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Tentó clánek vznikl na pozádání polského historika univ. prof. Idzi Panice
ze Slezské univerzity v Katovicich. Samozfejmë téma jsem nakonec vybral
tak, aby jednak navazovalo na mé vlastní vÿzkumy husitství a husitské
revoluce na Moravë a ve Slezsku, ale pfedevsím aby poukazovalo na styëné
momenty a osobnosti mezi obëma státy - Ćeskou a Polskou korunou v ruáném
období první evropské reformace - tj. husitství v nadëji, że sám autor se
z prípadnych reakcí polskÿch historikú leccos dozví o polskych „obdobích”
ceskÿch protagonistu1. Je nutno hned na pocátku upresnit, że pokud mluvíme
o husitech zvlàstë v reformním, píedrevolucním období (pred rokem 1419)
ciníme tak trochu obecnë, nebot’ mnohem spí§e by bylo záhodno mluvit
o ceskÿch stoupencích ëi pfipadnë pouze podporovatelích Mistra Jana Husa.
Chronologicky se v teto studii dotkneme osobnosti z tri casovÿch vrstev
a sice období reformního pred rokem 1419, revolucního v letech 1419-1434
a pohusitského a podëbradského v letech 1434-1471.
V prvém reformním období husitství se husitská idologie a vira na Moravë
Sírila prostrednictvím jednak knëzi, klerikù, studentû a jiného niżśiho duchovenstva pricházejícího na Moravu z Ćech a pfedevśim z prazské Karlovy
univerzity v Praze (napr. knëzi Jan Milië z Kromëfize, Stanislav ze Znojma,
Simon z Tisnova, dr. Pavel z Kravar, Jan Vavfinec z Raëic v Tovacovë a Zikmund z Jistebnice ve Starém Jicinë). Stejnë tak reformní vyznání viry
1J. J u ro k: Moravskÿ severovychod v epośe husiiskè revoluce. Novÿ Jićin 1998; a dale
Studie t é h o ż: Moravsti husité, Slezsko a Slovensko. In: Sbornik Jihlava a basilejska kompaktata, 26.-28. cervna 1991. Jihlava 1992, s. 37-56; a t é h o Ź: Husitské organizaćni struk
tury v Luiicích a ve Slezsku. „Ćasopis Slezského muzea” (dále: ĆSM), В 45, 1996, s. 97-112.
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s pozadavky na nápravu církve a eventuální sekularizaci církevnich statkú
nacházelo odezvu v fadách ceské Slechty, zprvu snad vyssí (panstvo) a postupné i niżsi (rytíri, zemané, vladyci, panosi) aspoñ na Moravë2. Pràvë z fad
slechty pojednáme v prvni ëasové vrstvë o Husovÿch stoupencich panu Lacku
z Kravaf, Janu Helmovi, Janu Sokolovi z Lamberka, Janu Ćicovci z Ciëova
a z rad pravdëpodobnë mëSt’anstva o dr. Pavlu z Kravaf.
Lacek z Kravaf (asi 1346-1416) se narodil jako syn Drslava z Kravaf na
Fulneku pravdëpodobnë na otcovském hradë Fulneku. Jeho otee Drsíav se
0 ñeco pozdëji, nejménë od roku 1359 stal hejtmanem v Minsterberskćm
knízectví a Kladsku, ve sluzbách cisafe Karla IV. Tam Lacek z Kravaf prożil
1 své dëtstvi a mládí. Odtud zfejmë pramení i jeho pozdëjsi dobré styky
s polskou Slechtou a pozdëjSim polskÿm krâlem Vladislavem Jagiellem.
Z polského prostfedí pocházela i jeho manżelka Markéta z Pogorelé, deera
nisského hejtmana Jarâëe z Pogorelé (synovee vratislavského biskupa Pfeclava z Pogorelé), s niż se Lacek ożenił v roce 1370. Markéta z Pogorelé Lacka
pfeżila, jak ukazuje jeji zàvët’ z roku 14193. Základní biografíe Lacka
z Kravaf była nedávno podana, także strućne pojednáme jenom o jeho vyznamu a jeho ćesko-polskych stycich. Lacek z Kravaf na Helfstejnë se postupnë
asi od roku 1370 stal pánem celé fady panství (nejprve hradu Helfstejna
u Lipnika nad Beëvou, poté Hluboćky (1382), Arnoltovice s Valaâskÿm
Mezifićim (1396), Nàmëât’ nad Oslavou, Velké Mezifiëi a po roce 1406
jednim z poruëniku kravafskÿch statkü svÿch synoveû Jana z Kravaf - Stary
Jićin, Śtramberk, Roznov pod RadhoStëm, Vsetin, a Benese z Kravaf - Fulnek a Moravskÿ Krumlov stejnë jako stemberskÿch Oder a Lukova). Na
zaëàtku 15. stol. Slo o nejbohatsího feudála na Moravë s asi 11 mësty,
7 mësteëkami a 180 vesnicemi4. Soucasnë Lacek z Kravaf stanul i na vrcholu moci politické - byl nejvySSim hofmistrem v letech 1407-1408, nejvySSim
prażskym purkrabim v letech 1408-1411 a zemskÿm hejtmanem moravskym
v letech 1411-1416. Pfitom asi od roku 1407 ho mużeme povażovat za
stoupence a pfitele Mistra Jana Husa, jehoż kázání v Betlémské kapli na
Starém Mëstë prazském nav§tëvoval a jehoż podporoval v královské radë
społu s Petrem Zmrzllkem ze Svojsína a Mikulâsem Bohatym, prostfednictvim vyjednavaëù Mistra Jana z Jesenice a Mistra Jeronÿma Prażskćho
2F. H o f f m a n n : Morava na cestë к husitské revoluci. „Husitskÿ Tábor” (dale: HT) 4,
1981, s. 57-68; tyź: Morava pfed husitskou revoluci. „Ćasopis Moravského muzea, Vëdy
spoleëenské” LXIX, 1984, s. 49-78 a LXX, 1985, 103-114; F. Śma he l : Husitskà revoluce.
I.-IV., Praha 1993; a P. Ć о rn ej: Velké déjiny zemiKoruny ceské. V.: 1402-1437. Praha 2000.
3 V. St é pán: Osobnost Lacka zKravar. I.: Lackuv politicky vzestup. „Ćasopis Matice
moravské” (dale: ĆMM), CX, 1991, s. 217-237, zvl. s. 219-220 an.; tyż: Osobnosi Lacka
z Kravaf. II.: Na vrcholu politické dràhy. ĆMM, CXII, 1993, s. 11-41; к zàvëti Markéty
z Pogorelé J. J u r o k Moravsky severovychod v epose..., s. 52 an.
4 J. Jur ok: Moravsky severovychod v epose..., s. 59-60.
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jako pfi vydání Dekretu kutnohorského v roce 14095. Lacek z Kravaf obratnë
vyuzival rozbrojû mezi olomouckÿm biskupem a moravskÿmi markrabaty
JoStem a Prokopem Lucemburskÿmi od roku 1379. V letech 1381-1382 se
nakrátko objevil v tábore stoupencù markrabëte Prokopa a od roku 1382
stanul potom jiż trvale v tábore markrabëte Jośta, pficemż udrzoval pfâtelské
styky i se Zikmundem Lucemburskÿm. V roce 1402 poté со se markrabë JoSt
rozkmotfil s uherskÿm krâlem Zikmundem Lucemburskÿm a pfeSel na stranu ceského a fímského krále Václava IV., zaëal Lacek z Kravaf tëzit ze svÿch
polskÿch stykû6. Zprostfedkoval pro krále Václava IV. polskou pomoc a stál
u zprostfedkování schùzek krâlù Václava IV. a Vladislava Jagiełły ve Vratislavi v roce 1404 a tamtćż v roce 1408 (ûdajnë se nakonec nekonala)7. Po
pfijeti polského poselstva krále Vladislava Jagiella 24. 1. 1410 v Bmë v cele
s rytífem Zawiszou Czarnym z Garbowa pfijal polskou zádost o pomoc proti
fádu nëmeckÿch rytifû. Sám nabídl a vypravil do bitvy u Grunwaldu pozdëjSi
49. korouhev vedenou jeho hejtmanem Janem Heimem a zprostredkoval
pomoc svého protivníka Jana Sokola z Laraberka, jenż tehdy obsadil jeho
hrad Nàmëât’ nad Oslavou a jenż zformoval pozdëjSi 4. korouhev v bitvë
u Grunwaldu8. V této 4. korouhvi se objevili ί ëlenové bojovÿch (loupeznÿch)
druzin z jihomoravskÿch hradu Kravi hora u Nàmëstë nad Oslavou a Rabśtejn
vëetnë patmë Jana Źiżky z Trocnova, jenż jiż rok pfedtím dosáhl milosti
ëeského krále Václava IV. Podle polského kronikáfe Długosze ëtvrtou ko
rouhev vypravil: ,Johannes Ienczikowicz baronus de Moravia”, na Moravë
v té dobë neznâmÿ, ale można kontaminovanÿ s Janem z Kravaf na Jiëinë
(srv. dále), jemuż pràvë od let 1406 - 1408 do své smrti délai poruënika Lacek
z Kravaf9. Jaké bylo ale skuteëné slożeni a okolnosti vypraveni obou koro
uhvi do Polské koruny neznáme. V roce 1412 na konci ëervence a zaëàtkem
srpna hostil Lacek z Kravaf bud’ na svém mëstském hradë v Novém Jiëinë
nebo Valasskÿch Kloboukách polského krále Vladislava Jagiella10. V roce
5F. Śmahel : Husitská revoluce..., II, s. 225, 235.
‘ J. Vá l ka : Prehled dëjin Moravy. I. Bmo 1983, s. 101; tyż: Déjiny Moravy. I.:
Stfedovéká Morava. Bmo 1991, s. 108; V.
Osobnost Lacka z Kravar..., I, s. 222
an., II., s. 11 an.
7F.M. В a rt oś: Cechy v dobé Husovë. In: Ceské déjiny. II, 6. Praha 1947, s. 199.
“J. Df i mal : Ceskà pomoc Polsku v bitvë u Grunwaldu a verejné slyseni Mistra Jana
Husa na koncilu kostnickém. In: Sbornik Tisic let ëesko-polské vzàjemnosti. Opava 1966,
s. 175-179; E. Ba r b o r o v à : Cesi a Moravanéjako úáastníci vâlek Polska s radem nëmeckÿch
rytirû v letech 1410 a 1414. „Sbomík Matice moravské” (dale: SMM), 86, 1967, s. 191-201;
a naposledy V. Ś tëp ân: Ùcasl ioldnèrù z ceskÿch zemi (zejména Slezska a severniMoravy)
ve „velké vàlce 1409 - 1411" zachycenà pramenyz velmistrovskëho archivu rádu nëmeckÿch
rytirü. ĆSM, B, 39, 1990, s. 6 an.
9E. B a r b o r o v à : Ćeśi a Moravané jako ućastnici..., s. 193.
10F.M. Bar t oś : Cechy v dobë Husovë..., s. 382; A. G ą s i o r o w s k i : Itinerarium króla
Władysława Jagiełły..., s. 59.
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1414 Lacek z Kravaf stal za cestou Mistra Jeronÿma Prażskeho do Polska
a Litvy (można i za jeho propagaćnimi cestami do Budína a Vídne v roce
1410), jehoż osobnë po ni pfijal na svém hradë Velkém Mezifiëi (jako v roce
1410 i 1412 - tehdy ślo jednak o hádání o Viklefovy spisy a o odpustkové
boufe)11. V roce 1414 se zûëastnil tzv. „hladové vojny” Polska proti fádu
nëmeckÿch rytifû a pfispël Polsku 100 kopiníky a 300 stíelci spolu s dalsími
26 feudály Ćeske koruny12. Opët mnoho nevíme o polském pobytu a tażeni
této ëeské pomoci. Za svoji pomoc obdrżel Lacek z Kravaf stály rocní dûchod
500 kop gr. polské mince z dolù v Tfebnici u Krakova13. V souvislosti s cestou
a zajetím Mistra Jana Husa církevním koncilem v Kostnici stojí v ëele protestniho hnuti ceské a moravské Slechty od ledna (s pomoci písatele tëchto
listû Mistra Jana z Jesenice nebo Mistra Jeronÿma Prażskćho) près kvëten
aż po zárí 1415 proti Husovë uveznëni a naposledy odsouzeni a upaleni, kdy
organizuje posilani protestnich listû ceské Slechty do Kostnice. Na zàkladë
tëchto protestnich listû se vytváíí prvni predobraz „husitské strany”, stoupencû reformniho husitského hnuti a soucasnë se projevuje i rostoucí národní
ceské sebeuvëdomëni v prohláseních na obranu „hlaholu (jazyka) ceského”.
Pośledni protestni list proti Husovë upaleni z 2. 9. 1415 spolupeëetilo v Praze
452 pànû a rytifû Ćeske koruny z Ćech, Moravy a malé cásti Slezska (Opavska)14. Lacek z Kravaf zemrel po 15.7.1416 a byl pohíben v augustiniánském
kláStefe ve Fulneku.
Jiż zminënÿ hejtman 49. korouhve Lacka z Kravaf Jan Heim v roce 1410
svÿm pûvodem velmi pravdëpodobnë pocházel z jihozápadní Moravy. Zde
prodal jeho nevlastní bratr Aleś Kabát z Vÿskovic v roce 1392 své statky
Dobronice, Tavíkovice, Bëhafovice a Slatinu, v roce 1399 se stal biskupskÿm manen, v Malhoticích u Kelëe a v roce 1407 uzavfel spolek na
majetek s nevlastním bratrem Janem Heimem. Po roce 1410 se vlastní Jan
Helm (nëkdy psanÿ vovnèz z Vÿskovic u Kelëe, roku 1411 zmiñován jeho
vlastní bratr Marcin Heim) podruhé żeni v roce 1417 a v roce 1420 jako
bÿvalÿ ćlen Lackovy vojenské drużiny kupuje z konfiskátu Petra
Strażnickeho z Kravaf (vyhláseného uherskÿm králem Zikmundem Lucemburskÿm) statky Komárov a Velké Hośtice u Kravaf na Opavsku. Svûj
pfechod do katolického tábora dotvrzuje v roce 1422 pfevzetím funkce
biskupského marsálka a po odchodu olomouckého biskupa Jana Zelezného
z Moravy roku 1429 se ocitá ve służbach dalsího z nepfátel husitu opa11F. S mah el: Husitská revoluce..., II, s. 242, 258 a 276 an., 12; J. Go 11: Ćechy a Pmsy ve stredovéku. Praha 1897, s. 132.
13 F.M. В art oś: Ćechy v dobé Husovë...
11V. Ś t ê p á n: Nové materiały к vyvoji ćesko-polskych vztahù. ĆSM, В, 30, 1981, s. 8595, zvl. s. 93.
14V. No v o t n y : H us v Kostnici a ceskà klechta. Praha 1915, s. 50 an., F. Śma hel : Hu
sitská revoluce..., II, s. 276, 280, 282-285; B. Z i t y n s k y j : Ceskà ślechta a pocàtky husitstvi (1410-1415). „Jihoćesky sbomik historickÿ”, 52, 1979, s. 53 an.
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vského kniżete Pfemka Premyslovce'5. Soucasnë je v roce 1426 zmiñován
jako purkrabí hradu Starého Jiëina patfícího dalśimu dotud katolickému
ślechtici Janu z Kravaf16. Je ovSem otázkou zda starojićinsky purkrabí Jan
Helm je totożny s hejtmanem Janem Heimem z roku 1410. Pro ztotoznëni
se vyslovil historik A. Turek15617.
Jan Sokol z Lamberka jako vÿznamnÿ zástupce niżsi ślechty se pravdëpodobnë jako královsky służebnik zapletl postupnë do zaśti jihoceské a jihomoravské vyśśi i drobné ślechty proti Jindfichovi z Rożmberka, pànùm
z Hradce a dalsirn jednotnikûm, ktefí v roce 1394 poprvé zajali ceského
a rimského krále Václava IV. Tito bÿvali královi slużebnici jako psanci
a opovëdnici bojovali s Rożmberky radu let a to dokonce ci i právé poté, со
se jich pod nátlakem panské jednoty 18.2.1402 vzdal sám král Václav IV.
a vydal proti nim jako skûdcûm zemë svûj vÿnos18. Tuto cestu ale można Jan
Sokol z Lamberka následoval s urcitÿm zpożdëním, nebot’ jeśte v letech 1400
a 1403 sloużil v krâlovské posadce na Vysehradë u Prahy, za coż byl i krâlem
Václavem IV. v tëchto letech odméñován19. Teprve poté vedi do roku 1410
(srv. vyśe) zástí s moravskÿm markrabim Jostem (też bÿvalÿm jednotnikem)
ajeho stoupencem Lackem z Kravaf, kdyż si na svém jihomoravském hradë
Lamberku udrżoval bojovou drużinu, jeż obcas spolupracovala i s bojovÿmi
drużinami z hradû Kravi hora u NàmëStë a Rabśtejna. Bëhem jiż vzpomenutého jednani 24. ledna 1410 projevil tehdejSí nejvyásí ceskÿ purkrabí Lacek
z Kravaf znaćnou obratnost, kdyż polskému poselstvu nabídl bojovou jednotku a żoldnćfe svého zatímního protivníka Jana Sokola z Lamberka
a zfejmë i z dalsich bojovÿch (lapkovskÿch) drużin, pri6emż vyhovël jak
polskému králi Vladislavu Jagiełło, tak se zbavil svého opovëdnika, jenż mu
musel vydat jeho hrad NàmëSt’20. V bitvë u Grunwaldu vedi Jan Sokol z Lam
berka 4. korouhev a po ni se stal vojenskÿm velitelem dobytého hradu
nëmeckÿch rytim Radzynë. Zde v jeho posadce kromë synü a pozdëjSich
husitu Mikulaśe a Jaroslava z Lamberka ûdajnë nacházíme i Jana Ziżku
15F. Si gut: Opavskÿ listinâr, Litterae fundationum, dotationum, erectionum, conftrmationum, praesentationum, collationum, resignationum, altarium Oppaviae. II. Opava 1962,
s. 17, pozn. 3, III., Opava 1967, s. 26, pozn. 12. K roku 1407 a 1411 J. Pi l nâCek: Staromoravsti rodové. Videñ 1930, s. 474 a V. Br andi : Libri citacionum et sententiarum seu
knihy pùhonnè (dale: LC). III. Bmo 1873, s. 211.
I6F. Kope t z ky: Regesten zur Geschichte des Herzogthums Troppau (1061-1464). Videñ
1871, s. 125.
17A. Turek: Hrad apanství Stary Jićin. Novÿ Jićin 1978, s. 21.
18J. Jurok: Ceská ślechta afeudalita ve stredovëku a raném novovéku. Novÿ Jićin 2000,
s. 54-57; Archiv cesky, ćili stare pisemne parnatky ceskè a moravskè, sebrané z archivù
domácich i cizich (dale: AĆ). II. Ed. F. P a l a c k y . Praha 1842, s. 359-360, ć. 101 a 102.
19A. S e d l a ć e k : Zbytky register králúv rimskych a ćeskych z l. 1361-1480. Praha 1916,
Ć. 325 z roku 1400 a i . 392, 393 z roku 1403.
20J. Jurok: Moravskÿ severovychod v epośe..., s. 22 an.
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a pozdëjsiho polského husitu na Moravé Dobeslava Puchalu. Jan Sokol
z Lamberka byl otráven (aniż vime kÿm) za návstevy u krále Vladislava
Jagiełły V Toruni dne 28.9.14 1021. Po jeho smrti a pfi nedospëlosti Janovÿch
synü Mikuláse (pozdejsího husitského hejtmana) a Jaroslava, ktefi prÿ byli
na vychování v Krakovë, hrazeném královskym dvorem, zrejmë zdëdil hrad
Lamberk bratr Vanëk, jenż se po nëm psal Vanék z Lamberka a z Brezníka.
Asi od r. 1412 spolu se Závisem z Vikstejna drzí biskupské léno s hradem
Śostynem u Príbora a to nejménë do roku 142222. Śostyn na severovÿchodni
Moravë tak mûzeme zahmout vedle jihomoravskÿch hradü Lamberka,
Brezníka a jinÿch mezi hrady ovlàdané lapkovskÿmi bojovÿmi druzinami. Na
Sostynë predtím pûsobila jiż bojová drużina Bernarda z Vikâtejna v letech
1385-1390 a polskÿch zbojnÿch Slechticû Grota ze Słupcy a Jana Rogaly
v letech 1403—140423. O tëchto polskÿch odbojnicich bychom rádi vëdëli vice.
Koneënë Vanëk z Lamberka lapkoval i z vÿchodoëeského hradu Solnice
patficiho Pûtovi z Castolovic, kdyz se odtud zûëastnil loupezného prepadu
na cestë mezi Osoblahou a Hlubćicemi v roce 141624. Patmë près informace
a na doporuceni stryce Vañka z Lamberka se zápisu na panstvi Hukvaldy
a Śostyn zmocnil od Zikmunda Lucemburského husitskÿ tâborskÿ hejtman
MikulâS Sokol z Lamberka v letech 1435-143825.
Jan Ćićovec z Ćićova nebo też Jan z Ćećova (ovśem pokud jde o jednu
osobu) píedstavuje v nasem seznamu osobností jediného zástupce nizäi ślechty pećetici prostestni list proti Husovë upaleni ze 2.9.1415 a jenż inicioval
zmiñovany moravskÿ zemskÿ hejtman Lacek z Kravar. Z 452 vyssich
a niżśich Slechticû 54 protestniku a spolupeëetitelu pocházelo z Olomoucka
a Opavského kniżectvi. Pntom Jan z Cicova, pakliże je totożny, v roce 1413
se psal podle Ćiżovć a Nové Cerekve u Koźli ve Slezsku (mohl byt tedy
i Polákem, stejnë jako Ćechem zakoupenÿm ve Slezsku) a souëasnë vlastnil
Darkovice, Ludgérovice a zejména Darkovicky u Opavy, v nichż tehoż roku
prodal plat 5 hriven grosu za 50 hriven gr. oleśnickym kniżatum Konrádu
st. a Konrádu Kantnerovi26. 9.2.1421 spolu s Janem Husem z Krumsina
21 Tamtćź, s. 23, pozn. 10 a V. St êpàn: Ùcastzoldnèrù z ceskych zemi..., s. 6-7, pozn. 30;
DHn. Lib. X, XI. Warszawa 1997, s. 149.
22J. Jurok: Moravskÿseverovychod vepose..., s. 39-41; F. Ho f f ma n n : Bojové drużiny
pred husitskou revoluci na zapadni Moravë. In: Moravskÿ historickÿ sbornik (Moravica hi
stórica). Brno 1986, s. 79—83.
23V. St èpàn: Hrad Sostÿn v polskÿch pramenech ze ¡4. a 15. stoleti. Vlastivédnÿ sbornik
okresu. Novÿ Jićin 47, 1991, s. 3-7.
24 F. H o f f m a n n : Bojové drużiny pred husitskou revoluci ve vÿchodnich Cechach.
„Ceskoslovenskÿ Casopis historickÿ” 35, 1987, s. 90 an.
25 A. S e d l a ć e k : Zbytky register..., s. 182, Ć. 1315.
26F. Śi gut : Opavskÿ listinâr..., II, s. 13-16, Ć. 23 a к pvodeji piatu v r. 1413 Regesta
Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (¡378 dec. - 1419 aug. 16). Tomus IV: Fontes
Archivipublici Olomucensis et Opaviensis. Ed. B. K o p i é k o v â . Praha 1989, s. 320, Ć. 770.
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a jinÿmi spolupećeti listinu Jana z Kravaf na Jiëinë, jiz pfebiral do svÿch
rukou od porucnikü své panstvi Stary Jicín. Podle zapisu z roku 1431 nejménë
pfed rokem 1423 drżel od Beneśe z Kravaf na Fulneku (zemf. poëàtkem roku
1423) Polanku nad Odrou u Klimkovic, jiż roku 1431 postupo val své manżelce Mane z Barie27. Jestliże tedy v roce 1415 Jan z Ćicova jako fada jinÿch
niżśich slechticû, biskupskÿch manu a leniku Lacka z Kravaf se právé pod
vlivem „Velikého Lacka” nakrátko stal stoupencem Husovy reformni strany,
pozdéji zfetelnë züstává vëmÿm svÿm katolickÿm vrchnostem Beneśi a Janu z Kravaf (ten pouze nakrátko utrakvista).
Pravdëpodobnë nikoliv z rodu pánü z Kravaf ale z fad mëSt’anu, byt’
poddanych, pocházel z mësta Kravafe u Opavy dr. Pavel z Kravar. Mësto
Kravafe aż do zmiñované konfískace v roce 1420 patrilo к panství dalśiho
spolupećetitele protestního listu z 2.9.1415 Petra Stráznického z Kravaf. Pavel
z Kravaf jako bakaláf univerzity v Montpellier a Mistr univerzit v Pafízi
v roce 1415 a v Praze 1416 a jeśte pozdëji doktor, zfejmë v Praze i pod vli
vem své vrehnosti pana Petra Stráznického patfil к velmi aktivním husitúm
- stoupencüm reformace podle Mistra Jana Husa. Dr. Pavel z Kravaf nálezel
к cetnÿm husitskÿm uëencùm (Mistr Jeronÿm Prazskÿ, Mistr Stanislav ze
Znojma, Jan Milíc z Kroméríze, bakaláf Petr z Mladoñovic), ktefí zcestovali térnef celou tehdejśi Evropu. Nejménë v letech 1427 - 1432 púsobil
v Polsku jako osobni lékaf krále Vladislava Jagiełły a poslednë zminéného
roku 11.1.1432 v Toruni pfedkládá polskému králi návrh na koneënÿ mir mezi
Polskem, Litvou a rádem nëmeckych rytifû a uspofádání situace v Ćechach.
Nevíme, jak se v roce 1433 dostał do Skotska, kde ho jako pfesvëdëeného
husitu 23.7.1433 v univerzitnim mëstë St. Andrews upalili28.
Tolik к obdobi reformnimu do roku 1419. Bëhem husitské revoluce
v letech 1419-1437 se revoluëni déni na sevemi Moravu a do jizniho Slezska zaćalo presouvat aż pozdëji - po roce 1425 na Olomoucko, po roce 1427
na severovÿchodni Moravu a Opavsko, po roce 1430 i do vlastniho Slezska.
Z tohoto obdobi lze z rad feudâlû vytknout na prvém mistë Jana z Kra
vaf na Jicinë, syna Voka z Kravaf (zemr. roku 1406). Protoże se svého panství
Stary Jicín ujal 9. února 1421, lze odhadovat, że se narodil mezi léty 1403
- 1406, z poslednë zminëného roku jsou mu urceni první porucníci v ëele
s Lackem z Kravaf. Ve svÿch rukou opët postupnë zcelil statky Stary Jicín,
Śtramberk, Rożnov a Vsetín, po smrti Beneśe z Kravaf na Fulneku (tam v
letech 1415-1423) dale statky Fulnek s Bílovcem a Moravskÿ Krumlov. Jan
27 Státní oblastní archiv Tfeboft, fond Cizi rody, sign. 1, listina vydaná ve Śtramberku;
J. Ka pr as : Pozùstalky knih zemského prava knííectvi opavskèho. II. Praha 1906, s. 15.
28F. Bednáf : Pavel z Kravaf. ĆMM, XXXIX, 1915, s. 67 an.; F.M. Bar t oś ; Památce
Pavla z Kravaf. Kravafsko 2, 1933, s. 154 an. a I. H l a váóe k, R. Teel, M. V o n d r á á e k
a kol.: Skryte edice a regesty listín a listü к déjinám husitské revoluce (1419—1437). „Táborsky
archiv” 4, 1992, s. 24, ć. 136 (к 11. lednu 1432).
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z Kravaf byl dvakrát żenat. Poprvé a to je zajimavé si vzal v roce 1423
polskou slechtiënu Ofku z Pilcze, deem ëtvrté pozdëjsi manżelky krále
Vladislava Jagiełły Alżbćty. Ofka z Pilcze ûdajnë pfinesla Janovi vënem
tfetinu panství Pilez a do końce manzelova zivota statek Tyczin. Tyto informace o Ofcinë venu nám poskytuje kronika? J. Długosz29. Jestli jsou opravdu spolehlivé a v kterÿch cástech Polska leżely tyto statky nevime, Tyczin
se zdá bÿt kontaminace s moravskÿm Jiëinem. Jiż v následujícím roce 1424
se Jan z Kravaf podmhé ożenił s deerou opavského kniżete Premka Aneżkou.
Tim było stvrzeno katolické protihusitské uskupeni pod vedenim kniżete
Pfemka Opavského, Jana z Kravaf a Jifiho ze Śtemberka, jeż zasáhlo do bojù
о Olomouc v roce 1425 a do roku 1427 ovládalo sevemí Moravu a Opavské
kniżectvi. Teprve tażenim vûdce moravskÿch husitû Jana Tovacovského z Cimburka na pfelomu let 1426-1427 husité postupnë dobyli: Pferov s posádkou
moravského správee Albrechta Habsburského, Novy Jicín a Fulnek Jana z Kra
var, Odry Jifiho ze Śtemberka, Hranice hradistského klastera a kláster v Moravském Śtemberku patficí Eliäce z Kravar. Tím se i zde strategická a vojenská
pfevaha vychÿlila ve prospëch husitû. Navíc husité Jana Tovaëovského z Cimburka vlożili své posádky do mëst Pferova, Oder a Hranic30.
Na podzim 1428 pfiSel do husitské posádky v Odrach z Ćech prażany
vypovëzenÿ litevskÿ kniże Zikmund Korybutovië a spolu se svÿm hejtmanem Dobeśem Puchalou pfebírá tuto posádku pod své veleni, kdyż mu ji asi
odstoupili moravStí husité Jana Tovacovského z Cimburka na pfedchozích
jednáních v Tovacovë a Pferové31. Pod tímto tlakem se rozpadło uskupeni
kniżete Premka Opavského a Jan z Kravar asi nejménë od roku 1429 pfestupuje po pfimëfi z 1.2.1429 do tabora husitské ślechty. Na pfelomu let 14291430 se ûëastni velkého husitského tażeni do Nëmecka, v roce 1430 se podílí
na jednani husitského snëmu v Karolinu v Praze a v roce 1431 je citován
táborskym vûdcem Prokopem Holÿm, aby se spolu s jinymi moravskymi
husitskÿmi slechtici dostavil к Domażlicim, kde byla poté slavnë porażena
5. kriżova vÿprava evropského katolicismu32*. Naposledy se s Janem z Kra
vaf setkáváme v roce 1433, kdy ve své zàvëti ze 17.3.1433 odkazuje celkem
36 vëfitelûm, vëtSinou jeho vojenskÿm sluzebnikûm, lenikûm a niżiim ślechticûm dłużnych 3 537 kop gr. ëeskÿch, na zástavách dalśich 240 kop a svÿm
29А. Тигек. ЛТzivotopisu Jana z Kravaf (Pośledni álen jicko-fulnecké vétvepáná z Kra
vaf pastorkem polské královny?). Kravafsko 7, 1937, s. 2.
30J. J ur ok: Moravsky severovÿchod v epośe..., s. 96-103.
31F. P a l a c k ÿ : Urkundliche Beiträge zur Geschichte des Hussitenkrieges von Jahre 1419
an. (dale: UB). I. Praha 1873, s. 646, Ć. 546, list olomoucké mèstské rady z 31.10. 1428
o Korybutovë pííchodu do Tovaèova, Pferova a Oder.
32C. G r ü n h a g e n : Geschichtsquellen der Hussitenkriege. In: Scriptores rerum Silesiacarum (dale: SRS). VI. Vratislav 1871, s. 104, i. 147, list Prokopa Holého z 7.6.1431; jinak
J. J ur ok: Moravsky severovÿchod v epośe..., s. 107 an.
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úredníküm, purkrabím a vojenskÿm sluzebnikûm dlużnou slużbu ve vÿsi 915
kop gr. ceskÿch, celkem tedy 4 692 kop gr. ceskÿch. Tato cástka predstavovala asi dva roëni hrubé vÿnosy celého jeho dominia a jeji spłaceni znamenalo jeho zánik, sám Jan z Kravar navrhoval odprodat panstvi Śtramberk,
Roznov a prípadné Fulnek, tj. asi 3/4 celého kravafského dominia33. Ováem
obdobnë museli rozprodávat na ûhradu svÿch vojenskÿch vÿdajû ëàsti svÿch
knízectví i sousedni slezskâ kniżata Premek Opavskÿ (piaty a odûmrtni
nápady) a Václav TëSinskÿ (odprodeje a zàstavy statkû). Spomé je, zda se
Jana z Kravaf tyká ùdaj z 2.2.1434 (mûze jit o Jana z Tvorkova), kazdopádne
moravskÿ landfrÿd z 9.9.1434 pećetil jiż novÿ majitel Starého Jićina Ctibor
z Cimburka na Jiciné a Drahotuśich34. Jan z Kravaf je soućasne pfikladem
pûvodnë katolického feudála, svázaného dokonce nacas s polskou katolickou ślechtou, ale donuceného pod tlakem okolností stât se husitou - kaliśnikem.
Boëek Puklice z Pozoric, pokud vystupuje v pramenech, tak zcela jednoznaënë na opacné stranë a sice jako husitskÿ hejtman. Puvodem z rodu
markrabëcich manu z jihomoravskÿch Pozoric u hradu Vildenberka u Blanska (tam od roku 1386), dostał se zfejmë nejprve do slużeb nëkteré z jiho
moravskÿch táborskych posádek, tam vznikajících od roku 1423 - Tfebic,
Moravskÿ Krumlov, Pohofelice, Ivanëice a càstecnë Bfeclav. Na severni
Moravu se dostává v samém zàvëru husitské revoluce a sice do husitské
posâdky v Odrách. Ta v tomto obdobi prodëlala zàvaznÿ vÿvoj v torn smyslu,
że z pûvodni posâdky moravskÿch husitû Jana Tovaëovského z Cimburka (asi
1427-1428) se stała ćesko-polskou husitskou posédkou pod velenim litevského kniżete Zikmunda Korybutovice a jeho hejtmana Dobeslava Pucha
ły (1428-1432), pridrużenou к táborskému svazu. Po odchodu Zikmunda
Korybuta do nové husitské posâdky v Hlivicich a Dobeslava Puchały do nové
husitské posâdky v Kluëborku v roce 1430 zaëal zde stále vice prevazovat
vliv nejmocnëjSiho husitského svazu - a sice tâborského svazu. Jiż podle
svëdectvi z 31.10.1428 a z roku 1429 uzavfel knize Zikmund Korybut spojenectví misto s prażany, nyni s tabory’ Prokopa Holého. S Prokopem Holÿm
Korybut jednał v srpnu 1429 na severomoravském hradë Sovinci, moznà
práve о pripravované velké spanilé jizdë husitù do Slezska v pfístím roce35.
” AĆ, XV, s. 183 an.
iA F. Si gut: Opavskÿ listinâr. III. Opava 1967, s. 12, Ć. 40, s. 21, C. 43, s. 13, pozn.
3, s. 27, Ć. 44 aE. Nè me c: Listinâr Tësinska (Codex diplomáticas Ducatus Tessinensis).
I. Ćesky TëSin 1955, C. 165, 166, 168, 170, 179, 188 adále ć. 169 aj.; к 2.2.1434
F. D v o r s k y : 0 starozilném panském rodé Benesovicú. Cast II.: O rodu ράηΰ ζ Kravar. Brno
1910, s. 49 а к 9.9.1434 АС, X, s. 250.
35Codex epistolaris Vitoldi magni ducis Lithuaniae ¡376-1430. Ed. A. P г о c h a s к a. In:
Monumento medii aevi histórica res gestas Poloniae illustrantia. Тош. VI. Krakov 1882,
s. 860, 6. 1374, list Zikmunda Lucemburského kniżeti Vitoldovi z 30.8.1429, Bratislava.
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Po roce 1430 neni jiż kniże Zikmund Korybut v Odrach dołożeń, ać v roce
1431 ztratil svou posádku v Hlivicích. V Odrách je v roce 1431 jmenován
hejtman Abraham, pouze dohadem je możno uvażovat o pozdëjsim polském
husitovi Abrahamu ze Zbąszyna. V roce 1432 podniká z Oder ûspësnÿ vÿpad
proti klásteru Hradisko u Olomouce a Kromefiżi hejtman Smil z Moravan,
snad zàstupce puvodnich moravskÿch slechtickÿch husitû. Nicménë pràvë
v roce 1433 apozdëji aż asi do roku 1437 pusobí na Odrách právé Boćek
Puklice z Pozoric. Z dalsích jeho vojenskych akcí je zcela patmé, że postupoval ve shodë s tábory ale i s táborsko-polskym hejtmanem Dobeslavem
Puchalou. Situace v roce 1433 po náporu slezskych kniżat Bernarda
Opolského a Mikulááe Ratiboíského na táborsko-polské posádky ve Slezsku
v Klućborku, Bycinë, Kunstátu a pozdëji Rybniku se mënila velmi rychle.
Pràvë z dûvodu ohrożeni slezskych posadek sem zamírila táborská spanilá
jízda mezi 9.3.1433 a 10.4.1433, coż jsou data píítomnosti vÿpravy ve Śtemberku a Pśćine. Mezi tím tábofi pacifikovali situaci ve Slezsku a zalożili zde
novou posádku v Rybniku. Záhy po odtażeni taboru do Polska a Uher pod
hejtmany Bedrichem ze Strażnice a Janem Pardusem z Horky kniże Premek
Opavskÿ pfed 28.4.1433 dobył oslabené Odry, které można posiliły táborskou vÿpravu36. Nicménë zdejśi nebo tábory vyslanÿ hejtman Boćek Puklice
z Pozofic témëf obratem dobył Odry zpët jeâtë pfed 13.5.1433, kdy jiż z Oder
táhl na pomoc Dobeśi Puchalovi v Klucborku, obleżenem Bernardem
Opolskÿm. Cestou byl ovsem porażeń kniżetem Mikulásem Ratiborskÿm,
kterÿ se mohl domnivat, że §lo o pomoc urcenou táborskému Rybniku. Boćek
Puklice byl donucen vrátit se do Oder, kde je jako hejtman jmenován
к 26.5.1433. Kniże Mikulá§ Ratibofskÿ poté po 27.5.1433 pres zásah husitûm
naklonëného kniżete Bolka V. Opolského dobył jak husity obsazenÿ Rybnik,
tak i Bytom37. Boćek Puklice z Pozoric po stfetech se slezskymi kniżaty
v záveru husitské revoluce pfed rokem 1437 odeśel z husitské posádky
v Odrách na hrad Drahotús u Hranic, kterého se tehoż roku zmocnil na Janu
Tovacovském z Cimburka (ackoliv ten ho prodal Henikovi z Valdstejna) a jejż
si pràvnë zabezpećil vlożenim do zemskÿch desk v roce 1446. Patmë z Oder
podnikal vÿpady zejména proti svému bÿvalému spojenci hlavë moravskÿch
ślechtickych husitû a tehdejśimu moravskému zemskému hejtmanovi Janu
Tovaèovskému z Cimburka na jeho panstvich Hranice, DrahotùS, Kojetin
a Oldnsov u Opavy, Janu z Radunë na Raduni, Janu z Doloplaz na Bravinném
u Bilovce a Viktorinovi ze Sumvaldu na Sumvaldë u Unièova. Ba со vice
dopoustël se v dobë bezvládí otevfenÿch loupeżi (na mëât’anu Lukàsi Zalcarovi z Olomouce a Aneżce z Valdstejna) a pfepadu obchodnich cest jako
Î4C. G r ü n h a g e n : Geschichtsquellen..., SRS VI, s. 124, ć. 182.
371. H l a v á 6 c k : Poznámky к problemu ..Husitství a Slezsko". HT, 4 1981, s. 126;
C. G r ü n h a g e n : Geschichtsquellen..., SRS XII, s. 50. Hejnoväsi V. Stëpàn dokládá Boćka
na Odrách nejméné v roce 1435.
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Vroce 1447 proti dalśimu bÿvalému husitovi Pavlu ze Sovince „że on s svÿmi
slużebniky v této jednotë a v mimé zemi pobrali mi a mÿm chudym Lidem
XIV tuni herynkuov, vozy, konë ajiné vëci к tomu a to mi jest íekl zaplatiti
a toho jest neućinil.”38 Co je ale dûlezité, postupnë byl svÿm bratrem, rovnëz
bÿvalÿm husitskÿm hejtmanem Vilémem Puklici z Pozofic vtazen do skupiny stoupencû polské kandidatury Kazimirovy na ëeskÿ trim v roce 1438,
po smrti císafe a ceského krále Zikmunda Lucemburského v roce 1437.
V letech 1441, 1445-1449 podniká s bratrem Vilémem ajinÿmi vÿpady az do
Uher, v prvnë jmenovaném roce v polskych służbach. O tom vice v pośledni
cásti naśeho pfispëvku u Jana Ćapka ze Sán a Viléma Puklice z Pozofic. Zde
je możno jeStë zminit, że po Vilémovi Puklici kromë listu na Pferov zrejmë
zdëdil ijeho vlastní panství Śtramberk, které drżel v letech 1441-1460. Poslednë zminëného roku po nëm panství Śtramberk zdëdil Burian Puklice z Pozofic (aż do roku 1471), kterÿ v tomteż roce odprodal od panství biskupská
lena Nové Albrechtice a Zákrovice olomouckému biskupovi Tasovi z Boskovic, kteiÿ je ovSem jeśte v tomto ëase let 1460-1461 propûjëil naśemu Boëkovi
Puklici. Na svém hlavním panství hradu DrahotúSi Boëek Puklice püsobil do
roku 1463, kdy ho odprodal kravarskému dëdici Janu z Cimburka na Jicinë39.
Z doby pohusitské a podëbradské se pfedmëtem nasi pozomosti stanou
pràvë byvalí husitstí hejtmané a husité, vëtSinou tábori ci jejich spojenci
a nyní po skoncení husitské revoluce a v dobë bezvládí po roce 1437 stoupenci polské kandidatury prince Kazimíra na ëeskÿ trim. Po neûspëchu
polského tażeni v roce 1438 a zvoleni Albrechta Habsburského ëeskÿm
krâlem (1438-1439) nicménë za polskou kandidaturou na ëeskÿ trun zûstala
práve strana Tabora v cele s Bedrichem ze Strażnice, jejimż jakÿmsi spojovacim mûstkem к Polsku se na Moravë stali pràvë bÿvali tábori a sice hejt
mané Vilém a Boëek Puklice z Pozofic, Jan z Messenpeka, Jan Tunkl z Bmicka
(ten z pomezi Ćech a Moravy, tim se zabÿvat nebudeme) a bÿvalÿ husitskÿ
sirotći hejtman Jan Ćapek ze Sán apozdëji jeho zet’ Jan Talafús zOstrova.
Na opaëné katolické stranë lze zminit vÿznacného vojevüdce habsburské strany v Uhrách Jana Jiskru z Brandÿsa, rovnëz rodáka ze sevemí Moravy.
Zaćneme Janem Ćapkem ze Sán. Tentó pûvodnë niżsi ślechtic ze Sán u Kolina
ve strednich Ćechach se po bohaté żivotni dráze stává celnou osobností druhého
nejvÿznacnëjSiho husitského svazu a sice vÿchodoceskÿch sirotkû. Tam po38 V. Br a n d i : LC, III, s. 449, 516, 496, 506 a 448, loupeże potom na s. 675, 676.
К. DrahotúSi v roce 1446 Die Landtafel des Markgrafthums Mähren. Olmützer Czuda (dale:
DZO). I.: 1348-1466. Ed. P. C h 1u m e с к ÿ, J. C h у t i 1, P. D e m u t h, A. Wo 1fs к ron. Bmo
1856, s. 385, Ć. 417 a odpor Jana TovaCovského tamtéí, s. 387, Ć. 436. J. Jurok: Moravsky
severovychod v epose..., s. 120-122, 131 a 144.
39K. L e c h n e r: Die ältesten Belehnungs- und Lehengerichtsbücher des Bisthums Olmütz.
I. Brno 1900, s. 41, tarn ke Stramberku v 1. 1441-1460. К DrahotúSi v roce 1463
V. B a r t o v s k ÿ : Hranickÿ okres, Vlastivêda moravská. Bmo 1909, s. 162.
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stupnë od roku 1425 nabyvá dalśich majetkù jako panství Ćesky Dub
a Mnichovo Hradistë, pozdëji po roce 1433 hrady Hamrstejn a Grabśtejn vse V severních Cechách40, aby ve vrcholné etapë svého zivota jako vûdce
sirotkú vedi velkou husitskou vÿpravu do Braniborska a proti rádu nëmeckÿch
rytírü aż к Bałtu v roce 1433 (ve spojenectví s Polskem) a po prohrané bitvë
u Lipan v roce 1434 se uchylił na Moravu41. Zde se objevuje jiz v roce 1437,
kdy ho zde pohání pfed olomouckÿ biskupskÿ soud jiz nám známy Boëek
Puklice z Pozofic42. Od tohoto roku zrejmë Jan Ćapek nëjakÿ cas prijal pohostinství polského krâlovského dvora v Krakovë, kde pripravoval polskou
kandidaturu na ceskÿ trûn po Zikmundovë smrti v prosinci roku 1437. Po
menSim vypadu v breznu 1438 к Olomouci (zde patmë Ćapek zpustosil statek
Stëpâna z Vartnova na Sudicích u Opavy) vytáhla hlavní polskà vÿprava
s pretendentem triinu Kazimirem v cervnu roku 1438 z Krakova. Ùëast v ni
prijaly vsechny síly odpírající rakouské habsburské kandidature Albrechta
Habsburského. Vedle polskÿch vûdcû zástupce národní strany Sudivoje
z Ostrorogu a zástupce katolickomagnátské strany Jana Teczyńskćho se ve
vojsku objevují byvalí polStí a rustí husité püsobící v Ćeske korunë jako
Korybutovi hejtmané Dobeś Puchała a Petr Polak, nyni podolsky starosta,
a ruskÿ kniże Fridrich z Ostrogu a koneënë zástupci Ćecłm - táborsky vûdce
a nástupce Prokopa Holého Bedfich ze Strażnice a bÿvalÿ sirotcí vûdce Jan
Ćapek ze Sán43. Vÿprava po získání Hradce Králové pritáhla к Táboru, kde
probëhlo nerozhodné vojenské stfetnuti a tak po neüspëchu dobÿt Prahu
skoncila vojenská polská kampañ v Ćechach neûspësnë. Od polské kandidatury se v Ćechach odvrátila kalisnická strana Hynka Ptàëka z Pirkśtejna
a nadále polskou kandidaturu i po smrti Albrechta Habsburského v roce 1439
podporovali pouze tábori a na Moravë jejich stoupenci tj. byvalí husté Vilém
a Boëek Puklice z Pozofic, Jan z Messenpeka, Jan Tunkl z Bmićka, też Jan,
Ćenek a Vanëk z Sarova a Heralt z Kunśtatu społu s Janem Ćapkem ze Sán.
Ćapek se nëkdy bëhem polského tażeni v roce 1438 (prvnë zde jmenován
16.10.1438) zmocnil na Mikulási Sokolovi z Lamberka jednoho z nejvétSích
moravskych panství Hukvaldy s mësty Pííborem, Ostravou, Brusperkem,
Místkem a Frenstátem. Toto panství a pevnÿ hrad Hukvaldy u Príbora
ovládal aż do své smrti v roce 145244. Hrad Hukvaldy se mu stal vitanou
40R. Andél : Husitství v severních Ćechach. Libérée 1961, s. 58, 81 a 84.
41 J. Macek: Husité na Bałtu a ve Velkopolsku. Praha 1952.
42K. L e c h n e г: Die ältesten Belehmmgs- und Lehengerichtsbücher des Bisthums Olmütz.
II. Brno 1902, s. 323 а 328.
43R. H ec к: Tabor a kandydatura Jagiellońska v Czechach (1438-1444), Vratislav 1964,
s. 125 an. K breznové vÿpravë v roce 1438 a Janu Capkovi V. B r a n d 1: LC, III, s. 549, pûhon
zroku 1446.
44M. Va c h: Jagellonská ¡candidatura v Cechach a jeji ohlas na Slovensku v letech 14381439. Cesko-polskÿ sbornik vëd pràvnich. Praha 1955, s. 200 an. K vÿëtu stranikù Tabora
a Polska z roku 1440 AĆ, X, s. 258 an., ć. XIII.
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základnou pro jeho vojenské akce v Uhrách, Rakousku, pripadnë Polsku.
Jiż pred tażenim z cervna 1438 podnikl v únoru Jan Ćapek ze Sán a Petr
Polák zfejmé na vlastni pëst ale v polskÿch zájmech útok na uherskou Spiś
jakoby na odvrácení pozomosti, ale s cilem donutit krakovskÿ dvùr к zásahu
v Cechách45. Po návratu z Ćech v roce 1438 se Jan Ćapek stal jedním
z nejdulezitëjSich velitelû polskÿch jednotek v Uhrách a od ledna roku 1442
potom dokonce nejvyśśim hejtmanem polského krále Vladislava Vamendka
v Uhrách aż do smrti tohoto krále v roce 1444, jenż tak nedosáhl svého eile
personalni unie Polska s Uhrami. Ve dvou nejvÿznam-nëjSich bitvách se
stoupenci rakouské habsburské strany a kandidatury Ladislava Pohrobka na
ëeskÿ a uherskÿ trun si Jan Ćapek vzdy odnesl porázku - v roce 1440 v bitvé
u Kośic prohrál s Janem Jiskrou z Brandysa a Janem Talafúsem z Ostrova
a v roce 1442 v bitvë u Bratislavy prohrál s Mikulásem Sokołem z Lamberka46.1 na Slovensku získal Jan Ćapek ze Sán vÿznamnÿ majetek od polského
krále Vladislava Vamencíka a sice zástavu hradû Strećno a Stary hrad u Żiliny
v cenë 6 000 zl. v letech 1442-144647. V souvislosti s Ćapkovym bojem proti
habsburské stranë v Uhrách bylo zfejmë jeho pozvání do Rakous v listopadu 1441 od ëlenky proticisarské opozice Vandaly z Wolfsau na jeji hrad
Angern. Jan Ćapek odtud jménem Vandaly v roce 1442 odovëdël cisafi
Fridrichovi III. Habsburskému a celé zemi Rakousùm, pfićemż о svou korist
nepfiSel ani zde (4 000 zl. uher. aj.)48. Po snuli krále Vladislava Vamencíka
na krízové vÿpravë u Vamy v roce 1444 vyklízejí Poláci pole v Uhrách. Jan
Ćapek ze Sán se osamostatñuje a stává se jedním z vûdëich predstavitelû
bratfického hnutí v Uhrách a zejména na Slovensku. Toto hnutí bÿvalÿch
ëlenû husitskÿch posádek na Slovensku, ale i husitú z Ćech a dalsích zoldném
polské a rakouské strany bojuj ici o Uherskou korunu vrcholilo pràvë v le
tech 1444-1458. Ćelnym predstavitelem bratríkü zustal Jan Ćapek pouze
v letech 1444-1451. V tëchto letech napf. v kvëtnu 1445 społu s Janem
Messenpekem bojuje proti Pankrácovi od Sv. MikuláSe u Żiliny а о песо
pozdëji v témze roce 1445 se spojuje s Boćkem Puklici, Romanem z Vítovic i s Pankrácem. Opëtovnë s Bockem Puklici, Janem Messenpekem a Va
lentinen! z Majetína pustosili statky hrabat Emericha a Jifího ze Sv. Juru
a Pezinku u Topolcan v Povází na jare v roce 1449. V tëchze letech jej na
Moravë v roce 1446 zalovali z dluhû 200 kop gr. ces. Smil z Dûbravice
a Oldfich Śtos z Branic a Dfevohostic a v roce 1448 Franek z Hartmanovic
45P. K a rt ou z: Akcie pol'skÿch vojsk na územi Slovenska v rokoch 1438-1439. „Histo
ricity ćasopis” (dale HĆ), 21, 1973, s. 35 an.
46R. Ur ba ne k: K historii doby Jiskrovy na Slovensku a na vychodni Moravë. „Vëstnik
Krâlovské ceské spoleënosti nauk, tf. fil.-hist.-filolog.”, XI, 1939, druhà Cast, s. 34 an.
47 J. Ko £ i 5: Od Cachtic po Strećno. Martin 1989, s. 178 an.
4‘ L. H о s á k: Ućast ceskÿch ioldnérù na bojich v Rakousich v l. 1439-/460. In: Sbornik
vysoké skoly pedagogické v Olomouci. „Historie” V. Olomouc 1959, s. 166 an.
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z 18 kop gr. ces49. Rok predtim uzavrel Jan Ćapek definitivnë své ùëty s Polskem, kdyż v Krakovë dne 3.7.1448 kvitoval polského krâle Kazimira IV.
za vyplaceni dłużne ëàstky za jeho vojenskou slużbu Polsku v Uhrách jeśte
v dobë krâle Vladislava Vamencika. Téhoz roku pak Ćapek stvrzoval i smlouvu mezi moravskÿmi a uherskÿmi stavy50. Jako uznávany diplomat a prostfedník zasâhl v fijnu 1449 do sporu polského krâle Kazimira a slezského
pana Mikulâse z Vladënina51. Stejnë tak si spolu s rytiri z Moravan, Janem
Tunklem z Brnicka a Janem z Hincendorfu a Bystratic urovnal své vztahy
s moravskou zemskou vládou v roce 1450, priëemz mu to nijak nebránilo
pokraëovat ve svÿch vojenskÿch akcich a napr. v oblężeni hradu Tośku ve
Slezsku52. V zàvërecném obdobi svého żivota v letech 1451-1452 se Jan
Ćapek pfiklonil v Uhrách proti sílícím pretencím uherské strany národní
v ëele s Janem Hunyadym na stranu habsburkou vedenou hejtmanem Janem
Jiskrou z Breandÿsa. Posily tëchto ëeskÿch a slovenskÿch bratrikû Jana
Ćapka, Breëâla z Dobré (u Frÿdku?) a Jana Talafusa z Ostrova se pfidaly
к Jiskrovi pfed jeho rozhodujicim stretnutim s Janem Hunyadym v bitvë
u Lućence v roce 1451 a i s jejich pomoci Jan Jiskra Hunyadyho poraził.
Naposledy se dozvídáme o Janu Ćapkovi ze Sán 22.9.1452, kdy spolu
s Vañkem z Rachmanova, Bernardem z Brumova a MatúSem Károvskym aj.
opovëdëli Hunyadovë mëstë Bratislavë53. Poté zprávy o Capkovi utichají,
także zrejmë nëkdy na podzim 1452 zemíel. To odpovídá i situad v drżbe
hradu Hukvaldy na severovychodní Moravé, která se uvádí mezi léty 1438
- 1452. Jan Ćapek zde projevil jak politicky, tak hospodársky rozhled. kdyż
si jednak kołem svého zástavního hradu Hukvaldy vybudoval kromë bÿvalÿch
biskupskÿch lén nëkterà nova léna, udëlenà jeho bojovníkum (v roce 1438
Stafić, 1439 Metylovice, 1444 Certova Lhotka u Ostravy)54, tak na druhé
stranë peëoval o rozmach mëst Frenstátu (napf. zruśeni odúmrti aj.) a Ostra
vy, jimż udëlil dalekosáhlá privilegia v letech 1445 a 144655.
4ł V. C h a I o u p e с к ÿ: Stredovëké listy ze Slovenska. Bratislava-Praha 1937, s. 17, 6. 13
pro rok 1445, s. 29, ë. 26 pro rok 1449. К źalobam openize V. Br a n d i ; LC, ΠΙ, s. 559,
568, 578 a 676.
50R. Ur b a n e k : K historii doby Jiskrovy na Slovensku a na vychodni Moravé..., s. 43,
pozn. 186.
51 E. Në me c : Listináf Tésínska..., I, C. 202, listina z 8.10.1449.
n Státní okresní archiv (dale: SOkA) Olomouc, f. Archiv mësta (dále: AM) Olomouc,
Sbirka listín, sign. 6. 3 254, listina z 7.7.1450.
53 J. J u r o k : Moravskÿ severovychod v epośe..., s. 133, 135-136, 139, 141-142;
V. C h a l o u p e c k ÿ : Stredovëké listy ze Slovenska..., s. 55, ë. 57 as. 97, 6. 110.
54SOkA Frÿdek-Mistek, f. Archiv obce Stafië, listina ć. 1, listina z 16.10.1438; Zemsky archiv
Opava, poboëka Olomouc, f. Arcibiskupstvi olomoucké, sign. E 1 a 16, listina z 29.3.1439
a A. Ada mus : Sbirka listín к dëjinàm mësta Ostravy. Ostrava 1929, s. 25. 26, ë. 16.
55 SOkA Novÿ Jiëin, f. AM FrenStât, listina ë. 5, vidimus ze 3.7.1556; A. Ada mus :
Sbirka listín.. ., s. 26-27, ë. 17 listina z 16.7.1446 a souhmë J. J u г о к: Moravskÿ severovychod
v epośe..., s. 144, 167-170.
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Vilém Puklice z Pozoric, bratr Boćka Puklice priSel na sevemi Moravu
rovnćż zjejí jizní ëàsti a asi obdobnÿm zpusobem nebot’ je v letech 14301432 jmenován hejtmanem táborské husitské posâdky v Moravském Stemberku. Podle jiného zdroje byl tamëjSim husitskÿm hejtmanem Mikulâs
z Dmovic, ale zde je pràvë moznà kontaminace obou jmenovanÿch, nebot’
Puklicové z Pozoric kromë Pozofic drżeli od г. 1379 markrabëci lenni dvûr
Dmovice u Vyskova56. Jako bÿvalÿ husitskÿ hejtman ve Śtemberku se Vilém
Puklice z Pozoric postupnë zmocnil celého panstvi Śtramberk, kdyż jeho ëàst
a sice vesnici Studénku nëjakÿm zpüsobem získal jiż v roce 1434 ći v letech
1436-144157. Mësto Śtramberk s okolim a nëkterÿmi biskupskymi lény (Skorotín, Nové Albrechtice, dvûr Neuhybel a pûl vsi Sedlnic) získal patmè pied
rokem 1437 a pośledni cast panství s vesnicemi Verovice, Morkov, Hodslavice, Rohlinu, Źilinu, Bludovice a Żivotice skoupil 12.1.1437 od dëdice Jana
z Kravaf a sice Ctibora z Cimburka na Jicinë58. Na rozdil od svého loupezivého bratra Boćka mël Vilém Puklice jen nëkolik finanćnich sporu
s okolni slechtou (rovnëz Henik z Valdstejna aj.)59. Mnohem aktivnëji nez
jeho bratr se také zapojil do zâpasû о polskou kandidaturu Kazimirovu
v Ćechach a v Uhrách. N ajare 1439 po pfedchozich vÿpadech Jana Ćapka
ze Sán a Petra Polaka v ûnoru 1438 na SpiS, ruského kniżete Fridricha
z Ostrógu z Veseli ći Uherského Ostrohu v roce 1438 к Tmavë a snad do
Gemeru к hradu Gede (Hodëjovu?) społu s Janem z Messenpeka dobyli
Uherskÿ Bród bÿvalého husitského spojence a nynejśiho moravského zemského hejtmana Jana Tovaëovského z Cimburka a zaùtoëili na uherské
Povází. Tak v kvëtnu 1439 oba społu s ruskÿm knizetem Fridrichem z Ostrógu
a bÿvalÿm husitskÿm velitelem posâdky v Tmavë Blażkem z Borotina obsadili Skalici v Uhrách se 400 jezdci a v ëervenci tehoż roku se prvnë
jmenovani dva pohybovali na moravsko-uherském pohranići s 300 jezdci
a 400 pëSimi60. Postupnë si Uherskÿ Brod prevzal jako svûj opëmÿ bod Jan
z Messenpeka a Vilém Puklice asi jestë v roce 1439 dobył na Janu Tovacovském dalSi jeho mësto Pferov, zatimco treti kondotiér kniże Fridrich
“ A. Ro l l e d e r : Geschichte der Stadt und des Gerichtsbezirkes Odrau. Steyer 1903,
s. 58; J. Sti ef: Geschichte der Stadt Sternberg. Śtemberk 1929, s. 10 а к lennímu dvoru
Dmovice J. P i l n à è e k : Staromoravsti rodové..., s. 179.
57 J. Ka pr a s : Pozùstatky knih zemského prava..., II, s. 30, 37. V letech 1436-1441
s Boćkem Puklicí.
,8 DZO, I, Brno 1856, s. 365, ć. 98. K. biskupskÿm lénùm potvrzenÿm v roce 1437
К. Lechner; Die ältesten Belehnungs- und Lehengerichtsbücher..., I, s. 41.
59 V. Br andi : LC, III, s. 475, 485, 429 a 427.
60R. Heck: Tabor a kandydatura Jagiellońska..., s. 124, 145 к Fridrichovi z Ostrógu;
J. Los er t h: Regesten zur Geschichte der mährisch-ungarischen Beziehungen vornehmlich
in der Zeit hussitischen Söldnerbander. „Zeitschrift des Vereines für die Geschichte Mährens
und Schlesiens” XII, 1918, s. 67 an., Ć. 58, 59 a 64; R. Ur b a n e k : К historii doby Jiskrovy
na Slovensku..., s. 29, pozn. 115.
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z Ostrogu odeśel do Małopolska na pomoc konfederaci Spytka z Melsztyna,
ustavené 3.5.1439 proti uzavfeni dohody mezi Polskem a Albrechtem Habsburskÿm a proti domácí klice krakovského biskupa Zbyhnéva Olesnického
a porazené pozdëji v bitvë u Grotnikû61. Po brzké smrti Albrechta Habsburského doślo v Ćeskć korunë nejprve к uzavfeni landfrÿdu 20.1.1440
a о песо pozdëji 14.4.1440 dohody obou stran polské (jagiellonské) arakouské (habsburské), prićemż Ćeśi polské strany se na Moravë zîekli svÿch
stoupencû Jana z Messenpeka, Viléma Puklice z Pozofic na Śtramberku, bratfi
Jana, Ćeńka a Vañka ze Sarova a Heralta z Kunstâtu (srv. vÿse). Vilému
Puklici było ulożeno vydat moravskÿm stavum Pferov do 4 tydnù od data
ujednání a Janu Messenpekovi potom Uherskÿ Brod do 26. cervna 144062.
Vilém Puklice se zprvu zfejmë usiloval vyhnout se vydání Pferova pfevedenim mësta ve spoleëné vlastnictvi obou bratru Viléma a Boćka Puklice a to
jiż 22.4.1440, z ćehoż mûzeme usuzovat na urćitou Boćkovu podporu
Vilémovÿch propolskÿch a tâborskÿch aktivit. Nicménë о песо pozdëji 18.
6.1440 pfistoupili oba bratfi Vilém a Boćek ke zminënému landfrÿdu a byli
donuceni podfídit se63. Je§të v dubnu 1441 Vilém a Boćek Puklice a bÿvalÿ
slovenskÿ husita Jan Smikovskÿ ze Żd’aru na Topolćanech v polskÿch
sluzbách útocí na Uhry. Po Vilémovë smrti asi v roce 1441 postoupili Boćek
Puklice z Pozonc (jenż se poté zapojil i do bratrického hnutí) a Jan Tunkl
z Brnićka dluhopis na Pferov v hodnotè 1 200 kop gr. ćeskych at’ jiż jim
vyplacenÿch ći nevyplacenÿch 5.1.1442 v Prostëjovë moravskÿm stavûm64.
Jan z Messenpeka pochâzel pûvodem zfejmë ze Slovenska. Byl to syn
oravského kastelána Jiriho z Messenpeka, drżitele biskupského hradu Hukval
dy a biskupskÿch zbożi Libavá a Budiśov po roce 1400 ve prospëch
uherského krále Zikmunda Lucemburského65. Jan z Messenpeka se poprvé
v pramenech objevuje na podzim 1431, kdy pomohl spojené táborské a sirotcí vÿpravë pod Prokopem Holÿm, Janem Ćapkem ze Sán a Otikem z Lo
ży dobÿt hrad Likava u Rużomberoka, kde kdysi zastával ufad kastelána.
Ziskal si dûvëru husitû a stanul snad v ćele husitské posâdky na tomto hradë
a od roku 1432 potom v cele husitského hradu Lednice u Trenćina, odkud
61 R. Heck: Tabor a kandydatura Jagiellońska. .., s. 191 an.
62AĆ, X, s. 256, ć. XII, editor F. Kamenićek uvádi datum 28.1.1440, AĆ, X, s. 258 an.,
δ. XIII, editor uvádi datum 11.8.1440. К tomu srv. J. Jurok: Moravsky severovychod v epose...,
s. 136-138.
63 DZO, I, s. 384, Ć. 395, zapis z 9.7. 1446 к 22.4.1440, SOkA Olomouc, f. AM Olomouc, Sbírka listín, t. 154 к 18.6.1440.
“ Moravsky zemskÿ archiv (dale: MZA) Bmo, f. A 1, Stavovské listiny, sign. 336. K dubnu
1441 J . Dr i mal : Politika moravskych krâlovskÿch mést za feudalnich rozbrojù ve ćtyficótych
letech 15. stoleti. SMM, LXXXIV, 1965, s. 140 an.
45A. Ad a mu s : Sbírka listín..., s. 18, δ. 9 a s. 19, Ć. 10 pro Hukvaldy a tamteż, s. 20-21,
δ. 11 as. 21-22, δ. 12 pro Libavou a Budisov.
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podnikl s Janem Tovacovskÿm z Cimburka a dalśimi slovenskÿmi husity
v roce 1433 vÿpravu na Prievidzu. S velitelem tamëjSi husitské posâdky
v Topolćanech Janem Smikovskÿm se о néco pozdëji dostał do konfliktu, nebot’
Smikovského służebnik Zikmund Orechovy napadł Messenpekovo panstvi66.
Teprve v roce 1434 se Jan z Messenpeka píesunul na severovÿchodni Moravu,
kde koupil ci jinak vymohl pred nároky Voka ze Sovince hrad Helfstejn od
Jifiho z Kravaf ûdajnë za 6 900 kop gr. ëes. (je po nëm jmenován v landfrÿdu
Moravy z 9. 9. 1434), aby ho v roce 1447 s timże Vokem ze Sovince smënil
prostfednictvim Jana Tovacovského z Cimburka za hrad a panstvi Roznov
s Vsetínem, Kràsnem abiskupskÿm lénem Valaâskÿm Mezificim, pricemz
nominalne Helfstejn stale vlastnil Jifi z Kravaf. Je§të v roce 1437 zfejmë na
svém panstvi Helfstejn podporoval husitské knëze, kdyż nepodpofil farâfe
v Kokorách Augustina, aby dostával z Lipnika od mëSt’anü desátky67.
Soucasnë drżel po své matce na jihovÿchodnt Moravë mëstecko a panstvi
Hluk (do roku 1437). Jak jsme se zminili jiż vyśe u Viléma Puklice z Pozofic, tak spolecnë oba na jare 1439 obsadili mësto Uherskÿ Bród a v IJhrách
mësto Skalici, pfićemż Uherskÿ Bród musel Messenpek vydat do 26.6.144068.
Ve Skalici v kvëtnu toho roku soustfedili celkem 400 jezdcû jestë s ruskym
kniżetem Fridrichem z Ostrogu a s bÿvalÿm velitelem husitské posádky
v Tmavë Blażkem z Borotína. V ëervenci se stale Vilém Puklice a Jan z Mes
senpeka pohybují v teto oblasti se 300 jezdci a 400 pëSimi (srv. vyse)69. Jan
Messenpek poté ùtoëi z Moravy do Uher patmë v polském zájmu v letech
1440 a 1443. Po pádu polskych ambicí na uherskÿ trim se smrtí krále Vla
dislava Vamenëika v roce 1444 było jiż vzpomenuto kondotiérské püsobení
Jana Ćapka ze Sán też s Janem Messenpekem v letech 1445 a 1449 na
Slovensku70. Ve 40. letech se Messenpek po Bockovi Puklici stává nejvëtsim
narusitelem právního rádu na sevemi Moravë. Tak v roce 1447 napadł ze
svého Rożnova statek Václava Skrbenského ve Velkÿch Albrechticích
u Bílovce se Skodou „... dvú set hr. gr., że mi jest służebnik jeho s jeho zámku
spálil obilé s stodołami.” Ćetnć pohledávky na nëm v této dobë soudnë
vymáhaji vesmës niżśi älechtici: Mikulás z Źerotina, Petr fee. Pfemek a Нуnek z Prusinovic a na Potstâtë v roce 1447, Zieh z Wolfsperka, Jan z Ve66 В. V ar sí к: Husitské revoluené hnutie a Slovensko. Bratislava 1965, s. 71 an.;
J. Bartl: Slovensko a husitské revoluéné hnutie. HT 4, 1981, s. 133 an., V. Br andi : LC,
111, s. 473 (k Zikmundu Orechovému).
67 V. Br a n d i : LC, III, s. 515, 541 (jednani о vÿmènë panstvi) a III., s. 511 (knéz
Augustin); DZO, I„ s. 397, δ. 575, landfryd in AĆ, X, s. 250. Srv. J. J ur ok: Moravskÿ
severovÿchod v epośe husitské revoluce..., s. 122, 132, 141-144.
68 AĆ, X, s. 258 an., ć. XIII.
MJ. L o s e r t h : Regesten zur Geschichte..., s. 67 an., ć. 58, 59 a 64, R. U r b a n e k :
K historii doby Jiskrovy na Slovensku a na víchodni Moravé..., s. 29, pozn. 115.
70 V. C h a l o u p e c k ÿ : Stredovéké listy ze Slovenska,.., s. 17, 29.
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selicka, Beneś z Tmávky a zemskÿ hejtman Jan Tovaëovskÿ z Cimburka
V roce 14487'. V 50. letech о nëm prameny jiż mlëi a pośledni zpráva o Janu
z Messenpeka na Roznovë pochází z roku 1464. Po Messenpekovi se panství vcetnë sousedního Vsetína, Krásna a biskupského lena ValaSského
Mezirící ujímá opët kravarskÿ dëdic Jan z Cimburka na Jicíne717273.
Na opaëné stranë stanul katolickÿ kondotier Jan Jiskra z Brandysa, patmë rodák ze sevemí Moravy. Predpokládá se, że se narodil bud’ v Dëmém
u Fulneka, nebo primo ve Fulneku ëi ve VSechovicích u Kelce. Jan Jiskra
ze Vsechovic z rodu vladykû z vÿchodoceského Brandysa nad Orlicí se
poprvé v pramenech objevuje 21.11.1431 jako dvorskÿ niżśi ślechtic - leník
ve służbach tehdy kalisnického pana Jana z Kravar na Jiëinë v zápise o obnovení opavskÿch zemskych desek7J. Krame lena na kravarském dominiu
drzel tehdy biskupské léno VSechovice u Kelce. Po nëkolika letech se ob
jevuje jiż vzdy jen v katolickÿch służbach: v roce 1434 brání Plzeñ proti
husitskÿm oblehatelûm a v roce 1436 sloużi v posádce královského hradu
Karlstejna74. V roce 1447 byli ζ3ΐονέηί jeho rukojmí Mikulás z Bitova na
Śaumburce mëstskÿm písarem Bernardem z Hranic, Jan Łapka z Otëhfib
a Oprostovic a na Jicinë Paskem ze Zámrsk a Bernard ze Śumberka a Nového
hradu Hynkem ze Sovince, coż jednak dosvëdcovalo Jiskrovu nepfítomnost
na Moravë a jednak tato rukojmí potvrzovala Jiskrûv vÿchodomoravskÿ
pûvod75. Nejménë od roku 1439 po smrti krále Albrechta Habsburského se
do slużeb královny - vdovy Atébëty a dëdice ëeského a uherského trûnu
Ladislava Pohrobka dostał neznámym zpùsobem nás Jan Jiskra z Brandysa.
Jiż v roce 1440 Jan Jiskra społu s Janem Talafúsem z Ostrava porazili v bitvë
u Kosie velitele polskÿch jednotek v Uhrách Jana Ćapka ze San (srv. vÿSe).
V lednu 1441 operoval Jan Jiskra na Slovensku społu s MikuláSem z Bitova
na Śaumburku a Petrem Romanem z Vítovic na Zlinë, pπëemż spoleënë
hrozili Bratislavë napadenim jejich statku z dûvodu nevyplacenx odmëny
pràvë ze strany královny Alżbety76. Po smrti královny Atëbëty se Jan Jiskra
v roce 1448 sám vyhlásil za nejvyásiho hejtmana dëdice trûnu Ladislava
71 V. Br a n d i : LC, III, s. 602, 584, 618, 706, 708 a 709.
77 J. J ur ok: Moravskÿ severovychod v epośe..., s. 158.
73J. K. a pras: Pozûstatky knih zemskèho prava..., II, s. 11-12; F. Z ap 1et al: Vztahy Jana
Jiskry z Brandysa к Prerovsku. „Roćenka Mćstskćho muzea v Pferovë” II, 1938, s. 64-72;
M. Vac h: Jan Jiskra z Brandysa a jeho predkovè. „Ćasopis spolećnosti prátel starożitnosti
ćeskych” LVII, 1949, s. 178.
74V. C h a l o u p e c k ÿ : Stfedovëkè listy ze Slovenska..., s. 234; R. Ur b a n e k : К historii
doby Jiskrovy na Slovensku a na vychadni Moravë..., s. 11; AĆ, I, s. 518.
75 V. Br andi : LC, III, s. 623,'660.
76V. C h a l o u p e c k ÿ : Stfedovëkè listy ze Slovenska..., s. 15, Ć. 13; M. Va ch: Jan Jiskra
z Brandysa a politickÿ zapas Habsburku s Jagellonci о Uhry v letech 1440-1442. „Historické
Studie” ΠΙ, 1957, s. 187 an.
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Pohrobka a v roce 1452 je zván nejvySSim hejtmanem zemë Uherské77.
Mezitim jiż proti Jiskrovi po roce 1444 pfestaly bojovat polské oddíly, stàhli
se ëàstecnë i bratfici a naopak po roce 1450 vyvstal novÿ konkurent
v mocném uherském magnátovi Janu Hunyadym. Toho v ëervenci 1451
v rozhodujici bitvë u Luëence poraził Jan Jiskra i s pomocí oddílu slo
venskÿch bratfikü, mezi nimiz mu pñspeli Jan Ćapek ze Sán, Jan Talafús
z Ostrova a Brcál z Dobré78. Jiskrova nadvláda v Uhrách se tak stabilizovala
a to i v dobé vlastního panování ëeského a uherského krále Ladislava Pohrob
ka v letech 1453-1457. Po zvolení a nastoupení uherského krále MatyáSe
Korvína v roce 1458 nastało období rychlého zatlaëovâni moci Jana Jiskry
z Brandysa a slovenskÿch bratríkú tzv. nového Tábora v ëele s Janem Talafúsem z Ostrova a Petrem Aksamitem z Kosova. Právé tehdy se pod tlakem uherskych oddílu Jan Jiskra prihlásil к podporę uherské kandidatury
polského krále Kazimíra IV. a patmë vyjednával i v Krakovë. Ale Kazimir
IV. jiż po roce v prûbëhu roku 1459 na uherskÿ trim rezignoval. Mezitim
v roce 1458 v bitvë u Śariśskćho potoka uherskÿ král Matyà§ Korvin zlikvidoval hlavni sily slovenskÿch bratríku. Ti se proto v ëele s Janem Talafüsem
z Ostrova spojili v roce 1460 s oddíly Jana Jiskry z Brandÿsa a spoleënë
zaútocili na pozice krále Matyáse Korvína na Slovensku. Tehdy se za Jiskru
vypsáním zemské hotovosti v Cechách postavil i ëeskÿ král Jifí z Podëbrad
(stejnë tak jako intervenoval v jeho prospëch jiż v letech 1452 a 1457). Po
prvnim smiru Jana Jiskry s Matyásem Korvínem v roce 1460 se Jiskra
následujícího roku dal do slużeb rímského císafe Fridricha III. Habsburského.
Koneënou smlouvu s Matyááem Korvínem byl donucen Jiskra uzavfít
v kvëtnu 1462, kdy za odstupné 20000 dukátú apostoupení hradu a panství
Solymos u Aradu v Sedmihradsku se vzdal svÿch slovenskÿch majetkü. Potom
jiż vystupuje po Korvinovë boku jak v bojich o Bosnu, tak proti slovenskÿm
bratfikûm na hradë Kostolany u Tmavy v roce 1467, proti kniżeti Viktorinovi
z Minsterberka v bojich u Trebiëe v roce 1468 a tehoż roku v ëele uherského
poselstva do Turecka, coż je v podstatë pośledni zpráva о nëm79.
Zbÿvà nám pośledni protagonista slovenskÿ bratfík a Jiskrûv kapitán Jan
Talafùs z Ostrova. Jan Talafûs z Ostrova (tvrze u vÿchodoëeské Chrudimë)
se poprvé objevuje v dëjinâch v roce 1440 a sice tehdy mimofâdnë na stranë
habsburské, kdy społu s Janem Jiskrou z Brandÿsa poràzi Jana Ćapka ze Sán
v bitvë u Kosie (srv. vÿSe). Poté patmë pùsobil mezi slovenskÿmi bratfiky
spolu s tchánem Janem Capkem ze Sán, jehoż dceru Źofii si vzal a po
Capkovë smrti v roce 1452 zdëdil jeho panství Hukvaldy a Slezskou Ostravu. S Janem Ćapkem se v roce 1451, v dobë bitvy u Luëence vraci do slużeb
77V. C h a l o u p e c k ÿ : Stredovékë listy ze Slovensko..., s. 30, б. 27 a s. 57, 6. 60.
71 Tamtéi, s. 55, 6. 57.
79A. G á c z о v á: Boje Mateja 1. proti Jànovi Jiskrovi z Brandÿsa a bratrïkom v rokoch
¡458-1467. HĆ 25, 1977, s. 189 an.
15·

22 8

J ifi Jurok

Jiskrovÿch, kdy spolecnê vitézi nad mad’arskÿmi Hunyadovci80. Po stabilizaci pomërû po nastoupení krále Ladislava Pohrobka v roce 1453 Jan Talafús z Ostrova społu s Petrern Aksamitem z Kosova zakładaj í bratficky novÿ
Tábor na Slovensku. Siły jejich nového Tabora jsou ovśem porażeny novÿm
uherskÿm králem Matyásem Korvínem v bitvë u Sarisského potoka v roce
1458. Roku 1460 Jan Talafús asi potíetí a naposledy vstupuje do slużeb Jana
Jiskry z Brandysa a bojuje s ním proti Korvínovi aż do jeho kapitulace
v kvëtnu 1462. Tehdy vydává uherskému králi svoji tvrz Rychnavu u Presova
a jeho souputníci, byvalí bratííci Martin Brcál z Dobré a Bartos z Hertvíkovic Spiśsky hrad, Keżmarok, Gelnici a dalsích dvanáct mësteëek za odstupné
16 000 dukátú a nabídnutou slużbu ve vojsku Matyáse Korvína. Nicméné Jan
Talafús z Ostrova se naposledy (opët potretí?) vrací na stranu bratñku v letech
1463-1466 témër aż do jejich pośledni porśżky u hradu Kostolany u Tmavy
v roce 146781. Społu s 900 ćeskymi a slovenskÿmi bratfiky (v nich take
Burian Puklice z Pozoric na Śtramberku a Zieh Kelećsky z Bitova na Śaumburce) v roce 1466 posiluje ceské vojsko pod vedením Ctibora Tovaëovského
z Cimburka a Viktorina z Minsterberka, jeż tehoż roku vytáhlo do Slezska
a v roce 1467 zde dvakrát zvitëzilo - 11.6.1467 v bitvë u Packova a 16.6.1467
v bitvë u FrankenStejna. Spoluvelitel vÿpravy Viktorin z Minsterberka vlożil
zde posâdky do Minsterberka a Frankenstejna82. Zatimco panstvi Slezskou
Ostravu zastavil Jan Talafús z Ostrova jiż 24.4.1453 Janu Trsickému z Doloplaz za 1 000 zl. uher., naopak drżel panstvi Hukvaldy asi do roku 1464,
kdy je od nëho vykoupil ceskÿ kràl Jiri z Podëbrad, aby je v roce 1467 vrátil
olomouckému biskupovi Tasovi z Boskovic. Obdobnë Jiri Podëbradskÿ posilił
svou vládu na sevemi Moravë obnovením královskych lén na panstvi Śtramberk od Buriana Puklice a panstvi Śaumburk od Zicha Keleëského z Bitova
v roce 146683. Ùëast Jana Talafúse z Ostrova na vÿpravë do Slezska v letech
1466-1467 je zrejmë pośledni zprávou o nëm84.
Tolik tedy к hlavním postavám cesko-polskÿch stykû v moravsko-slezské
oblasti ve 14. a 15. století. Mohli bychom pritom jmenovat dale napí. Ber
narda ze Śumberka a Nového hradu, Martina Brcála z Dobré a Bartose
z Hertvíkovic, kteíí se można też zapletli do cesko-polskÿch vztahù (první
v Královskych Prusech, dalii jako slovenstí bratríci a Jiskrovi hejtmané).
Nicméné to by nebylo jiż aż tak vÿznamné, ci nám není o nich tak moc
známo.
80 V. C h a l o u p e c k ÿ : Stfedovêké listiny ze Slovenska..., s. 55, ć. 57.
*' A. G á c z o vá: Boje Mateja I. proti Jánovi Jiskrovi z Brandysa..., s. 193 an.
82 V. Fi a l o v á : Dva opovédné listy z 15. století. „Naśe Valaśsko”, 5, 1939, s. 7 an.
115MZA Brno, f. G 1, Boökova sbirka, sign. 10 064 (к г. 1453); A. Turek, L. J i s I;
Ostravsko za cesko-uherskè války ve svétle pisemnych pramenù a i archeologickÿch nálezú.
ĆSM В, II, 1953, s. 2 (k r. 1466).
84 J. J ur ok: Moravskÿ severovychod v epose..., s. 139, 142, 148, 150-151.
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O polsko-litevskÿch husitech jako litevském kniżeti Zikmundu Korybutoviëovi, jeho polskÿch hejtmanech Petru Polàkovi, DobeSi Puchalovi
a ruském kniżeti Fridrichu z Ostrogu, stejnè tak jako о slezském husitovi
kniżeti Bolku V Opolském, dalsich slezskÿch husitech jako Hynku Muscinovi
na Jeseniku, Bernhardu Rothovi, ZáviSovi Vrasovském, Vierbatovi z Prisova
a Vomickovi a dale opët polskÿch stoupencích pfátelství s husity jako Mikulási Komicovi Sestfenci z JaroSova, Vlodkovi, Hynkovi Zagarském, Jaku
bowskim, Kochlowskim, Petru (st. a ml.) a Janu Safrañcovi, Spytkovi
z Melsztyna a dalsich nechceme zde psât, odkazujice jednak na svoji knihu
о husitstvi na sevemi Moravë a studii o husitství ve Slezsku a jednak na
zrejmë vëtSi znâmost o nich v polském prostfedi85. Presto i о tëchto osobnostech bychom privítali nové informace.
Zàvërem mûzeme shrnout pfedklàdané biografické ùdaje celkem 12
ëeskÿch husitù a antihusitu bud’ pûsobicich i krâtkodobë v tehdejsim Polském
království nebo na dnesnim ûzemi Polska ve 14. a 15. stoleti. Z predreformaëniho období jde o jednoho velkého feudâla Lacka z Kravar na Helfstejnë,
tri niżsi ślechtice Jana Heima, Jana Sokola z Lamberka (obou puvodnë z jiżni
Moravy) a Jana Ćićovce z Ćićova (pûvodem ze Slezska) a jednoho pravdëpodobnë mëSt’ana dr. Pavla z Kravar z mësta Kravare u Opavy (osobního lékare
polského krále Vladislava Jagiełły). První tfi se do Polska dostali pfedevsím
v rámci ëeské pomoci polsko-litevské unii proti rádu nëmeckÿch rytifû v bitvë
u Grunwaldu. Kromę Jana Heima se jednało o stoupence husitství. Za vlastní
husitské revoluce se nám podañlo vybrat jen dva zástupce - velkého feudála
Jana z Kravar na Jicinë, pùvodnë katolika a po roce 1428 kaliśnika, nicménë
stejnë jako Lacek z Kravar spjatého manżelskymi svazky s polskou slechtou, a husitského tâborského hejtmana v Odrach Bocka Puklice z Pozofic
pocházejícího z jiżni Moravy a spolupracujiciho s polsko-litevskÿmi husity
kniżete Zikmunda Korybutoviëe. Koneënë v porevolucním období let 1437
- 1471 jsme pribliżili opët osudy celkem pëti protagonistù. Jednało se
0 bÿvalé niżsi ślechtice, husitské hejtmany a poté pûsobici v polskÿch
służbach Viléma Puklici z Pozoric (hejtman ve Śtemberce a bratr Boćka
Puklice), Jana z Messenpeka (puvodnë hejtman na slovenském hradë Likavë),
bÿvalého husitského sirotćiho hejtmana a vûdce sirotku Jana Ćapka ze Sán
(tu pobÿvajiciho na hradë Hukvaldy) a jeho zet’ë a slovenského bratrického
hejtmana Jana Talafûse z Ostrava (obou poślednich pivodem z vÿchodnich
Ćech). Na opacné katolické stranë jsme uvedli vÿznaëného vojevudce habsburské strany v Uhrách Jana Jiskru z Brandÿsa (rok bojujícího ve prospëch
polského krále Kazimíra IV.), rodáka ze sevemí Moravy, tak jako jimi byli
1 oba zde zminëni páni z Kravaf. Autor píivítá jakékoli dalsi informace
polskÿch historikû o uvedenÿch ceskÿch osobnostech v Polsku.
8STyź: Moravskÿ severovychod v epośe husitské revoluce..., tyż: Husitské orgcmizacni
struktury v Luzicich a ve Slezsku..., s. 97 an.

