívání 

králových zástav v rukou Zdeňka Lva a jemu podobných. 

Otevřeně to prohlásil i v dopise, který roku 1516 zaslal účastníkům 

sněmu v Benešově146. 

jich svobodách, právích a spravedlnostech jim listy svými stvrzených, jak je předkové jeho 

při nich opatrovali. " 
145 Tomek 10, str. 360; AČ 6, str. 389 (93) 
146 AČ 16, str. 66 (116), „Milí páni, když tyto věci na konci postaveny budou, předkem a 

napřed, beze všech ocasuov, aby to již země v moci měla, a ktož co užíval v těch časech, 

aby to ukázal počtem před zemí, ktož k tomu voleni budou: tehdy já, na čemž se kolivěk 

svolíte všickni, což se již pomoci dotýče na ty dluhy, mnou nemá nic sjíti, a vedle Vašich 
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Poté, co na zemském sněmu v lednu 1514 páni a rytíři odmítli 

Svatojakubské zápisy zrušit, postavila se královská města a jejich 

spojenci za Vladislava. Usnesli se, „neustáti ve svém předsevzetí, 

aby smlouva Svatojakubská a jiné zápisy moci královské škodlivé byly 

zrušeny, aby král byl uveden v předešlé užívání moci své,... z\>láště co 

se týkalo osazování úřadů zemských, i aby osvobozeny byly jeho 

důchody zapravením dluhů"14'. O svém prokrálovském postoji 

Pražané informovali i polského krále, Vladislavova bratra Zikmunda. 

Snahu získat si sympatie, a tím i podporu ve svém boji, tak rozšířili 

i za hranice Čech. Zdeněk Lev z Rožmitálu se také snažil zajistit 

si podporu к svému jednání v zahraničí. Obrátil se na císaře 

Maxmiliána, jehož sympatie si získal také příslibem podpory při jeho 

snaze oženit svého vnuka s Vladislavovou dcerou Annou, a tím otevřít 

Habsburkům cestu к uherskému a českému trůnu148. 

Královská města se rovněž rozhodla svůj přátelský postoj 

ke králi demonstrovat konkrétním činem. V létě roku 1514, na popud 

Knížete Bartoloměje a Albrechta Rendla, který celou věc vyřizoval 

u budínského dvora, přislíbil městský svaz vojenskou pomoc 

v Uhrách proti tzv. Dóžovu povstání. Horlivé vystoupení městského 

vojska a jejich spojenců z řad šlechty bylo nakonec ukončeno králem 

osobně. Uherským magnátům na Vladislavově dvoře se nelíbil fakt, 

že by v jejich zemi operovalo velké vojsko ze zahraničí. 

Král tedy nakonec osobně, s vyjádřením vděku za poskytnutou 

Milostí chci všecko učiniti, co bych měl spravedlivě učiniti, jako jeden z obyvateluov 

královstvie tohoto, podle najbohatšího aneb najchudšího, podle statku svého. Než dokudž 

tyto věci na konci nebudou, račte mi věřili, že já se v nic nedám, v žádnu pomoc, to VMti 

oznamuji. " 
147 Tomek 10, str. 361 
148 Tomek 10, str. 362 
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pomoc, vojsko městského svazu odvolal149. Vojenské tažení měst 

navíc vyvolalo odpor zemských zástupců, kteří je chápali jako 

porušení zemských práv. Strana Zdeňka Lva z Rožmitálu se tak 

obávala městských vojsk, že připravovala jednání o zřízení vlasmi 

hotovosti, „ však ne к tažení do Uher, nýbrž к obraně, kdyby od měst 

a od knížete Bartoloměje pánům a rytířům hrozilo nějaké 

nebezpečenství"150. Páni a rytíři se všemožně snažili Bartoloměje 

pomluvit a prosadit do obecného povědomí myšlenku, 

že se kníže se svým vojskem chce zmocnit správy nad českými 

zeměmi1"1. Poté, co pominulo bezprostřední nebezpečí v Uhrách, 

odtáhl kníže Bartoloměj v září 1514 se svým vojskem od Budína, 

aniž by se zúčastnil jakéhokoliv vojenského střetnutí. 

Královská města v té době zaznamenávala ve svém politickém 

boji mnoho úspěchů. Nesmíme však vnímat tyto úspěchy jako 

vítězství měšťanů, které by bylo charakterizováno například 

legitimním potvrzením jejich práv a uznáním všech svobod, o něž je 

připravovala nepřátelská šlechta. V této době bylo možno za úspěch 

považovat fakt, že jejich protivníci nenalézali slyšení u krále a města 

mohla beztrestně vyhlašovat, že se odmítají podřizovat vůli zemských 

správců152 Na královském dvoře měli měšťané šikovného 

prostředníka v osobě Albrechta Rendla, který byl vždy připraven 

ujistit Vladislava o jejich loajálnosti ke dvoru. Proti přílišné 

149 Macek 1998, str. 356 
150 Tomek 10, str. 376 
151 Tomek 10, str. 393, „...potom dokonce rozšiřovali podezření, žeby se chtěl spolčiti se 

Zápolským, dopomoci jemu gubernátorství v Uhřích a sobě snad gubernátorství 

v Čechách. " 
152 Macek 1998, str. 358, „Města dál uznávala usnesení dílčích sněmů či spíše sjezdů pánů 

a rytířstva, jež se konaly mimo Prahu a musely se spokojit jen marnými výzvami, na něž 

měšťané nereagovali. " 
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oblíbenosti Rendlových rad protestoval i nejvyšší kancléř, 

Ladislav ze Šternberka, v jehož úřadu se králova rozhodnutí stávala 

normou153. Král sice nikdy přímo nevyslovil verdikt, jímž by uznal 

všechny městské požadavky, na druhou stranu v této věci nevydal 

žádné rozhodnutí, kterým by přímo podporoval jejich protivníky. 

Konečný verdikt v zásadních otázkách Vladislav znovu, jako již dříve, 

odkládal, v dílčích případech však vycházel městům vstříc. Takovým 

vstřícným gestem byla i změna některých zemských úřadů, kterou král 

provedl bez souhlasu zemských správců. Na počátku roku 1515 

jmenoval Vladislav novým podkomořím měst královských Albrechta 

Rendla z Oušavy a novým nejvyšším mincmistrem Viléma Kostku 

z Postupim, oba šlechtice z tábora městských spojenců. Zejména 

jmenování Rendla do podkomořského úřadu slibovalo měšťanům 

značné výhody, když pod tento úřad spadala bezprostředně správa 

královských měst154. Od osoby nového nejvyššího mincmistra pak 

král jistě očekával zlepšení poměrů ve správě svého majetku a lepší 

podmínky pro splácení královských dluhů. Také tato změna 

v zemských úřadech je přičítána vlivu knížete Bartoloměje a jeho 

snaze o prosazení většího vlivu krále v zemských záležitostech. 

Tento Bartolomějův diplomatický úspěch byl však jeho posledním 

činem, kterým se zavděčil městům. Náhlá smrt knížete 

1. dubna 1515 přerušila slibně se rozrůstající sérii úspěchů 

královských měst155. 

153 Tomek 10, str. 391, „ Nejvyšší kancléř. .. oznámil králi, že jak má poničeno od druhého 

panstva, nemíní nikdy býti pospolu v radách s Rendlem ani s Prockem sekretářem, а к čemu 

by oni radili a král к j ich radě přistoupil, toho že on v kanceláři pečetit i t nebude, než ať 

král užije svého sekretu, aby se tudy vědělo, že to úřadem kancléřovým nešlo. " 
154 Macek 1998, str. 41 
155 Tomek 10, str. 405 
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Knížete Bartoloměje u královského dvora nahradil jeho 

bratranec Karel Můnsterberský156. Od roku 1515 se stal 

Vladislavovým prostředníkem při vyjednávání s českými stavy. 

Také královská města od začátku brala knížete Karla jako dědice 

Bartolomějových záměrů. V říjnu 1515 sním podepsala podobnou 

smlouvu o spojenectví, v níž se kníže zavázal, „při králi i jinde, 

kdež by toho kázala potřeba, dobrého měst hleděti, města pak zase 

zavázala se jemu; a kdyby co na města nebo na kníže pro toto 

přátelství mezi nimi přišlo, slíbili se neopouštěli"15 . Pověst knížete 

Karla jako úplatného politika sice nebyla nijak valná, v náhlé potřebě 

zajistit si nového zastánce u královského dvora však města zřejmě 
• i ' 158 ' v v 

nenalézala jiného vhodného kandidáta . Kníže zřejmě s povděkem 

přijal poslední platbu svému zesnulému bratranci, kterou mu měšťané 

přiřkli jako jeho dědici, a příslib dalších platů, které mu města 

slibovala159. Celý zbytek roku 1515 a začátek 1516 se král snažil 

přimět stavy к placení berně na umoření královských dluhů, kterou již 

dříve zemský sněm odsouhlasilШ1. Páni a rytíři odmítali začít peníze 

vybírat, dokud se nevyřeší nedávný spor o dosazení nových zemských 

úředníků. Viléma Kostku z Postupim jako nejvyššího mincmistra byly 

vyšší stavy ochotny uznat. Odmítaly však výměnu Buriana Trčky 

z Lípy za Albrechta Rendla z Oušavy v pozici královského 

156 Rezek 1882, stí". 217, „...učinil 14. května 1515 smlouvu s bratrancem Bartolomějovým, 

knížetem Karlem Minsterberským, takovou, že měl mu dávati ročně tisíc kop českých a on 

byl povinen sloužiti za to králům Vladislavovi a Ludvíkovi jako přísežný rada. " 
157 Tomek 10, str. 413 
158 Macek 2001, str. 350, „Povaha (Karlova) slabá a obojetná se snadno nakloní tam, 

odkud zaznívá zvuk dukátů. " 
159 Tomek 10, str. 412 
160 Tomek 10, str. 373, V červenci 1514 všechny tři stavy berni schválili. Stavy však 

s jejím vybíráním otálely, dokud král nesplní jejich požadavky. 
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podkomořího. Na sněmu v únoru 1516 nebylo možné dohodnout se 

prakticky na ničem. Oba vyšší stavy trvaly na tom, že dokud nebude 

vyřešena záležitost Albrechta Rendla, odmítají jednat o čemkoliv 

jiném"'1. Když se knížeti Karlovi ve spolupráci s nejvyšším kancléřem 

Ladislavem ze Šternberka podařilo přesvědčit Albrechta Rendla, 

aby se, se souhlasem královských měst, vzdal svého úřadu, vypadalo 

to, že páni a rytíři ztratili poslední trumf a budou muset začít jednat 

o urovnání sporu s městským svazem. Vyšší stavy ale přednesly ještě 

jeden požadavek, jehož splněním podmiňovaly začátek jednání. 

Do královských měst, hlavně do Prahy, se měli vrátit všichni měšťané 

nařčení ze zrady, kteří byli nuceni ze strachu opustit své domovy. 

Tomu se ale královská města odmítala podvolit. Obavy měšťanů 

z toho, že by se v jejich řadách opět pohybovali spojenci jejich 

šlechtických protivníků, donášeli by svým patronům tajné informace 

a jinak by se snažili sabotovat jejich snahy o vyřešení sporů 

ve prospěch měst, byly příliš velké. Třetí stav tedy odmítl tento 

požadavek splnit a zemský sněm se opět, jako již několikrát předtím, 

rozešel bez jakéhokoliv dorozumění162. V situaci, kdy mezi oběma 

znesvářenými stranami panovalo stálé napětí, přišla do Čech zpráva 
163 

o smrti krále Vladislava . 

V prvních dnech poté, co se Pražané dozvěděli o úmrtí 

Vladislava, snažili se zajistit oporu v okamžiku, kdy hrozilo násilné 

vystoupení jejich nepřátel. Psali tedy dopisy do ostatních královských 

měst, aby se jejich spojenci zajistili dostatkem hotovosti. 
161 SLP (L), str. 394 (964), „...druhý tejden opět nic nedokonali; nebo ty dni nic jiného 

nejednali více páni a zemané, jako o auřadpodkomořský, aby Albrecht nebyl podkomořím; 

a na tom zůstali, že nic královského nechtí před sebe bráti, leč Burian Trčka bude 

podkomořím... " 
162 Tomek 10, str. 417 
163 Macek 2001, str. 220 
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Zároveň ujišťovali, prostřednictvím pana Petra Rožmberka, druhé dva 

stavy, že podnikají vše ve snaze zachovat v zemi mír164. Pořádek 

v zemi se nakonec podařilo udržet a všechny spory se alespoň 

prozatím řešily na zemských sněmech165. 

V průběhu roku 1516 se tlak pánů a rytířů na sněmech vůči 

městům stupňoval. Na pořad jednání se dostala otázka sporů o právo 

pivovárečné. Údajně osobním přičměnim Zdeňka Lva z Rožmitálu 

bylo rozhodnutí tohoto sporu odloženo do doby zletilosti krále 

Ludvíka, přestože původně měla být celá záležitost vyřešena ještě 

téhož roku. Neustálými průtahy přicházeli měšťané o zdroje příjmů 

z vaření piva vlivem konkurenčního podnikání šlechty. Není tedy 

divu, že proti tomuto odkladu královská města protestovala a odmítla 

jednat o schválení poručmcké vlády nového krále Ludvíka a o placení 

královských dluhů, dokud se nevyřeší otázka práva na vaření piva166. 

Druhé dva stavy na to reagovaly hrozbou vymazání loňských 

sněmovních usnesení o soudních půhonech167 ze zemských desek, 

pokud města nezačnou jednat. Ani před císařským poselstvem, které 

dorazilo do Čech v květnu 1516, aby vyjádřilo ochotu Maxmiliána 

164 Rezek 1882, str. 225, „ Zatím sjeli se někteří z předních úředníků země na Krumlově и 

pana z Rozenberka, odkudž po společném dohodnutí psáno Pražanům a přijímáno laskavě 

jich ujišťování o míru a pokoji v zemi... " 
165 SLP (L), str. 399 (969), „Po smrti toho krále dobrotivého jest se čemu diviti, že nebylo 

žádného pozdvižení z těch prvnějších roztržek a rozbrojův, kteříž byli mezi stavy ještě za 

jeho živobytí. " 
166 Tomek 10, str. 422 
167 Tomek 10, str. 407, „Stalťse, co se půhonů týkalo,... aby co se týkalo nemovitých statků, 

půhonů o svobodné statky zemské bez rozdílu osob slušely ksaudům zemským, o domv a 

jiné majetky městské к saudům městským; co se pak týkalo věcí jiných, buď práva 

soukromého nebo trestního, zachována zásada, aby měšťan jak od měšťana tak od pána 

neb rytíře poháněn byl к saudu městskému, pán aned rytíř jak od osob svého stavu tak od 

měšťana к saudu zemskému. " 
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Habsburského ujmout se poručmctví mladého Ludvíka, neustaly 

třenice obou znesvářených stran. Naopak měšťané na hrozby 

vymazání článků z desek zemských odpověděli rozhodnutím 

nedodržovat starší smlouvy o navracení čeledi zběhlé ze šlechtických 

statků do měst. V situaci, kdy ani v jednom z nepřátelských táborů 

nebyla ochota к jakýmkoliv ústupkům, došlo k tomu, že obě strany 

své hrozby vyplnily. Do měst v té době začali přicházet poddaní 

z okolních panství, kteří odmítali být ve službě u svých šlechtických 
/ o 168 

panu 

Celé toto období až do uzavření Svatováclavské smlouvy 

je charakterizováno tvrdou neústupností obou stran. Páni a rytíři 

konají vlasmi sněmy bez přizvání měst. Na sněmu v Benešově 

v červenci 1516 dokonce samostatně uznali poručnickou vládu 

mladého Ludvíka Jagelonského v čele s císařem Maxmiliánem 

a polským králem Zikmundem169. V dopisech vyjadřujících oběma 

cizím panovníkům podporu ve správě země neopomenuli vznést 

žalobu na údajné hlavní viníky nepokojů v zemi - královská města170. 

Královská města také jednají separátně. Na obou stranách se opět 

shání hotovost, aby bylo v případě nebezpečí připraveno vojsko, 

které by mohlo silou hájit zájmy toho či onoho protivného tábora171. 

Pražané v čele městského svazu umně získávají stále více 

sympatizantů z řad obou vyšších stavů172. Ve své snaze najít spojence 

168 Tomek 10, str. 427, „Města na svém sjezdu uzavřela veřejně ohlásili zabezpečení jich, 

že pánům svým vydáni nebudou, i kdyby se mezi stavy nějaké srovnání stalo. " 
169 SLP (L), str. 402 (978) 
170 Tomek 10, str. 425 
171 Tomek 10, str. 424, „... všecka měla býti vojensky pohotově, aby po druhém obeslání 

mohla vytáhnautí do pole. " 
172 Macek 1998, str. 362, Dařilo se jim to jen zčásti dík rytíři Albrechtu Rendlovi, který 

vedl mezi nižší šlechtou stoupence městského svazu. " 
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se města obracejí i do společnosti nestavovských obyvatel země, mezi 

venkovský lid173. Už samotné hájení poddaných uchylujících se 

do městských hradeb mohlo měšťanům zajistit podporu prostých 

obyvatel venkova. Na spojenectví některých šlechticů s městy reagují 

páni a rytíři obnovením dřívějšího usnesení o zbavení stavovských 

svobod všech případných městských sympatizantů174. 

Všechna usnesení zemských sněmů, sjezdů královských měst, 

všechna nařčení a hrozby obou stran vycházejí ve výsledku 

na prázdno. Tím, co vyhlašuje jedna strana, neřídí se ta druhá, 

a naopak. Při sebemenší snaze o dohodu, která by při jednáních situaci 

někam posunula, věc vždy naráží na neochotu к jakýmkoliv ústupkům 

na obou stranách. Celý spor tedy končí na mrtvém bodě s téměř 

nulovou šancí na jakýkoliv výsledek. Není divu, že již delší dobu před 

rokem 1517 se z řad pánů i rytířů ozývají hlasy požadující změnu 

způsobu vedení sporu vedoucí к rychlému vyřešení bezvýchodné 

situace. Není to již jen Vilém z Pernštejna, jenž se většinou přikláněl 

к smírčí variantě jednání. Přidávají se к němu stále více i ostatní 

vysoce postavení šlechtici, kterým je navíc nesympatická zarputilost 

a samolibost Zdeňka Lva z Rožmitálu175. 

Pověstnou poslední kapkou v napjatém období léta 1517 byl 

osobní majetkový spor dvou šlechticů, který se vyvinul 

v celozemskou záležitost, v níž proti sobě opět stanuly obě znesvářené 

strany. Královská města na jedné straně hájila zájmy Hynka Bočka 

z Kunštátu. V protivném táboře jako obhájci Buriana Trčky z Lípy 

stanuli tradiční městští odpůrci v čele se Zdeňkem Lvem 

'"Macek 1998, str. 364 
174 Tomek 10, str. 425 
175 Macek 1998, str. 364, S městy šel už zcela otevřeně pan Kostka z Postupic i pan Slavata 

zChlumu... Od pana Lva se počal odvracet např. iJanz Vartemberka..." 
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176 z Rožmitálu . Rytíř Burian Trčka odmítl zaplatit Hynkovi Bočkovi 

dlužnou částku za panství Polnou, které zdědil po svém bratru, jenž je 

koupil právě od Hynka Bočka. Poté, co neuspokojený věřitel nenašel 

zastání u sněmu, rozhodl se panu Trčkovi odpovědět a vyhlásit 
177 

mu veřejně nepřátelství . Toho využil Zdeněk Lev z Rožmitálu, 

který Hynka Bočka, spojence královských měst, vyhlásil za zemského 

škůdce a svolal proti němu zemskou hotovost. Už na počátku měl 

tento akt hlavně demonstrativní charakter a měl ukázat především 

městům a jejich spojencům vojenskou připravenost vyšších stavů. 

Měšťané, kteří byli také osloveni, aby se v určený čas shromáždili 

mezi Kolínem a Kutnou Horou poblíž Kačmy, však začali svolávat 

vlasmi hotovost, jež by táhla na pomoc panu Hynkovi178. 

Zatímco v městských řadách se hotovost scházela ochotně, 

panu Zdeňkovi jeho plán na demonstraci síly příliš nevyšel. 

Naopak - celá akce se nakonec proměnila v ukázku vojenské 

připravenosti a odhodlanosti královských měst. Zdeněk Lev musel 

nakonec nařízení hotovosti odvolat179. Spor obou rytířů nakonec 

rozřešil až uherský posel Ondřej Trepka, který mezi nimi 

zprostředkoval smírné jednání, na kterém se Burian Trčka uvolil 

Hynkovi Bočkovi dlužnou částku zaplatit180. 

Tento původně nevýznamný spor ukázal českým stavům, 

jak daleko jsou jejich protivníci ochotni zajít. Královská města bez 

okolků ignorovala svolání zemské hotovosti a organizovala vlastní 

176 Prokeš 1948, str. 702 
177 Tomek 10, str. 436 
178 Macek 1998, str. 364 
179 Tomek 10, str. 437, „...zdá se, že se od druhých měst potkali v tom s větší horlivostí než 

nejvyšší purkrabí od při pánech a rytířích, kteří jak se zdá předsevzetí jeho mnoho 

neschvalovali. " 
180 Tomek 10, str. 438 
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vojenskou výpravu. Oproti pánům a rytířům byla schopna rychle 

postavit do pole vojsko, které bylo jejich protivníkům reálnou 

hrozbou. Navíc liknavost, s níž se scházela hotovost druhých dvou 

stavů, dávala tušit, jak by se asi situace vyvíjela, došlo-li by skutečně 

k násilnému střetu. Měšťané dávali jasně najevo, že nehodlají 

podlehnout tlaku vyšších stavů. V řadách panstva a rytířstva nyní 

definitivně převládla snaha uzavřít se svými rivaly dohodu, 

která by vyvedla zemi z vleklých vnitřních zápasů, jež ve svých 

důsledcích škodily všem stranám. 

Ochota к jednání byla v září 1517 zřejmě na obou stranách 

markantní. Již starý letopisec si všímá podoby sněmu všech tří stavů, 

o kterém píše: „... páni rokovali, oč sou předešlá léta se smluviti 

nemohli, bez všelikých rad jiných z cizích zemí, než aby sami rokovali; 

a jakžto jednoho jsouce jazyka a jednoho království...181" 

Zatímco v předešlých letech nebylo možné ani zasednout к jednání 

bez toho, aby je zprostředkoval někdo z královských nebo císařských 

poslů, nyní se obě strany ochotně scházejí, aby samy mezi sebou 

vyřešily dávné spory. Hlavní zásluhu na smíru, který stavy 

na Svatováclavském sněmu, zahájeném 29. září182 uzavřely, 

měl údajně pan Vilém zPernštějna. Přesto, že byl jedním 

z nejvlivnějších mužů v zemi, nemohl být Vilém jediným, kdo se 

stavěl vstřícně к potřebě dohody mezi oběma stranami. Jak víme, již 

dříve se mnoho bývalých protivníků měst přidalo na jejich stranu. 

Jejich hlavním cílem však nebylo hájení městských zájmů, nýbrž 

snaha o znovunastolení pořádku v zemi a o potlačení přílišného vlivu 

181 SLP (KLO), str. 410 (1003) 
182 Francek 2006, str. 85, „ Toto usnesení, známé jako Svatováclavská smlouva, bylo všemi 

stavy přijato a 24. října 1517 vloženo zemských desk takže se stalo zákonem. " 
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' 183 Zdeňka Lva z Rožmitálu . Jediné možné východisko viděli přitom 

v dohodě s královskými městy, v ukončení nepřátelství, jež bylo 

hlavním politickým tématem té doby v Čechách. 

Nebudeme se zabývat úvahami o tom, zda byla Svatováclavská 

smlouva pro města výhrou, prohrou či kompromisem. Jisté je, 

že potvrdila mnohá starší usnesení zemského sněmu, které byly 

v průběhu vleklých stavovských sporů vkládány do zemských desek 

a často také znovu vymazávány nebo nerespektovány. 

Tím, že se města se svými protivníky zavázala respektovat tuto 

smlouvu, a tím, že ji alespoň v prvních letech po uzavření skutečně 

respektovala'84, byl položen základ к uvolnění atmosféry ve všech 

stavovských vrstvách. S polevujícím napětím slábla i ostražitost 

bývalých nepřátel, kteří dříve bedlivě sledovali skutky pražských 

konšelů a hbitě je předávali s notně protizemským přibarvením svým 

patronům nebo přímo ke královskému dvoru. V této době se 

staroměstští radní znovu pokusili představit před obcemi Starého 

a Nového Města plán na spojení obou měst v jedno, disponující 
185 

jednou organizační strukturou . 

Aktuální situace jim nahrávala. Pražané mohli počítat s alespoň 

neutrálním postavením některých svých dřívějších odpůrců, kteří se 

ale bezprostředně před uzavřením Svatováclavské smlouvy přidali 

na stranu šlechty, ochotné dohodnout se s městy. Tito páni a rytíři se 

v době, kdy bylo smlouvou zmírněno napětí mezi stavy, věnovali 

svým záležitostem, ať už správním nebo služebním. Královská města 
183 SLP (L), str. 410 (1001) , „ Lstivý člověk, mluvil pěkně, že stojí o zemské dobré a o ně 

pečuje, však к svému užitku a ne králi; maje lid ochraňovali, chtělli by kto křivdu činiti, a 

on pak sám je sužuje. " 
184 Macek 1998, str. 368, „ V celku lze říci, že až do roku 1526 svatováclavská smlouva 

zůstávala základnou spolužití stavovské obce a že i král dohodu respektoval. " 
185 Tomek 10, str. 449 
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navíc projevila svou loajalitu к rytířskému stavu tím, že byla ochotna 

podpořit znovupřijetí Buriana Trčky z Lípy do úřadu nej vyššího 

podkomořího na místo nedávno odvolaného Albrechta Rendla. 

Měšťané se tehdy byli ochotni vzdát jednoho ze svých vlivných 

spojenců za příslib úřadu hofrychtéře, který měly napříště zastávat 

osoby z měšťanského stavu186. 

Vlivem opadajícího zájmu bývalých nepřátel o dění 

za městskými hradbami se podstatně zúžil, ne-li zcela vymizel, 

okruh měšťanů, kteří za úplatu vynášeli tajné informace zjednání 

pražských rad. Většina bývalých nejaktivnějších kolaborantů byla 

v roce 1518 již po smrti. Mnoho jiných jistě odradily časté popravy 

zrádců, které provázely život Pražanů v minulých letech. 

Do jejich povědomí asi nejvíce zasáhla poprava dvou informátorů 

Zdeňka Lva z Rožmitálu, Viléma z Troskovic a Havla od Pěti korun 

v roce 1514, kteří vynášeli ze staroměstské rady informace187 

Mezi nimi předali panu Rožmitálovi i dopis, v němž Pražané žádali 

polského krále Zikmunda o podporu na budínském dvoře188. 

V pražských městech chyběli bývalí aktivní buřiči, kteří využívali 

nespokojenosti v řadách některých měšťanů a jejich strachu ze ztráty 

dosavadních jistot. Nebyl tu nikdo, kdo by nahradil bývalé mluvčí 

novoměstských řezníků, koželuhů, dřevařů a karlovských obyvatel, 

Zikmunda Hůlku, popraveného v únoru 1515, a Valentu Růženého. 

Bez svých vůdců se tito obyvatelé stáhli do pozadí a při snaze prosadit 

spojení v létě 1518 se už jejich opoziční snahy neobjevují. 

186 Tomek 10, str. 448 
187 AČ 7, str. 85 (88), Zdeněk Lev z Rožmitálu vyjadřuje lítost nad popravou obou 

kolaborantů: „ Vilémka a Havla již jsú Pražané stínati dali: pak krev nevinná к pánu Bohu 

na pomstu volá... " 
188 Čomej 1989, str. 263 
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V první polovině roku 1518 Prahu neohrožoval žádný 

významný odpovědník, jehož činy by rozvracely myšlení Pražanů 

a napomáhaly к vzrůstu nevraživosti mezi sousedy. Připomeňme si, 

jak v době vleklé kauzy odpovědnictví Jiříka Kopidlanského odpůrci 

pražského sjednocení dávali Staroměstským za vinu škody, které se 

svou loupeživou bandou způsobil na novoměstských statcích 
' 189 

a obyvatelích 

Již v květnu 1517 byl na Jičínsku zajat poslední z velkých 

škůdců Pražanů, Jindřich Bohnický z Bohnic. Svůj převoz do Prahy 

к soudu nakonec nepřežil. Jeho pohůnek mu usekl hlavu ještě před 

tím, než mohl cokoliv vyzradit na své vlivné ochránce190. Pražská 

města tedy neměla žádného přímého nepřítele, jehož zvůli by byla 

nucena čelit. 

Rovněž i situace na nejvyšší úrovni u královského dvora 

nahrávala Pražanům. Čerstvě ustanovení poručníci mladého krále 

Ludvíka se zatím nezačali plně věnovat správě rozsáhlých 

Jagelonských panství191. Navíc někteří z nich, jako největší městský 

odpůrce Zdeněk Lev z Rožmitálu, byli nuceni čelit stále většímu tlaku 

na svou osobu v souvislosti s nahromaděním jejich vlivu a bohatství 
192 

na úkor královské pokladny . 

Uzavření Svatováclavské smlouvy, jež se událo bez souhlasu 

panovníka, přešel král Ludvík poznámkou, že napříště by mu 
189 Tomek 10, str. 248, „ Přišlo i к vytýkání Staroměstským, že pro ně Novoměstští trpěli od 

Kopidlanského,... " 
190 Francek 2006, str. 83 
191 Tomek 10, str. 444, když král sám nevládl a práva po ručníků jeho nebyla vyměřena 

dosti určitě. " 
192 Tomek 10, sir. 449, dluhy královské, jichž se prý počítalo na pětkrát sto tisíc. 

Nejvíce se ze vzrůstu jich dávala vina nejvyššímu purkrabímu Zdeňkovi Lvovi a zjevně se 

tak o tom mluvilo. " 
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o sněmovních jednáních měli stavové dát dopředu vědět. Nicméně 

smlouvu dodatečně respektoval193. Můžeme tedy předpokládat, 

že Pražané počítali v případě sjednocení pražských měst bez jeho 

vědomí s královou nelibostí, která se však nakonec stejně změní 

v projev jeho souhlasu. Svatováclavskou smlouvou byly zrušeny 

všechny minulé spojenecké zápisy obou stran a byl mimo jiné 

rozpuštěn i svaz královských měst194. Jeho představitelé a mluvčí 

v čele s knížetem Karlem Můnstenberským však stále působili 

v královské radě a jistě by byli ochotni před králem obhájit činy 

Pražanů195. 

Na druhou stranu nesmíme chápat dobu po uzavření 

Svatováclavské smlouvy jako prostou jakýchkoliv projevů 

nepřátelství mezi nedávnými rivaly. Jednak jsou tu již na jaře 1518 

množící se opětovné výstupy proti královským městům. 

Jsou tu některé sporné otázky nevyřešené ve Svatováclavské smlouvě, 

pouze odsunuté к pozdějšímu rozhodnutí. Bylo jasné, že se situace 

může vrátit do starých kolejí, pokud se dříve znesvářené strany 

dostanou do sporu o některou z nich196. Na jaře 1518 sice Pražané 

ustupují v záležitosti zemana Donáta Bílého, který ve rvačce zabil 

staroměstského rychtáře. I přes neoddiskutovatelné právo konšelů 

soudit Donáta podle jejich práva se nakonec měšťané uvolili vydat 

zemana na Hrad, kde měl být souzen zemským soudem197. 

193 Francek 2006, str. 85, „Jednání před šlechtickými i městskými soudy se řídilo zásadami 

Svatováclavské smlouvy až do roku 1782... " 
194 Macek 1998, str. 367 
195 Tomek 9, str. 261 
196 Macek 1998, str. 368, „Stále nebylo jasné, kde jsou meze městského a zemského práva... 

Trvají dál i spory měst se šlechtou o trhy a o směr obchodních cest. " 
197 Tomek 10, str. 449, „Patrně hleděli Pražané v tehdejších okolnostech, vyhnouti se 

nelibosti s dtvhými stavy. " 
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Nebylo však myslitelné, že by i na příště královská města takto 

druhým dvěma stavům ustupovala opakovaně. Aby mohli měšťané 

svoje Svatováclavskou smlouvou nedávno nabytá práva obhájit, 

bylo třeba zůstat jednotní a svou sounáležitost ještě upevnit organizací 

jednoho velkého města, které bude i napříště schopno postavit se 

do čela všech královských měst v případě jejich ohrožení. 

Hlavu království navíc nebudou ohrožovat vnitřní spory obyvatel 

jejich jednotlivých částí. 

30. srpna 1518 se tedy v budově Karlovy koleje sešly obce 

obou měst, aby znovu téměř po deseti letech vyslechly návrhy 

předních pražských konšelů na spojení Starého a Nového Města198. 

Předtím, než došlo se souhlasem většiny shromážděných ke spojení, 

promluvili někteří čelní představitelé městské správy. Mezi nimi 

nechyběli dřívější hlavní zastánci sjednocení, bývalý novoměstský 

nejvyšší písař Matouš bakalář a bývalý staroměstský kancléř, 

nyní konšel, mistr Jan Pašek z Vratu. Jan Pašek byl, jak se zdá, v roce 

1518 vůbec nejhorlivějším zastáncem spojení. Ve shromáždění 

nechyběly ani proslovy ostatních významných Pražanů. 

Například administrátor dolní konzistoře Matěj Korambus mluvil 

o duchovním smyslu spojení pražských měst199 

Když byl pak z řad konšelů vznesen dotaz к obcím, jestli se 

spojením souhlasí, neozvaly se žádné hlasy proti. Spojení tedy bylo 

uskutečněno. Do budoucna byla také okamžitě zajištěna jeho 

bezpečnost nařízením vypovědění z města každého, 

198 Prokeš 1948, str. 702 

SLP (LO), str. 418 (1019), „...počav o trojici svaté, že tři osoby jsouce jeden jest bůh; 

bůh otec nestvořil tří světův, jeden sobě, druhý synu, a třetí duchu svatému, ale jeden svět 

stvořil; a tak dlouhou řeč učinil o té jednotě... " 
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kdo by v budoucnu byl proti sjednocení200. Bezprostředně po tomto 

oficiálním aktu byla jednota oslavována a chválena. Shromážděný dav 

se vydal do Týnského chrámu, kde farář Jakub Uher sloužil slavnostní 

mši. Ještě několik dní poté bylo slyšet z pražských kostelů oslavné 
v / 2 0 1 

zvonem 

Oslavy bezprostředně po sjednocení, brzy vystřídaly 

pragmatické činnosti, které čekaly na konšely a městské úředníky 

v souvislosti se vznikem nové jednotné správy města. Během prvních 

dvou týdnů po spojení obou měst byla zvolena nová městská rada 

čítající devět konšelů ze Starého a devět z Nového Města. 

Do čela rady zasedl jako první ze všech purkmistrů, tedy primas, 

mistr Jan Pašek zVratu, který se stal rázem nejváženějším radním 

spojené „hlavy království". Vedle Jana Paška zaujali přední místo 

na radnici bývalý novoměstský písař Matouš bakalář a Jan Hlavsa, 

oba přední mluvčí městského stavu a zastánci sjednocení pražských 

měst202. Staroměstské a novoměstské řemeslnické cechy byly spojeny 

vždy v jeden pro nové velké město, byla vytvořena jednotná velká 

obec, jež měla 100 obecních starších203. 

Samovolný akt sjednocení vycházející z řad měšťanstva 

a uskutečněný jimi samotnými se i přes faktický zákaz spojení vydaný 

již roku 1509 králem Vladislavem nesetkal v roce 1518 s žádným 

výrazným protestem pocházejícím okruhu královského dvora nebo 

200 Tomek 10, str. 451, „... kdyby kdo později jednotě této na odpor mluvil nebo jí překážky 

činil, aby byl vypovězen z města. " 
201 SLP(LO), str. 419 (1019) 
202 Prokeš 1948, str. 703 
203 Tomek 10, str. 452 
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z řad obou vyšších stavů204. Koneckonců sám král Ludvík později 

sjednocení pražských měst nepřímo potvrdil, když při své návštěvě 

Čech v roce 1523 osobně dosadil nové pražské konšely do jejich 

společné rady2"5. 

Sjednocená Praha nakonec přestála všechny své vnitřní 

rozbroje a krize, aby po deseti letech své existence podlehla tlaku 

způsobenému autoritou, jejíž sílu nebyl s to v té době odhadnout 

žádný ze stavů českých zemí, které se hrdě hlásily o účast na vládě 

v království. Nový český král Ferdinand I. Habsburský odmítal 

jakékoliv snahy o osamostatnění svých poddaných a cíleně zabraňoval 

přílišnému vzrůstu jejich vlivu. Proto přes mnohé protesty a snahy 

samotného Jana Paška o udržení jednoty král 9. září 1528 dosadil 

nové pražské konšely, ne však v jedné, ale ve dvou radách -

staroměstské a novoměstské206. S odvoláním na zákaz krále 

Vladislava z roku 1509 prohlásil spojení za nezákonné a na příště je, 

stejně jako svolávání velkých obcí, zrušil207. 

204 Tomek 10, str. 454, „ V tehdejších okolnostech nicméně skutek ten nepotkal se se 

žádnými námitkami, ač jistě většině stavů panského a rytířského byl protimyslný; záleželo 

však i jim na ten čas na zachování klidu. " 
205 SLP (O), str. 455 (1093) 
206 Šimák 1907, str. 245 
207 Prokeš 1948, str. 722 
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Z mendíka patricijem 

Kdo byl Jan Pašek? Jak vlastně vypadala jeho životní cesta 

přes univerzitu, městské úřady až do staroměstské rady? Podívejme 

se jen letmo na různá jména, jimiž byl Jan Pašek v průběhu svého 

života nazýván v dobových pramenech. Jan Knínský řečený Pašek208, 

mistr Jan Pašek209, Jan z Vratu210, mistr Jan Pašek z Vratu211, urozený 
212 

a statečný rytíř Jan z Vratu , urozený a statečný rytíř pan Jan z Vratu 

a na Toušimi213, Hašek"14. Tato všechna jména patřila jedné osobě, 

jevící se dobovým lidem jako vážený univerzitní mistr, nejvyšší 

městský úřední, konšel a primas staroměstské radnice nebo jako 

nebezpečný nepřítel, jehož je třeba hanit. Ve vývoji jmen Jana Paška 

se dá vysledovat paralela s jeho životním příběhem. Podívejme se 

tedy, jak se z chudého mendíka, který když putoval krajem do Prahy, 

závistivě obdivoval toušeňské panství215, stal uznávaný univerzitní 

mistr, pražský mluvčí a vyhledávaný soudní zástupce, jenž také díky 

své výřečnosti dosáhl až na nejvyšší pozici ve společenském žebříčku, 

kterou byl jako příslušník městského stavu schopen získat. Přes 

konšelský úřad na Starém městě vyšplhal až na místo hofrychtéře 

208 Winter 1897, str. 499 
209 AČ 15, str. 93 
210 AČ 19, str. 399 
211 Šimák 1907, takto Jana Paška jmenuje Bartoš písař. 
212 AČ 9, str. 53,107,199, titulace v dopisech Zdeňka Lva z Rožmitálu 
213 AČ 12, str. 383-384, dopisy nejvyšších hejtmanů krále a království českého z roku 1530 
214 AČ 11, str. 469-471, pozn. „ Slovem hašekvolá se ve východních Čechách v Hradecku 

na vepře; v tom potupném smysle dlužno tomu slovu rozuměli i zde, jakož také ku konci 

tohoto důvěrného dopisu vedle Paška jako jemu na roveň klade se svině. " 
215 SLP (L), str. 420 (1019), „...když byl mendíkem, a jsa z kapsou do Prahy skrze Taušiň 

ves nedaleko od Brandeisa, i pohleděl na zámek Taušiň, kdyby také někdy tento zámek a 

toto zboží můj býti mohl. " 
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královských měst a samozvaného pána spojené Prahy v letech 

1524-1528. 

O původu Jana Paška vypovídá jedno z jeho jmen -

Jan z Knína. Tak byl jmenován v době svého působení 

na univerzitě2"'. Místo, odkud Jan Pašek pocházel, označuje i úmrtní 
r v v217 

zápis v týnském chrámu na Starém městě . Bartoš písař ve své 

kronice upřesňuje místo Paškova narození, když píše. „...byl rodem 

z Starého Knína....". Dokonce nám podává zprávu o jeho rodičích: 

„ od chatrných rodičův pošlý; mátě jeho hokyně bývala, otce jeho 

s pravicí nemohl jsem se doptat i v jistotě. "2,s Můžeme si všimnout, 

že už u popisu Paškových rodičů sleduje Bartoš záměr vykreslit jej 

ve špatném světle. Otec je neznámý, matka je chudá hokyně219 živící 

se prodejem všeho možného, aby uživila sebe a svého syna s nejistým 

původem. Musíme se tedy zamyslet, není-li zpráva o jeho rodičích jen 

zkonstruovaná historka, která má v očích čtenářů Bartošovy kroniky 

216 Tomek 9, str. 357; Monumenta, str. 176, „Decanatu mag. Joannis Kninensis (Post 

cognomento Passek..) " 
217 Teige 1910, str. 483, „ Johannes cognomento Passek, patria Kninus, primům magister 

artium et professor publicus, deinde et decanus publicae scholae Pragensis, processu 

temporis fiiit et cancellarius, tandem senator, ad postremum et primas in reipublica Mai. 

Urb. Prag. Sepultus Pragae in ternpio Mariano ante Laetam curiam. De eo extat 

epitaphium Martini Cutheni. " 
218 Šimák 1907, str. 17, str. 19, V protikladu k Paškovi stojí Jan Hlavsa, „...z poctivých a 

radných rodičů stavu mestského splozen. " 
219 Winter 1906, str. 906, hokynníci a hokyně, jímž bývá teď také jméno překupníků... ", 

str. 926, „Proti hokyním pražským, které byly zlopověstny, vymyšlen r. 1503 ten řád 

zostřený, aby každá byla zapsána na obojím městě, kdyby jí totiž „pro neřád" byla složena 

živnost v jednom městě, aby nebyla přijata v druhém. " , hokyně na začátku 16. století v 

Praze zřejmě neměli valnou pověst, 
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Paška očernit ještě dříve, než se vůbec narodil. Vždyť z takového 

podezřelého rodičovství nemohl vzejít dobrý člověk220. 

O datu narození Jana z Knína nevíme nic konkrétního. 

Jeho životní dráhu můžeme začít podrobněji sledovat až v době jeho 

studií na pražské univerzitě. Roku 1490 úspěšně složil, jako nejlepší 

z devíti uchazečů, bakalářskou zkoušku. O tři roky později se stal 

mistrem svobodných umění. Až do roku 1496 působil jako 

„examinator baccalaureandorum a colecíorfisci facultis". Svoje 

poslední dvě léta na univerzitě strávil jako děkan artistické fakulty221. 

V této funkci mimo jmé sepisoval pamětní knihu děkanství, 

kam zaznamenával řadu zajímavostí z dění v tehdejší Praze. 

Tomek o začátcích Paškovy kariéry píše, že „mysl jeho školy 

obsáhnout i nemohly, i hledal brzy hlučnějšího zaměstnání"222. 

Prý díky své výřečnosti a hlavně znalosti práva se brzy stal zástupcem 

u soudů, jehož služby využívali i vysoce postavení páni a rytíři. 

Nejstarší záznam o jeho účasti u komorního soudu je až z roku 

1509223. Jan Pašek tehdy zastupoval Viléma z Pernštejna v jeho 

soukromé při. Můžeme ale předpokládat, že se již nějakou dobu touto 

činností Pašek zabýval, když si jej v roce 1509 najímá jeden 

z nejvlivnějších pánů v zemi, jenž byl schopen zaplatit ty 

nejschopnější lidi, aby pro něj pracovali. Práce pro bohaté příslušníky 

vyšších stavů Janu Paškovi jistě přmesla nemalé příjmy. 

Nejinak o tom píší starší autoři, kteří jeho bohatství přisuzují právě 

ziskům z Paškova působení coby soudního zástupce vlivných osob224. 

220 Šimák 1907, str. 17, „A protož, abych pravdě nepochybil, víc sluší mnohokrát lidem 

hodnověrným a ivzumu místo dáti, nežli pečeti některých lidí věřiti. " 
221 Monumenta, str. 164-172 
222 Tomek 1844, str. 20 
223 AČ 13, str. 210(1541) 
224 Tomek 8, str. 283 
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Osobní styky s předními činiteli tehdejšího politického dění 

přinesly jistě zisky nejen Paškovi samotnému. V mnohém mohly 

pomoci zprostředkovat názory zástupců královských měst pánům 

a rytířům, kteří tak měli informace zobou znesvářených táborů. 

Konkrétně s Vilémem z Pernštejna se Pašek snažil udržovat dobré 

vztahy i v době, kdy jeho postoj ke královským městům nebyl nijak 

pozitivní. V roce 1509 se například po příjezdu pražského poselstva 

do Německého Brodu jeho účastníci rozdělili na dvě skupiny. Většina 

Pražanů navštívila tehdy svého zastánce u dvora, nejvyššího kancléře 

Albrechta z Kolovrat. Jen Jan Pašek a Prokop (Jan225) Pikart jednali 

s Vilémem z Pernštejna, který byl jedním z největších Albrechtových 

odpůrců226. Dalším důkazem Paškovy snahy zůstat loajální 

k Vilémovi z Pernštejna je jeho neúčast na poselstvu ke králi do Brna, 

jež předcházelo tomu německobrodskému. S výmluvou, že nedávno 

utrpěla jeho pověst pomluvami a není tedy vhodným kandidátem, 

odmítl do Brna odjet. Příčinu Paškovy neúčasti na brněnském 

poselstvu můžeme hledat ve skutečnosti, že Pražané jeli ke králi mimo 

jiné i proto, aby si stěžovali na některé nej vyšší zemské zástupce, 

kteří prý drželi ochrannou ruku nad několika zemskými škůdci 

a odpovědníky. Mezi obžalovanými byli kromě Zdeňka Lva 

z Rožmitálu a nejvyššího komorníka Ladislava ze Šternberka také pan 

nejvyšší hofmistr Vilém z Pernštejna227 Skutečnost, že mezi 

pražskými posly byli i doktor Vít a Svatek kožešník, u nichž bydlíval 

225 Staré letopisy jmenují Jana Pikarta, Tomek a ostatní autoři jej nazývají Prokop. Obě 

jména se v prvních desetiletích 16. století objevují ve staroměstské radě. Jan Pikart je ale 

konšelem nejdříve v roce 1521 Je tedy pravděpodobnější, že v poselstvu v únoru 1509 byl 

účasten Prokop Pikart, který v byl i staroměstským radním (11. 2. 1502- 6. 9. 1510) ; 

Tomek 9, str. 274 
226 SLP (LM), str. 296 (789), 
227 Tomek 10, str. 260-261 
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Albrecht z Kolovrat může napovídat, že toto poselstvo nebylo úplně 

nestranné a jelo do Brna s cílem očernít především nepřátele pana 

nejvyššího kancléře"' . Jan Pašek tehdy možná nezastával politickou 

linii Prahy, orientovanou bezmezně na Albrechta z Kolovrat, a snažil 

se udržet dobré vztahy i s jinými vlivnými příslušníky panského stavu. 

O několik dní později pak ochotně, dokonce prý bez pověření 

staroměstské rady229, odjel do Německého Brodu250. 

Vstup do tehdejší politiky Paškovi zajistil především úřad 

staroměstského kancléře, jenž obdržel roku 1499 a působil vněm až 

do roku 1511231. Jako představení složitého staroměstského 

kancelářského aparátu232 byli nejvyšší písaři vysíláni coby členové 

poselstev к vyřizování různých záležitostí233. Také zde se naskýtala 

příležitost pro setkání s mnoha vlivnými postavami tehdejšího dění. 

Stejně tak to byli často písaři, kteří zprostředkovávali jako 

řečníci před velkou obcí stanovisko městské rady. Pašek často tlumočí 

vůli konšelů měšťanům Starého a Nového Města. Mluví jménem 

Staroměstských na veřejných shromážděních234 i před králem235. 

Několikrát je nucen čelit otevřenému odporu měšťanů, hlavně v době, 

kdy se páni radní snažili prosadit spojení pražských měst. 

228 Tomek 10, str. 242; Prokeš 1948, str. 690 
229 SLP (LM), 296 (789), nejsouce vysláni ani žádáni od obce a konšelů, a poručili se 

pěkně připraviti и velikého počtu jízdních na obecný groš. " 
230 Tomek 10, str. 263, za tou příčinou přijeli jemu (králi) парт ti do Německého Brodu 

do dne IQ Února. Následkem toho v týž den, kdy se vrátili poslové z Brna (8 Un.), vyjelo 

jiné poselstvo slavné... " 
231 Tomek 9, str. 277 
232 Winter 1890, str. 723, „ V Praze Staré už r. 1512 počítá se 27 písařů jiných všelikterých, 

kteří opisovali, vpisovali a posluhovali psaním při rozličných městských úřadech. " 
233 Winter 1890, str. 725 
234 SLP (LM), str. 287 (773), Pašek obhajuje Staré město před novoměstskou opozicí 
235 SLP (LM), str. 305 (805), „Tu M. Pašek mluvil před králem... " 
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Ve všech případech, vletech 1504-1509, je jedním z hlavních 

obhájců sjednocení236, společně se svým novoměstským kolegou 

nejvyšším písařem Matoušem z Chrudimí . Zřejmě opět svou 

výřečností, za niž byl prý 1 svými současníky chválen238, se mu daří 

usměrňovat novoměstskou opozicí239. Na úplné prosazení spojení 

pražských měst však musí ještě několik let počkat. V prvním desetiletí 

16. století je nejen v Praze samotné stále mnoho osob, které jsou 

připraveny se jeho požadavkům vzepřít. 

Činnost Jana Paška vletech, kdy byl vrchním písařem 

na Starém Městě, se neomezovala jen na činnosti spojené s jeho 

úřadem. Nalézáme jej i při řešení záležitostí náboženského charakteru. 

Již v době, kdy byl děkanem filozofické fakulty, objevil se roku 1496 

s ostatními mistry na staroměstské radnici, aby společně vyjádřili 

souhlasné stanovisko к návratu katolických mnichů, s výjimkou 

observantů, do pražských klášterů240. Na konci roku 1503 Jan Pašek 

promlouval s bratrskými kněžími, kteří přišli do Prahy na veřejné 

slyšení, na němž se měla projednávat „pravost" jejich víry. 

Vystupoval zde opět jako tlumočník vzkazu staroměstských radních, 

univerzitních mistrů a kněžích dolní konzistoře. Ujistil je, že se 

všichni postarají o jejich bezpečný pobyt v pražských městech, jak jim 

bylo dříve slíbeno241. Sám před svým odchodem z domu pana 

Bohuslava Kostky zůstal v přátelském rozhovoru s dvěma členy 

236 SLP (LM), sir. 272 (724), „Nějaký M. Jan Pašek z Vratu příliš hrubě staral se o tu 

jednotu. " 
237 Prokeš 1948, str. 685 
238 Tomek 8, str. 282 
239 SI,P (LM), str. 321 (830), „A mistr Jan Pašek mluvil od pánů staroměstských, že toto 

přátelské míření na prosto ať trvá mezi námi na budoucí časy... " 
240 Tomek 10, str. 125 
241 Tomek 10, str. 201 
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bratrské výpravy. Zajímavá je Paskova angažovanost při 

zdiskreditování některých přímých podřízených biskupa Filipa v roce 

1506, v době kdy se dolní konzistoř, podporovaná staroměstskou 

radou, ostře stavěla proti snaze italského biskupa podřídit si celou 

kališnickou církev. Celá akce zesměšňující jednoho z biskupových 

zástupců, Martina z Vlašimi, prý pocházela z Paškovy hlavy242. 

Týnský kněz Martin byl tehdy údajně lstí vylákán na jatka, kde byl 

přistižen v přítomnosti s „ženou podezřelou". Rychtář jej pro 

nemravné chování na tři dny vsadil do staroměstské šatlavy. Až poté 

byl kněz Martin přiveden před biskupa Filipa, 

který se rozhodl proradné měšťany potrestat klatbou, kterou vyhlásil 

nad pražskými kostely243. 

Pokusme se na tomto místě zamyslet nad Paškovým 

náboženským cítěním. Výše popsané události nám nic konkrétního 

na první pohled neobjasňují. Podívejme se však podrobněji. Stejně 

jako každý jiný úředník v Praze na počátku 16. století, musel 

i Jan Pašek být kališník244. Jeho smírný postoj ke katolickým 

řeholníkům zřejmě potvrzuje jeho konzervativní smýšlení v otázkách 

domluvy utrakvistické církve s Římem. Snaha zalíbit se králi a Římu 

v otázce domluvy s mnišskými řády v době po uzavření 

Kutnohorského náboženského míru je patrná245. Naopak pozdější 

přátelské debaty s bratrskými kněžími mohou poukazovat na jeho 

sympatie к Jednotě bratrské. Čistě pragmatický charakter spatřujeme 

v Paškově vystoupení proti skupině biskupa Filipa. Staroměstská 

242 Macek 2001, str. 134 
243 SLP (GKLM), str. 274 (727), „A stala se mu ta hanba ne pro tu Kadeřábkovou, ale 

proto, že jest dotýkal na kázání některých konšelův,... a biskup se velmi rozhněval, a svolal 

faráře, po všech kostelích učinil klatbu... " 
244 Macek 2001, str. 321 
245 Macek 2001, str. 402 
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radnice byla v tak úzkém vztahu s dolní konzistoří a jejími 

představiteli, že se nutně jejich zástupci museli ve vzniklém sporu 

postavit na její stranu proti samozvanému biskupství246. 

Není přitom jistě pravda, že by Pašek byl jediným, komu šlo 

o znesvěcení biskupových přátel, již tehdy byl ale označován 

za jednoho z hlavních strůjců oné potupy Martina z Vlašimi247. 

Před rokem 1524 je Jan Pašek zástupcem tradičních kališnických 

myšlenek a ostře vystupuje proti novotám, které se pomalu snaží 

prosazovat lidé naslouchající myšlenkám Luterství. Koneckonců jeho 

převrat v srpnu 1524 je mimo jiné i snahou definitivně se vypořádat 

s radikálními kališníky,ovlivněnými luterstvím, která je v neustálém 

názorovém sporu z tradičními utrakvisty248. Lze tedy předpokládat, že 

Pašek byl tradičně smýšlejícím kališníkem, jenž se přikláněl к potřebě 

dohody s římskou kuní, jenž odmítal většmu novátorských snah nově 

nastupujících reformátorů, jenž však nezůstával hluchý к odlišnému 

pojímání víry v učení Jednoty bratrské. I když již zmíněný přátelský 

přístup к bratrským kněžím mohl být v roce 1503 vyvolán také 

obecným strachem nekatolíků z perzekuce, která začne u Jednoty 

bratrské a po ní postihne i utrakvistickou církev249. 

246 SLP (GKLM), str 274 (727), „Ale mistři starší, jako M. Pavel administrator, M. Václav 

Koranda a M. Václav z Pacova, šli sou ku pánům na rathous, a tam s pány ostali, aby 

poslali ke všem farářům staroměstským, aby svůj řád přece vedli proti rozkázání biskupovu, 

aby se o takovou věc nepokoušeli, o zastavování služby boží, ani klatby ani půhony žádné, 

že jim to ttpíno nebude, že je v tom chtí sami zastatí před biskupem. " 
247 Macek 2001, str. 136, „Na dveřích vedoucích představitelů obou znesvářených skupin se 

objevují cedule s hanlivými nápisy... straníci Filipovi přibili kusy papim s nadávkami a 

s výhružkami proti Janu Paškovi z Vratu na radniční vrata. " 
248 Prokeš 1948, str. 712, „Odpůrci náboženského novátorství nalezli vůdce v ctižádostivém 

Janovi Paškovi... " 
249 Macek 2001, str. 326, „..., že se hned od počátku někteří kališníci zalekli a vyjádřili 

obavy, že se po vyhnání bratří stanou oni sami obětí perzekuce. " 

73 



Když v roce 1511 opouští úřad staroměstského kancléře, 

je Jan Pašek známou osobností nejen v kruhu královských měst, 
250 

ale i v prostředí vyšších stavů " . V následujících letech se 

ve veřejném životě Starého města s osobou Jana Paška téměř 

nesetkáme. Nijak se neprojevuje a zůstává ve stínu švagra Zigy 

a svého pozdějšího kolegy v městské radě a budoucího rivala 

Jana Hlavsy. Oba jeho současníci se v této době veřejně angažují 

a reprezentují nejen Staré Město, ale jsou představiteli celého svazu 

královských měst. Řezník Zikmund Vaniček jako perkmistr hor 

viničních, tedy správce všech pražských vinic, je pohnán к zemskému 

soudu pod pokutou 100 000 kop grošů za to, že veřejně vystoupil 

na obranu měst. Jan Hlavsa jako konšel, který je později opakovaně 

volen do funkce staroměstského primase251, jenž nechybí u žádné 

důležité události související s bojem královských měst za jejich práva. 

V roce 1513 je to právě Jan Hlavsa, který předběžně uzavírá 

spojenectví s knížetem Bartolomějem Miinsterberským. 

Později je spolu se Zigou Vaníčkovic zvolen do vedení 28 členného 

sboru měšťanů, kteří reprezentují celý městský svaz252. 

Tomek píše, že si Jan Pašek po dvanáctileté službě 

ve staroměstské kanceláři přišel na dobré peníze. Díky nim si mohl 

dovolit stát se váženým měšťanem253 a do roku 1514 zřejmě působil 

jako jeden z obecních starších254. Byl tedy jednou z několika obecně 

uznávaných autorit mezi měšťany, kteří působili jako poradní, 

kontrolní a spoluvládní zástupci konšelů a zároveň to byli 
250 SLP (LM), Str. 296 (789), „A když přijeli do Německého Brodu, tu se obtočili okolo 

rynku, a Rendl pochválil je, pravě: toť jsou Pražané, ne oni strnadi a vrabci. " 
251 Tomek 9, str. 274-275 
252 Prokeš 1948, str. 696-697 
253 Tomek 8, str. 283 
254 Tomek 1844, str. 28 
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zprostředkovatelé kontaktu mezi radou a velkou obcí255, 

jež představovala sbor všech plnoprávných obyvatel Starého Města256. 

Neznamená to tedy, že by se Jan Pašek stáhl z veřejného života někam 

do ústraní a věnoval by se jen soukromým záležitostem257. 

V roce 1513 dosazuje z královského pověření nejvyšší purkrabí 

Zdeněk Lev z Rožmitálu nové rady na Starém a Novém Městě. 

Jistě jeho vlivem se do nových rad dostanou měšťané, jejichž pověst 

mezi sousedy není nijak dobrá. Rada z nich byla v minulosti podezřelá 

ze spolupráce s nepřáteli královských měst258 Proti novým konšelům 

se ihned zvedla vlna nevole. Poselstvo, v čele se Zigou Vaníčkovic, 

vypravené Pražany ke králi do Budína si v srpnu 1514 stěžovalo 

na zmanipulované dosazení městských rad. V době, kdy královská 

města projevovala králi svou loajalitu vojenskou výpravou na pomoc 

Vladislavovi při potlačení Dóžova povstání259, se poselstvo setkalo 

skladným vyřízením svých proseb. Král jim 12. srpna 1514 dal 

privilegium, kterým se upravoval mechanizmus volby konšelů 

na Starém i Novém Městě. Noví radní měli být zvoleni osmičlenným 

sborem volitelů, který jmenovala odstupující rada a sbor obecních 

starších spolu s velkou obcí. Zvolenou radu měl pak potvrdit coby 

králův zástupce pan nejvyšší kancléř260. 

255 Macek 1998, str. 50 
256 Winter 1890, str. 756 
257 Tomek 1844, str. 28, „Nenípochybností, že rovněž byla to léta činná Paškovi vprácech 

obecních, ačkolvěk zvláštního málo výslovně zaznamenáno se nalézá. " 
258 Tomek 10, str. 348, „Pivním purkmistrem na Starém městě bvl jmenován onen Jan 

Zakrámský, jinak Červenka zvaný, který byl ve shromáždění obce dne 11. července 

podezření na sebe způsobil, že před časem pronesl, co věděl o smlouvě měst s knížetem 

Bartolomějem. 
259 Tomek 10, str. 385, „Král od delšího času churavý na nohy přijal je nicméně osobně, a 

projevil až prý se slzami v očích vděčnost svou z vojenské pomoci... " 
260 Prokeš 1948, str. 699 
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Jak fungovala městská rada dosazená Zdeňkem Lvem 

z Rožmitálu, zjišťujeme v Tomkově popisu situace těsně před volbou 

nové rady roku 1514. „Následkem úmrtí Bohuslava Legata, odpravení 

Viléma a Havlíčka, útěku Jana Žateckého a Petra od modrého jelena, 

i konečně uvěznění Ješka С červenky a Martina Ma rva na byl počet 

konšelů Staroměstských s osmnácti klesl na jedenáct. "26J Vidíme, 

že i když se pan nejvyšší purkmistr snažil zajistit si vliv v nejvyšším 

správním orgánu města, moc se mu to nezdařilo. V průběhu onoho 

roku od jejich zvolení se třetina staroměstských konšelů stihla natolik 

zdiskreditovat, že s nimi ostatní měšťané zacházeli jako se zrádci. 

Při obnově Staroměstské rady v listopadu 1514 se mezi konšely 

objevují jen tři jména z minulého období. Dalších devět radních je 

zvoleno z měšťanů, kteří již v minulosti konšelský úřad zastávali. 

К těmto dvanácti se přidává sedm nových osob, mezi nimiž je 

i Jan Pašek z Vratu262. Jeho působení ve staroměstské radě však nese 

stejné známky zdánlivé nečinnosti jako v období, kdy se vzdal funkce 

nejvyššího kancléře. Pašek nefiguruje přímo u hlavních událostí 

týkajících se Starého Města, ale není jistě ani tím, kdo by se 

po zvolení konšelem stáhl do ústraní a nepodnikal by nic pro obecné 

blaho města. Uznání, kterého se Janu Paškovi dostávalo 

od staroměstských měšťanů, můžeme vysledovat například v události, 

která následovala po smrti krále Vladislava. Pražané tehdy uspořádali 

symbolické pohřební procesí к uctění Vladislavovy památky. 

Přední měšťané šli v čele průvodu a nesli královské pohřební insignie, 

korunu, žezlo, jablko, meč a královskou korouhev. Jan Pašek byl 
2 6 3 

mezi nimi a nesl postříbřený meč . O několik týdnů později 

261 Tomek 10, str. 395 
262 Tomek 9, str. 275 
263 SLP (KLO), str. 397 (968) 
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nalézáme Paška jako jednoho z významných měšťanů, kteří hodují 

na staroměstské radnicí s císařskými posly264. 

Jana Paška nenalézáme kupodivu ani při uzavírání 

Svatováclavské smlouvy. Jako zástupci měst zde vystupují, 

stejně jako dříve, jeho kolegové v radě. Mezi nimi i Jan Hlavsa, který 

je mimo jiné zvolen jedním ze dvou měšťanských dohlížitelů 

na placení berně, již všechny tři stavy na sněmu v říjnu 1517 

odsouhlasily265. Prohlédněme si angažovanost Pražanů 

v celozemských záležitostech těchto let. Zjišťujeme, že se v řadách 

zástupců pražských měst objevuje na prvním místě Jan Hlavsa, 

většinou v doprovodu staroměstského kancléře nebo jiného 

z konšelů266. Jan Pašek však mezi nimi není. Na druhou stranu se 

objevuje mezi nejvlivnějšími pražskými měšťany při událostech 

týkajících se dění v Praze. Můžeme jen uvažovat o tom, jaký byl jeho 

postoj к vývoji souboje všech tří stavů v Čechách v posledních letech 

před uzavřením Svatováclavské smlouvy. 

Jisté je, že jeho veřejná angažovanost výrazně stoupá v době 

spojení Starého a Nového Města a v následujících letech. Jan Pašek je 

30. srpna 1518 opět hlavním mluvčím Staroměstských a pronáší 

úvodní řeč к obcím obou měst, která je má pohnout к souhlasu se 

sjednocením267. Váhu Paškovy osobnosti mezi měšťany vidíme 

i v tom, že je v první sjednocené radě zvolen primasem, tedy prvním 

264 SLP (L), str. 400 (973), „...purkmistr toho času bakalář od bílého Lva, Jan Pašek, M. 

Václav kancléř staroměstský a Jiřík Hrdina seděli z pravé strany těchto poslů..." 
265 Tomek 10, str. 142 
266 Tomek 10, str. 432, 442-443 
267 SLP (LO), str. 416 (1019) 
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purkmistrem208. Na druhou stranu náhlý vzestup Jana Paška na vrchol 

městské samosprávy zapříčinil zřejmě to, že jej všichni tehdejší autoři 

označovali za hlavního a v podstatě jediného strůjce jednoty. 

Ve spojení s pozdějším Paškovým převratem roku 1524 vnímali 

doboví pisatelé patřící к Paškovým kritikům sjednocující akt v létě 

1518 jako konec dobrých časů a dobu, kdy Praha klesla do hlubokého 

úpadku269 

Fakt, že dříve sice uznávaný staroměstský měšťan, ale vždy jen 

řadový člen městské rady, dosáhl až na nej prestižnější post na radnici, 

nám ledacos napovídá. Především musíme uvažovat o tom, nakolik 

byl Pašek, i přes to, že o něm prameny té doby mlčí, účastný 

v tehdejší politice. Bylo by zřejmě chybou dávat jeho volbu primasem 

do souvislostí jen s tím, že se do čela nové sjednocené rady dostal 

pouze díky svým dřívějším opakovaným snahám prosadit spojení 

obou měst. 

V krátké době po zvolení nových konšelů čekaly Pražany méně 

příjemné záležitosti spojené s tehdejším děním. Především šlo o snahu 

prosadit mezi měšťany obnovení platby posudného, berně z vaření 

piva. Důležité záležitosti týkající se městské pokladny spadaly přímo 

pod pravomoc primase270. Pašek tedy jménem sjednocené rady tento 

návrh na konci ledna 1519 přednesl před představiteli velké obce. 

Jeho řeč pak všem měšťanům shromážděným před radnicí tlumočil 

perkmistr hor viničních Václav od Bílého lva. 

268 Tomek 1844, str. 31, „...kdo na prvním místě zvolen byl, první toho roku na 

purkmistrovství nastoupil, první ve věcech obecních o přímluvu svou čili hlas tázán byl, a 

všeliká jemu ve všem největší čest prokazována. " 
269 Zilynskyj 1984, str. 58, „Je š to ta jednota nešla než z několika málo osob a byla 

škodlivá... " 
270 Winter 1890, str. 674, „...vrchní správce hospodářství všeho stal se primas čili první 

konšel. " 
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Nesetkal se však s žádným porozuměním. Měšťané neslyšeli 

odůvodnění, že finanční zdroje města budou brzy vyčerpány, 

protože se konšelé dohodli zaplatit berni na umoření královských 

dluhů z městské pokladny271. Odvykli si zbavovat se části osobního 

majetku ve prospěch města. Podezřívali pány konšely, že se chtějí 

stejně jako mnozí jejich předchůdci obohatit na úkor svých sousedů272. 

Hlavní slovo v protestech měli z části i dřívější opozičníci 

proti spojení Starého a Nového Města, chudí novoměstští obyvatelé, 

především z karlovské čtvrti. 

Nová rada Velkého města pražského273 se tehdy zachovala 

velmi riskantně. V situaci, kdy v Praze hrozilo propuknutí násilné 

bouře274, konšelé odmítli o placení posudného s velkou obcí jednat. 

O několik dní později byli na radnici pozváni všichni obecní starší, 

cechmistři a vážení pražští měšťané. Jan Pašek jim jménem rady 

přednesl její rozhodnutí. Vyjádřil nespokojenost s tím, jak se Pražané 

před nedávnem chovali, a prohlásil, že pokud mají být poměry 

v městě i nadále takové, odmítají je spravovat a vzdávají se svých 

f u n k c í 2 7 5 . 

271 SLP (L), str. 427 (1027) 
272 Tomek 10, str. 460, „ Odmítali (konšelé) přitom řeči,jakoby se konšelé z důchodů 

obecních obohacovali... " 
273 Prokeš 1948, str. 703, velká přeměna obou měst v město jedno, které mělo nesli 

napříště název Velké města pmiské a v němž dosavadní jména měla býti vystřídána názvy 

města „ dolejšího a „ hořejšího "." 
274 Teige 1910, str. 13, „ / nezdálo se obci к tomu svolili... i počali se někteří na ty starší 

potrhali a někteří hlučně se dobu zač/i valiti, ale hospodář rathouský nechtěl jich pustiti a 

oni chtěli jej oknem svrci z rathouzu... " 
275 SLP (L), str. 432 (1028), „A poněvadž takovým lidem práce naše vděčná není, a že pana 

purkmistra a pánův nechtí poslouchali, mluvíce ať netvzkazují, nechcem jich poslouchali, 

že my ten ouřad, který sme od vás vzali, zase V.M. vracujeme;... " 
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Posluchači přítomní tehdy na radnici prý jednomyslně vyjádřili 

své politování nad nedávnými událostmi, přislíbili pánům konšelům 

podporu v jejich jednání a prosili je, aby neodstupovali. Zároveň 

slibovali podporu při potrestání nejaktivnějších výtržníků. Varovali 

však před příliš radikálním vystoupením proti nim. Obávali se 

opětovného rozpoutání nepokojů276. Konšelé si touto akcí prověřili, 

mezi kterými Pražany mají nej větší zastání a na které ze svých 

sousedů se mohou v budoucnu spolehnout. Na druhou stranu také jistě 

postřehli, že mezi vlivnými měšťany stále panuje strach z početné 

vrstvy chudých a méně majetných obyvatel města, kteří jsou vždy 

připraveni násilně vystoupit proti boháčům, na jejichž majetku se 
2 7 7 

mohou přiživit . S přítomností chudiny bylo třeba počítat. Na druhou 

stranu se v rukou schopného politika mohla chudma stát silnou zbraní 

proti případným nepřátelům uvnitř městské správy. 

Pro tentokrát své postavení konšelé v radě udrželi. Dokonce se 

jim postupem času podařilo požadavek placení posudného prosadit. 

Roku 1520 došlo к prvnímu vybírání mezi měšťany. 

v 

Staré i nové spory v Cechách na začátku dvacátých let 16. století 

V těchto letech se vyvíjí vztah tří stavů, které spolu 

na Svatováclavském sněmu roku 1517 uzavřely příměří. 

Přes počáteční všeobecný pocit vzájemné snášenlivosti se již v roce 

1519 objevují na politické scéně opět dvě znesvářené strany. 

276 Tomek 10, str. 460 
277 Macek 1998, str. 116, „ Nepochybné je, že odpor chudiny к bohatým a zámožným trvale 

sytil neklid ve městech a že nejednou vybuchl přímo v bouře, jímž padaly za oběť majetky 

prelátu, židů, ale i zámožných měšťanů. 
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Jednu tvoří skupina pánů a rytířů, včele snejvyšším hofmistrem 

Vojtěchem z Pernštejna, spřízněných s královskými městy, druhá se 

organizuje kolem tradičního městského nepřítele Zdeňka Lva 

z Rožmitálu. Hlavním důvodem sporů byl odlišný názor na způsob 

placení královských dluhů. Zdeněk Lev chtěl daň z každého prodeje 

uskutečněného v království. S tím nesouhlasila města, jež by daní byla 

nejvíce zatížena. Pochopitelně, že i některá šlechta podporující 

na svém panství podnikání by zaplatila víc než ostatní278. Ke sporu 

o placení berně se postupně přidávaly tradiční problémy soužití 

českých stavů. Zemský soud nadržoval pánům a rytířům, v Čechách 

se opět začínali rozmáhat odpovědníci, kteří pod křídly svých 

ochránců terorizovali hlavně obyvatele měst279. Situace vedla 

až к tomu, že představitelé královských měst v říjnu 1520 obnovili 

vojenský svaz a slíbili si vzájemnou pomoc při potírání všech svých 

nepřátel. Svou odhodlanost ještě téhož měsíce demonstrovali, 

když měšťané Tábora spolu s Pražany vystoupili silou proti Zdeňkovi 

Malovcovi z Chýnova a jeho pomocníkům. Bez problémů dobyli tvrz 

jednoho z Malovcových kumpánů, Tochovice280. К daleko většímu 

vojenskému vystoupení královských měst došlo o něco později. 

Početné houfy ozbrojených měšťanů v listopadu 1520 oblehly tvrz 

Janovice, bývalé sídlo zemského škůdce Heřmana z Janovic, nyní 

v držení Petra Suda s Renec. Před Janovicemi nakonec stanula spojená 

vojska Klatovských, Stříbrských, Plzeňských a Pražanů. K mm přibyli 

Žatečtí, Kadanští, Mostečtí, Litoměřičtí a Lounští. Panské a rytířské 

278 Tomek 10, str. 463 
279 Tomek 10, str. 475 
280 Tomek 10, str. 477, „Hojnost nalezeného kupeckého zboží, suken a kmentů pečlivě 

ubytých, pepře a šafránu v holubích baňkách, svědčila o řemesle loupežnickém pilně odtud 

konaném. " 
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vojsko, které mělo přijít Janovicím na pomoc, se nakonec ani 

nevypravilo do pole2xl. Tvrz se nakonec vzdala. Bylo zde zajato 

šestnáct osob z přátelského okruhu Petra Suda, které se sem sjely 

na posvícení. Samotnému Petrovi Sudovi se prý v noci předtím 

podařilo z Janovic uprchnout. Zajatci byli odvezeni do Pražského 

vězení. Brzy poté psali Pražané králi do Uher a naléhavě jej žádali, 

aby přijel do Čech a zřídil konečně pořádek282. 

Tato krátká událost, kterou královská města v čele s Prahou 

opět demonstrovala svou sílu a odhodlanost postavit se za svá práva, 

brzy ustoupila do pozadí jinému sporu, který se začal rozhořívat přímo 

mezi pražskými měšťany. Ve skutečnosti však zasáhl všechny české 

stavy a stal se dalším jablkem svárů přispívajícím к vzájemné 

nevraživosti obyvatel českých zemí. Byl to spor náboženský spojený 

s průnikem učení Martina Luthera do českého povědomí. Praha byla 

jedním z prvních míst, kde se dostalo nové reformované náboženství 

do ostrého střetu s tradičním utrakvistickým učením. 

První projevy sympatie к novému náboženskému učení, 

které je velmi blízké Husovu, navíc daleko radikálněji než současný 

utrakvismus proklamuje odloučení od římské církve, se do Prahy 

dostaly roku 1519283. Někteří pražští obyvatelé, kteří byli přímými 

svědky Lutherova vystoupení v Lipsku v červenci 1519 a jeho uznání 

Jana Husa jako svého předchůdce, po svém návratu o všem nadšeně 

vyprávěli svým sousedům. Jejich útržkovité zprávy byly brzy 

podpořeny vystoupením několika kněží a kazatelů, 

281 Macek 1998, str. 333 
282 SLP (L), str. 445 (1055), „A toť bylo jednáno, aby JMK psaní učinili, aby ráčil do země 

přijeti а копти opatmvati;... " 
283 Macek 2001, str. 339 
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kteří se k Lutherovu učení přihlásili' . Je nutné přiznat, že řada 

Pražanů jim ochotně naslouchala a nové náboženské myšlenky jim 

nebyly cizí285. Druzí v německých novotách spatřovali nebezpečí pro 

tradiční organizaci utrakvistické církve a pro celý chod města. 

Nevraživost mezi dvěma skupinami brzy nabrala jmou než pouze 

náboženskou podobu. Kvůli vzrůstající nenávisti jedněch proti 
'286 v r 

druhým hrozila násilná střetnutí . Městská rada byla nucena začít 

situaci řešit. Mezi jejími příslušníky ale již tehdy vzniklo nepřátelství, 

které ve svém důsledku rozdělilo město na dva tábory, jež byly 

zosobněny svými představiteli, Janem Hlavsou z Liboslavi a Janem 
2 8 7 

Paškem z Vratu 

Z konšela rytířem a hofrychtéřem 

Období těsně před rokem 1524 je poznamenáno Paškovým 

vzestupem na nejvyšší pozice, jichž mohl pražský měšťan v té době 

dosáhnout. Jan Pašek si upevňuje svou pozici obhájce tradičních 

hodnot a staví se do čela skupmy, která odmítá náboženské novoty. 

284 Macek 2001, str. 340-341, „V létě 1521 přichází do Čech, nejprve do Žatce a do 

Jáchymova a pak do Prahy, mladý obdivovatel wittenberského mistra Tomáš 

Müntzer.. Matěj Poustevník, původně kožešník ze Ža tečka... " 
285 Janáček 1964, str. 250, „Lutherovo reformační představovalo ideologii vyhovující 

především měšťanstvu. " 
286 Prokeš 1948, str. 707, „A jako v době Husově, tak i nyní zaznívaly po pražských ulicích 

a v pražských krčmách posměšné písně jedněch proti druhým, opět byly rozhazovány 

hanlivé cedule,... a zase docházelo kprudkým výměnám názorů, končícím nezřídka 

rvačkami. " 
287 Tomek 1844, str. 35, všecka obec Pražská na dvě strany podle rozdílných 

náklonností lidí se rozestoupila; jedni Paškovými, druzí Hlavsovými zjevně nažívali. " 
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Díky tomu je v oblibě u královského dvora288, к jehož zástupcům 

v zemi se zařazuje roku 1522, kdy je zvolen hoírychtéřem, tedy sudím 
r r v 2 8 9 ř 

královských měsť . Jeho dosazení souviselo s úmrtím královského 

podkomořího Buriana Trčky z Lípy, jehož nahradil zeman 

Opit zFictum. Ve funkci hofrychtéře Jan Pašek vystřídal svého 

budoucího nepřítele Jana Hlavsu290 Funkce hofrychtéře představovala 

pro Paška vrchol v jeho kariéře. Výš už se vyšplhat nemohl. 

Všechny ostatní zemské úřady byly měšťanům uzavřeny291. 

Podívejme se nyní na Paškovy nejen osobní zisky v jeho 

životě. Ať už jde o materiální nebo jiné hodnoty, snažil se Jan Pašek 

zabezpečit se ve všech směrech. Stálé příjmy mu plynuly z platu, 

který dostával jako staroměstský kancléř. Ten činil zřejmě 50 kop 
f v v 2 9 2 

grošů českých ročně" . К tomu musíme ještě připočítat poplatky 

z vyřizování soukromých písemností měšťanů. Staroměstský kancléř 

sepisoval Jisty kšaftovní, listy poselacía ortele". Z každé písemnosti 

mu náležel předem daný poplatek29'. 

Jako staroměstský konšel a později primas Velkého města 

pražského pobíral Pašek rovněž stálý plat. Ten však nebyl nijak 

vysoký. I když neznáme přesné záznamy z pražského prostředí té 
288 Tomek 10, str. 505, Možná že Paškovo povýšení souvisí sjednáním některých 

představitelů dolní konzistoře o dohodě s Římem. Jako zastánce umírněných kališníků o 

něm Pašek musel vědět a možná se jej i aktivně účastnil. 
289 Winter 1890, str. 637, „Císař Karel přidal podkomořímu úředníka pomocného, 

hofrychtéře totiž, a ti oba, nebo jeden z nich spolu s písařem objížděli ročně města a sázeli 

konšely i vykonávali soudní moc... " 
290 Tomek 10, str. 503 
291 Macek 1998, str. 41 
292 Winter 1890, str. 731,,, V době husitské ustrnul plat prvního písaře na 50 kopách... " 
293 SL (LM), str. 280 (750); Winter 1890, str. 724,,, R. 1507 už dusily požadavky písařské 

obecenstvo tak, že ve čtvrtek po sv. Řehoři obec Pražská se snesla, aby písařům od kšaftu 

toliko kopa dávána byla, od listu tři groše bílé, od ortele psaného 20 grošů. " 
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doby, můžeme z konšelských platů v jiných městech usuzovat, 

že nebyl nijak vysoký294. К pevnému platu však musíme připočíst 

mnohé příjmy, které pánům radním náležely. Ať už to byly peněžní 

poplatky nebo naturální důchody, tradičně konšelům náležející 

z různých trhů nebo spojené se svátečními příležitostmi295. 

Ani v součtu všech platů náležejících ke konšelské funkci to 

nebyl obnos, z něhož by se dalo zbohatnout. Bohatství pražských 

patricijů pocházelo z jejich soukromých řemeslných, obchodních 

či jiných aktivit. 

Velkou část finančních příjmů Jana Paška zajišťovaly zřejmě 

i platy od bohatých osob, které zastupoval při soudních jednáních296. 

Ještě v roce 1525 je právním zástupcem Pernštejnů a zastupuje pana 

Vojtěcha u komorního soudu.297 Pašek působí i jako advokát 

královských měst. V roce 1521 obhajuje Klatovské, kteří jsou 

к zemskému soudu pohnání Petrem Sudou za to, že mu způsobili 

škodu, když údajně protiprávně dobyli jeho tvrz Janovice. Sudovým 

obhájcem není nikdo jiný než Albrecht Rendl z Oušavy, jenž se poté, 

co byl nucen odstoupit z úřadu podkomořího, opět přidal na stranu 

294 Winter 1890, str. 707-708, „ V Kouřimi roku 1484 platili purkmistrovi měsíčně 46 grošů 

českých,... Roku 1508 platí Berounští konšelům, ouřad purkmistrovský držícím... již půl 

druhé kopy... Ve Stříbře míval purkmistr od r. 1530 měsíčně za práci dvě kopy č. grošů a 

dva věrtelepiva... " 
295 Winter 1890, str. 712, „Jiný důchod peněžitý mívali konšelé z poplatků ouředních. Za 

všecko všudy na radnici se platilo. ", str. 710, „Mimo důchod na penězích mívali všudy 

konšelé nejeden důchod in natura. " 
296 AČ 15, str. 94 (179), Roku 1513 Pašek pomáhá u soudu měšťanům píseckým na popud 

Kryštofa ze Švamberka; AČ 33, str. 164 (5640), 347 (6239), Vletech 1524 a 1525 

několikrát využije Paškových služeb Vojtěch z Pernštejna; Tomek 1844, str. 20, „...velebné 

matce své, akademii, vděčným se prokázal, v rozepři právní při statku jejím jí obhájiv 

(1512)... " 
297 AČ 33, str. 347 (6241) 
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Zdeňka Lva z Rožmitálu a dštil oheň na nenáviděná královská 

města298. 

Stejně jako u jiných, nejen pražských patricijů, bylo 

i Paškovým cílem získat nemovité statky, které by měl zapsány 

v zemských deskách. Tím by se zařadil mezi početné erbovniky, 

držitele půdy299. Jednak by si dle tehdejšího hospodářského vnímání 

zajistil stálé a bezpečné zisky300, jednak by se vážeností alespoň 

přiblížil osobám obou šlechtických stavů301. Vlastní erb a přídomek 

„z Vratu " prý Jan Pašek obdržel již od krále Vladislava302. Predikát 

z Vratu, zřejmě stejně jako například prediát jeho kolegy 

ve staroměstské radě Jana Hlavsy „z Liboslavě", nebyl vázán 

к žádnému hmotnému vlastnictví303. К tomu, aby se mohl Pašek 

počítat mezi feudální vrchnost, musel ještě získat skutečné pozemkové 

vlastnictví, 

kterým se mu nakonec stala ona Toušeň, jíž údajně obdivoval ještě 

za svého mládí. Většina literatury uvádí, že Jan Pašek koupil tvrz 

Toušeň s přilehlým zbožím někdy v době spojení Starého a Nového 

Města v roce 15 1 8304. Už v březnu 1516 je však Pašek společně 

s Jiříkem Hášou z Ujezda a na Malešově pohnán к soudu jako 

298 SLP (L), str. 448 (1063), „Pašek z Vratu mu dal odpověď: že si se ke všem třem stavům 

zle zachoval a nade všemis zradil, protož znej, nevíšli, že před žádným právem tymluviti 

nemáš, ani žádného práva užiti. " 
299 Macek 1994, str. 371 
300 Macek 1998, str. 86, „Pozemkový majetek nabýval proto i podoby pevné základny 
živobytí,bezpečné schrány nahospodařených zisků,... " 
301 Winter 1890, str. 129, „Pýcha a bohatost zrodily v měšťanech 15. 16. věku nezřízenou 

touhu, aby erby a přídomky podobni byli alespoň rytířům nebo vladykům. " 
302 Tomek 1844, str. 32 
303 Macek 1998, str. 104, pozn. 54, „Přídomek „z Liboslavě" bvl jen čestný titul " str 101 

pozn. 41, „Nevím si rady s přídomkem „z Vratu "; snad jde o ves и Železného Brodu... " 
304 Tomek 1844, str. 32; Sedláček 1998, str. 170; Úlovec 2005, str. 502 
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spoludržitel statku zděděného po Elišce Jandové z Kutné Hory305. 

Při jiném soudním půhonu zjišťujeme, že Eliška Jandová vlastnila 

právě toušeňské panství306. Jan Pašek tedy zřejmě z počátku 

ve spoluvlastnictví zdědil307 Toušeň nejpozději počátkem roku 1516. 

Titulatura, kterou Paška později označovali, Jan Pašek zVratu 

a na Toušni, mohla být tudíž již tehdy aktuální308. 

V roce 1522 při své návštěvě Prahy pasuje král Ludvík 

Jagelonský, během korunovace své manželky Marie, Jana Paška 

na rytíře309. Od té doby je titulován „urozeným a statečným 
«310 

rytirem 

V Praze Jan Pašek postupně kupuje a prodává několik domů. 

Roku 1500 kupuje společně s ženou Dorotou dům za kostelem 

sv. Jakuba v Rybní ulici za 190 kop grošů. Později jej prodal 

a přestěhoval se do nového domu na Zelném trhu, jenž koupil roku 

1513 za 325 kop grošů311. V něm zůstává až do své smrti a odkazuje 

jej své třetí manželce Kateřině z Borovnice. O výstavnosti těchto 

domů hovoří jejich pořizovací hodnoty. Podívejme se, jaké byly 

na začátku 16. století ceny domů na Starém Městě. 

Ceny staroměstských domů se pohybovaly od několika kop českých 

grošů, za něž bylo možné pořídit malé stavení někde v koutě úzké 

uličky. Ty nejdražší domy, které by se možná daly již nazývat paláci, 

305 AČ 19, str. 399 (2733) 
306 AČ 19, str. 435 (2839) 
307 AČ 33, str. 55 (5398), drží statek dědičný, a ten že jim odkázala... " 
308 Macek 1998, str. 102, král Vladislav obdařil (Paška) erbem a titulem „Jan z Pašek 

Vratu a na Toušeni"... " 
309 SLP (O), str. 452 (1083) 
310 AČ 9, str. 199(598) 
311 Teige 1905, str. 84 
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pak stály několik set kop českých grošů. Zpravidla stály 

na velkých parcelách obrácené čelem do velkých náměstí a tržišť312. 

Celkovou velikost Paškova majetku zjišťujeme z jeho závěti, 

kde jsou všechny jeho nemovité statky vyjmenovány. „ Toušeň, t\>rz, 

dvuor poplužní s poplužím, městečko tudíž, domy, krčmy, a dvory 

kmete í s platem, Vopočno dvuor poplužní s poplužím, Radímek ves 

celii a dvory kmetcí s platem, s dědinami, lukami, lesy, potoky, 

rybníky, s Jizeru, s Labem, s vinicí, s přívozem, se clem, s posudným, 

s mlýny... duom svoj, v kterém bytem sem proti postřihačuom,... 

A k tomu vinici, kteráž při městě Pražském mám.3'3" 

Ochránce pravé víry nebo diktátor? 

Urozený a statečný rytíř Jan zVratu a na Toušni si úřad 

hofrychtéře dlouho neužil. V únoru 1523 mu byl odebrán 

a navrácen opět Janu Hlavsovi. Tato změna byla součástí velké 

výměny pozic v zemské vládě, kterou král Ludvík provedl. Své pevné 

místo v úřadě nejvyššího purkrabího tehdy opustilo mnoho pánů 

a rytířů. Mezi nimi i Zdeněk Lev z Rožmitálu314 Těsně před svým 

odjezdem zpět do Uher král na dolní (staroměstské) radnici 

Velkého města pražského nepřímo potvrdil sjednocení pražských měst 

tím, že 14. března 1523 dosadil nové konšely. Pro obě spojená města 

ponechal devět radních zvolených v září roku 1521. Dalších devět 

312 Tomek 8, str. 490-491 
313 Teige 1905, str. 77-78 
314 Prokeš 1948, str. 710; Tomek 10, str. 514, „Mělo se státi se všemi bez rozdílu. 
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jmenoval král nově. Vnově radě se poprvé od spojení v roce 1518 

neobjevuje jméno Jana Paška315. 

Tento Paškův pokles, na úkor svého souseda Jana Hlavsy, bývá 

v literatuře často označován za rozhodující pro pozdější dění v Praze. 

Osobní neúspěch a touha po pomstě prý Jana Paška vedly 

až к převratu roku 1524, kdy se vypořádal nejen s Janem Hlavsou, 

ale i všemi jeho příznivci316. Není vyloučeno, že pocit zklamání hrál 

v Paškově pozdějším jednání určitou roli. Neměli bychom mu ale 

přičítat velkou váhu. Připomeňme, že již před březnem 1523 existují 

v Praze dvě názorově protivné skupiny měšťanů, kteří se od sebe liší 

především rozdílnými sympatiemi к novému luterskému učení. 

K Janu Hlavsovi se přidávali stoupenci luterských novot, 

s Janem Paškem šli zastánci tradičního utrakvismu, mimo jiné i četní 

představitelé dolní konzistoře. Víme, jak v mmulosti mnohokrát 

dokázaly náboženské neshody změnit dřívější přátele v nesmiřitelné 

soky. Nepřátelství se pak z roviny náboženské, která byla později jen 

záminkou, přenášelo i do ostatních rovm měšťanského života. 

V případě dvou znesvářených skupin Pražanů šlo o získání moci 
317 

na úkor druhých . Snahy Paškovy strany však daleko překračovaly 

hranice města a souvisely s plány královského dvora. Pro umírněné 

kališníky se tehdy rýsovala možnost smíru s římskou kurií, zatíženou 
315 Tomek 9, str. 296 
3,6 Prokeš 1948, str. 712, „ Odpůrci náboženského novátorství nalezli vůdce v ctižádostivém 

Janovi Paskovu těžce nesoucím své odtištění od moci, jež mu způsobila předešlého roku 

ztráta úřadu hofrychtéřského a Hlctvsovo povýšení na vedoucí místo ve správě Prahy. "; 

Šimák 1907, str. 307, „Janovi Hlavsovi ofrychtářství slíbeno a dáno, což opět odporné 

mistru Paškovi a jeho rotě jest bylo."-, Tomek 1844, str. 34, „Na tom bylo více, než mysl 

Paskova vysoká snésti mohla. " 
317 Macek 1998, str. 320, „Mocenský boj byl navenek vydáván jen za zápas o víru, 

nepochybné však je, že napětí mezi radikálními a konzervativními kališníky dlouho rostlo, 

přispívalo ke třenicím a vrcholilo v roce 1524. " 
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bojem proti novému učení Luterovu, jež pro ni představovalo větší 

nebezpečí než utrakvističtí konzervativci, kteří se svým pojetím stále 

více přibližovali ke katolicismu318. Královskému dvoru bylo jistě 

bližší pojetí víry Paškových stoupenců. Ti se stavěli vstřícně 

k možnosti konečné domluvy s Římem. Zejména v době po odjezdu 

Ludvíka z Prahy. Nově dosazení konšelé tehdy s podporou sledovali 

kázání kněží, kteří se hlásili к novému, radikálnímu proudu319. 

Jan Pašek tedy mohl počítat se sympatiemi královského dvora, 

což mu v následujících bojích o vliv v Praze přmášelo nemalé výhody. 

Janu Paškovi se lýsoval nový spojenec také v osobě Zdeňka 

Lva z Rožmitálu. Dříve zarytý odpůrce královských měst se po svém 

odvolání z úřadu nejvyššího purkrabího ocitl izolovaný od zemské 

politiky. On a jeho spojenci tedy hledali cestu, jak se dostat zpět 

к ztraceným pozicím. Snažili se zajistit si podporu hlavně u polského 

krále Zikmunda, který přesto, že dříve sám radil Ludvíkovi, aby pány 

v zemských úřadech vyměnil, nyní byl ochoten přimluvit se za ně320. 

Jan Pašek a jeho stoupenci v Praze, kteří byli nedávnou volbou 

nových konšelů v březnu 1523 taktéž odstaveni na vedlejší kolej, 

se podle rčení „nepřítel mého nepřítele je můj přítel" snažili navázat 

se stranou Zdeňka Lva kontakt. Společně pak usilovali 

o znovuobsazení svých bývalých pozic. I v případě Zdeňka Lva 

z Rožmitálu k tomu byly využity žaloby na některé současné zemské 

3,8 Macek 1998, str. 316, „ Dnes už není sporu o tom, že v pozadí za Páskovými 

machinacemi stála římská církev, že význačnou úlohu v přípravě puče hrál uherský biskup 

Sa lkán, papežský legát Campeggio a katoličtí rádci na dvoře královny Marie. " 
319 Tomek 10, str. 524, směli také jiní stoupenci nového učení v duchovenstvu Pražském 

spoléhali na smýšlení sobě příznivé ředitelů nedávného shromážděni i na shovívavost 
konšelů Pražských při dalším šíření novot... " 
320 Tomek 10, str. 529 
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správce, kteří prý sympatizovali s náboženskými novotami321. 

Sám Rožmitál pak společně s Janem Paškem projevoval ochotu 

dohodnout se s Římem a vrátit kališníky zpět do náruče katolické 

církve322. Tím si chtěl Zdeněk Lev znovu naklonit královy sympatie 

a odsunout do pozadí důvody svého nedávného odvolání, spojené se 

špatným hospodařením s královskými dluhy a zástavami. 

Ve spojenectví s Janem Paškem vidíme, jak se - stejně jako o několik 

let dříve Albrecht Rendl z Olšavy - i Zdeněk Lev z Rožmitálu 

ochotně přidá na stranu svých úhlavních nepřátel ve chvíli, kdy cítí 

potřebu opřít se o silné přátele při snaze dobýt zpět ztracený vliv. 

Oba mocní muži zůstanou v přátelském vztahu až do Paškovy 

smrti323. Jejich další osud je velmi podobný. 

Oba se dostanou zpět к moci, oba později podlehnou politickým 

plánům nového panovníka zrodu Habsburků, jenž nemíní trpět 

ve svých úřadech osoby, které chtějí jednat na vlasmi pěst 

a rozhodovat samostatně324 

Jednáním o usmíření kališníků s katolíky si Jan Pašek zajistil 

loajalitu královského dvora. Bylo však ještě třeba vytvořit vhodnou 

situaci pro znovupřevzetí moci v Praze. Prvním krokem bylo získání 

podpory mezi měšťany. Pražané, kteří byli zastánci nového 

radikálního proudu kališnictví, inspirovaného Lutherovým učením, 

321 Tomek 10, str. 521, К obnovenému jednání svacovským biskupem Ladislavem 

Salkanem o smír s katolíky byli vybráni nový nejvyšší purkrabí Jan zVartemberka a 

staronový hofryehtéř Jan Hlavsa. „ Proti nadání však biskupa oba dva mužové tito objevili 

se brzy potom co stoupenci neboli příznivci směru Lutherova... " 
322 Macek 2001, str. 254, „Je až s podivem, s jakou náruživostí a s jakými nadějemi italský 
kardinál legát usiloval o návrat Cechů do lůna církve. " 
323 Teige 1905, str. 77, Pašek ve své závéti určuje Zdeňka Lva zRožmitálu jako hlavního 

dědice svého panství na Toušni. 
324 Prokeš 1948, str. 719, „Ani Pašek ani jeho vznešený přítel Lev z Rožmitálu - stejně jako 

mnozí jiní - si neuvědomovali, jaká osobnost vstupuje Frdinandem na český trůn. " 

91 



svým častým zaváděním novot v podstatě také přispěli к tomu, 

že se na jaře 1524 nálada v pražských městech stále víc obracela 

proti nim. Měšťané byli pobouřeni neustálými zásahy proti tradici 

minulých let. Řady Paškových příznivců se tím rozrůstaly325. 

To Paškovi zajistilo, že byl v březnu 1524 znovu zvolen do městské 

rady, dokonce opět jako primas. S ním se do rady dostali další 

konšelé, jež byli příznivě nakloněni jeho plánům. Naproti tomu byl 

z volby úplně vynechán Jan Hlavsa326. 

Nová rada začala proti svým odpůrcům ihned jednat. 

Opět zvolila prostředek, který byl v tehdejší společnosti 

nejmarkantnější. Využila trvajícího napětí mezi umírněnými kališníky 

a představiteli radikálního utrakvistického směru, kteří sympatizovali 

s luterstvím. Již jako nový primas projevil Jan Pašek přání znovu 

jednat o usmíření kališníků s katolíky. Podmínky pro jednání byly 

tehdy příznivé. Nedávno proběhl v Norimberku říšský sněm, na němž 

se jednalo o potírání luterství v Říši. Na sněmu byl přítomen 

i papežský legát kardinál Campeggio, jenž zde dostal od papeže 

za úkol pokusit se znovu navázat kontakt s Ludvíkovým dvorem 

a zprostředkovat dohodu s utrakvisty327. Olomoucký biskup Stanislav 

Thurzo byl určen za mluvčího katolíků na nadcházejícím pražském 

sněmu v červenci 1524. Ještě před začátkem sněmu jednali katoličtí 

vyjednavači s pražskými konšely v čele s Janem Paškem, 

325 Tomek 10, str. 539, „Počalo se pak brzy jeviti, že v obyvatelstvu Pražském novoty 

Lutheránské, podobně jako někdejší pikartské, neujali se tou měrou, aby stoupenci jejich 

byli většinou... " 
326 SLP (O), str. 465 (1142) 
327 Macek 2001, str. 254 
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který vyjádřil ochotu к odstranění všech nepravostí, jež v Praze 
3 2 8 

před časem probíhaly 

Olomoucký biskup na sněmu prohlásil, že by se české stavy 

měly řídit usnesením svatojakubského sněmu z roku 1508, 

kde se rozhodlo o potírání jednoty bratrské, a rozšířil jeho platnost 

i na luterství. V nastalých dohadech obou jinak smýšlejících skupin 

kališníků se sněm rozešel bez jakýchkoliv závěrů. Během ostrých 

sporů na sněmu, kdy se v jednom táboře ocitli představitelé tradičních 

utrakvistů 

a katolíci, zřejmě došlo i к sblížení Jana Paška a Zdeňka Lva 

z Rožmitálu329. 

Královské poselstvo, jež se vrátilo od pražského sněmu, 

informovalo Ludvíka o připravenosti nových pražských radních 

vypořádat se s příslušníky radikálních kališníků. Během července píše 

král dva listy Pražanům, v nichž je nabádá k tomu, „aby neupouštějíce 

od svého úsilí proti šíření bludů pikartských a lutheranských, tako\ých 

lidí bludných v obcích svých ani na radě netrpěli...330". 

Tím v podstatě dopředu vyjádřil souhlas s jakýmkoliv jednáním pánů 

radních proti jejich odpůrcům nejen mezi prostými měšťany, 

ale i ve vlastních řadách. 

V krátké době poté přikročili Paškovi stoupenci к rozhodnému 

kroku. 9. srpna 1524 při mimořádné schůzi na radnici obvinil jeden 

z konšelů Ziga Vaníčkovic několik svých kolegů z plánovaného 

328 Tomek 10, str. 546, „..Jan Pašek velmi uctivě se prohlásil, že chtí vůli královu 

naplnili... " 
329 Šimák 1907, str. 29, „pan Lev s svými jsouce v nepřižni s knížetem Karlem, vešli 

v přátelství brzo po odjezdu královském, i také s Paškem mistrem Janem a některými 

Pražany, jeho následovníky. " 
330 Tomek 10, str. 548 
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176 odstranění svých nepřátel v radě ' . Předem si zajistil podporu svých 

sousedů z Týnské čtvrti. Pět obviněných konšelů bylo ihned vsazeno 

do vězení. Šestému, Mikuláši Sorfovi, se podařilo včas uprchnout, 

sedmý nařčený Vít Sípecký se tehdy nacházel mimo Prahu. 

Není vyloučeno, že bylo datum převratu vybráno v souvislosti 

s Hlavsovou nepřítomností v Praze. Jan Hlavsa sice tehdy nebyl přímo 

mezi konšely, nicméně byl stále hofrychtéřem a velmi vlivným 

a oblíbeným měšťanem. Jeho otevřená perzekuce by mohla vyvolat 

zbytečnou vlnu nevole. 

Pravděpodobnější ale je, že к samotnému uskutečnění zavdaly 

příčinu události předešlé noci. Ve spojení s podivným chováním 

konšelů nastávala ideální situace к změně poměrů. Navečer 8. srpna 

se do Velkého města pražského donesla zpráva o ozbrojených 

potyčkách na Malé Straně. Tehdejší purkmistr Brikcí svolal 

mimořádnou schůzi, aby se s konšely poradil, jak předejít tomu, 

aby se násilí přeneslo i na druhý břeh Vltavy. Na noční schůzi se sešli 

jen příznivci Jana Hlavsy"2. Paškovi společníci se nedostavili, 

což příští den vzbuzovalo jistě i u nezúčastněných měšťanů podezření 

z něčeho nekalého. Pro Zigu nebylo nic jednoduššího než směřovat 

obvinění 

k tomu, že se nepřátelští konšelé po nocích scházeli se svými 

kumpány, aby připravovali svou akci namířenou proti obhájcům 

kališnické tradice. 

Je zajímavé sledovat, jak se přímo v průběhu převratu diží 

Jan Pašek v pozadí a nechce být přímo spojován s odstraněním 

331 Tomek 1844, str. 39, „ ...obrátil se ku kancléři Burianovi a ku konšelům strany odporné, 

dotýkaje se na ně zrady a lotrovstvi, že času nočního lid zbrojný na radnici zjednali, 

spoluměšťanům svým o hrdlo smýšlejíce... " 
332 Šimák 1907, str. 50 
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г о 3 3 3 I / v 

nepohodlných sousedů . Nechává vše vyřizovat svého švagra Zigu, 

člověka v té době zřejmě důvěryhodnějšího pro obě strany, člena 

současné i předešlé, Hlavsovi nakloněné rady. On je tím, kdo obviňuje 

konšely, on přemlouvá obecní starší, aby stáli při něm a podporovali 

jej. Pašek vše sleduje zpovzdálí a snaží se naopak celé shromáždění 

uklidňovat. Ochotně přijímá Zigovu prosbu, aby se o ohrožené 

Pražany postaral a ochránil je před všemi zrádci v jejich řadách. 

Zpráva o událostech na radnici se brzy rozšířila mezi ostatní 

měšťany. Ti se začali shromažďovat před radnicí. Nálada v davu prý 

byla dost bojovná. К žádnému střetu ale tehdy nedošlo. Údajně proto, 

že sousedé pořádně nevěděli, kdo je s nimi, a kdo proti mm334. 

V prvních dnech po převratu z Prahy uprchli mnozí měšťané, 

kteří sympatizovali s radikálním utrakvismem nebo patřili 

к zastáncům Jana Hlavsy. Většina se jich uchylovala na Hrad pod 

ochranu pana nejvyššího purkrabího Jana z Vartemberka. Na svobodě 

se stále pohyboval Jan Hlavsa. Oba držitelé zemských úřadů, 

i přes své sympatie к radikálním kališníkům, nebyli v nelibosti krále. 

Hrozilo nebezpečí, že jejich zásahem bude celý převrat vysvětlován 

v jiném světle, než jeho původci chtěli. Noví pražští vládci tedy hned 

v den převratu psali dopisy všem českým stavům a králi, v nichž je 

ujišťovali o tom, „že když se zvědělo o úkladech v noci předešlé 

strojených к rušení víry svaté křesťanské, oni, jimž o hrdla ukládáno 

333 Tomek 1844, str. 37, Již předešlou noc, kdy hrozí nebezpečí násilí ve městě, Pašek 

odmítá účast na noční schůzi konšelů s tím, že na radnici přijde, až bude hrozit opravdové 

nebezpečí. Rovněž Ziga odmítá účast a vyřizuje panu purkmistrovi, „Že se již ke spaní 

uložil". 
334 Šimák 1907, str. 58, „A potom brzo ku poledni hlas bvl puštěn o tom, co se stalo, a bez 

meškání se všech stran se zbrojí na rathouz i na rynk veliké množství, že se bylo čemu 

s strachem podívali. "; Tomek 10, str. 553, „Jsou ť hned toho dne obě radnice, na Starém a 

na Novém městě, osazeny velkým počtem žoldnéřů... " 
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bylo, překazili to bez krveprolití a pokoj ve městě svém a mezi sebou 
ji •335 « 

uvedli 

Když byly obviněné osoby pozavírány a konšelé si nejen 

dopisy, ale i osobní návštěvou Zigy Vaníčkovic u knížete 

Karla Miinsterberského na Hradě zajistili ospravedlnění svých činů, 

nechali páni radní po několika dnech svolat velkou obec, jíž chtěli 

sdělit zprávu o zradě, které na poslední chvíli předešli. Nebyli si však 

zcela jisti, jak jejich sousedé zareagují. Proto si raději zajistili 

bezpečnost tím, že povolali na radnici ozbrojenou stráž, která je měla 

bránit, kdyby došlo к nějakému násilí336. 

Shromážděné velké obci byla pak celá akce prezentována, 

až když bylo po všem, s patřičným přibarvením tak, aby emoce 

měšťanů přebily případnou nespokojenost v jejich řadách. Tím byla 

celá událost Paškova puče ukončena337. Nemůžeme mluvit o puči 

v pravém slova smyslu. Vždyť Pašek měl na odstranění nepohodlných 

konšelů a kněží dobrozdání od samotného krále. O chystaném 

převratu mohli Pražané informovat už olomouckého biskupa při jejich 

jednání v době červencového sněmu. Mohla to být jedna z variant 

řešení náboženského napětí, kterou dohodli v případě, že sněmovní 

jednání selžou. 

Oficiální odklon od radikálního utrakvismu a Lutherova učení 

museli Pražané osobně potvrdit zápisem svého jména к písemnému 

prohlášení, jež pražská rada vydala v listopadu 1524338. 

К vyšetření celé záležitosti а к souzení obvměných měšťanů 

král určil knížete Karla. Přesto, že zpočátku zřejmě nebyl nijak 

335 Tomek 10, str. 553 
336 Tomek 10, str. 554 
337 Macek 1998, str. 317 
338 Šimák 1907, str. 72-74 
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pozitivně nakloněn vítězné Paskově straně, ustoupil pod tlakem 

katolických rádců v Budíně. Král pak 18. prosince vynesl 

nad Hlavsovými stoupenci rozsudek. Většina uvězněných měšťanů 

byla vypovězena z Prahy. Mezi těmi, kteří museli město opustit, 

byl i sám Jan Hlavsa339. 

V únoru 1525 na zemském sněmu v Praze uzavřeli zástupci 

katolíků s umírněnými utrakvisty konečnou dohodu o vzájemném 

respektu. Dlouholetá snaha královského dvora, jejímž prostředkem se 

ve dvacátých letech 16. století stali i noví pražští správci, tak spěla 

к zdárnému cíli340. Stavovské poselstvo vedené Zdeňkem Lvem 

z Rožmitálu a Janem Paškem z Vratu v květnu 1525 vyřizovalo celou 

záležitost přímo u královského dvora, mimo jiných i v přítomnosti 

papežského legáta kardinála Campeggia. Kvůli sporným otázkám 

katohcko-kališnického srovnání, které se týkaly navrácení církevního 

majetku, a nepřesnému defmování kompaktát, bylo nakonec jednání 

přerušeno341. Poselstvo se tedy s nezdarem vrátilo zpět do Čech. 

Další události v českých zemích souvisely s původně 

soukromým sporem Zdeňka Lva z Rožmitálu a Jindřicha 

z Rožmberka. Jindřich, oproti původní závěti svého nedávno 

zemřelého otce, jenž rozdělil své obrovské dominium a jeho velkou 

část odkázal Zdeňkovi Lvovi, ovládl celé rožmberské panství. 

Aby si zajistil spojence ve sporu s Rožmitálem, stal se vůdčím 

představitelem pánů a rytířů, kteří byli obhájci náboženských novot 

a zásadně nesouhlasili se snahami svých protivníků. Po zmařeném 

339 Prokeš 1948, str. 714 

- Tomek 10, str. 569, „Každá strana měla zůstati při svých starodávných zřízeních, Jedni 

d,vhé za pravé syny církve uznávajíce, a měli společně žádati krále, aby zjednal и stolice 

papežské vyhlášení C 'echu za dobré křesťany... " 
341 Macek 2001, str. 255-256 
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jednání Rožmitálova poselství v Budíně začíná král Ludvík opět slyšet 

výčitky, které padají na hlavu jeho staronového nejvyššího 

purkrabího34". 

V souvislosti s tím začínala být ohrožena i dosud neotřesitelná 

pozice Jana Paška v Praze. Král vyslyší vypovězené Pražany, kteří si 

stěžují na Paškovu hrôzovládu. Hlavsovo poselstvo osloví i královnu 

Maru, která se za něj přimlouvá. Pašek si je natolik jistý svým 

postavením, že se otevřeně odmítá podvolit se královskému rozkazu, 

jenž povoluje návrat vyhnaných měšťanů do Prahy343. V podobném 

duchu reagovali Pražané na výzvy krále i českých stavů 

až do podzimu roku 1526. Napětí mezi dvěma znesvářenými stranami, 

charakterizovanými v panském stavu Zdeňkem Lvem z Rožmitálu 

na jedné a Jindřichem z Rožmberka na druhé straně, jež hrozilo ve své 

poslední fázi propuknout v domácí válku, bylo přetrženo náhlou smrtí 

krále Ludvíka 29. sípna 1526344. 

Jan Pašek strůjce všeho zlého 

Zdoby kolem převratu roku 1524 pochází nejvíce zpráv 

o Janu Paškovi. Jejich autory jsou však většinou osoby, 

které sympatizovaly snovým kališnickým proudem, a tedy patřily 

do tábora Hlavsových stoupenců. Bartoš písař i pisatelé Starých 

letopisů dávají vše za vinu Paškově zkažené osobnosti, jeho sobecké 

342 Tomek 10, str. 574 
343 Tomek 1844, str. 45, Pašek se před velkou obcí odkazuje na starší dopis krále, který 

povoloval vypovězení měšťanů. Údajně Ludvík Pražany nabádal, „aby se Pražané na 

žádné listy královské , kdyby potom jaké přišly, nic neobraceli ,ale se podle toho prvního 

rozsudku pilně zachovali. ". 
344 Prokeš 1948, str. 716 
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snaze získat co nej větší vliv na úkor svých nepřátel, dobrých lidí345. 

V ostrém kontrastu proti sobě stojí nenáviděný Pašek proti 

chvalořeěenému Janu Hlavsovi. Hlavsa je v Bartošově popisu vzorný 

měšťan s dobrým původem, který se vždy snažil dělat jen to nejlepší 

pro své město i pro krále. Jan Pašek je naopak zištný člověk, který se 

nechal svést svou ctižádostí. Z kdysi dobrého člověka se tak stal 

ďábel, který svedl i mnoho jiných dobrých sousedů na špatnou 
. 346 

cestu 

Je celkem pochopitelné, že je Jan Pašek stavěn do popředí 

pokud jde o hledání vmíka tehdejších událostí v Praze. Podívejme se 

ale podrobněji na situaci v české stavovské společnosti a její vztahy 

ke králi na počátku dvacátých let 16. století. Král se na radu svých 

blízkých u dvora, mimo jiné i svého strýce, polského krále Zikmunda, 

rozhodne na jaře 1523 dosadit nové zemské správce. Tím odstraní 

hlavně vlivného Zdeňka Lva z Rožmitálu a jeho spojence. 

Do úřadů přicházejí lidé, od kterých se očekává, že se budou víc 

snažit, aby se do Cech opět vrátila královská autorita, nahrazená 

345 SLP (L), str. 420 (1019), „.. .svou lstí, podvodem, chytrostí a neupřímností zkazí města 

Pražská... "; Šimák 1907, str. 18, „Jako od toho, kterýž vpravdě muž přirovnáván býti 

z mnohých pyšných lidí к jednomu, onomu Nabuchodonozorovi, králi babylonskému, 

kterémuž pro jeho prílišnú zlostnú pejchu přirození jeho změnilo se v přirození hovad 

němých. " 
346 Šimák 1907, str. 18, „tak jest se zvrátil i převrátil, že jest se na přílišné ukrutenství, na 

nesmírnou přísnost a na nesnesitedlné trápení lidí vydal proti vší spravedlnosti, a rozliv 

vešken jed na všecky strany zlosti své, toho dovedl, že se mnohým nebožákóm lidem již 

stejskalo na světě živu býti; a netoliko se byl převrátil, i mnohé dobré podvrátil a od 

dobrého к zlému odvrátil, obrátiv je kpoškvrně na duši i na těle podpalem ďábelským, 

skrze omylnú víru lidem smyšlenou, přísností velikou, že z toho dali se v rozličné 

nepravosti, chtíce se očistiti z nářku pikardského před lidmi. " 
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176 dosud stavovskou samovládou . Bohužel, mnoho členů nové vlády 

sympatizuje s novým náboženským proudem, inspirovaným 
348 

myšlenkami Martina Luthera Mezinárodní politické snahy 

budínského dvora však spějí ke konečné dohodě s papežskou kuní. 

Myšlenkám na smír katolíků s tradičními kališníky je však víc 

než současná zemská vláda nakloněna opoziční skupina stavů 

v okruhu pana Rožmitála. Ludvíkův strýc Zikmund navíc ustoupil 

od negativního postoje к osobě Zdeňka Lva a naopak se za něj u krále 

přimlouvá. Mezi spojenci bývalého pana nejvyššího purkrabího se 

objevuje Jan Pašek, muž, kterého král před časem zbavil úřadu 

hofřychtéře. V situaci, kdy se rýsuje možná dohoda kališníků 

s katolíky v červenci 1524, jsou oba tito muži mezi těmi, kteří smír 

s Římem vítají. Naopak současní zemští správci se ostře stavějí proti 

výstupům královského vyslance biskupa Stanislava, který chce proti 

náboženským novotám zakročit. Není divu, že král přehodnotí postoj 

к panu Zdeňkovi z Rožmitálu, a později, počátkem roku 1525, 

mu vrátí ztracený úřad349. Také Pašek je zřejmě v králově oblibě. 

Proto Ludvík nijak neprotestuje proti pražskému převratu a naopak jej 

vítá jako prostředek к odstranění osob smýšlejících proti dohodě 

s katolíky. 

Paškova strana se tehdy chopila příležitosti, kterou nabízely 

plány královského dvora. Plány, jež přesahovaly hranice tehdejších 

českých zemí. Udajné zrádce nakonec soudí král, nikoliv Pašek. 

347 Tomek 10, str. 583, Znovuuvedení Zdeňka Lva z Rožmitálu dozemského úřadu prý 

znamenalo „...konečné zvrácení všeho toho, co za předešlého pobytu králova v zemi bylo 

předsevzalo к povznešení moci královské а к zavedení lepšího řádu ve správě zemské". 
348 Tomek 10, str. 547, „...ze stavu panského nejvyššího purkrabí Jan z Vartemberka, ze 

stavu rytířského nejvyššího písaře zemského Jana Litoborského z Chlumu a ze stavu 

městského Jana Hlavsu (hofrychtéře). " 
349 Prokeš 1948, str. 715 
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Král prostřednictvím nejvyššího hofmistra Karla Miinsterberského 
- ) С Л 

nad nimi vynáší rozsudek vyhnanství" . Je zajímavé, že se podobně 

po letech к Paškovi zachoval král Ferdinand, když vyslyšel Hlavsovy 

prosby o rehabilitaci. Vinil Paška zopakovaného neuposlechnutí 

královských rozkazů a odsoudil jej do vyhnanství. Tehdy se zase 

Jan Hlavsa chopil příležitosti, kterou v sobě skýtaly královy záměry. 

Ferdinand Habsburský však nemínil potrestat nehodného primase 

na úkor jiného vlivného měšťana. Přebírá kontrolu nad stavem pražské 

správy a jmenuje nové, méně vlivné konšely351. 

Konec jednoty i Paskova vlivu 

Po smrti krále Ludvíka stavové prohlásili, že na uvolněný 

český trůn dosedne panovník, který bude určen svobodnou volbou. 

Z mnoha uchazečů, kteří se zpočátku chtěli pokusit korunu získat, 

nakonec vyvstali dva vážní kandidáti. Arcikníže Ferdinand 

Habsburský, jenž si český trůn nárokoval jako manžel 

Anny Jagelonské na základě smlouvy, kterou již roku 1515 uzavřeli 

Habsburkové s Jagelonci, neměl zprvu velké naděje. Jeho protivníci, 

vévodové Vilém a Ludvík Bavorští, se zpočátku mohli opřít 

o podporu stavů spřátelených se Zdeňkem Lvem z Rožmitálu. 

Jan Pašek jako Rožmitálův spojenec se přirozeně přikláněl 

ke kandidatuře bavorské. V měsících před samotnou volbou nového 

krále byly české stavy rozděleny na dva tábory, které svým složením 

350 Šimák 1907, str. 104, Ludvík mluví o „svých vězních". 
351 Janáček 1964, str. 264, „...lidé bez politických zkušeností a ambici, hledící si vlastního 

zájmu více než zájmů městských, stali se předními představiteli královských měst a celého 

městského stavu, protože král si to přál a protože v takových lidech viděl vhodný nástroj 

k tomu, aby mohl sám do městské politiky zasahovat. " 
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odpovídaly dvěma znepřáteleným skupinám, jež proti sobě brojily 

v průběhu předešlých let. Ferdinandovu kandidaturu podporovala 

strana Jindřicha z Rožmberka, v níž se nacházeli i vypovězení pražští 

měšťané v čele s Janem Hlavsou, který si již dříve získal 

Rožmberkovy sympatie352. 

Díky pilné snaze habsburského vyjednavače Jana Mrakše 

z Noskova se nakonec pan Zdeněk Lev přiklonil na stranu arciknížete 

Ferdinanda. Nový král byl nakonec zvolen dvacetičtyřčlenným 

sborem volitelů, kteří se 23. října 1526 jednohlasně vyjádřili 

pro Ferdinanda. V tomto sboru byl i Jan Pašek a Ziga Vaníčkovic. 

Jejich ochota к volbě nového panovníka zrodu Habsburků byla 

později náležitě odměněna353. 

Svým hlasem pro Ferdinanda však, aniž by to věděl, Pašek 

zahájil konec své neotřesitelné pozice v Praze a konec celému 

Velkému městu pražskému. Král Ludvík musel v situaci, kdy byl 

ohrožen tureckými výpady a v Čechách nebylo jasné, 

která ze soupeřících stran představuje větší nebezpečí, tolerovat jeho 

otevřený odpor ke královským příkazům. Ferdinand se však nehodlal 

zachovat podobně. Od svého nástupu dal nejen svým městům, 

ale i ostatním českým stavům jasně najevo, že skončila doba, 

kdy si mohly diktovat podmínky svého fungování ve vztahu 

ke královskému dvoru. 

Pražanům své odhodlání Ferdinand demonstroval v červenci 

1528. Poté, co několikrát ignorovali jeho příkaz, aby do města pustili 

vyhnané sousedy a konečně se s nimi dohodli, varoval Ferdinand pány 

konšely v čele s Janem Paškem, že pokud se Janu Hlavsovi a jeho 

stoupencům něco v Praze stane, budou za to oni odpovědni svými 

352 Tomek 10, str. 591 
353 Prokeš 1948, str. 718-719 
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životy'54. Ale ani potom, když byl Hlavsovi povolen vstup do města 

a na radnici, neprojevil Pašek ochotu к jakékoliv dohodě. 

Proč se nový král tak ochotně a pilně staral o to, aby se celá 

záležitost pražských vyhnanců vyřešila? Není vyloučeno, 

že Jan Hlavsa měl určité Ferdinandovy sympatie. Byl ostatně jedním 

z prvních, kteří podporovali arciknížete, když se ucházel o českou 

korunu. Ferdinandovu snahu o Hlavsovu rehabilitaci však můžeme 

nejspíš hodnotit z úplně jiného než osobního důvodu355. Jan Hlavsa 

byl Paškovým nepřítelem. Jiná královská města již dávno předtím 

sympatizovala s Hlavsovou stranou, jejíž stoupenci se za jejich hradby 

většinou uchýlili coby vyhnanci Paškovi356. Také v Praze se stále 

zdržovalo několik osob, které s Paškovou politikou nesouhlasily 

a byly ochotny přijmout jinou variantu městské správy357. Ferdinand 

tedy Jana Hlavsu využil k tomu, aby jej dostal do přímé konfrontace 

s Janem Paškem. Hlavsa měl zřejmě podlomit neotřesitelnou Paškovu 

autoritu, které se ve městě těšil. 

Už sama přítomnost Jana Hlavsy ve městě vyvolala mezi 

měšťany vlnu nadšení. Nekonalo se žádné krveprolití, 

před kterým varoval Pašek, když Hlavsu do Prahy pouštěl358. 

Jan Pašek byl však stále neoblomný. Zajišťoval se královským 

rozsudkem z roku 1524, v kterém Ludvík osobně měšťany vypověděl. 

354 Tomek 1844, str. 48 
355 Prokeš 1948, str. 728, Ferdinandovo zasažení ve pmspěch Jana Hlavsy a jiných 

novoutrakvistických měšťanů, vypověděných Paškovým režimem z Prahy, v počátcích jeho 

vlády nebylo snad výsledkem náklonnosti nového králek náboženskému novotářství, nýbrž 

vyplynulo jedině z úvah politických... " 
356 Tomek 11, str. 47 
357 Janáček 1964, str. 260, „...nejvíce odpůrců Paškových a pražské jednoty bylo v tomto 

okamžiku na Novém Městě. " 
358 Tomek 11, str. 63, „Jsou ť všude přívětivě vítáni, a v lidu skoro všechněm příchod jejich 

způsobil radostné pohnutí. " 
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Odmítal jiná nařízení s omluvou, že by tím znevážil dřívější královo 

rozhodnutí359. Král odmítal dál tolerovat Paškovy neustálé snahy 

vyhnout se jeho příkazům. Proti zpupné radě sjednocené Prahy zasáhl 

9. srpna 1528. Ferdinand tehdy osobně obnovil konšelské úřady. 

Jmenoval však dvě rady, pro Staré i Nové Město zvlášť. Tím fakticky 

rozpustil jednotu obou měst360. Někteří vlivní měšťané krále ještě týž 

den ráno přemlouvali, aby to nedělal, že je jednota městu prospěšná 

a že by její rozpuštění mohlo způsobit násilné vystoupení velké 

obce361. Král byl však neoblomný. Zřejmě díky dobré informovanosti 

o poměrech v Praze a existenci velké skupiny měšťanů, jež s jednotou 

nesouhlasí362, se Ferdinand nebál žádného krveprolití a rozdělení 

provedl. 

V nové staroměstské radě zůstaly jen tři osoby, které zasedaly v radě 

sjednocených měst. Neobjevuje se v ní ani Jan Pašek, avšak ani 

Jan Hlavsa363. Ferdinand nehodlal na místo jednoho měšťana posadit jiného, 

stejně vlivného. Možná proto se také Hlavsův definitivní návrat do Prahy 

prodloužil. Až dva roky poté, co král rozpustil jednotu pražských měst 

a potrestal Paška, se Hlavsa vrací zpět. Proti očekávání se však nestává 

členem městské rady a až do roku 1532 zastává jen úřad perkmistra hor 
. . v , , 364 

359 Tomek 11, str. 65 

360 pegek 1984, str. 192, „Mezinárodní situace, pád spojenců z řad šlechty i únava obcí, 

v nichž se Ferdinandovi podařilo oživit část novoměstské opozice, to vše umožnilo králi 

rozdělit proti vůli velké části měšťanů jednotu Prahy... " 
361 Tomek 11, str. 67 
362 Janáček 1964, str. 260, „Není pochyby, že Ferdinand byl o opozici v Novém Městě dobře 

zpraven a že s ní počítal... " 
363 Tomek 11, str. 414 
364 Tomek 11, str. 425 

104 



Staroměstští sousedé v radě 

Podívejme se nyní na zastoupení staroměstských měšťanů v radě 

spojeného Velkého města pražského. Během deseti let trvání jednoty se 

na radnici drží úzká skupina osob, která zasedala již v bývalé staroměstské 

radě a podržela si své místo až do roku 1524. Především musíme 

konstatovat, že za celou dobu pražské jednoty si Staroměstští podrželi 

ve sjednocené radě většinu. Již v roce 1518 jsou zastoupeni deseti konšely. 

Jejich počet později vzrůstá na dvanáct. V dalších letech jsou ve sjednocené 

radě Staroměstští ve většinovém zastoupeni165. 

Z deseti staroměstských měšťanů, kteří na radnici zasedli v roce 

1518, bylo devět zkušených radních z minulých let. Mimo nejznámější 

exponenty, Jana Hlavsy, Jana Paška a Zikmunda Vaníčkovic, s nimiž se 

setkáváme i v celozemské politice předešlých let, to jsou buď v minulosti 

osvědčení sousedé, jenž se v radě objevují již před rokem 1510 nebo 

měšťané aktivní v radě v posledních letech před spojením. Mezi tradičně 

uznávané autority patřili zřejmě Zikmund Holec z Květnice, a Daniel Rauš 

z Vlkanova. 

Mezi konšely aktivní v letech před sjednocením můžeme zařadit 

Jiříka Boreše z Bernadečka a Jiříka Hrdinu. Oba měšťané se 

ve staroměstské radě pohybovali od roku 1510 téměř nepřetržitě. К výčtu 

musíme přidat ještě tři poslední osoby, které doplňují radu. Jsou to buď 

poprvé zvolení radní, kteří jsou činní až po roce 1518 (Mistr Brikcí z Licka) 

nebo jde o konšely, jenž se do staroměstské rady dostali až roku 1516 

a jejich zastoupení v následujících letech je velmi sporadické. Václav 

Štráboch je později už jen dvakrát znovu zvolen mezi konšely. Silvestr 

Sladovník dokonce nefiguruje v žádné z pozdějších rad spojeného města. 

Možná, že právě tento fakt mu zajistil opětovný přístup na radnici 

po rozdělení obou měst v roce 1528. 

365 Pešek 1984, str. 189 
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Z tabulky, jež tvoří přílohu této práce se dají rozpoznat dvě skupiny 

radních, které proti sobě stály v opozici v době Paskova převratu roku 

1524366. Z prostředí radnice na dobro zmizelo 12 osob, které zasedaly v radě 

vedené Janem Hlavsou roku 1523 nebo byly obviněné ze zrady v srpnu 

1524. Dva z nich, Ondřej Tatek a Brikcí Řehák, se do rady vrátí v roce 

1528. Jen pět konšelů se na svých místech udrželo i po převratu. Mimo 

Jana Paška a Zikmunda Vanička to byli Jan Pikart, Václav Sova z Liboslavě 

a Zikmund Roh z Vlkanova. Všichni tři měšťané však v radě fungují jen 

do března 1526. Po nich nastupuje do funkcí jedenáct měšťanů, kteří se 

v radě objevují jako nováčci v následujících letech před rozpadem jednoty. 

Lze je tedy počítat mezi Paškovi příznivce nebo alespoň mezi osoby, 

které využily stávající situace a pronikly na radnici coby zastánci 

Jana Paška. 

Z celkového přehledu všech konšelů, kteří v době pražské jednoty 

zasedali na radnici vystupují pouze dva, kteří se na svých postech udrželi 

jen s drobnými přestávkami celou dobu. Jde pouze o dva měšťany, jenž 

v radě fungovali téměř nepřetržitě v době před i po převratu roku 1524. 

Je to Jan Pašek a jeho švagr Ziga Vaníčkovic. Trochu v závěsu za nimi 

figurují Jan Pikard, který byl konšelem zvolen třikrát. Zřejmě také 

příbuzenský vztah s Janem Paškem a fakt, že nebyl součástí předpřevratové 

rady, zvolené v březnu 1524, mu zajistil místo na radnici po roce 1528. 

Trochu samostatně působí Václav Chval a Václav Sova z Liboslavě, 

kteří s přestávkami zastávají konšelské úřady před sjednocením i po něm 

a jsou obsazeni i v staroměstsé radě po roce 1528. 

366 Tomek 9, str. 274-297; Tomek 11, str. 413-421 
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Život ve vyhnanství 

Situace po rozpuštění pražské jednoty nebyla pro zdánlivé 

vítěze nijak dobrá. Na Novém Městě, kde byla daleko víc zastoupena 

bývalá opozice proti Paškovi, přijímal s ochotou jednání o smír 

s vypovězenými sousedy. Mezi Staroměstskými si však bývalí páni 

města udrželi stálý vliv, kterého využívali dál к maření dohod 

s vyhnanci. Podporoval je zejména administrátor Havel Cahera, který 

- ač kdysi horlivý luterán - byl po celou dobu od převratu 1524 

Paškovým věrným agitátorem. Díky němu z kazatelen pražských 

kostelů zaznívala kázání rázně odmítající náboženské novoty a osoby, 
3 6 7 • • r 

které je prosazovaly Stejně tak noví konšelé byli stále 

pod Paškovým vlivem a odmítali bez něho rozhodovat368. 

Král se roku 1529 vypořádal nejen s Caherou, kterého zbavil 

administrátorství a vypověděl z Prahy, ale v únoru 1530 propustil 

ze svých služeb i Zdeňka Lva z Rožmitálu, s jehož podporou mohl 
' 3 6 9 

Pašek při svém trvajícím vzdoru dosud počítať . 

Paškova přítomnost v Praze byla zjevně na obtíž veškerým 

snahám o změnu politického myšlení Staroměstských. Ferdinand se 

tedy musel bývalého mocného primasa zbavit definitivně a znemožnit 

mu kontakt s pražskými měšťany. Počátkem dubna 1530 král 

Jana Paška obvinil z protikrálovského jednání a z opakovaného 

odmítnutí královského rozkazu, nejen Ferdinandova, ale i Ludvíkova. 

Jako svého neposlušného poddaného jej vypověděl z města 
367 Macek 1998, str. 318 
368 Tomek 1844, str. 49, Přede vším ostatním, když král nové konšely к obnovenému jednání 

na hrad povolal, oni bez Paška a Zigy jakož i bez svolání obce к ničemu přistoupiti 

nechtěli. " 

369 Prokeš 1948, str. 723-724 
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a pod hrozbou smrti mu zakázal do Prahy přístup, s výjimkou účasti 

u soudu na Pražském hradě370. Mezi Ferdinandovými obviněními bylo 

i údajné Paškovo bojkotování vojenské pomoci králi Ludvíkovi 

proti Turkům v roce 1526. Paskova přímá vina na porážce 

jagelonského vojska a Ludvíkově smrti byla tehdy jedním z hlavních 

témat písní, které pocházely z okolí Jana Hlavsy a jeho stoupenců 

a měly co nejvíce pošpinit Paskovu pověst371. Je však nutné 

poznamenat, že zdrženlivost při tažení do Uher v roce 1526 byla 

společnou vlastností všech českých vojsk, která byla do pole svolána. 

Tehdy znepřátelené skupiny Jindřicha z Rožmberka i Zdeňka Lva 

z Rožmitálu a Pražanů se obávaly, že v případě brzkého odchodu 

svých armád ze země by ohrozily své statky, na které by zaútočili 

vojáci jejich protivníků. Pro zajímavost vojsko Pražanů se tehdy 

vydalo do pole dříve než hotovost pana Jindřicha372. 

Není pochyb o tom, že měl Jan Pašek v Praze i po svém 

vypovězení mnoho přátel a sympatizantů, mezi něž patřili i vysoce 

postavení konšelé. Mimo jiné to byl Jakub Fikar z Vratu, bývalý radní 

písař a pozdější radní spojené Prahy, jeden ze tří měšťanů, kteří se 

ve staroměstské radě udrželi i po rozdělení jednoty, a fungoval v ní 

téměř nepřetržitě až do roku 1547. Fikarův přídomek „z Vratu" má 

spojitost s Paškovou rodinou. Synovec Jana Paška, opat kláštera 

na Slovanech, Jan zVratu jej v roce 1525 Fikarovi odkázal373. 

V Praze po jeho odchodu však zřejmě obecné sympatie к Paškovi 

mezi měšťany skutečně opadly. Dokonce by se dalo říci, že naopak 

převládl odpor к bývalému panu primasovi. V dubnu 1530 napomíná 

370 Tomek 11, str. 100 
371 Šimák 1907, str. 369, „ O nenadálé smrti Ludvíka, krále českého " 
372 Tomek 10, str. 606 
373 Teige 1905, str. 82 
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sám král Pražany, „aby Janovi Paškovi z Vratu, na závazek od krále 

vzatému, nic na cti neutrhal374 ". 

Po svém vyhoštění se Pašek odebral na své panství v Toušni. 

Do politického dění v Praze a v zemi už nezasahoval. Zřejmě však 

stále působil jako obhájce některých osob na zemském soudu. 

Ostatně už v královském rozsudku z dubna 1530 je Paškovi zakázán 

přístup do Prahy, kromě účasti na soudu na Hradě. V září 1530 jej 

zemští hejtmani opět varují před nesympatiemi Pražanů к jeho osobě. 

Doporučují mu, když bude mít jednání u soudu, ubytovat se 
3 7 5 

na Hradčanech 

Poslední léta života Jana Paška z Vratu líčí Bartoš písař jako 

sled osobních pohrom, které na něj dopadly. Poté, co byl vypovězen 

z Prahy na Toušeň, jeho majetek postihl velký požár, který zničil 

některé hospodářské objekty a mlýn. V roce 1531 Paškovi těsně 

po sobě umírají jeho manželka a dcera. Nedlouho po nich, 15. března 

1533, umírá i Jan Pašek,7í>. Je pochován v chrámu Panny Mane 

před Týnem"7. 

Kronikář Bartoš celou závěrečnou kapitolu ze života 

Jana Paška stylizuje do konečného trestu, který byl na něj seslán 

shůry, za všechny proradnosti, jichž se dopustil na dobrých lidech, 
374 AČ 12, Str. 289 (134), Král ústy zemských hejtmanů přikazuje hned zastavit všechny 

pomluvy proti Paškovi. Radní mají trestat nebo hejtmanům oznámit ty, kteří budou 
pokračovat. někteří u vás dosti znamenití měšťané i jiní lidé i ženské pohlaví témuž 

mistru Janovi znamenitě na jeho poctivosti utrhají, zrádci, lotrem i jinými nářky jeho 

dotýkajíce, což jest JKMti s podivením i dosti protimyslné... při tom nám JKMt přikazujíc, 

abychom o to k vám psaní učinili, abyšte to hned zastavili. " 

™ AČ 12, str. 383-4 (305), „Věz..., že JMKská jistou zprávu míti ráčí, že v městech 

Pražských nevole a kyselost skrze tebe dáti by se měla. " 
376 Šimák 1907, str. 279, „Kteréhož sobě mnozí rozumní lidé připomínají, že od sta let 

žádný člověk horších věcí na Prahu neuvedl jako on. " 
377 Tomek 1844, str. 52, Tomek uvádí jiné datum úmrtí Jana Paška (20.3.1533). 
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které poté, co jim zakázal jejich náboženství, vyhostil z milovaného 

města. Ve vypravování se však nechává unést a je ochoten uvádět 

i nepravdivé údaje. Ty se týkají údajného úmrtí jeho manželky, 

které ho mělo, spolu se smrtí dcery, tolik ranit, že nakonec v zármutku 
r 3 78 a ' v • v r 

„ sám také dni své dokonav... ". Z Paškovy závěti i jiných pozdějších 

zpráv se však dovídáme, že jej jeho žena přežila a dokonce se ještě 
3 7 9 

jednou provdala 

Podívejme se v závěai na Paškovu rodinu a jeho příbuzenské 

vztahy s ostatními pražskými měšťany. Ne nadarmo tuto část Paškovy 

soukromé historie najdeme až na konci vyprávění o jeho osobě. 

Většinu zpráv totiž nalézáme v závěti Jana Paška i jiných jeho 

blízkých. Paradoxně tak vědomosti o životech, které patřily 

do Paškova nejbližšího okolí, odkrýváme až v souvislosti s jeho 

koncem. 

Poprvé se Jan Pašek oženil před rokem 1500. Jeho ženou se 

stala Dorota, vdova po bohatém řezníkovi Matouši Šerlinkovi. 

Do manželství vstupovala s nemalým jměním, jež Paškovi po její 

smrti, zřejmě 1504, zůstalo380. Druhou manželkou Jana Paška byla 

dcera bohaté a vlivné staroměstské rodmy Pikartů. V roce 1519 

ustanovuje Ludmila Pikartová ve své závěti svého zetě „ urozeného 

vladyku Jana z Vratu " poručníkem dědictví, jež odkazuje svému 

nejmladšímu synovi Cypriánovi381. Do stejné rodmy se přiženil 

i Ziga Vaníčkovic, který si vzal sestru Paškovy manželky. Stal se tak 

378 Šimák 1907, str. 279 
379 Teige 1905, str. 79 
380 Teige 1905, str. 78-79, Dorota mêla z prvního manželství syna Mikuláše Šerlinka, který 

se po její smrti vzdává dědictví ve prospěch svého otčíma, Jana Paška. 
381 Teige 1910, str. 442 
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švagrem Jana Paška382. Přátelské, ne-li již příbuzenské spojení 

Jana Paška s rodinou Pikartů pozorujeme v roce 1509 při poselství 

Pražanů v Německém Brodě. Prokop Pikart, přední staroměstský 

konšel, jako jediný spolu s Paškem navštěvuje dům pana Viléma 

z Pernštejna383. 

Třetí Paškovou ženou byla Kateřina z Borovnice. 

Ona je zřejmě tou milovanou ženou, jež podle Bartoše písaře Paškovi 

v roce 1531 údajně umírá. Ještě roku 1533 jí však Jan Pašek odkazuje 

svůj pražský dům a vinici. Z roku 1533 také pochází manželská 

smlouva mezi vdovou Kateřinou z Borovnice a Danielem z domu 

U Dítek. Paškova poslední manželka jej tedy jistě přežila. 

Co se týče ostatních příbuzných Jana Paška, jsou zprávy o nich 

většinou kusé a jen napovídají, že měl nějaké potomky384. Konkrétně 

můžeme zmínit dceru Annu, která se objevuje v závěti Paškova 

synovce, opata kláštera na Slovanech, Jana z Vratu. Závěť je z roku 

1523, tedy zdoby, kdy byl Pašek ženatý s Kateřinou z Borovnice. 

Dívenka Anna, které opat Jan odkazuje několik šperků385, bude zřejmě 

dcerou z posledního Paškova manželství. Tou dcerou, která mu, 

podle Bartoše, zemřela těsně po údajném úmrtí jeho ženy v roce 1531. 

V pramenech se objevuje i syn Jana Paška, který však již 

za jeho života zemřel. Zmiňuje se o něm on sám, když se obhajuje 

před králem Ferdinandem a prosí jej, aby mohl zůstat v Praze, 

382 Šimák 1907, str. 54, V poznámce pod čarou je zmínka o jménech Paškovy a Zigovy 

manželky. „Pašek měl za ženu Kateřinu z rodu Pikartů; i Ziga je příbuzen Pikartům; byla 

tedy snad choť jeho Dorota z téže rodiny. " 
383 SLP (LM), 296 (789) 
384 Teige 1905, str. 78, „Item к Matce Boží do Tejna dávám a odkazuji к oltáři, kdež se 

dítky mé kladlia sám míním ležeti... " 
385 Teige 1905, str. 82 
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„...poněvadž vtom městě z mladosti se zachoval, a jeho přátelé nebo 

předkové, i syn jeho tudíž, sšedše z světa, odpočívají...'86". 

V případě úmrtí Paškovy dcery Anny můžeme zřejmě 

Bartošovi věřit, že skutečně zemřela dříve než její otec. Jan Pašek se 

o ní totiž ve své závěti nezmiňuje. V roce 1533 Pašek nemá žádného 

potomka, který by po něm mohl dědit. Svůj majetek proto odkazuje 

svým přátelům, manželce a vzdálenějším příbuzným, 

nejen z posledního manželství387. 

Konec jedné éry 

Brzy po smrti Jana Paška z Vratu umírá roku 1534 i jeho sok 

Jan Hlavsa z Liboslavi388. Smrtí obou pražských patricijů, 

kteří představovali v minulých letech špičky pražského měšťanstva, 

symbolicky končí období vzestupu královských měst. 

Po nástupu Ferdinanda Habsburského na český trůn jsou měšťané 

stále více utlačováni na svých právech. Královský dvůr odmítá uznat 

své poddané jako zemský stav, který by měl zasahovat do politiky 

království. Ferdinand vidí ve svých městech bohatý zdroj financí389. 

Měšťané se v jeho očích mají starat o své živobytí, z kterého králi 

plynou zisky, a neplést se do celozemských záležitostí. Královská 

386 Šimák 1907, str. 274 
387 Teige 1905, str. 77-78, Jedním z hlavních dědiců je Zdeňěk Lev z Rožmitálu. Mezi 

ostatními se objevuje bratr Paškovy poslední manželky, rytíř Václav Amcha z Borovnice. 

Mezi dědici jsou i švagři z druhého manželství, Jiří a Cyprian Pikartovi. 
388 Teige 1910, str. 677 
389 Prokeš 1948, str. 726-727, „Vedle vysokých požadavků na vojnu s Turky, která bez 

náhrady odváděla proudem české peníze ze země a tím jí hospodářsky oslabovala, 

vzbuzovaly odpor proti Ferdinandovi i jiné jeho finanční požadavky. " 
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města tak ve třicátých a čtyřicátých letech zaznamenávají citelný 

pokles svých práv a možnosti zasahovat do dění v českém 

království390. 

Ještě jednou se Praha v čele ostatních měst pokusí vzepřít se 

královým příkazům, když v roce 1547 měšťané odmítají královi 

poskytnout vojenskou hotovost pro tažení do Saska. Pražští konšelé, 

kteří byli tehdy plně pod vlivem králova dvora, nejsou schopni 

napjatou situaci ve městech udržet. Mezi staroměstskými radními, 

kteří se pokoušejí krotit rozčilené sousedy, se tehdy mimo jiné 

objevuje i bývalý přítel Paškova synovce opata Jana z Vratu, 

kteiý po něm zdědil titul, Jakub Fikar zVratu391. Jakoby v duchu 

odkazu mocného a vlivného jména se Jakub Fikar spolu s ostatními 

konšely snaží zprostředkovat dohodu s králem. Tvrdou královskou 

perzekucí vzbouřených měšťanů, jejíž obětí se stane i Jakub Fikar, 

popravený v červenci 1547, však definitivně končí éra královských 

měst jako třetího zemského stavu, který hrdě bránil své místo 

na politické scéně českého království392. 

390 Prokeš 1948, str. 725, Již v roce 1528 Ferdinand omezil svolávání velké obce, aby v ní 

nevznikaly zbytečné projevy nevole a násilné hrozby. 
391 Tomek 11, str. 414^117, str. 410, Jakub Fikar zVratu byl i hofrychtéřem měst 

královských v letech 1538-1547 
392 Janáček 1964, str. 270-276, 
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Závěrem 

Období bojů královských měst o zachování jejich starších 

privilegií je charakterizováno velkou mobilitou některých tehdejších 

osobností ve vzájemně znepřátelených táborech393. Nejen jednotlivci, 

ale i celé skupiny měšťanů, rytířů i pánů se snaží nalézat ve složité 

stavovské struktuře raně novověkých Čech své místo. Stejně složitý je 

většinou vztah královského dvora к domácím záležitostem. Vlivem 

svého pobytu ve vzdáleném Budíně má panovník jen mizivou šanci 

zasahovat osobně do dění v zemi. Veškeré události se к němu 

dostávají zkreslené. Vyznívají negativně vždy pro tu stranu, 

jejíž odpůrci králi tyto zprávy tlumočí. Bohužel i královská rozhodnutí 

zpět do Čech přicházejí často roztříštěně a vyznívají různě 

pro všechny znepřátelené strany. Každá se přitom snaží vytěžit z nich 

co nejvíce pro svůj prospěch. Není divu, že jsou české dějiny prvních 

desetiletí 16. století plné politických zvratů, v nichž se osoby, které je 

tvoří, pohybují střídavě od jednoho vlivného spojence k j inému, 

uzavírají spojenectví se svými bývalými nepřáteli a rozkmotřují se 

na smrt se svými nejvěrnějšími pomocníky. 

Tento fakt jsem se alespoň zčásti snažil ve své práci postihnout. 

Kromě jiného jsem snad podal souhrnnou zprávu o historii pražské 

jednoty a o jednom z jejích hlavních původců, jímž byl Jan Pašek 

zVratu. Zároveň jsem se pokusil celou událost spojení Starého 

a Nového Města v roce 1518 zakomponovat do historie celého 

Českého království, v níž má své neoddiskutovatelné místo. Mimo 

jiné i proto, že jde o jednu z posledních snah městského stavu vzepřít 

393 Tomek 10, str. 514, Připomeňme jen nejznámější příklad Albrechta Rendla z Oušavy, 

který za svůj život uzavřel spojenectví snad se všemi skupinami, jež na začátku 16. století 

proti sobě v Čechách stály. 
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se svým urozeným opozičníkům a vydobýt si rovnoprávné postavení 

v některých správních oblastech tehdejších Cech. 

Samozřejmě, že při psaní vyplynulo na povrch mnoho nových 

otázek, o kterých jsem původně nepřemýšlel. Na část z nich se mi 

snad podařilo odpovědět, některé jsem však byl nucen odsunout 

stranou. Svou obsáhlostí, kterou by si jejich vyřešení vyžádalo, 

by však překročily rozsah této práce. 
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1 1 . 2 . 1 5 0 2 -
30.3.1509 

(Staré Mésto) 

3 0 . 3 . 1 5 0 9 -
6 .9 .1510 

(Staré Město) 

6 . 9 . 1 5 1 0 -
2.1 .1512 

(Staré Město) 

2 . 1 . 1 5 1 2 -
27 .10 .1513 

(Staré Město) 

2 7 . 1 0 . 1 5 1 3 -
6 .11 .1514 

(Staré Město) 

6 . 1 1 . 1 5 1 4 -
7 .11.1515 

(Staré Mésto) 

7 . 1 1 . 1 5 1 5 -
20 .11 .1516 

(Staré Město) 

20 .11 .1516 
17.11.1517 

(Staré Město) 

1 7 . 1 1 . 1 5 1 7 -
9.9.1518 

(Staré Město) 

Beneš Roh z Vlkanova 
Bohuslav Legat 10 12.1510 21.4. 
Brikcl Řehák z Kvétnice 
Burian Haléř z Olšan 
îurian Lazar z Liboslavè 

Daniel Bakalář od Fortuny, nékdy písař radní 
)aniel Rauš z Vlkanova 30 9 1506. 29 2.1508 12.4. 

Duchek z Vlkanova 

Havel od péti korun, Havlíček 
Jakub Fikar z Vratu 
Jakub, kotlář 
Jakub Trubka, nožlř 
Jakub z ulice Caletné, kožišnlk 
Jan Abus, lékař 10.7.-16.8. 
Jan Balík 
Jan Bavor z Cietolibie 
Jan Boreš z Bernarečka 
Jan Čepel 
Jan Erazim z Cermnlk 
Jan Hlavsa Liboslavé 13 11.1510 25 1 13.2 primas primas primas 
Jan Hrabané z Vlkanova 8 2.1508 
Jan Humpolec 
Jan Ch lupa tý kramář 
Jan Jeniček , 
JanJenlšek 
Jan konvář _ _ 
Jan Kosa, od kos 21.5.1504 
Jan Kozel z Pokštejna 
Jan Marvan. řezník 

Jan Nastojtúv z domu Nastojtova 9.8.1502, 1.7 1506 primas 

Jan od žábv 
Jan Pašek z Vratu 24 . -31 .1 . 
Jan Pažák , _ 
Jan Pechanec z Královic 
Jan Pikhart , _ __ _ 
Jan Pytlík ze Zvolenévsi 22.7.1509 
Jan Strnad 2.11.1514 
Jan Stole knap 29 8.1502 10.7.1509 
Jan Sůd 
Jan Tata 
Jan Vopice z Třebska 

Jan Zajíček 
Jan 2amberský, zlatotepec 
Jan Žatecký z Waikerstorfu, sukna kráječ 16.1. 
Ješek Zakrámský. jinak Červenka _ primas 
Jindřich Prefát z Vlkanova 
Jiřík Boreš z Bernarečka, sukenlk 
Jiřík Hrdina od véže 20.3. 
Jiřík Chánickv. z Klumlna, od zlatého orla 
Jiřík Ježíšek 
Jiřík Lopata z Libéchova 

Jiřík od péti kostelu 
Jiřík od tř i korun 
Jiřík Rambuzek 
Jiřík z Kvétnice 
<liment od beránka 
<liment z domu Domažlického 
Kliment z Liboslavè 
Kliment. zlatník 

"Martin Holecz z Kvétnice i _ 28.7 

Martin z Vlkanova 
Matěj Chochol, nožlř 
Matěj Replk 
Mikuláš, medař 
mistr Brikcl z Licka 
mistr Václav Daniel 
Ondráček, soukeník 
Ondřej Kozlnoha 

Ondřej Tatek z Kuřího _ _ 
Ondřej Vuz 

potr Rrausek od modrého lelena 
Petr Zub 
Drnknp Pikart 

Chánickv ze Vše hrd 
Severin, kramář 
ciiwectr siadovnlk __ 
"tanislav z domu Maternové 
Simon Sekera 
Simon TřeStiK 
Simon Z 1 isnova 
í-.Apán Fukáček 
\/Arlav Břekovec 
wi^ iau Franék z Libéchova 

7fi Clwal, mydlář 
VAclav Kunštat _ . 
winlav Pecka (Nucleus) 
"vAclav Pikhart 
ГГл.|аи Sova z Liboslavè 
vTÂrlav Svátek, kožišnlk 
wÁrlav étráboch. mydlář " - — 
w-lHav VOkřln 

y 1 roskovic, z Grosku, Vilémek 

Wit norypny 
wnnidka (Orudka) z Ujezdce, jinak Vit Slpecký 

" ' i /mi ind Koh z Vlkanova 
^ m i mri 1 vářský z Lest ko va, od tváři, od tváře 
•^jf/miind Vanlčkovic, řezník " 

9.8.1503 

/ 5.1505. 4.1.1SÍ 

primas, 19.8.151 

9 
9.11.5. 1513 

18.2 , st at 21.8. 

30.10. 

22.5 



9 . 9 . 1 5 1 8 -

1 2 . 9 1 5 1 9 

12 .9 .1519 -
10.9.1520 

10 .9 .1520 -

9.9 .1521 

9.9 .1521 -

14.3 1523 

1 4 . 3 . 1 5 2 3 -

14.3.1524 

14 .3 .1524 -

14.3.1525 

- konšelé v opozici h PaSkovi 
- Konšelé v radě pred i po 

prevratu 1524 
- konšelé nově zvoleni po 

převratu 1524 

1 3 . 3 . 1 5 2 5 -

12.3 .1526 

1 2 . 3 . 1 5 2 6 -

3 .6 .1527 

3 6 . 1 5 2 7 -

9.9.1528 

9 . 9 . 1 5 2 8 -

19.2 .1530 

(Staré Mésto) 

n 

196 X 4 1 . 14 12 1529. 4 
n 

29 3. 29 1 8 6 X 

n 

n 4 5 1628 

4 1 . 14 12 1529 4 

18 6 2 6 1 1 x 
9.11 8 1 1 7-31 .10 x 

n 26 4 1529 

n 23 10 16 .12 ,8 .12 1529 

27 7 1529 
3 1 4 12 
19 6 

primas primas primas, 13 8. primas primas 0 primas 

16.7 9 6 

2 3.1529. 19.21531 

x 
x 

n 12 11 

n 

n 30 11. 

133 3 8 8 6 x 

x 23 6 1529 

n 

205 . x 

— 17 7 

6 2 

135 

0 

n 

x 

123 3 6 

28 5 1529 

30 10. 

6 4 1529 


