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ANOTACE 

Tato studie se věnuje problematice Stavovského povstání očima Pavla Skály ze 

Zhoře. V práci se pokazuje na životopis právě jmenovaného spisovatele od osobního života 

politického až po jeho dílo. Dále se nastiňuje situace zemí Koruny české právě před sta-

vovským povstáním a k pochopení celkové situaci proč k tomu celému vlastně došlo. Pa-

vel měl tu jedinečnou možnost jako svědek celou tuto dobu písemně z pozice historika 

zachytit a vlastně i zažít. V neposlední řádě, lze najít také porovnání moderních historiků. 

Závěrem jsou shrnuta nejdůležitější fakta a je zdůrazněn přínos této práce pro další histo-

rické bádání.  
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Historie Česká, země koruny české, 17. Století, náboženství, Fridrich Falcký 

 

 

THE ANNOTATION 

This study deals with the problems of the Estates Uprising with the eyes of Pavel 

Skalka from the Upper. The thesis goes to the curriculum vitae of the just-named writer 

from personal political life to his work. It also outlines the situation of the Bohemian 

Crown countries just before the Estates' uprising and the understanding of the overall si-

tuation why the whole thing actually happened. Paul had the unique opportunity of wit-

nessing all this time in writing from the position of the historian to capture and actually 

experience. Last but not least, a comparison of modern historians can also be found. In 

conclusion, the most important facts are summarized and the contribution of this work to 

further historical research is emphasized. 

Key words: Estates Uprising, Pavel Skála from Zhoř, Prague Defenestration, Bílá Hora, 

History Czech, Czech Crown Land, 17th Century, Religion, Fridrich Falcký 
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ÚVOD 
 

Povstání českých stavů, defenestrace, bitva na Bílé Hoře a následné represe před-

stavují téma, k němuž se historikové vrací již několik staletí. Toto období může být cha-

rakterizováno jako jedno z těch, které změnily tvář a character českých občanů silně a hlu-

boce. Touha po svobodnějším projevu vyznání, uhájení vlastních pozemků proti zlovůli 

panovníka a jeho zástupců a ubránění země před cizími zábory vedlo mnoho českých sta-

vovských předáků ke snaze vydobýt a zajistit si určitá práva písemně. Historické záznamy 

o těchto snahách jsou však, podbně jako názory jednotlivých zástupců stavů, nejednotné až 

protichůdné. 

Jedním z historiků, kteří se snažili zaznamenat události bezprostředně předcházející 

defenestraci a bitvě na Bílé Hoře, byl take Pavel Skála ze Zhoře. Tomuto vzdělanému 

šlechtici, který několik let cestoval po Evropě a mohl získat vlastní pohled na události, 

které hýbaly Evropou počátkem 17.století, se podařilo oženit se s příbuznou jednoho z 

přímých účastníků stavovského povstání, čímž získal neocenitelné informace, a pravděpo-

dobně byl též svědkem defenestrace samotné. Příčiny, průběh i následky stavovského po-

vstání pak zaznamenal v emigraci, kam byl nucen odejít poté, co mu byl odebrán majetek I 

veškerá osobní práva. Přesto však jeho obsáhlé dílo patří k těm přesnějším, která se z této 

doby dochovala. 

Názorů na vývoj a průběh stavovského povstání je však mnoho, a proto je důležité 

třídit a porovnávat informace z jednotlivých zdrojů. Tématem této práce je porovnání zá-

pisků Pavla Skály ze Zhoře se závěry historických bádání vybraných novodobých histori-

ků. První dvě kapitoly jsou zaměřeny na život a dílo tohoto barokního historika, zejména 

na jeho Historii církevní, z níž jsou čerpány porovnávané informace. Vzhledem ke svému 

postavení mohl získat poměrně široký rozhled o soudobých politických a společenských 

událostech, a proto jeho dílo odráží zdroje pro soudobé historiky neznámé. V práci budou 

použity hned dvě vydání Skálovy práce, jedno v edici Karla Tieftrunka, který Skálovo dílo 

vydal pod názvem Historie česká mezi lety 1895 – 1898, a druhé v edici Josefa Janáčka, 

který Skálovo dílo zhustil do jedné velké knihy vydané v roce 1984. Také tato práce nese 
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název Historie česká, a v porovnání se starším vydáním je pro soudobého čtenáře nepo-

chybně srozumitelnější. 

Třetí kapitola je věnována Stavovskému povstání obecně, jeho příčinám, průběhu a 

následkům, z pohledu moderních historiků i Pavla Skály. Kapitoly jsou rozčlečněny dle 

chronologického sledu událostí – nejprve jsou stručně objasněny základní příčiny stavov-

ského povstání a také situace v zemích koruny české na počátku 17. století. Jsou zde uve-

dený nejdůležitější události předcházející pražské defenestraci. Dále jsou kapitoly rozčle-

něny na tři nejdůležitější roky – 1618, 1619 a 1620, a to z pohledu moderních historiků a 

Pavla Skály zvlášt. Názory Pavla Skály jsou čerpány zejména z druhého vydání jeho díla. 

Závěrem tohoto oddílu je porovnání shod a odlišností obou pohledů. 

Čtvrtá kapitola je zaměřena na dva úzké okruhy – porovnání názorů moderních his-

toriků a Pavla Skály na Fridricha Falckého jakožto panovníka, který byl v době stavovské-

ho povstání u moci, a Václava Budovce, jedné z vůdčích postav tohoto povstání. Vzhle-

dem k možnosti či pravděpodobnosti osobního setkání Pavla Skály s oběma těmito osob-

nostmi je jeho postoje k nim možno považovat spíše za vyjádření vlastních myšlenek nežli 

za objektivní historický popis. Z hlediska literárního zde bylo vhodnější použít první vydá-

ní jeho díla, které zachycuje přesnější přepis Skálova historického dokumentu. Kapitoly 

jsou sestaveny chronologicky, přičemž součástí každé kapitoly je stručný životopis dané 

osobnosti, pohled obou názorových stran a následná analýza shodných a protichůdných 

prvků. 

Závěrem jsou shrnuta nejdůležitější fakta a je zdůrazněn přínos této práce pro další 

historické bádání. 
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1 Životopis Pavla Skály ze Zhoře 

1.1 Osobní život Pavla Skály 
 

Reálií ze Skálova života není známo mnoho. Narodil se kolem roku 1583 v Praze 

na Novém Městě. Otec byl písařem desk zemských a proslul tím, že do nich roku 1609 

vlastnoručně zapsal Majestát císaře Rudolfa II. na náboženskou svobodu. Svému synovi 

zajistil kvalitní vzdělání. Po absolvování některé z městských škol (možná dokonce žatec-

ké) studoval Pavel na universitách v Praze a Wittenbergu. V průběhu roku 1603 cestoval 

po Evropě jako šlechtický vychovatel. Rok nato se objevuje v Žatci. 1 

Důvodem Pavlova příjezdu mohla být take Anna Hošťálková z Javořice, která už 

rok požívala úcty, již jí dávalo postavení vdovy po bývalém rektorovi místní školy M. Janu 

Plevkovi. Anna byla dcerou Cypriána ml. Hošťálka, strýce Maxmiliána Hošťálka. Sňatkem 

se však měl Skála dostat do přízně ještě další mimořádně vlivné žatecké rodiny. Skálova 

nastávající měla sestru Kateřinu, kterou si krátce před tím vzal Bohuslav Strial z Pomnou-

še. Ten byl do rady dosazen v dubnu 1605 a zasedal v ní nepřetržitě do Bílé hory. Skálu 

proto mohla do Žatce přilákat vyhlídka jak na tučné věno členky přední patricijské rodiny, 

tak na reálnou možnost společenského vzestupu.2  

Květen 1604 byl ve Skálově osobním životě mezníkem. Dne 18. května se Anna 

Plevková stala jeho ženou a dva dny nato byl přijat mezi žatecké měšťany. Rukojmími mu 

byli švagr Bohuslav Strial z Pomnouše a Martin Kulhánek. Poplatek, který tehdy činil ko-

lem pěti kop, mu odpustili. I když si lze udělat přibližnou představu o funkcích a postave-

ní, která Pavel Skála v tomto období zastával, lidská tvářnost Skálova stále uniká. 

Důležitý pro Pavla Skálu byl i rok 1610. Zemřel mu otec, k němuž byl zřejmě cito-

vě vázán, a stal se žateckým konšelem. Obě události se přihodily téměř ve stejnou dobu. 

První městská rada, v níž se jeho jméno objevuje, byla ustavena v květnu 1610. Dvě okol-

nosti mohou být vodítkem pro takový vzestup relativně mladého muže. Především je to 

                                                   

1 ROEDL, Bohumír. Pavel Skála ze Zhoře. (online) Kulturně – Historická Revue Regiz 6/1996 [cit.2.5.2017] 
Dostupné z: http://www.vejr.cz/regiz/archiv/osobnosti/pavel_skala.html 
2 ROEDL, Bohumír, pozn. 1 
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Hošťálkův „palácový převrat“. Právě tehdy nahrazuje totiž Hošťálek ve funkci primasa 

(prvního mezi konšely) M. Jana Nepraše. Také je známo, že roku 1609 byl Skála spolu s 

městským písařem M. Sofoniášem Rosaciem pověřen choulostivým diplomatickým jedná-

ním ohledně účasti města na zemském stavovském sněmu. Úspěch jeho poslání, konexe na 

Prahu (zejména z hlediska přísunu informací důležité postavení jeho otce) a případné jiné 

předchozí služby městské radě mohly přispět k rozhodnutí Skálu do rady dosadit. Každé-

mu ze dvanácti konšelů byl delegován určitý obor působnosti.3  

Ekonomický základ Skálovy rodiny zajistila jeho žena. Jestliže Skálovou investicí 

do manželství byl jeho původ, schopnosti a ve svatebních smlouvách nepochybně zakotve-

ná určitá suma peněz, Anna mohla nabídnout více. V jistém smyslu byla pro Skálu ideální 

manželkou. Kromě nemovitého věna mu přinesla přístup do vrstvy žateckého patriciátu, 

posvěcený příbuzenstvím se dvěma předními místními rody. Byla sice starší než ženich, 

ale ne o mnoho. Dala Skálovi ještě syna Vratislava a dceru, s nimiž se sešel v exilu v 

saském Freibergu. Pro oba bylo výhodou, že Anna vstupovala do druhého manželství. Prv-

ní manžel, universitní mistr Jan Plevka, byl rovněž intelektuál, nepocházel ze Žatce a také 

on zasedal v městské radě; Anna měla tudíž s mužem podobného založení jako Skála své 

zkušenosti. Skálova žena nebyla enormně bohatá. Když se v roce 1626 sepisoval majetek 

žateckých emigrantů, zanechala ve městě dům vedle školy, jež zdědila po předešlém man-

želovi, dvůr, chalupu, pět polí a čtyři chmelnice. Ve srovnání s jinými patriciji to sice ne-

bylo mnoho, ale k pohodlnému a bezstarostnému životu to stačilo.4 

Pavel Skála opustil Prahu hned po bitvě na Bílé hoře v doprovodu Fridricha Falc-

kého. Ve službách zimního krále zůstal ještě dva roky a pak odešel do Saska, kde se staral 

o Hošťálkovy syny. Soudí se, že Skála začal s prací na Historii církevní v roce 1626. Je 

možné, že to bylo způsobeno i vytvořením rodinnného zázemí. Dne 6. února 1626 provedl 

královský rychtář Jindřich Berg z Reinfeldu inventuru v opuštěném domě Anny Skálové. 

Kromě prázdných truhel, stolů, lavic a pivních sudů ve sklepě se nenašlo nic. Skálová prý 

žije s mužem a oběma jejich zletilými dětmi ve Freibergu, psal rychtář do Prahy. Anna 

                                                   

3 ROEDL, Bohumír. Pavel Skála ze Zhoře. (online) Kulturně – Historická Revue Regiz 6/1996 [cit.2.5.2017] 
Dostupné z: http://www.vejr.cz/regiz/archiv/osobnosti/pavel_skala.html  

4 ROEDL, Bohumír, pozn. 3 
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tedy podle všeho odešla ze Žatce až po drakonických rekatolizačních opatřeních, která na 

podzim roku 1625 v Žatci zavedl Martin de Huerta. 

Anna se dokázala o rodinu postarat a vytvořit pro manžela prostředí ke klidné práci. 

V únoru 1629 prodala prostřednictvím švagra Bohuslava Striala svůj dům Šimonovi Vo-

říškovi a jeho manželce Anně za 850 kop. Zbýval ještě pozemkový majetek. V roce 1630 

se jí podařilo získat císařovo povolení k jeho prodeji za 1.500 kop sestře Kateřině Strialo-

vé, která jí každoročně posílala jedno sto kop. Bez toho, že by měla oporu ve švagrovi Bo-

huslavu Strialovi, který se stal jako primas – byť možná jen naoko – v Žatci exponentem 

rekatolizační politiky, by byla její úloha mnohem těžší. Stálý příliv peněz z bývalého do-

mova vytvořil pro Skálovu rodinu existenční jistotu. 

 Pavel Skála ze Zhoře setrvával celých čtrnáct let ve Freibergu a uprostřed bouřli-

vých časů nacházel cestu k realizaci svých nejlepších schopností v spisování historie ev-

ropské a české reformace. Poměrně dlouho zůstává zahloubán do spousty dokumentů, kte-

ré se mu podařilo shromáždit, a v nich hledal vysvětlení velkých zvratů své doby. Žil v tak 

hlubokém ústraní, že nelze zjistit ani přesné datum jeho úmrtí a že se ztratily i stopy po 

jeho nejbližších. Nejspíše zemřel roku 1640 nebo krátce poté, a to ve Freibergu.5 

 

1.2 Politický život Pavla Skály 
 

Skálovy politické sympatie si lze domyslet pouze z jeho historického spisování. Ja-

náček (Historie česká, 1984) uvádí, že dle Pavlova písemného kontaktu se svým otcem 

projevoval Pavel aktivní zájem o soudobé náboženské a politické dění, avšak zůstává zatím 

pouze pasivním pozorovatelem. Z jeho osobních vyjádřenílze soudit, že se hlásil k evange-

lickému vyznání luteránského směru a sympatizoval se zápasem stavovské opozice o dosa-

žení náboženské svobody.6 

                                                   

5 JANÁČEK, Josef. In: SKÁLA, Pavel ze Zhoře, Historie česká. 1.vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1984. 
ISBN 25-003-84, s. 13 
6 Historie o válce české. 1.vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1964. ISBN 01-081-64, 
s. 14 



6 
 

Poté, co přišel do Žatce, používal zde ve službách města svých právnických vědo-

mostí. Město ho take pověřovalo zastupováním svých zájmů na zemských sněmech. Ža-

tecký primátor Hošťálek byl představitelem měšťanské opozice, proto byl jedním z těch, 

kteří byli dopředu informováni o chystané defenestraci místodržících. Po jejím provedení 

se stal členem direktorského sboru, a Pavel Skála se stal úředníkem při direktorské vládě. 

Další dva obory Skálova působení v radě je už možné doložit spolehlivě. V radě 

působil v oblasti bezpečnosti, do jisté míry měl na starosti také soudní spory. Sbor úřední-

ků nad vesnicemi patřil mezi nejdůležitější: měl na starosti dohled nad hospodařením 

městských poddaných z okolních vsí a zejména vybírání příslušných dávek. 

Další komise se pro Skálu stala už trvalým působištěm. V letech 1615-1619 bývá 

uveden jako úředník nad sirotky. Znamenalo to, že zastupoval zájmy nezletilých sirotků při 

majetkoprávních jednáních ve věci dědictví po rodičích. Příčiny Skálova přechodu do této 

komise nejsou známy.  

Bohužel, nelze přesně stanovit, kdy Skála Žatec opustil a odešel do Prahy, aby zde 

pracoval v kanceláři direktoria a později Fridricha Falckého. Je jisté, že Skála zasedal i v 

radě z dubna 1617; v radě o rok mladší, ustavené krátce před defenestrací, už nebyl. O dů-

vodech jeho odchodu z městské správy lze pouze spekulovat. Určitě to nebylo v důsledku 

zhoršení vztahů s Hošťálkem; vždyť v únoru toho roku ručil Janu Malinovskému z Hlava-

čova, když byl přijímán za žateckého měšťana. Malinovský si pár měsíců nato vzal Hoš-

ťálkovu dceru Kateřinu. Na Nový rok 1620 pak byl Skála kmotrem Hošťálkovy dcery Ju-

dity. Navíc ještě 2. února 1619 zastupuje Skála na žatecké radnici sirotka po některém z 

rodiny Humeliů. Skálova nepřítomnost v žatecké květnové radě by mohla vysvětlovat jeho 

plastický popis událostí kolem zemského sněmu vrcholícího osudovou defenestrací. Mož-

nost Skálovy přítomnosti v Praze v době defenestrace připouští i Josef Janáček.7 

Jeho příbuzní měli politicky blízko k falckému dvoru, Pavel sám byl v blízkém 

vztahu k Jáchymu Šlikovi, který také stranil Fridrichu Falckému. Poté, co město Žatec při-

vítalo v roce 1619 Fridricha i jeho dvůr na jejich cestě do Prahy, stal se Skála úředníkem v 

                                                   

7 ROEDL, Bohumír. Pavel Skála ze Zhoře. (online) Kulturně – Historická Revue Regiz 6/1996 [cit.2.5.2017] 
Dostupné z: http://www.vejr.cz/regiz/archiv/osobnosti/pavel_skala.html 
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královské vládě. Po roce 1920, kdy byl nucen odejít z královských služeb do emigrace, byl 

jeho rodině konfiskován majetek.8 

 

  

                                                   

8 Historie o válce české. 1.vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1964. ISBN 01-081-64, 
s. 15 
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1.3 Dílo Pavla Skály ze Zhoře 
 

Úroveň prací Pavla Skály ze Zhoře svědčí o jeho velkém vzdělání a rozhledu a jeho 

hlubokých znalostech evropských politických poměrů od nejstarších dob. Velkou historic-

kou cenu mají díla, ve kterých vylíčil události na počátku 17. století, z nichž u mnohých 

byl sám očitým svědkem (např. pražské defenestrace, korunovace Fridricha Falckého, jed-

nání českých sněmů aj.). 

Pozoruhodné jsou rovněž Skálovy charakterastiky a portréty některých osobností. 

Styl jeho díla prozrazuje reformačního humanistu. Jeho jazyk je bohatý a vytříbený, pra-

mení z nejlepších tradic českého jazyka 16. století. 

Neexistují přímé doklady o tom, že by Pavel Skála ze Zhoře za svého života 

v Praze a Žatci něco politicky či historicky významného napsal. Jak už bylo zmíněno výše, 

ačkoliv se o politiku zajímal, sledoval aktuální dění spíše zpovzdálí, protože o něm nejsou 

nikde v seznamech kolem stavovského povstání žádné zmínky. Je proto úctyhodné, že za 

svého pobytu v emigraci napsal desetidílnou Historii církevní, která byla tak rozsáhlá, že 

by mu ji tenkrát nikdo nevydal, a Paralipomenon, který se bohužel nedochoval. Celý jeho 

rukopis Historie církevní dohromady čítá na 16 000 stran. Za to, že se toto dílo dochovalo 

až do dnešních dnů, lze poděkovat Tomáši Pešinovi z Čechorodu, který nechal jediný Ská-

lův rukopis převézt ze slezské knihovny Pertolda Bohobuda z Lipé do Prahy.  

Skálovo pojednání o církevních dějinách od počátku křesťanství až do jeho součas-

nosti je silně prodchnuto protestantským světonázorem. Působí proto na první pohled pa-

radoxně, že tento spis byl zachráněn katolíkem, ale jejich vlastenecké pouto a úcta k práci 

minulých generací bylo silnější než náboženské přesvědčení. A tak se v samém závěru 

Skálova díla zachovalo exkluzivní svědectví o rozjitřené době stavovského povstání až do 

doby, kdy se usadil ve Freiburgu. Je více než chvályhodné, že ke všem pramenům vážícím 

se k událostem, jež zažil, se snažil postavit kriticky a objektivně. Navíc jako jeden z mála 

autorů historiografických děl vzniklých od počátku 17. století zásadně nepoužíval jako 

zdroj Hájkovu kroniku, zato se mezi jeho prameny nacházely spisy Hájkova přítele Sixta 

z Ottersdorfu. 
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1.3.1 Historie církevní 

 

Počátek Skálovy práce na Historii církevní se klade jednoznačně do roku 1626. To-

to dílo obsahuje asi 16 000 stran v deseti svazcích. Jedná se o nejrozsáhlejší dílo české 

historiografie a nebylo dosud vydáno celé. 

Ještě dřive, než dokončil první svazek, pojednávající o dějinách křesťanství od po-

čátků až do začátku Lutherovy reformace, pustil se Pavel Skála už do reformačních dějin. 

Úvodní dva svazky díla dodatečně upravil po sestavení Chronologie církevní, což byl pře-

klad starčí latinské předlohy, a soustředil se pak plně na dopsání evropských reformačních 

dějin až do prvních let třicetileté války.9  

Víra v objektivitu písemných pramenů vedla Skálu k tomu, že dával přednost jejich 

interpretaci i tehdy, když vyprávěl o událostech, jež sám zažil. V případě historického bá-

dání o bitvě na Bílé hoře nabízel dokonce čtenáři možnost, aby si učinil konečný úsudek 

sám podle zpráv napsaných z nejrůznějších úhlů. Dle svědectví marginálních poznámek na 

okrajích rukopisu k tomuto dílu, prošly Skálovýma rukama spousty tištěných knih, souborů 

novinových zpráv, letáků a příležitostných tisků nejrůznějšího původu a take mnoho ruko-

pisných relací.10 

O chybách a nedostatcích povstaleckého tábora ve svém díle hovořil mnohem opa-

trněji než o temných stránkách habsburské politiky, o lidech, kteří vedli toto povstání, se 

nezmiňoval hanlivě, avšak nedokázal zakrýt vlastní přesvědčení o beznadějnosti celého 

činu.11 Nelze popřít, že z jeho spisů je patrná určitá stranickost. Jako představitel měšťan-

ské intelligence, hmotně zabezpečený a přitom málo závislý na vnitřních poměrech do-

movského města, se sám díval na starosti obchodníků či řemeslníků, pro něž představovala 

ochrana městských svobod existenční otázku, poněkud přezíravě. Ve svém díle dává naje-

                                                   

9 JANÁČEK, Josef. In: SKÁLA, Pavel ze Zhoře, Historie česká. 1.vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1984. 
ISBN 25-003-84, s.14 
10 JANÁČEK, Josef. In: SKÁLA, Pavel ze Zhoře, pozn. 9, s.15 
11 JANÁČEK, Josef. In: SKÁLA, Pavel ze Zhoře, pozn. 9, s.18 
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vo svou příslušnost k vyšší vrstvě, avšak staví se na stranu stavovské opozice, neboť záro-

veň nepatřil ani ke šlechtickému stavu.12 

Důležitým klíčem k výkladu tohoto díla je též náboženská otázka. Jakožto vystu-

dovaný teolog si uvědomoval, jak důležitým obratem je podepsání Majestátu Rudolfa II. 

Ze Skálova pohledu obsahoval tento zákon také určité demokratické tendence, sbližující 

ládnoucí a poddanskou vrstvu obyvatel, a zejména představoval určitou záruku stavov-

ských svobod. Ve svém díle nazýval povstalecké stavy výrazem „podobojí“, nikoliv pouze 

s odkazem na reformaci, ale též jako výraz vnější jednoty a tradice. Vystupuje zde jako 

svědek, a jeho Historii je třeba vnímat jako významnou a mimořádně bohatou svědeckou 

výpověď.13 

Z hlediska jazykového je toto dílo psáno jako koncept, který autor opravoval přímo 

v rukopise a k němuž se chtěl ještě na mnoha místech vracet. Čtenář se v textu orientuje 

nesnadno, text není formálně oddělen, postrádá výraznější členění. V modernějším vydání 

bylo nezbytné upravit názvy kapitol a oddílu, aby bylo možno lépe se orientovat z hlediska 

tematického. Vněkterých kapitolách hovoří Pavel Skála ke čtenáři přímo, jiná témata jsou 

podávána z objektivnějšího hlediska.14  

Vydání Skálova díla z roku 1984 bylo nutno po jazykové stránce upravit. Zásahy 

do jazyka originálu lze shrnout následovně:15  

• Až na vyjímky vylučující pochybnost byly rozvedeny všechny původně využité 

zkratky; 

• Osobní jména jsou přepisována v originálním tvaru, obecně přijímaném; 

• Doplnění nových slov do textu, zejména spojek, je vždy jasně vyznačeno; 

• Vložené věty jsou odlišeny kulatými závorkami; 

• Vzhledem k vývoji jazyky byly provedeny také určité tvaroslovné a hláskoslovné 

úpravy. 

                                                   

12 JANÁČEK, Josef. In: SKÁLA, Pavel ze Zhoře, pozn. 9, s.19 
13 JANÁČEK, Josef. In: SKÁLA, Pavel ze Zhoře. Historie česká. 1.vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, 
1984. ISBN 25-003-84, s. 20 
14 JANÁČEK, Josef. In: SKÁLA, Pavel ze Zhoře, pozn. 13, s. 21 
15 JANÁČEK, Josef. In: SKÁLA, Pavel ze Zhoře, pozn. 13, s. 21 
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Důležité zásahy do textu byly provedeny také z hlediska interpunkcí. Skálův text 

sice oplývá ečkami, čárkami či středníky, aůe smysl původní interpunkce působí 

v současném pojetí velmi zmateně a připouští nejrůznější výklad. Také v předchozím vy-

dání tohoto díla, které editoval K. Tieftrunk, bylo nutno do Skálova textu zasahovat, neboť 

nezvykle dlouhé věty jsou pro soudobého čtenáře nesrozumitelné. V obou vydáních pak 

bylo dílo nazváno Historie česká. 

Hlavní rozdíl mezi oběma vydáními tkví zejména v tom, že vydání z konce 19. sto-

letí ponechává velmi často ich formu vyprávění. Skála zde nechává prostor těm, kteří 

v historii vystupují, aby své listy, dopisy a proslovy uváděli přímo. Popis událostí je střídán 

proslovy v uvozovkách, čímž je čtenář vtahován do děje. 

  



12 
 

2 Stavovské povstání 
 

Stavovskému povstávání byly věnovány mnohé studie. Nemálo odborníků považu-

je toto téma za citlivou oblast, kterou někteří přirovnávají k pozdějším událostem před 

druhou světovou válkou. V následující kapitole jsou shrnuty nejdůležitější výsledky histo-

rického bádání, které jsou porovnány s obrazem, který o této době ve svém díle vykresluje 

Pavel Skála. 

V následujících kapitolách jsou nejprve shrnuty základní příčiny stavovského po-

vstání, s důrazem na počátek 17. století. Následně jsou uvedeny kapitoly zaměřené na sta-

vovské povstání mezi lety 1618 – 1620. Jedna z kapitol je věnována pohledu moderních 

historiká, druhá se soustředí na pohled Pavla Skály, tak, jak je mu rozuměno v jeho díle 

Historie církevní, v současném vydání nazvaná Historie česká.  

 

2.1 Situace zemí Koruny české před stavovským povstáním 
 

V 17. století tvořily země svatováclavské koruny Čechy, markrabství moravské, 

vévodství slezské a dvojí markrabství Horní a Dolní Lužice. Obyvatelstvo českého králov-

ství ani zdaleka nehovořilo pouze česky. Každá z jednotlivých zemí Koruny české měla 

své vlastní instituce, jejich integrace byla zatím pouze částečná, navzdory centralizačním 

snahám Habsburků. Důležitým faktorem bylo zemské vlastenectví, a proto není překvapu-

jící, že na Moravě i ve Slezsku se tamní stavové snažili zachovat patřičný odstup od Pra-

hy.16 Každá ze zemí Koruny české si do jisté míry zachovávala možnost rozhodovat se o 

záležitostech na svém území samostatně. 

 

  

                                                   

16 CHALINE, Olivier. Bílá hora. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum 2013. ISBN 978-80-246-2396-2, s. 
58 
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2.1.1 Politické uspořádání 

 

Státoprávní uspořádání bylo následující: celek zemí koruny české náležel ke Svaté 

říši římské národa německého. Český král, jehož volil zemský sněm, byl jedním ze sedmi 

kurfiřtů, kteří volili císaře. Svatá říše římská se neomezovala pouze na německé země. 

Vedle slovanských a zčásti germanizovaných teritorií Českého království zahrnovala též 

celý okruh Burgundska spolu s Franche – Comté a také severní Itálií. V říši bylo od 

augšpurského míru v roce 1555 uznáváno dvojí náboženství, katolictví, které vyznával 

císař, a luteránství, jehož se drželo několik kurfiřtů, zejména saský.17 

Královští místodržící byli v této době Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka a Ja-

roslav Bořita z Martinic. Ve stavovském státu, který zde v této době byl, se skutečná vý-

konná moc soustředila do rukou stavovských úředníků. Jejich jmenování a kompetence 

byly ovlivňovány vyšší i nižší šlechtou, která se na jednotlivých úřadech podílela v přesně 

stanoveném poměru. Na jejich bedrech ležela hlavní tíže každodenní správy země. V čele 

zemské správy v Čechách stálo dvanáct nejvyšších zemských úředníků. V zemském zřízení 

byla zakotvena pevná pravidla pro jejich jmenování, pravomoce a pořadí. Každý z těchto 

úředníků měl vymezenou oblast, kterou měl na starost. Úředníci byli v neustálém kontaktu, 

neboť společně řešili významné záležitosti, společně zasedali u zemského soudu a ze své 

funkce byli také členy královské rady.18 

 

2.1.2 Náboženské uspořádání 

 

Již s nástupem Habsburků na český trůn v roce 1526 začala zprvu nenápadná, ale 

neutuchající rekatolizace. Ač byli katolíci početně slabou menšinou, přesto měli v Českém 

království větší politický vliv než evangelíci. Habsburský dvůr na důležitá místa dosazoval 

lidi katolické víry. Stavové nekatolických vyznání v letech kolem zápasu o Majestát začali 

vytvářet alternativní instituce, závislé pouze na vůli stavovské opozice. V zemi tak vznika-
                                                   

17 CHALINE, Olivier, pozn. 16, s. 59 
18 ADAMOVÁ, Karolina a kol. Velké dějiny zemí Koruny české. STÁT. 1.vyd. Praha: Nakl.Paseka 2015. 
650 s. ISBN 9788074326523, s. 136 
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la paralelní struktura, která se ukázala být plnohodnotnou potiváhou dosud standardních 

orgánů zákonodárné a výkonné moci. 

V Čechách bylo oficiálně uznáno dvojí vyznání – katolicismus a utrakvismus, po-

cházející od mistra Jana Husa. Římské vyznání se postupem času omezovalo na několik 

málo míst, avšak na Moravě či ve Slezsku se nikdy nedokázali luteráni zcela rozejít 

s katolickým vyznáním. Utrakvisté se nacházeli v nesnázích zejména z důvodu odštěpení 

části společenství, které si začalo říkat Jednota bratrská.  Různé větve protestantismu tedy 

měly v Českém království zřetelnou převahu, nedokázaly se však navzdory tomu, že v roce 

1575 vypracovaly společnou konfesi, sjednotit a nedostalo se jim skutečného oficiálního 

uznání.19 Toho docílily až v roce 1609 vydáním Rudolfova Majestátu, avšak ani tehdy se 

nedokázali zástupci jednotlivých frakcí protestantismu sjednotit natolik, aby se mohli sku-

tečně postavit armádě císařských vojáků. 

 

2.2 Příčiny stavovského povstání 
 

Stavovské povstání mělo nepochybně několik hlavních, a mnoho podružných pří-

čin. K těm hlavním nepochybně patřila otázka nástupnictví na český trůn. Jak uvádí Kuče-

ra, hlavní problém tkvěl v tom, že v nástupnictví českých králů princip dědičnosti a princip 

volební působily společně, a to tak, že jeden z obou principů nikdy nepotlačil princip dru-

hý.20 Již při nástupu habsburské dynastie vznikají problémy – když roku 1526 neuznali 

čeští stavové dědičná práva Ferdinanda Habsburského, ale zvolili ho na český trůn prokla-

movanou svobodnou volbou. Ferdinand však následně využil nejednotnosti mezi stavy 

českými a stavy okolních zemí, a take požáru Malé Strany v roce 1541, během něhož lehly 

popelem zemské desky. Při jejich obnovení nechal Fridrich zapsat svůj nástup bez zmínky 

o svobodné volbě. V Čechách totiž stále právně platil starý princip Lucemburský, podle 

                                                   

19 CHALINE, Olivier. Bílá hora. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum 2013. 522 s. ISBN 978-80-246-
2396-2, s. 60 
20 KUČERA, Jan P. Bílá Hora. 1.vyd. Praha: Havran 2003. ISBN 80-86515-24-9, s. 52 
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kterého sice čeští stavové právo svobodné volby skutečně měli, avšak pouze v případě, že 

vládnoucí dynastie vymřela.21 

 Spory s Habsburky pokračovaly i nadále. Na počátku 17. století se české země ocit-

ly v ohrožení z uherské strany. Zároveň se v této době objevuje take rozkol v habsburské 

monarchii, neboť ctižádostivý bratr vládnoucího panovníka Rudolfa II., obávaje se o ná-

slednictví na českém trůně, chtěl se ho zmocnit i za cenu navázání spojenectví s protivní-

kem, tedy s českými stavy. Tento krok nalezl ohlas u moravských stavů, kteří se nechali 

přesvědčit a jejich zástupci, v čele s Lichtenštejnem, v dubnu 1608 slíbili Matyášovi věr-

nost a podporu.22 

Čeští stavové naopak chtěli vyjádřit podporu Rudolfovi, ale za určitých podmínek. 

Na květnovém zemském sněmu v roce 1608 chtěli králi předložit 25 bodů, či požadavků, 

které vypracoval Václav Budovec. S jejich zněním souhlasili zejména umírnění katolíci, 

ale již nikoliv Lobkovicova strana. Tyto požadavky byly následující:23 

• Česká konfese z roku 1575 bude vložena a vložena do desek zemských; 

• Stavy budou moci zřídit si k ochraně víry defensory; 

• Zákaz nuceného vyznání jedné víry; 

• Stoupenci konfese dostanou polovinu mist zemských úředníků na soudech a ra-

dách; 

• Jezuitům bude zapovězeno další kupování pozemků bez svolení sněmu; 

• O záležitostech českého státu neměli rozhodovat cizinci; 

• Objasněni termínu “urážka majestátu”. 

Rudolf se setkání se zástupci stavů dlouho vyhýbal. Zemský sněm se uskutečnil te-

prve v lednu 1609 a Rudolf, opíraje se o názor Lobkovice a jeho příznivce, všechny poža-

davky zamítl. Stavové se nedali zastrašit a v květnu svolali další sněm. Když se na něj Ru-

dolf nedostavil, vydali se do novoměstské radnice. Rudolf na nátlak stavů nakonec sněm 

legalizoval, avšak požadavky nepodepsal. Stavové připravili provolání k veřejnosti obsa-

hující výzvu k všeobecné zemské hotovosti a berni. Část z nich take požadovala odvolání 

                                                   

21 KUČERA, Jan P. Bílá Hora. 1.vyd. Praha: Havran 2003. ISBN 80-86515-24-9, s. 53 
22 KAVKA, František. Bílá hora a české dějiny. 1.vyd. Praha:SNPL 1962 ISBN 25-041-62, s. 69 
23 KAVKA, František. pozn. 22, s. 70 - 71 
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Lobkovice. Poté, co se k českým stavům připojili take zástupci moravských stavům, pode-

psal nakonec Rudolf II. dne 9. července 1609 listinu, která později dostala název Majestát, 

s jedinou s úpravou – místo termínu “evangelický” bylo použito termínu “podobojí”.24 

Během následujícího roku byly podepsány další tři důležité dokumenty. 20. srpna 

1609 byl podepsán dokument nesoucí název “Majestát Slezanům”, který byl téměř totožný 

s Majestátem českým, ale povoloval výslovně pouze luterství a statky církevní byly pro-

hlášeny za královké). Dalším dokumentem se stal “Artykul o dání moci defensorům”, a 

take document pojednávající o tom, že Rudolf ani jeho nástupci nebudou pro politické 

provinění konfiskovat stavovské statky za žádných okolností. Oba dokumenty byly pode-

psány v roce 1610, a, stejně jako Majestát český, byly zapsány do zemských desek.25 

Výše uvedené úspěchy českých stavů však neměly dlouhého trvání. I přesto, že se 

konfederační stavovské hnutí snažilo v zemích habsburského mocnářství vytvořit jakousi 

federaci stavovských republik, podobně jako tomu bylo v této době v Nizozemí, tato vy-

jednávání však skončila na skutečnosti, že zástupci českých stavů nechtěli vstoupit do 

spolku se zástupci Uherských stavů. Rudolf se tomuto procesu snažil zabránit domluve-

ným vpádem Leopolda Pasovského do Čech, avšak české stavy, za pomoci králova bratra 

Matyáše, tento vpád odrazili a Matyáš se chopil českého trůnu. Stavové se opět dožadova-

li, aby mohli svého krále volit, byť Matyáš byl vlastně jediným skutečným kandidátem, a 

zároveň si chtěli potvrdit svá práva vyplývající z výše uvedených dokumentů. Matyáš však 

slíbené svolání zemského sněmu rok za rokem odkládal a českým stavům bylo brzy jasné, 

že jejich těžce nabytá práva jsou ohrožena. 

Jak podotýká Kučera, teprve finanční tíseň donutila Matyáše ke svolání zemského 

sněmu, tři roky po jeho zvolení. V lednu 1614 se odehrál první ze sněmů, v němž však 

nebyly vyřešeny žádné z předložených problémů. Ti ze zástupců stavů, kteří se tohoto 

sněmu zúčastnili, odmítli o čemkoliv jednat, dokud jim nebudou potvrzena práva, pode-

psaná Rudolfem. Protože však toto potvrzení mohl Matyáš vydat pouze na generálním 

sněmu, byla nakonec schválena pouze určitá finanční čístka na rok 1614 a sněm se rozešel. 

V červnu roku 1615 se odehrál sněm generální, avšak zástupci stávů jednotlivých zemí 

                                                   

24 KAVKA, František. Bílá hora a české dějiny. 1.vyd. Praha:SNPL 1962 ISBN 25-041-62, s. 73 
25 KAVKA, František, pozn. 24, s. 74 
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nebyli jednotní, a tudíž docházelo i na sněmu k hádkám mezi těmito zástupci, což jen Ma-

tyášovi usnadnilo naprosté odmítnutí stavovských práv. Tato skutečnost české stavy patrně 

zmátla natolik, že sami dobrovolně schvílili císaři berni na příštích pět let, čímž si nechali 

vzít možnost svolat další sněm.26  

Matyášova vláda se již od samého počátku utápěla v taktizování, zdržování, odklá-

dání slibů, rekatolizačními snahami, které často probíhaly v rozporu s Majestátem. Matyáš 

pro rok 1612 potřeboval získat finanční prostředky, a proto se vyskytla otázka svolání 

zemského sněmu, na který přislíbil projednání dalších stavovských článků. Peníze měly 

být určeny na vybudování vojska nejen proti Turkům, ale také pro případ neúspěchu reka-

tolizace.  Matyáš se zdráhal sněm svolat z obav vzniku stavovské konfederace. Avšak již 

dříve v Evropě vznikla konfederace závažnější pro Habsburky a to nizozemská Utrechtská 

unie, která vznikla 23. 1. 1579. Také se začaly formovat protestantské Unie jihoněmeckých 

a západoněmeckých knížat již v roce 1608. Takovou ideu prosazoval monarchomach Jo-

hannes Althusius, který ve svých dílech formuluje ideu konfederace opřenou o knížeckou 

autonomii a svobodná města. Myšlenkám Johannese Althusia se budu věnovat dále v sa-

mostatné kapitole. Oproti těmto uniím vznikla protistrana a to katolická Liga ustanovená v 

červnu 1609, podporovaná především španělskými a rakouskými Habsburky. V taktice 

zdržování a odkládání vydržel Matyáš dva a půl roku. Po této době se finanční situace stala 

neúnosnou a byl nucen svolat zemský sněm do Českých Budějovic. Stavy nehodlaly 

ustoupit ze svých požadavků, a proto odmítli jednat o berních dříve, než budou projednány 

jejich články. Avšak požadavky českých stavů mohly být projednány pouze na sněmu ge-

nerálním, nikoliv jen na zemském. Východiskem se stalo jediné, stavy s tím, že se generál-

ní sněm měl sejít roku 1615, povolili berně na rok 1614.27  

Jak již bylo zmíněno, císař Matyáš s finančními požadavky na domácím generál-

ním sněmu v Linci roku 1614 neuspěl, byl tak očekáván sněm generální, který byl svolán 

do Prahy. Bylo tedy zřejmé, že generální sněm měl být zásadní. Přesto se česká šlechta 

nikterak více na sněm nepřipravovala a česká stavovská obec se začala diferencovat. Radi-

kální křídlo s například Jindřichem Matyášem Thurmem, Jáchymem Ondřejem Šlikem či 

                                                   

26 KUČERA, Jan P. Bílá Hora. 1.vyd. Praha: Havran 2003. ISBN 80-86515-24-9, s. 28 a dále 
27 ČECHURA, Jaroslav. Zimní král, aneb české dobrodružství Fridricha Falckého, Praha: Rybka Publishers, 
2004, ISBN 80-86182-79-7, str. 23 
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Václavem Budovcem z Budova a na Moravě Karel starší ze Žerotína nemělo pro prosazení 

potřebných článků dostatečnou podporu. Radikálové byli i tak lhostejní, že nenavázali kon-

takt se zeměmi, se kterými chtěli vytvořit konfederaci, což byl jeden z článků a naopak 

ožily staré spory mezi stavy českými a slezskými. Katolická habsburská strana si byla 

dobře vědoma slabosti české opozice a velmi dobře se na sněm připravila, který se konal v 

Praze od června do září roku 1615. Jednání se velmi rychle zvrhlo na malicherné spory, a 

tak jednání pro české stavy skončilo krachem a nedocílili vůbec ničeho. Naopak se ukázala 

neschopnost českých stavů a k úžasu všech schválili císaři berni na pět let dopředu a tím si 

nechali vzít svou jedinou zbraň. V takové situaci zástupci Moravy (Žerotín) a Slezska od-

mítli jednat o konfederaci s Čechami, ikdyž této myšlence byli značně nakloněni. Takovýto 

neúspěch si nedokážu nijak vysvětlit. Spousta historiků tomuto nezdaru také příliš nero-

zumí, přesto jedno z možných vysvětlení byla napjatá situace v opoziční straně a určitá 

diferenciace.28 

České království sice v tomto celoevropském konfliktu nepatřilo zrovna do popředí 

zájmu, avšak bylo spouštěcím mechanismem celé válečné mašinérie. Jednou z důležitých 

událostí se stala aféra ohledně uzavření kostelů v Broumově a Hrobu. Byl to právě rok 

1618, v němž vykrystalizovala atmosféra očekávané akce ze strany stavovské opozice. A 

reakce na sebe nenechala dlouho čekat.29 Mezníkem byla tajná konspirativní schůzka v 

paláci Smiřických, kde se sešli hlavní předáci stavovské opozice a za cíl si vzali napláno-

vání násilné akce proti místodržícím, s nimiž většina aktérů měla nevyřízené osobní účty.30 

To potvrzuje fakt, že povstání stavů bylo cílené a předem jasně promyšlené.  

Mezi hlavními účastníky stavovského povstání se nabízí mnoho známých jmen. 

Mezi ty význačné lze zařadit Václava Budovce z Budova, Václava Viléma z Roupova, 

Albrechta Jana Smiřického a Martina Früweina z Podolí. K vojenským spiklencům stavov-

ské opozice patřili i Jindřich Matyáš Thurn, Linhart Colona z Felsu a Oldřich Vchynský z 

Vchynic. Otázkou zůstává, proč se pouštěli mnozí z nich do otevřeného odporu k císaři. Co 

tím mohli získat? Někteří z nich byli snad vedeni představou upevnění společenského po-

stavení a pravidelným příjmem, jiní vedeni vidinou vyrovnání svých nevyřízených účtů či 
                                                   

28 ČECHURA, Jaroslav. Zimní král, aneb české dobrodružství Fridricha Falckého, Praha: Rybka Publishers, 
2004, ISBN 80-86182-79-7, str. 23 
29 FUKALA, Radek. Sen o odplatě. Drama třicetileté války. 1.vyd. Praha, 2005. ISBN 80-86328-84-8, s. 15 
30 FUKALA, Radek, pozn. 29, s. 23 
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politickými ambicemi.31 Poslední uvedený případ je právě příznačný pro Václava Viléma z 

Roupova, který se vlivem dalších událostí dostal do čela povstalecké vlády. Vůdčí osob-

ností povstalců se stal jeden z jejich nejmladších členů – Václav Budovec z Budova. 

Snad nejdůležitější osobností tohoto seskupení byl sám Albrecht Jan Smiřický. Me-

zi jeho výhody patřil i fakt, že disponoval rozsáhlým majetkem, kterému snad nemohl v 

Čechách nikdo konkurovat. Zrovna jeho sídlo v paláci na Malé straně bylo hlavním mís-

tem, kde došlo k setkání za účelem přípravy stavovského povstání. Právě jeho osoba si 

mohla dovolit investovat značnou sumu do stavovského vojska, jenž mělo být povstalcům 

hlavní oporou. Ostatní stavovští předáci měli s Janem Albrechtem velké plány, dokonce se 

objevily i myšlenky jeho samotného, coby kandidáta na český trůn, avšak tyto naděje vzaly 

brzy za své, již roku 1618, kdy náhle skonal, pravděpodobně na tuberkulózu32.   

Jako další významná osobnost z centra povstalců bezpochyby vystupoval Jindřich 

Matyáš hrabě Thurn, který již roku 1617 odmítl veřejně hlasovat ve prospěch Habsburka a 

tím dal velice zřetelně najevo svůj zápal pro opozici. Za to však velice záhy následovaly 

sankce v podobě odebrání úřadu karlštejnského purkrabího a císařská kancelář si na něj 

začala dávat dobrý pozor. Byl to právě on, kdo spolu s Ladislavem Velenem ze Žerotína 

společně na jaře 1619 provedl převrat na Moravě. Bohužel ale jeho další kariéra už pro něj 

neslibovala takový úspěch a špatně dopadly i jeho společné plány s Valdštejnem. V dů-

sledku tohoto neúspěchu byl hrabě Thurn přinucen ke kapitulaci. Po svém odchodu z ar-

mády zvolil raději cizinu, kde v emigraci roku 1640 umírá.33 

 

2.3 Pohled Pavla Skály 
 

Pohlédneme-li do výše zmíněných děl, zejména do Historie církevní Pavla Skály ze 

Zhoře, nalezneme zde jako důvod stavovského povstání uvedenu bezprostřední příčinu, a 

to uzavření protestantského kostela v Broumově, který měl být odevzdán místnímu opato-

vi, a rozboření kostela v Hrobech, které nařídil pražský arcibiskup. Defenzoři poslali císaři 
                                                   

31 FUKALA, Radek. Sen o odplatě. Drama třicetileté války 1. vyd. Praha, 2005. ISBN 80-86328-84-8, str. 25 
32 FUKALA, Radek, pozn. 31, str. 26 
33 FUKALA, Radek, pozn. 31, s. 28 
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stížný list s tím, že uvedenými kroky byl porušen Majestát. Byli přesvědčeni, že na základě 

Majestátu a Porovnání mají protestanti právo stavět si své kostely na statcích královských a 

za královské statky považovali i statky církevní. Císař ale zaslal strohou zamítavou odpo-

věď.  

 

2.3.1 Rok 1618 

 

Na 21. květen 1618 byl svolán do Prahy sjezd českých stavů a po tajné poradě ko-

nané 22. května v domě Smiřických na Malé Straně bylo rozhodnuto, že se vybraní zástup-

ci stavů vypraví do kanceláře místodržících a znovu se budou dožadovat zajištění svých 

práv. Bude požadováno, aby dali místodržící zástupcům stavů jasnou odpověď, zda a jak 

bude Majestát dodržován. Pokud totho nebude dosaženo, zástupci stavů se uchýlí k násilí a 

odstraní nejnenáviděnější odpůrce. Původcem a vůdcem celé té akce byl hrabě Jindřich 

Matyáš z Thurnu.  

Dne 23. května 1618 zamířili zástupci stavů do kanceláře české34. Dle zápisků Pav-

la Skály jeden ze zástupců stavů, Pavel Kaplíř, obvinil Viléma Slavatu z toho, že nutil ně-

které z měšťanů vyznávat katolickou víru i přesto, že má být, dle schváleného textu Ma-

jestátu, zaručena náboženská svoboda35. Vilém z Lobkovic, zapřisáhlý nepřítel podobojí, 

měl dokonce prohlásit, že „s Majestátem nikterak nezacházel a že o něj nestojí a se starati 

nebude.“36 I jiní místodržící, ač svou vinu popírali či dokonce se zástupcům stavů vysmí-

vali, byli obviněni z nedodržování práv schválených Rudolfem II. Jeden ze zástupců stavů, 

Vilím Václav z Roupova, ještě znovu připomněl, že „stavové apologie sepsanou mají a 

v brzkém čase ji tisknouti a publikovati dají tak, aby všemu světu známo bylo o křivdách 
                                                   

34 Česká kancelář dvorská království českého byla v tomto období ústředním státním úřadem. Podstatným 
faktem bylo, že v jejích úřadovnách se scházela i královská rada, nejvyšší státní orgán stavovské moci 
v království a zároveň závazný poradní sbor panovníkův. Její členy jmenoval král a nechával je ve funkci dle 
své libovůle. V posledních letech 16. století zůstala míst nevyššího kancléře a nejvyššího purkrabího volná, a 
na chod země měli zásadní vliv nekatoličtí úředníci. Teprve v roce 1599 byli do těchto úřadů dosazeni radi-
kální katolíci, čímž se napětí mezi nimi a reformátory prohloubilo. 
35 Náboženskou svobodou je ve Skálově pojetí myšleno zejména vyznání jiné nežli katolické víry, tedy na-
příklad některé z forem protestantského vyznání. Nejedná se zde o možnost přiznat se k jiné nežli křesťanské 
víře. 
36 SKÁLA, Pavel ze Zhoře, Historie česká. 1. vyd.Praha: Nakladatelství Svoboda, 1984. ISBN 25-003-84, s. 
34 
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těch, co na nich bylo učiněno.“37 Místodržící tím byli vyzváni, aby se ke svým činům při-

znali a stavům se omluvili. Někteří z nich tak učinili a byli vyvedeni. Jiní stále vinu popíra-

li. 

Po odchodu osmi z desíti členů místodržitelského sboru byli za hlavní strůjce všech 

křivd označeni Vilém Slavata z Chlumu a na Košumberce a Jaroslav Bořita z Martinic. 

Jelikož se je pokoušel bránit jejich tajemník a písař Filip Fabricius, byl k nim také přiřazen. 

Nejprve nebylo jasno, zda budou vzati do vazby či zda je již na místě popraví. Část zástup-

ců stavů je však táhla k oknu a ostatní se přidali. Tak je odpoledne toho dne ze Staroměst-

ské radnice svrhli do příkopu, kde však ještě zůstali naživu. Martinic a Fabricius dokonce 

sami odešli, Slavata byl s těžkými zraněními odnesen. Fabricius pak poslal zprávu o této 

události do Vídně císaři, dovolávaje se spravedlnosti, neboť prý nikdo z místodržících ne-

dopustili se žádných protivenství proti Majestátu. 

Stavům v Čechách bylo jasno, že se budou muset bránit sami. Proto bylo jen něko-

lik dnů po defenestraci ustanoveno, že je potřeba zvolit z vlastních řad 30 direktorů, zřídit 

rady zemské a obranu „pro obhájení země i náboženství svého.“38 Direktorové pražští po-

čátkem června sepsali dekret, kterým nařizovali rozpuštění jezuitů. Poté, co toto bylo spl-

něno, začali v polovině června čeští stavové zbrojit. Tvrdě potírali příznivce Habsburků. 

Při hledání spojenců v zahraničí se stavové dozvídají, že také císař hledá podporu a že 

„vyhlašuje u všech stavy podobojí za pozdvižené a zpronevěřilé a pomoci proti nim žáda-

je.“39 

Na konci června tohoto roku byl svolán stavovský sněm, jehož vedení se ujal Vác-

lav Vilém z Roupova. V Praze se sešli zástupci českých stavů z celé země, kteří si vypo-

slechli, jakým způsobem s nimi Habsburkové a jejich příznivci špatně nakládají. Sněmu se 

zúčastnili nejen zástupci reformace, ale i katoličtí stavové. Bylo oznámeno, že bude sepsá-

na druhá apologie. Též byl přečten podpůrný dopis Adama z Valdštejna, kterým dával po-

volení k defensím a k povstání proti vrchnosti. Určil se přesný počet peněz i hmotných 

                                                   

37 SKÁLA, Pavel ze Zhoře, Historie česká. 1.vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1984. ISBN 25-003-84, s. 
35 
38 SKÁLA, Pavel ze Zhoře, pozn. 37, s. 43 
39 SKÁLA, Pavel ze Zhoře, pozn. 37, s.34 
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statků a lidu, kteří budou potřeba při obraně proti nepřátelům – „6000 pěchoty a 2000 koň-

ské jízdy válečých věcí povědomé a zkušené verbováno bylo.“40 

Habsburkové také chystali armádu. V srpnu byla odeslána tajná zpráva z Vídně, ur-

čená českým stavům, která varovala před císařským tažením na Prahu. Ve Vídni, dle svě-

dectví a slov Pavla Zhoře, nemohou věřit, že tyto nepokoje jsou motivovány zejména ná-

boženskými neshodami, a domnívají se, že Češi nebudou schopni se bránit. Také stavové 

byli varováni, že mnoho vyznavačů podobojí by se mohlo připojit k císařským vojskům, 

neboť se mezi Čechy obecně šíří informace, že císař Rudolf byl k podepsání Majestátu 

donucen. Přesto však byli čeští stavové schopni odrazit nájezd hraběte z Dampieru 

v Jižních Čechách. Ve Vídni na tuto prohru počínali, dle svědectví Pavlova, „pomýšleti na 

mírnější prostředky domluvy, a chtěli v tom užíti jako prostředníky stavy moravské, vy-

pravivše je do Čech k stavům podobojí.“41 

V roce 1618 se odehrály ještě další důležité události. Jednou z nich by Bartoloměj-

ský sněm, zasedající 28. – 30. srpna v Praze, a pojmenovaný po dni obeslání direktorů do 

pražských měst. Katolická šlechta se sněmu zprvu neúčastnila, ale po výzvě ke společné 

obraně zemských svobod někteří dorazili. Ze sněmu bylo posláno do Vídně smířlivé psaní, 

ospravedlňující jednání stavů. Vyhození místodržící byli nepřátelé země a bylo tedy ne-

bezpečné jejich setrvání v úřadu, následné zřízení direktoria bylo nezbytné pro udržení 

bezpečí, nikoliv pro převzetí vlády, vyhnání jezuité byli buřiči a rušitelé pokoje, zemských 

sbírek se ujali pro obranu svobody, půjčky stavů byly dobrovolné nikoliv nucené a také 

nařízená defenze není namířena proti císaři, ale proti nepřátelům majestátu, svobody a na 

ochranu svých žen a dětí.42 Stavové dostali zprávu od nejvyššího purkrabího, který byl 

držen v domácím zajetí, že jim své svolení nedá a na císařovo povolání bude čekat. Taktéž 

se stavové dozvěděli, že na Moravě jsou prohlašování za rebely, a sami moravští stavové 

že žádají císaře, aby jim proti těmto rebelům pomohl. Nakonec byly čteny výhružné dopisy 

z Vídně, kde se sám císař vyjádřil, že vzhledem k tomu, jak stavové zacházeli 

s místodržícími, jak ozbrojené povolávají a jak místo císaři sami si daně vybírají a dle své-

ho uvážení dále investují, bude muset zakročit a tyto vzbouřence potrestat. Stavové se roz-
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hodli napsat císaři dopis s obhajobou své neviny. Těsně po ukončení sněmu se odehrál 

pokus o rozvrat stavovské jednoty skrze diskuse o pravomoce v hlasování, a také byl pro-

veden atentát na hraběte Thurna. 

Jednání s moravskými stavy byla neúspěšná. Projev Karla staršího ze Žerotína, vy-

jadřující postoj moravských stavů k celému stavovskému povstání, obsahoval mimo jiné 

vyjádření, že moravské stavy nebudou nic za zády císaře Ferdinanda činit. Mezitím se za-

čalo bojovat u Čáslavi, kde české stavy porazily své protivníky. České stavy posílají do 

Vídně svého vyslance, aby vyjednával o nastalé situaci, avšak peníz císaři neodvádí a na 

obranu Prahy je použijí. Probíhají také soukromá vyjednávání s Karlem starším ze Žerotí-

na, kterých se účastní zejména Václav Vilím z Roupova s Václavem z Budova. 

 Pavel Skála se ještě dále rozepisuje o způsobu reakce českých stavů na císařovy 

pohružky. Popisuje, jak „císařstí  mimo každodenní téměř štráfy, kteréž jak jiní, tak chasa 

uherská již až k městu Táboru činila, usilovali o to, aby 3. listopadu ráno při husté mlze 

ležení české přepadnout mohli“43, jak nepřátelské vojsko císařské má plné vozy hojnou 

kořistí a lupem naplněné a když vidí, že vyhrát nemohou, snaží se vše odvézt do Vídně. 

Čeští stavové však zkřížili cestu císařskému vojsku u Pelhřimova, kde ti na útěk se obrátili, 

„zanechavše našim po seobě v ležení a v Pelhřimově velikou sumu jak nespravedlivě naby-

té kořisti, ta i profiantu od chleba a vína a něco i střelby veliké.“44 Poté, co císařští nebyli 

vpuštěni ani do města Jihlavy, což bylo nařízeno hrabětem z Thurnu, a vzhledem 

k lehkému nedorozumění mezi oběmy vojsky císařskými, nepokusila se tato vojska o do-

bytí násilím a odtáhla. 

 V témže roce se odehrál také první útok stavovských vojsk do Rakouska. Protože 

stále byla velmi špatná situace na jihu Čech, a arcikníže Leopold, dle popisu Skálova, 

„všecky katolické kurfiřty a stavy v říši popořád objíždí a proti Čechům císaři k dobrému 

prosazuje,“45 rozdělili si hrabě z Thurnu a hrabě Šlik dostupné vojáky a zásoby na dvě po-

loviny a vytáhli do Rakous. Během tažení hraběte Šlika s lidem českým a slezským bylo 

mu hned za hranicemi s Rakouskem dáno nalézt uloupené tolary a dobytek z Čech. Zajal 
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také mohučského opata, který mu však vyhověl a umožnila mu nahlídnout do kláštera, kde 

také mnoho uloupené kořisti bylo císařskými vojáky ukryto. Taktéž tento opat přátelsky 

psal hraběti z Thurnu z Vídně. 

 Poslední důležitou operací, o níž se Pavel Skála zmiňuje v souvislosti s rokem 

1618, je dobytí Plzně. Důležitou postavou je zde hrabě Mansfeld, který byl vyslán na pod-

poru českých stavů savojským vévodou. Ačkoliv byl znám svou oblibou v rabování a lou-

pení dobytých měst, Pavel Skála o něm hovoří vesměs pochvalně. Poté, co tento hrabě 

dobyl Plzeň, měl „v tak tuhé kázni chasu svou, že ani jediný dům, kromě co té noci, když 

se z jednoho domu do drzhého prokopávali, zplundrován a zebrán nebyl. Žádnému také 

z lidí, duchovních ani světských, mužských ani ženských, žádné příkoří ani protimyslnost 

se nestala.“46 Naopak vyčítal Plzeňským, že na vojáky Mansfeldovy stříleli, a ten jim i přes 

tento fakt svou ochranu slíbil. 

 

2.3.2 Rok 1619 

 

Také začátek tohoto roku začíná Pavel Skála popisovat, jaké vojenské operace se 

počátkem roku udály. Uhodily kruté mrazy a polovina vojska trpěla morem a jinými ne-

mocemi. Císař si zavolal svého hejtmana k sobě, avšak vzhledém k malému počtu zdra-

vých vojáků nepodnikli stavové žádné významnější útoky. Skála pouze zmiňuje, že císařští 

se dopouštěli žhářství. Důležitější zpráva pro české stavy přichází teprve ve chvíli, kdy je 

zjištěno, že císař shání po Evropě spojence ve zbroji. Skála zmiňuje, že proti českým sta-

vům slíbili pomoc v království sicilském, v krajině biskajské poblíž Frankrejchu, kníže 

florentský, papeř v Římě, biskupové němečtí či arciknížata v Nýdrlantu, Elsacích a 

v Tyrolu.47  

Tato zpráva patrně způsobila mezi stavovskými zástupci vážné rozpory, což se pro-

jevilo zejména na březnovém sněmu, který svolali direktorové, správcové a zemští radní. 

Již druhého dne sněmu napadl N. Dobřanský ze stavu rytířského Jana Rodolfa Trčku, že 
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„nepříteli zemskému, jej veda, cestu do Království českého ukazoval, jeho všelijak fedro-

val i na grunty své kvartýrovati se nechal a jemu návěští dával.“48 Skála zde podrobně uka-

zuje, jakým způsobem se stavové navzájem osočovali a snažili se dokázat, kdo v bojích 

s císařskými vojsky více tratí, namísto aby se snažili sjednotit a vymyslet společnou takti-

ku. Šlechta se obrátila proti měšťanům, s nimiž se přeli o množství hmotnách statků, kte-

rými by měli přispět na společnou věc. Také nejvyššího purkraběte pražského, Adama ze 

Šternberka, označili za zrádce, a dohodli se, že mu zabrání opustit město Prahu. 

Ačkoliv se nakonec stavové čeští dohodli na určitých závěrech, velkou změnu při-

nesla smrt císaře Matyáše. Skála uvádí, že tato skutečnost znamenala konec nadějí na vy-

jednávání, neboť nastupující císař Ferdinand nechtěl mít se stavovským povstáním nic spo-

lečného. Stavové však vycítili příležitost, a vyslali hraběte z Thurnu, aby přesvědčil zá-

stupce moravských stavů ke spolupráci. Když se toto dozvěděli moravští purkrabí Albrecht 

z Valdštejna a jiří z Náchoda, rozhodli se uprchnout do Vídně. Hrabě z Thurnu si zřejmě, 

dle Skálova popisu, nebyl jist, že moravští stavové budou přátelsky nakloněni spolupráci 

s českými evangelickými stavy, a proto s sebou na Moravu vzal také pluk ozbrojených 

mužů. Skála přímo popisuje, že Thurn obsadil Znojmo a zmátl vojsko protivníka Dampie-

ra, který se obyvatele chystal upevnit v katolictví. Následně se obrátil do Brna, kde již 

vzbouření stavové uvěznili kardinála a Karla ze Žerotína, a pravděpodobně také Ladislava 

Popela z Lobkovic. Právě tito tři vždy bránili ve spolupráci s českými stavy. Následně, na 

pořátku května, hrabě z Thurnu posílá zprávu, že bylo dosaženo uzavření konfederace mezi 

moravskými a českými stavy. 

Skála poté velmi obšírně popisuje válečné tažení hraběte z Thurnu do Dolních Ra-

kous. Thurnovi pomáhá hrabě Mansfeld, který disponuje vlastní armádou, avšak je poražen 

císařskými vojsky a uherskými vojáky. Skála tento neúspěch připisuje tomu, že císařští 

žoldnéři české obyvatele „namluvili slovy pěknými, aby se dali potřebovati králi Ferdinan-

dovi, a když oni bránili se učiniti toho, že je do smradlavých věžení vmetali, ladem a žízní 

trápili a dokonce i katem hrozili.“49 Proto nakonec někteří obyvatelé českých měst dali se 

na stranu krále a budoucího císaře Ferdinanda. Mansfeld a jeho vojsko byli nakonec pora-
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ženi a, jak píše Skála, v témže čase se okolo Bechyně a Prachatic objevili uherští vojáci, 

kteří tento kraj také zplundrovali. 

Jednou z nejdůležitějších událostí roku 1619 bylo nepochybně vyhlášení české 

Konfederace. Obšírné popisování událostí na generálním sněmu, které Pavel Skála do své-

ho díla zařadil, dává tušit, že byl tomuto jednání přítomen. Zdůrazňuje, že v rámci jednání 

byly diskutovány jak zájmy všech stavů koruny České, čteny dopisy, které z kanceláře 

krále Ferdinanda byly doposud obdrženy, tak také situace jezuitské koleje, která měla být 

připojena k pražké akademii. Avšak stav rytířský si přál, aby „stav městský mohl užívati 

všech svobod svých, kteréž by  nečenily proti výsadám stavů vyšších.“50 Proti tomu se 

města ohradila. Do této situa přispěchali Moravané se žádostí, aby jim byla poslána pomoc 

proi císařskému vojsku, a pokud ji neobdrží, nebudou nadále spolupracovat. Hrabě Šlik se 

snažil situaci uklidnit, a aby dokázal odvést pozornost od malicherných sporů, spolu 

s Václavem z Roupova přednesl návrh na novou formu sjednocení. V něm bylo zaprvé 

ustanoveno, že defensorové Království české budou mít moc povolati do země také krále 

z jiné země, který bude vždy vládnout z Pražského hradu, a za druhé aby vedle předního 

hlasu šeské byl uznáván také hlas Moravanů, Slezáků, Horních Lužičanů, Dolních Lužiča-

nů a nakonec opět stavů království Českého. Následně toto rozhodnutí bylo stvrzeno a od-

přisáhnuto zástupci zúčastněných stran. 

Odpověď císaře spočívala v napadení Jižní Moravy a ve snaze oddělit tuto část Ko-

runy české od konfederace. Nícméně vojska císařského velitele Dampíra byla poražena, a 

české stavy se tak mohly zaměřit na další důležitou událost – sesazení Ferdinanda II. 

z českého trůnu a jeho nahrazení Fridrichem Falckým. Důvodem byla zejména nemožnost 

vyjednávat s Ferdinandem o dodržování stavovských práv a touha po prosazení vlastních 

názorů. Stavové si též uvědomovali, že v této situaci by jim Ferdinand II. pravděpodobně 

nejen neustoupil, ale též by mnoho z nich potrestal. Direktor sjezdu Berka proto zakončuje 

tuto část sjezdu následovně: „Všichni stavové se snášejí na tom, aby králi ničeho se nepsa-

lo, proč již do regimentu Království českého přijíti nemůže a že se sám o něj svévolně při-

pravil. Na světlo vydáno bylo, aby se o jinou osobu, které by správa a regiment Království 
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českého svěřena byla, stavové usnesli.“51 Na stejném sněmu jednalo se také o penězích na 

zajištění armády, na čemž se však jednotliví stavové nemohli shodnout. Skála zdůrazňuje, 

že vůdci povstání, zejména Václav Budovec, hrabě Šlik a jiní prohlašovali, že oni sami 

ničeho nechtějí, ale že aby zejména královský majetek a majetek vlastizrádců byl rozpro-

dáván. Zároveň byla armáda zkritizována. 

Před vlastním zvolením však došlo k mnoha průtahům. Dlouho se zástupci nedoká-

zali shodnout na nějakém kandidátovi, který by vyhovoval všem. Direktor snmu  nakonec 

opět shrnul tyto rozpory slovy: „Stavové by měli volit takového krále a pána, který by se 

náboženství evangelického držel, kteréž se obyčejně luteránským a k augšpurské konfesi 

hlásil a kalvínského náboženství neutiskoval. Také aby žádného potentáta za krále nebrali, 

který by byl v Unii kurfiřtů a knížat evangelických a nedržel s nimi.“ 52 Základní debata se 

vedla o to, zdali má být zvolen saský, heidelberský či falcký kurfiřt. Václav Budovec byl 

pro kurfiřta saského, zejména pro jeho bližší sousedství se zeměmi Konfederace, spojenec-

tví s Nederlandem a možností přistoupení k Unii. Nicméně panský stav se počtem hlasů 36 

ku 6 vyslovil pro falckraběte. Rytířský stav se vyslovil pro heidelberského kurfiřta a 

městká stav pro falckého. Tím byla volba krále dokonána. 

 

3.3.3 Rok 1620 

 

Počátek roku 1620 je pevně spjat s vládlou Fridricha Falckého. Důležitou událostí, 

o níž se Skála zmiňuje, bylo uzavření smlouvy mezi českými a uherskými stavy. Ačkoliv 

v témže čase vyšli k uherskému knížeti Gáborovi Betlénovi také císařští poslové, kníže dal 

přednost smlouvě s českými stavy. Přesto však se kníže ptal, zdali je možné, že by přece 

mír s císařem byl uzavřen. 

Nové spojenectví však neznamenalo vítězství. Ani Uhrové nepřispěli významněji 

k finančním nedostatkům stavů Koruny české. Fridrichův dvůr spotřeboval dost financí 

také na vlastní život, na korunovaci a křtiny, a brzy se projevila králova finanční tíseň. Cí-
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sař již v této chvíli obesílal své spojence, a jak Skála popisuje, „zpronevěřilí synové vlasti“ 

se dávali na jeho stranu. K tomu se přidávaly další spory měst a šlechty zejména 

v otázkách majetku, neboť každému se zdálo, že na společnou věc příspívá více než ten 

druhý. Vojáci si stěžovali, že již dlouho nedostali žold, přičemž se nepodařilo získat vý-

znamnější zahraniční podporu.  

V květnu roku 1620 tak byl svolán mimořádný generální sněm. Královská města si 

stěžovala, že je na ně naloženo příliš berní, tedy povinností odvádět finanční částky, stavy 

se domáhaly náhrady škody z válečných událostí a hrabě z Hohenlohe si stěžoval, že mu 

jeho panství bude vzato jen proto, že se českému povstání nevzepřel. Skála podrobně popi-

suje, jakým způsobem se jednotlivé stavovské frakce oddělují a v okamžiku, kdy je patrno, 

že povstání již nemá šanci na úspěch, snaží se zachránit si alespoň vlastní majetek. K tomu 

se také přidalo povstání poddaných, kteří již dlouhodobě byli sužování nejen povinností 

platit, ale též trpěli pustošením vojsk, která procházela přes jejich území. 

Většina událostí vztahujících se k událostem bitvy na Bílé hoře bude ještě zmíněna 

v souvislosti s vládou Fridricha Falckého, Skála však zdůrazňuje, že rozklad stavovského 

povstání započal ještě před osudnou bitvou. Nelze říci, že toto povstání bylo ukončeno 

právě bitvou na Bílé hoře. Skála již v září popisuje události, které by neodvratně vedly ke 

konci stavovského povstání, i kdyby k osudné bitvě nedošlo. Skála však přesto tento konec 

popisuje jako neštěstí, a neviní z tohoto konce krále, kurfiřta falckého, ale spíše neshody 

mezi stavy. 

Dle Janáčka dával Pavel Skála vinu za vyprovokování českého stavovského po-

vstání jednoznačně útočné katolické – habsburské politice a přes veškerou vnější snahu po 

objektivitě vylíčíl vývoj konfliktu z jednoznačně stavovského hlediska. Přikláněl se přitom 

k obecně rozšířenému soudobému názoru, že na vyhrocení habsburské protireformační 

politiky v Čechách měli hlavní podíl arivisté mezi českou katolickou šlechtou a jejich 

nohsledi, avšak zohlednil tak různé názorové proudy u víděňského dvora a širší evropské 

souvislosti.53  
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3.4 Pohled moderních historiků 
 

Vykládání dějin z pohledu historiků má vždy jiný charakter nežli popis současníků. 

Protože výklad stavovského povstání z hlediska Pavla Skály začíná v roce 1618, bude 

v této kapitole porovnán náhled na období českých dějin mezi lety 1618 – 1620. 

 

3.4.1 Rok 1618 

 

Kavka uvádí, že spory začaly zejména při korunovaci Ferdinanda. Již tehdy začali 

Slavata a Martinic vystupovat proti tomu, aby byl podepsán dodatek potvrzující nábožen-

ská práva obsažená v Majestátu. Poté, co byl Majestát potvrzen, však paradoxně začalo 

pronásledování jeho zastánců. „Byl zahájen ostrý protireformační kurs nenechávající niko-

ho na pochybách, kam směřuje. V jeho čele stáli opět Lobkovic, Slavata a Martinic.“54 

Nejprve zasáhla protireformace na Moravě, ale v Čechách se také projevila, zejména ve 

dvou tehdy německých městech Horby a Broumov, kde žili převážně luteráni.  

Proto byl v březnu 1618 svolán sjezd nekatolických stavů do Prahy. Na sjezdu byl 

přijat písemný protest proti císaři pro porušování Majestátu. Když tento protest nebyl mís-

todržícími55 přijat, byl protestní list odeslán přímo do Vídně. Před květnovým sjezdem 

však přišla odpověď, kterou dle stavů iniciovali Slavata a Martinic, že povolení ke sjezdu 

císař nevydal. Hrabě Thurn a defensoři však svolali sněm i přes zákaz císaře. Radikální 

křídlo opozice již v době konání sněmu bylo rozhodnuto k atentátu na předáky dvorské 

strany. Dodatečně byli o tomto rozhodnutí zpraveni také Šlic a Vilém z Lobkovic. Umír-

něným místodržícím byl umožněn odchod, avšak Slavata, Martinic a Fabricius byli vyho-

zeni z okna do hradního příkopu. Martinic i Fabricius vyvázli bez zranění, a Fabricius se 

vypravil do Vídně podat o tom zprávu císaři.56 
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Petráň zdůrazňuje, že poté, co byl květnový sněm ukončen, setkali se radikálové 

protestanských stavů znovu o den později v domě Smiřických. Na tomto setkání byli pří-

tomni Thun, Smiřický, Budovec a Oldřich Vchynský, a pravděpodobně také Václav Vilém 

z Roupova a Colonna z Felsu.57 Právě na tomto sněmu se rozdělily úlohy pro zítřejší akci. 

Mluvilo se o potrestání místodržících jako rušitelů Majestátu, a s odkazem písemnou do-

hodu mezi protestanty a katolíky z roku 1609, v níž bylo výslovně uvedeno potrestání vy-

hozením z okna, rozhodlo se o způsobu exekuce.58  

Slavata i Martinic stáli v čele katolických oponentů. Obzvláště Slavata byl vnímán 

jako zrádce, neboť i přes svou výchovu u protestantů (bratrská víra) přestoupil během 

svých studií z kariérních důvodů ke katolictví. Vzhledem ke skutečnosti, že Slavatovy zá-

pisky jsou považovány za jeden ze zdrojů informací z této doby, je patrno, že se Slavata 

brzy vžil do role nespravedlivě obžalovaného, zvláště poté, co radikální stavové začali 

vznášet obvinění z porušování práv vyplývajících z Majestátu. Jeho svědectví také doklá-

dá, že celá akce nebyla dostatečně promyšlena, neboť zvolené místo defenestrace nestačilo 

na to, aby místodržící byli připraveni o život. Když se za místodržícími pokusili někteří 

stavové vystřelit, netrefili se, a proto všichni vyhození přežili. Následná podpora ze zahra-

ničí, s níž radikální stavové počítali, se též nedostavila. Reformátoři tak byli ponecháni 

sami svému osudu. 

Mnoho historiků souhlasí s názorem, že výše popsanou pražskou defenestrací bylo 

zahájeno české stavovské povstání. Vzbouřenci sice oznámili císaři Matyášovi, že jejich 

čin není namíčen proti němu a že jej i nadále uznávají za zákonitého českého krále, ve sku-

tečnosti se však situace vyvíjela jinak. Vzbouřenci jmenovali vládu třiceti direktorů (po 

deseti ze stavu panského, měšťanského a rytířského), kteří měli až na další spravovat zemi. 

Vyhlásili svolání zemské hotovosti a začali najímat vojsko. K získání finančních prostřed-

ků vypověděli z Čech jezuity a konfiskovali jejich majetek, vypsali také mimořádné daně. 

Vláda třiceti direktorů vyslala ihned posily do sousedních zemí, aby tam získala pomoc. 

Ve vedlejších zemích vystoupili proti císaři Slezané i Lužičané, sympatie a omezenou po-

moc získali také u evangelických stavů Dolních a Horních Rakous. Stranou povstání zů-
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stávala Morava. Zemský sněm, svolaný v Brně v červnu 1618, přijal na doporučení Karla 

staršího ze Žerotína usnesení odmítající spolupráci s českými povstalci.59 

Je nezbytné si uvědomit, že defenestrace byla pojímána jako cesta k výkonu práva, 

jež byla ve shodě s tou nejčistší českou tradicí. Uskutečnila ji nicméně minorita šlechticů, 

kteří byli částečně Němci, proto, aby se chopili moci a přitom vyřídili záležitost kostelů, 

postavených pro německé protestanty. Následně vyvolala v království roztržku nikoliv 

mezi Čechy a Němci, ale mezi českými a posléze i slezskými a lužickými stavy a stavy 

moravskými, které nenásledovaly pražského příkladu.60 Každý ze zúčastněných, který se 

podílel na potrestání místodržících, sledoval kromě proklamovaných cílů také určité cíle 

vedlejší, spojené s oblastí vlastního působení. 

Reakce ve Vídni na události v Čechách byla nejprve rozpačitá. Hlavní Matyášův 

důvěrník a rádce kardinál Khlesl byl nakloněn k jednání se stavy. Brzy ale převládla bojo-

vá nálada. Sám Khlesl byl v červenci 1618 zatčen a odvezen do internace do Tyrolska. Na 

počátku srpna překročilo císařské vojsko, jemuž velel francouzský plukovník Dampierre, 

české hranice, a pokusilo se neúspěšně dobýt Jindřichův Hradec. Koncem srpna pak přes 

Moravu pronikl jiný císařský oddíl pod vedení generála Buquoye. Obě vojska se spojila u 

Čáslavi, kde je však stavovské vojsko zastavilo a přinutilo ustoupit k Českým Budějovi-

cům.61 Tento vojenský úspěch přiměl Slezsko, aby se k povstání připojilo, a vojenské oddí-

ly hraběte z Thurnu dobyly v listopadu také katolickou Plzeň, která až doposud zachováva-

la přízeň císaři. 

 

3.4.2 Rok 1619 

 

Roku 1619 dosáhli protestantští stavové určitých úspěchů. Počátkem tohoto roku se 

po půlroční pauze sešel v Čechách nový zemský sněm. Konal se ve dnech 18. – 23. března 
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1619 a i nyní za účasti několika katolíků. Během sněmovního jednání ve Vídni zemřel sta-

rý král a císař Matyáš. České povstání se tak ocitlo v přímé konfrontaci s jeho nástupcem 

Ferdinandem II.62 S nástupem Ferdinanda zhasla veškerá naděje na mírné řešení sporů. 

Nezemřel v pravý čas také z důvodu setkání ve zmiňovaném Chebu, které mělo nastat po 

březnovém sněmu, na kterém se mimo jiné jednalo o finanční situaci a konfiskaci majetku, 

ale především byla zvolena devatenáctičlenná deputace. Tato deputace měla za úkol se 

sejít v Chebu s kurfiřty a i se samotným Matyášem a předložit ke schválení požadavky 

usnesené na sněmu. Stavovské požadavky měl panovník schválit, neb jejich realizace byla 

závislá dle zemského práva na panovnickém vyjádření. Deputace měla požadovat vyhnání 

jezuitů, povolení Česko-rakouské konfederace, potvrzení zkonfiskovaného majetku katolí-

ků a také byl požadavek na vyslovení zákazu obsazování zemských úřadů osobami, které 

dle stavů nebyly způsobilé úřad zastávat. Městský stav připravil také soupis požadavků 

týkající se získání větší autonomie měst.63 Postoj měst nebyl vůbec překvapivý k ohledu na 

jejich postavení a finanční zátěž, jaká na ně byla vyvíjena. K tomuto jednání nedošlo z 

důvodu již zmíněné smrti Matyáše. 

Koncem roku 1619 se podařilo dojednat konfederaci se sedmihradským knížetem 

Gáborem Bethlenem a jeho částí Uher. Při současné podpoře říšské protestantské unie 

nevypadala situace pro povstalce nijak zle, naopak stavovské vojsko několikrát ohrozilo 

samotnou Vídeň. V témže roce se stavovská vláda zvolených direktorů odhodlala k 

prohlášení sesazení Ferdinanda II. z trůnu a páni stavové zvolili nového krále. Nutno 

podotknout, že jejich volba nebyla právě šťastná. Fridrich se zprvu netěšil z vlastního zvo-

lení, protože stavům na jejich volbu odpověděl až 24. září, kde s volbou vyslovil souhlas a 

žádal o odložení korunovace, z důvodů získání více času pro zajištění toužené podpory 

Anglie. Anglický král Jakub II. však nepodporoval Fridrichovo zvolení ve válce zmítaných 

Čechách i přesto, že byl Fridrich ženatý s jeho dcerou Alžbětou Stuartovnou.64  

Obřady spojené s korunovací začaly 4. listopadu a dne 7. listopadu byla na Fridri-

chovu hlavu vstavena koruna a po vyslovení přísahy se stal českým králem. Po té král pa-
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soval na rytíře pět osob a cestou z kostela tradičně házel mezi oslavující dav zlaté i stříbrné 

mince. Po korunovaci král Fridrich jmenoval pro České království, dle dřívějších ustano-

vení a tradic nový sbor nejvyšších zemských úředníků a obnovil tak pravidelnou správu 

země, čímž zároveň přišel konec fungování českého direktoria.65 

V probíhající válce s Habsburky spoléhali povstalci na vydatnou pomoc ze zahrani-

čí. Od jara 1619 se povedlo získat finanční a vojenskou pomoc z Nizozemí a také savojský 

vévoda Karel Emanuel vyslal do Čech žoldnéřské vojsko.66 Podpory se stavovské armády 

dočkaly také z katolického Polska a luteránského Saska. Naproti tomu Francie a Unie pro-

testantských knížat se přidaly k Anglii a zachovávaly v tomto sporu neutrální postoj. Není 

proto překvapující, že armády v čele s představiteli stavů nebyla schopna ani napodruhé 

dobýt Vídeň, zatímco císařské vojsko bylo schopno hned zpočátku trvale obsadit oblast 

Jižních Čech. Občanům žijícím na územích, zasažených těmito válečnými konflikty, přiná-

šely tyto spory zejména útrapy a neúnosné finanční zatížení, což přispívalo k nevoli vůči 

stavovským armádám. 

Na druhé stratně se novému císaři Ferdinandovi začínalo dařit konsolidovat síly a 

postupovat proti povstalcům. S ohledem na trvající příměří mezi nizozemskými 

generálními stavy a španělským králem se mohl obrátit s žádostí o pomoc na svého 

španělského příbuzného. Ten nejen že pomohl vysláním vlastních jednotek jak z Itálie, tak 

z Flander, ale zároveň mohl poskytnout Ferdinandovi i kapitál k výstavbě vlastních sil, 

neboť galeony se zlatem z Nového světa po cestě neohrožovalo nizozemské námořnictvo. 

Také se na podzim roku 1619 podařilo dohodnout podporu říšské katolické ligy, jejíž 

hlavou byl kníže Maxmilián Bavorský, jemuž císař přislíbil kurfiřtský titul jeho falckého 

příbuzného. V neposlední řadě se ke spojencům císaře zařadil polský král Zikmund III. 

Vasa, který ačkoliv čelil ohrožení ze strany Turků (nezapomínejme, že Gábor Bethlen byl 

vazalem Vysoké porty), poskytl císaři sbor lehkého jezdectva, které svými diverzními 

akcemi mimo jiné drželo značné sedmihradské síly v Horních Uhrách (dnešní Slovensko) a 

znemožňovalo jim připojit se k stavovské armádě v Rakousích. 
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 Důležitou událostí roku 1619 bylo vyhlášení České konfederace. Česká konfedera-

ce vznikla 31. července 1619, která je vrcholným dokumentem nejen stavovského povstá-

ní, ale s jistotou lze říci, že jde o první dokument ústavního typu v Českých zemích. Ústava 

byla přijata na počátku třicetileté války a byla také ovlivněna dobovými myšlenkami o 

suverenitě, federalismem J. Althusiase a především myšlenkami monarchomachů, jejichž 

myšlenky dávají právo na odpor proti tyranovi. Ústava byla také ovlivněna Utrechtskou 

unií, která sloužila jako pomyslný vzor pro zemské uspořádání. Země koruny České byly 

určeny jako spolek pěti zemí s vlastními zemskými zřízeními, přičemž rozhodující moc už 

nenáležela králi, ale stavům.  

Text České konfederace je tvořen preambulí a jednotlivými články. V preambuli 

jsou deklarovány důvody vzniku konfederace a hlavní principy jeho fungování. Čechy, 

Morava, Slezsko, Horní a Dolní Lužice se měly stát volnou federací. Tmelem textu byla 

ochrana stavovských a náboženských svobod. V závěrečné části preambule byl obsažen 

text přísahy, kterou evangeličtí stavové složili na generálním sněmu v roce 1619. Stavové 

slibovali, že budou chránit a dodržovat Českou konfederaci. Ideje z preambule byly dále 

rozvedeny a upesněny ve stovce článků.67 

Svojí povahou se články konfederační listiny dělily zhruba na dvě skupiny. Jedna 

se dotýkala přímo otázek víry a druhá, použijeme-li terminologii moderní politologie, sa-

motných ústavních základů státu. Tematické rozdělení článkl nebylo zcela striktní, pro-

blematika vyznání však zasahovala i do článků majících primárně charakter státoprávní. 

Česká konfederace stvrzovala sounáležitost zemí Koruny české. Bylo vytvořeno 

několik vrcholných orgánů: česká dvorská kancelář, generální sněm, sbor defenzorů, spo-

lečné vojsko a jeho společné velení, apelařní soud. Pojítkem mezi teměmi byla osoba pa-

novníka. Svazek, byť se nazýval konfederací, měl mnohé rysy podobné federaci. Česká 

konfederace však tento svazek nevytvářela, pouze jasněji definovala staletou sounáležitost 

zemí Koruny české.68 
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 Nové ústavní zřízení českého státu vycházelo ze zkušeností s konfederačním hnu-

tím z počátku 17. století, kdy vznikaly konfederační formy vlády v různých zemích 

habsburské říše. Představovaly dosud neobvyklou formu součinnosti stavovské opozice, 

která překonala omezenost jednotlivých zemí a nacházela společný program a organizační 

základnu k boji proti vlastnímu panovníkovi.69  

 

3.4.3 Rok 1620 

 

Vojsko povstalých stavů a jejich spojenců sice na jaře roku 1620 ještě operovalo v 

Rakousích, ale strategickou iniciativu převzali definitivně císařští. První pokus o ofenzivu 

císařských vojsk ještě stavovské vojsko odrazilo, chystaný protiútok se ale zhroutil kvůli 

částečné vzpouře vojska, kterým byl dlužen žold. Čas však nahrával katolickým silám. V 

říši se podařilo diplomaticky paralyzovat protestantskou unii, která se zavázala 

nezasahovat proti katolické lize na německých územích. Díky tomu mohl v červenci 

vytáhnout do Rakous v čele armády katolické ligy osobně Maxmilián Bavorský, přičemž 

praktické velení jeho sil převzal Johann Tserclaes hrabě Tilly, starý a zkušený voják, který 

dříve sloužil Rudolfovi II. a znal Čechy i okolí Prahy. Přesile dvou katolických armád již 

stavovské vojsko, vedené od začátku roku novým generalissimem Kristiánem starším 

knížetem z Anhaltu, nemohlo vzdorovat a zahájilo ústup přes Moravu do Čech. 

V druhé polovině roku 1620 se na povstalé stavy začaly snášet dopady předchozích 

úspěchů císařské diplomacie. Do Friedrichovy Rýnské Falce vstoupila vojska španělské 

jednotky z Flander vedené zkušeným Ambrosio Spinolou. Ten tak úspěšně poutal síly 

protestantské unie a většinu anglického kontingentu. 

Za příslib zástavy obojí Lužice vytáhl proti stavům se svým vojskem saský kurfiřt 

Jan Jiří, záhy dobyl Budyšín, ovládl Lužice a ohrozil slezská knížectví. Ta z druhé strany 

čelila také nájezdům polských jezdců. Těmto útokům neúspěšně čelil velitel slezsko-

lužického vojska Jan Jiří kníže Krnovský, jehož síly chyběly u hlavní stavovské armády. 
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Na druhé straně lze považovat za nepochybný stavovský úspěch fakt, že Gábor 

Bethlen byl sněmem uherských protestantských stavů prohlášen za uherského krále. Záhy 

poté vytáhl do pole i on a zmocnil se Prešpurku (dnes Bratislavy), kde proti němu ovšem 

operovalo císařské vojsko hraběte Dampierra. Ten sice Prešpurk nedobyl a sám během 

bojů padl, přesto ale větší uherské síly na české bojiště nedorazily. Z popudu Gábora 

Bethlena se do konfliktu nakonec vložila také Osmanská říše, která napadla polské soustátí 

a odlehčila tak polským nájezdům do Uher. 

Do jisté míry zůstávala patová situace v jižních a jihozápadních Čechách, kde proti 

sobě operovaly menší odřady obou stran. Silná plzeňská stavovská posádka hraběte 

Mansfelda udržovala styk s falckými državami zimního krále a císařské jednotky generála 

Marradase ovládaly životně důležité vyústění zlaté stezky, po níž proudily španělské 

peníze a posily.70 

Dle Pánkova názoru rozhodly o pádu stavovského povstání úzká sociální základna 

a nedostatečná podpora ze zahraničí. V průběhu roku 1620 si habsbursko – katolická 

koalice, která dokázala zmobilizovat mnohonásobně větší finanční zdroje než jejich 

protivníci, zajistila zřetelnou převahu. Císařská a bavorská vojska postupovala do centra 

Čech z jihu, saská armada obsadila lužické území na severu. Špatně placené a často 

neukázněné stavovské oddíly se musely stáhnout ku Praze. V neděli 8.listopadu se vojska 

utkala na Bílé hoře. Ke střetu bylo připraveno asi 20 000 stavovských a 25 000 

nepřátelských vojáků, z nichž velká část do boje vůbec nezasáhla. Dvouhodinová bitva 

přerostla v katastrofální porážku stavů, což odkrylo vnitřní rozvrat povstaleckého tábora a 

vladařskou neschopnost Fridricha Falckého. Zimní kraal uprchl z Čech a ani se nepokusil o 

jejich znovuzískání. Vzápětí kapitulovaly take vedlejší země, a třebaže se několik posádek 

v opevněných místech bránilo ještě řadu měsíců, osud povstání již byl zpečetěn.71 

Bezprostřední následky porážky se projevily vyloupením českých zemí vítěznými 

vojsky, velkými ztrátami na životech, majetku i kulturních statcích, hromadnou likvidací 

představitelů opozice a dalšími tresty, obrovskými majetkovými přesuny v podobě 
                                                   

70 MUNZAR, Zděnek. Od legendární bitvy na Bíle hoře uplynulo 395 let. (online) Vojenský historický ústav 
Praha. 2015 [cit. 25.5.2017] Dostupné z: http://www.vhu.cz/od-legendarni-bitvy-na-bile-hore-uplynulo-395-
let  
71 PÁNEK, Jaroslav a kol. Dějiny českých zemí. 1.vyd. Praha: Univerzita Karlova 2008. 476 s. ISBN 978-
80-246-1544-8, s. 173 
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konfiskací a vyhnáním nekatolíků ze země. Rozdrcení stavovského odboje mělo však I 

velmi závažné dlouhodobé důsledky. Čechy a Morava se dostaly právem vítězů a 

dobyvatelů do těsné závislosti na habsburské dynastii a v tomto smyslu byly změněny 

jejich vnitřní poměry, byla posílena ústřední vláda, potlačena náboženská svoboda a 

obyvatelstvo bylo podrobeno násilné rekatolizaci. Tím byla zničena politická kultura, která 

spočívala na náboženské pluralitě a vysokém podílu stavů na řízení státu. Zaniklo 

privilegované postavení českého jazyka ve veřejném životě, což společně s dalekosáhlými 

proměnami uvnitř panského a rytířského stavu vedlo nejen k výraznému poklesu 

komunikačního a kulturního významu češtiny, ale i k dlouhodobému oslabení všestranného 

kulturního vývoje českých zemí.72  

Důsledky pobělohorské porážky se odrazily ve všech aspektech života stavů. Již 5. 

února 1621 nařídil Ferdinand II. zadržení všech představitelů třicetičlenného direktoria a 

jejich vyslanců. Hromadné zatýkání probíhalo dne 20. února, kdy všichni páni a rytíři byli 

uvězněni v tzv. Bílé věži na Pražském hradě a měšťané na radnicích pražských měst. Byl 

vytvořený speciální soud, který měl rozhodnout o osudu všech zatčených. 5. dubna byl 

vynesen rozsudek nad těmi, kteří se procesu osobně neúčastnili, jelikož opustili zemi. Jed-

nalo se o jednoho z vůdců povstání Václava Viléma z Roupova, nejvyššího purkrabího 

Bohuchvala Berku a Jindřicha Matyáše Thurna. V tomtéž měsíci byli nadále posmrtně od-

souzeni nejvýznamnější představitelé povstání, jako Linhart Colona z Felsu, Albrecht Jan 

Smiřický či Oldřich Vchynský. 

K veřejné popravě, která se konala 21. června 1621 a stala se symbolem oficiálního 

konce české války, bylo odsouzeno 29 představitelů stavovského odboje a z toho 27 po-

praveno – 3 páni, 7 rytířů a 17 měšťanů.73 Vítězstvím na Bílé hoře se také otevřela cesta k 

úplné rekatolizaci Českých zemí. Jelikož otázky víry byly v této době i politickou záleži-

tostí, bylo nekatolictví považováno za něco, co jde proti císaři. Proto jedinou možností 

bylo přistoupit na katolickou víru, a nebo odejít do vyhnanství.74 Od roku 1621 bylo sys-

tematicky znemožňováno protestantskému duchovenstvu působit. Nejdříve byli vyhnáni 

                                                   

72 PÁNEK, Jaroslav a kol. Dějiny českých zemí. 1.vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum 2008. 476 s. ISBN 
978-80-246-1544-8, s. 173 
73 KAVKA, František. Bílá hora a české dějiny. 1.vyd. Praha:SNPL 1962 ISBN 25-041-62, s. 239 
74 MIKULEC, Jiří. Pobělohorská rekatolizace v českých zemích. 1. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 
1992. ISBN 80-04-26120-5, s. 10 
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všichni čeští knězi hlásící se k České konfesi, o rok později byli taktéž vyhnáni i němečtí 

luteránští kněží a byl zapovězen kalich. Poté se přistoupilo i k ostatnímu lidu. Násilná re-

katolizace měla za následek velkou emigraci české šlechty, zámožného měšťanského oby-

vatelstva, uprchlíku z královských měst a komorních statků. Velká část emigrace se usazo-

vala především ve Slezsku, Slovensku a v Lužicích, ostatní se pak rozutekli na všechny 

strany (Sedmihradsko, protestantská německá knížectví, Nizozemí, Anglie a Skandiná-

vie).75  

Dalším důsledkem habsburského vítězství byly obrovské konfiskace majetku. Pro-

padlo jim 905 panství a statků, 220 domů a 41 vinic. Všechny tyto statky byly prodávány 

především prohabsbursky orientované katolické šlechtě, jak domácí, tak cizí (hlavně ně-

mecké, vlašské a španělské), a to za zlomek jejich skutečné hodnoty. Císař počítal s tím, že 

nabytý majetek z prodeje zkonfiskovaných statků bude použit na další vedení války.76 

 Chaline zdůrazňuje, že novověké porozumění bitvě na Bílé Hoře je do jisté míry 

záměrně zkreslováno. Historikové pojímají český národ jako apriori protestantský, ztotož-

ňuje se zde náboženství a vlastenectví. Výsledek bitvy je prezentován jako vítězství ger-

manizátorů a katolického absolutismu, po němž následovalo období temna pro celou čes-

kou zemi. Válečný aspekt bitvy, která netrvala více než dvě hodiny, se zdá zdánlivě bezvý-

znamný v porovnání s nesmírným rozshem následků, v tomto rozporu tkví podstata tragé-

die Bílé hory.77 

 

3.5 Porovnání 
 

Rozdíl mezi pohledem Pavla Skály a moderních historiků spočívá zejména 

v možnosti přímého porovnání a zhodnocení daných událostí. První z rozdílu je jeho po-

hled na defenestraci. Skála v Historii české zmiňuje, že ještě poté, co vedoucí stavovského 

povstání vtrhli do zemské kanceláře, nebyli jednotni v tom, jakým způsobem a zda vůbec 

                                                   

75 KAVKA, František. pozn. 73, s. 245-247 
76 KAVKA, František. Bílá hora a české dějiny. 1.vyd. Praha:SNPL 1962 ISBN 25-041-62, s. 245-247 
77 CHALINE, Olivier. Bílá hora. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum 2013. ISBN 978-80-246-2396-2, s. 
57 



40 
 

potrestají místodržící. Petráň a další historikové však zmiňují pouze skutečnost, že rebelo-

vé vtrhli do kanceláře za účelem provést defenestraci. Pavel Skála uvádí, že předtím, než 

část umírněných místodržících odešla, dali jim zástupci stavů možnost omluvy. Nepláno-

vali je hned zabít, ale spíše vzít do vazby. Petráň však zmiňuje, že již den předtím v domě 

Smiřických bylo ujednáno, kdo se ujme vedoucích úloh po zabitých místodržících. Ze Ská-

lova popisu však události vyplývají jako lehce chaotické, i přesto, že den předtím byl tento 

záměr oznámen širší veřejnosti. 

Pavel Skála se velmi ztotožňuje s českými stavy a jejich bojem za zaručení práv, 

získaných od císaře. Při popisu bitev označuje vojska českých stavů slovem „naši“, čímž 

dává najevo svou příslušnost k nim, své sympatie. Ačkoliv si je vědom, že daná politika 

směřuje proti vladaři, ve svých spisech zní optimisticky, jakoby věřil, že české stavy jsou 

v právu a mají skutečně naději na vítězství. Po defenestraci se rozpoutaly zejména spory, 

nejen mezi vídeňským dvorem a českými stavy, ale také mezi stavy zemí Koruny české. 

Zatímco historikové vyzdvihují, že mnoho z účastníků defenestrace pocházelo z řad ně-

mecké šlechty a měšťanů, Skála se ve svém díle nad národnostními rozdíly nijak nepoza-

stavuje. Spíče uvádí jako příčiny neshod majetkové a zájmové rozdíly, neboť každý ze 

zástupců stavů sledoval povstáním také své osobní cíle, nikoliv pouze ty společné. 

Skála také uvádí, že stavovské povstání ve skutečnosti začalo již před defenestrací 

setkáním v domě Smiřických, kde byl, alespoň částečně, dohodnut nejen program vyjed-

návání, které bylo defenestrací zakončeno, ale též další postup. Zároveň bylo nutno obhájit 

tento postup před zástupci stavů z okolních zemí Koruny české, neboť, jak Skála zdůrazňu-

je, defenestrace byla uskutečněna pouze stavy českými, zejména pak zástupci pražských 

stavů. I když se zejména mezi šlechtou našlo několik schopných vůdců, kteří byli schop-

nosti zajistit vlastní armádu a velitele, přesto, jak popisuje Skála, nebylo jednoduché tyto 

armády spojit dohromady najít společnou řeč. V prvním roce stavové z Moravy a Slezska 

nechtěli se připojit, neboť, jak upozorňuje Skála, domnívali se, že vnitřní boje zemí škodí.  

Historikové se zmiňují, že v rámci císařské kanceláře se našli tací, kteří by 

s císařem vyjednávali, císař je však nechal internovat. Skála spíše klade důraz na bojovnost 

císařskou a na výčet vojenských akcí, které byly po defenestraci uskutečněny. Nedává 

možnost poklidné řešení neshod, a pomocí podrobného popisu vzájemné korespondence 

mezi císařským dvorem a českými stavy zdůrazňuje, že ačkoliv ho mají zástupci stavů 
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v úctě, není jiné cesty než projevit svůj nesouhlas násilnou formou. Skála zároveň na něko-

lika místech zmiňuje finanční obtíže českých stavů, kteří, ač mají mezi sebou několik 

dobře situovaných šlechticů, nemohou se vyrovnat možnostem císařského dvora. Také 

spory v několik českých městech, které doposud zůstávaly vesměs katolické, způsobily 

další potíže ve schopnosti držet se dohodnutých rezolucí. 

Skála nepopisuje stavovské povstání jako hladké. Zejména vybraní poslové, nadaní 

schopností přesvědčovat, se rozjeli do sousedních zemí a pokoušeli se dojednat pomoc. 

Na několika místech se jim podařilo uspět a získat určitou finanční a materiální podporu, 

avšak na vítězné tažení stavovské to nestačilo. Velkou část Skálova díla, zejména ve star-

ším vydání, pak zaujímají dopisy a sdělení, které si obě strany vyměňovaly, a také popisy 

sněmů, na nichž se stavové domlouvali, jak budou dále postupovat. V novějším vydání je 

pak jasně patrno, že spory mezi stavy pokračují i v roce 1619, a to i přes několik vojen-

ských úspěchů. Smrt krále Matyáše pak pro české stavy znamená definitivní konec diplo-

macie a nutnost zvolit si nového vůdce, který by jim nejen pomohl v boji proti katolickým 

a císařským protivníkům, ale také poskytl chybějící materiální a finanční základnu.  

Mnozí z výše zmíněných historiků dávají do souvislostí vyhnání jezuitů a finanční 

povýšení stavů. Je pravdou, že také Skála se zmiňuje o jednání mezi stavy, z nichž někteří 

navrhovali zkonfiskovaný majetek prodat a následně tyto peníze použít na zbrojení, zdali 

však toto bylo dokonáno, není jisté. Dle popisu Skálova se jeví některá rozhodnutí stavů 

jako zbrklé, například rozhodnutí uvěznit některé katolické představitele v jejich domo-

vech či zabránění pražskému purkrabímu z Prahy. Následné upínání se na osobu falckého 

kurfiřta se jeví jako zoufalé volání o pomoc, neboť, jak vyplývá ze spisů Skálových, stavo-

vé již neměli ani dostatek peněz na vojsko, ani možnost mírového vyjednávání. Jeden 

z hlavních argumentů pro zvolení právě tohoto krále, totiž jeho blízké spojení s Anglií, se 

ukázalo jako hodně naivní, a Skála ve svém díle uvádí hned několik důvodů, proč měl být 

vybrán raději saský kurfiřt. V osudných okamžicích poloviny roku 1620, kdy již stavové 

vidí reálnou hrozbu velkého střetnutí, nejenže král anglický s tím nesouhlasil, ale i když se, 

dle Skálova popisu, několik tisíc mužů do Evropy skutečně vydá, do Čech jich dorazí pou-

ze hrstka. Přechod přes katolická území není lehký a cizincům také trvá, nežli si na nové 

podmínky zvyknou. Anglie je z hlediska pomoci příliš vzdálená. 
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Jak již bylo zmíněno, Skála má na konec stavovského povstání trochu jiný pohled 

než moderní historikové. Bitvu na Bílé hoře nevnímá jako konec protestantského hnutí, ale 

spíše jako zákonité vyústění vnitřních neshod a chamtivosti českých stavů. Vzhledem 

k protestům ze strany armády a poddaných, které se objevily ještě před poslední bitvu, by-

lo Skálovi jasné, že stavovská armáda se té císařské nemůže postavit. Ačkoliv se Fridrich 

snažil získat spojence, mnoho okolních panovníků si nechtělo pohněvat císaře říše římské, 

a proto se ke stavovskému povstání stavěli spíše vyhýbavě až zamítavě. Možná že pokud 

by si stavové zvolili za krále kurfiřta saského, získali by více spojenců. O tom se však již 

Skála nikterak hlouběji nezmiňuje. 
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4 Konfrontace názorů na dění v Praze 
 

4.1 Konfrontace názorů na Fridricha Falckého 

4.1.1 Stručný životopis Fridricha Falckého 

 

Fridrich V. Falcký, od roku 1610 falcký kurfiřt a proslulý český „zimní král”, se 

narodil 16. srpna roku 1596 nejspíše v Heidelbergu jako syn falckého kurfiřta Friedricha 

IV. z rodu Wittelsbachů. V roce 1610 se jako čtrnáctiletý Fridrich, po smrti otce, stává 

falckým kurfiřtem, ale samostatné vlády se ujímá až po dosažení plnoletosti. V roce 1613 

se jeho manželkou stává Alžběta Stuartovna, dcera anglického krále Jakuba I. 

Již od počátku své vlády ve Falcku je Fridrich Falcký jako vládce nejvýznamnější-

ho nekatolického státního celku na území Římsko-německé říše a jako jeden z hlavních 

zastánců kalvinismu hlavním představitelem Unie německých protestantských knížat a 

stavů (tzv. Protestantské unie). 

Do dějin zemí koruny české se Fridrich Falcký poprvé zapíše v roce 1618, kdy po 

vypuknutí stavovského povstání projeví otevřené sympatie českým stavům, jimž se snaží 

zprostředkovat materiální, finanční i vojenskou pomoc. Po smrti českého krále (a císaře) 

Matyáše je pak Fridrich Falcký zvolen poté, co byl českým generálním sněmem odmítnut 

Ferdinand II. jako český král.  

 

4.1.2 Vláda Fridricha Falckého 

 

Když se 26. a 27. srpna vyslovili stavové všech zemí Koruny české pro Fridricha 

Falckého, byli překvapeni nejen mnozí obyvatelé Prahy, ale také saský vyslanec. O tom, 

jak silnou nelibost saského kurfiřta i jeho dvorního kazatele volba kalvinisty Fridricha 

vzbudila, se mohl přesvědčit zvláště hrabě Jáchym Ondřej Šlik, který pobýval v Drážďa-

nech, když zpráva o volbě došla. Fridrich Falcký měl díky předběžnému vyjednávání 

svých diplomatů lepší zprávy. Již 29. srpna, během své návštěvy u Kristána z Anhaltu v 
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Ambergu, to písemně sdělil své manželce Alžbětě a brzy nato dorazil také posel českých 

stavů Jan Milner z Milhauzu s předběžným oznámením volby. Zpráva o volbě nového krá-

le směřovala i do vedlejších zemí české koruny.78 

Na rozdíl od Skály se ani Šimon Lomnický ani Kryštof Megander nezmiňují o pa-

sování na rytíře, ani nereferují o gratulaci rektora Jessenia. To zřejmě jejich pozornosti 

uniklo. O to podrobněji popisují vyzvánění zvonů, střelbu z mušket, ohňostroj, riskantní 

kousky mladíků, kteří s praporci vylezli až na špičku věže a bubnovali na vlašské bubny, 

spontánní projevy radosti a hold lidu mimo dóm. Z chrámu byl král veden podle starého 

zvyku nejprve k zemským deskám, kde se zdržel asi hodinu, neboť musel přísahat na zem-

ské desky a vše stvrdit podpisem. Další králova cesta vedla ke slavnostní tabuli. Přitom 

procházel jásajícím davem.79 

Do Prahy přijíždí nový král 31. října téhož roku a 4. listopadu je pak svatováclav-

skou korunou korunován. Právě s jeho korunovací byla spojena naděje českých stavů na 

zahraniční pomoc stavovskému povstání ze strany Friedrichovy blízkého evropského pro-

testantského prostředí, zejména pak ze strany Anglie, jejíž král byl Fridrichových tchánem 

a severního Nizozemska. 

Na korunovaci krále chyběl biskup slezský. Fridrich stále ještě doufal, že se biskup 

dostaví, aby složením holdu zajistil klid pro území, jež mu podléhalo. Při slavnostní hosti-

ně 27. února dokonce prohlásil, že se v sousedních zemích lživě tvrdí, že prý má v úmyslu 

zcela vyhladit katolické náboženství, což prý mu nikdy ani nepřišlo na mysl. Mnohem spí-

še prý myslí na to, jak využít všechny prostředky a cesty k tomu, aby obě náboženství spo-

lu žila pokojným způsobem a každý mohl být ponechán při svých privilegiích. 28. února 

vykonali tedy čtyři ustanovení kanovníci přísahu. K nim se připojili také opat a prior mari-

ánského kostela, zvaného "Sandkirche". Akt se konal v královských komnatách za přítom-

nosti četných úředníků. Zástupci kapituly poklekli, položili dva prsty na hruď a opakovali 

formulaci přisahy, kterou jim předříkával králův sekretář Abraham Gontzel. 
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Nutno připomenout, že král Fridrich převzal panovnictví zatížené dluhy. Musel tak 

dostát finančním závazkům, z nichž na prvním místě stálo financování stavovské armády. 

Na Moravě musel jednat s moravskými stavy o daních, což mělo sloužit jako příklad i pro 

ostatní země. Nebylo v silách zvolených direktorů, postavit svou finanční politiku na pev-

ný základ, a proto mnozí stavové přihlíželi, zda se podaří novému králi zorganizovat státní 

finance systematičtěji a hlavně se zaměřením na využití potenciálu vlastních zemí.80 Král 

Fridrich se však v dopisech své královně o těchto problémech nezmiňoval. I přesto, že mu 

byla darována tři panství od moravských stavů, nijak se s moravskými stavy nedohodl, 

neboť tato panství mu byla dána namísto posudného, tedy pravidelných příspěvků, které 

požadoval. Slezští stavové zaujmuli vůči finančním požadavkům krále příznivější postoj. 

Kromě financí slíbili poslat do Čech také silný vojenský kontingent na pomoc šeské armá-

dě. 

Nicméně, naděje českých stavů se nesplní, neboť protestantská Evropa nevyjádří 

podporu českým stavům, čímž Friedrichova autorita v roli českého krále rychle upadá. 

Nejmarkantnějšími důvody jsou, kromě nesplnění naděje, že Friedrich V. Falcký svými 

kontakty zajistí stavům úspěch v jejich povstání, zejména náboženské neshody (např. ri-

gorózní kalvinizace Svatovítského chrámu v prosinci roku 1619), germanizační tendence 

falckého dvora, přílišná neformálnost a „uvolněnost“ mravů na královském dvoře, pro čes-

ké kruhy nepřípustné. 

Pavel Skála se ve svém spisu zdánlivě bez souvislostí zmiňuje o tom, že čeští sta-

vové dali před zahájením březnového generálního sněmu (konaného v roce 1620) upravit 

královský trůn v soudní světnici, a to velmi nákladně. Tento fakt jen dokresoval naděje, 

s nimiž velká část stavovské obce vzhlížela k prvnímu generálnímu snemu za účasti nové-

ho krále. Důvěra k Fridrichovi Falckému v těchto týdnech kulminovala, ačkoliv se 

v královských osobních postojích nic nezměnilo. Drtivá většina protestantských stavů, kte-

rá se přiklonila s větším či menším zápalem k povstání, spatřovala v panovníkovi jednu 

z mála záruk dalšího příznivého vývoje zápasu s Habsburky.81  
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Určitým paradoxem byla skutečnost, že povstalci projevovali svému panovníkovi 

největší důvěru a oddanost právě v době, kdy jeho autorita v evropské konstelaci sil klesala 

a s ní i úvěr celého českého povstání. Nebylo žádným tajemstvím, že během několika mě-

síců od jeho nástupu na trůn se vyhlídky na zlepšení mezinárodních vztahů povstalců 

s okolními nehabsburskými zeměmi vytrácí.82 Za své kratičké vlády v českých zemích 

Friedrich V. Falcký neprojevuje příliš velký smysl pro politické záležitosti, nedovede si 

získat spojence, svoji daň si vybírá i jeho rigorózní lpění na kalvínském vyznání, které pre-

feruje až příliš na úkor ostatních vyznání nekatolických.  

O většině neúspěchů dosavadní politiky Fridricha Falckého se v Čechách vědělo, 

král však prozatím stavy neodpuzoval svou bezmocností, ale naopak se zdálo, že už pou-

hou svou přítomností na trůnu jim nabízí ulehčující vědomí možné záchrany. Pro většinu 

stavů, která se spíše nechávala strhávat politikou předáků nežli vlastními záměry, prameni-

la důvěra v tohoto panovníka z obav z budoucnosti i alibismu.83 Ti, kdož krále volil, však 

mnohdy zaujali vyšší posty, než zastávali v době volby. O královu příze%n se museli dělit 

s ambiciózními šlechtici, kteří mysleli více na rodinné aspirace nežli na povstání. 

 

4.1.3 Konec vlády a následky bitvy na Bílé hoře 

 

V listopadu roku 1620 pak přichází konec kratičké vlády „zimního krále“, když 

v bitvě na Bílé hoře stavovská vojska utrpí zdrcující porážku od vojsk Katolické ligy a o 

den později Friedrich V. Falcký s rodinou v nastalém chaosu opouští české země a prchá 

do polské Vratislavi a posléze do Haagu. 

Na počátku roku 1621 pak nad Friedrichem vyhlásí jeho protivník, a nový český 

král, Ferdinand II. Habsburský tzv. acht (říšskou klatbu), následně v roce 1622 vojska Ka-

tolické ligy okonfiskují take Friedrichova dědičná území Horní i Dolní Falc, přičemž falc-

ké panství a kurfiřtskou hodnost pak v roce 1623 uděluje Ferdinand II. svému spojenci, 
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bavorskému vévodovi Maxmilianovi Bavorskému. Fridrich na celé dění kapituluje, a 29. 

listopadu roku 1632 následně umírá v Mohuči na nákazu tyfem. 

Mnoho moderních historiků se shoduje v názoru, že počátek stavovského povstání 

byl veden směrem k posupnému vzniku šlechtické republiky.84 Avšak velmi brzy byl to-

muto vývoj učiněn konec stavovskou volbou nového krále. Tím povstalci obnovili v plném 

rozshahu monarchistické zřízení. Volba mladého Fridricha nenaplnila očekávání nejen 

z důvodů nedostatečných panovnických schopností zvoleného krále, ale také proto, že na 

něj přenesli čeští stavové požadavky, které si mohli sami splnit, neboť jejich znalost čes-

kého prostředí a potřeb nově vznikajícího prostředí byla mnohem hlubší.  

Konfrontace falckého dvora s českým prostředím vzbuzovala od pořátku vzájemné 

rozpaky a po celou dobu své vlády v Čechách nenašel král Fridrich způsob, jak skutečně 

porozumět svým českým poddaným. Domácí obyvatelstvo nevnímalo jeho „němectví“ 

pozitivně, dokonce lze říci, že je dráždilo ještě více než „němectví“ Habsburků. Mryvy 

cizinců se od mravů poněkud uzavřeného a provinčního prostředí českého dost lišily. Ci-

zím vlivem bylo také kalvínské vyznání, pro české země spíše neobvyklé. 

Málokdo byl rovněž ochoten přitakat plánům na připojení Českého království 

k německé protestantské Unii. Novému králi bylo zase proti mysli lpění českých stavů na 

principech dualismu. Ke sbližování Fridricha Falckého s poddanými docházelo za mimo-

řádných okolností a žádná z obou stran neměla dost času k bližšímu setkání. Naopak, 

z doložených událostí se zdá, že se právě za pobytu krále a jeho rodiny v Čechách sporné 

otázky ještě prohloubily.85 

Fridrichovým přívržencům se sice podařilo přesvědčit většinu pro jeho volbu, ale 

ne na dlouho. Poté, co začalo být stále jasnější, že přednosti tohoto krále nejsou tak velké, 

jak bylo slibováno, jeho autorita v Čechách začala klesat a s ní i autorita kalvínského kříd-

la, jež ho přivedlo na český trůn. Fridrichův útěk z Prahy po bělohorské prohře byl už jen 

příznačnou tečkou za jeho pražským působením. Přes sliby, že z Vratislavi, do které ujel, 

bude pokračovat v protihabsburském odboji, se již na nic nezmohl. Rozklad povstání se ve 
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skutečnosti zastavit nedal, a proto měl odjezd krále Fridricha ze země tak osudový vý-

znam. 

4.1.4 Názor Pavla Skály Ze Zhoře 

 

Již v prvním díle své Historie české se Pavel Skála zmiňuje o Fridrichu Falckém. 

„Falckrabě a kurfiřt při Rýnu, daleko podstatněji přimlouval se k císaři za stavy psaním 

svým z Heidelberka, v němž z prvopočátku oznamoval mu, kterak z rozličných hodnověr-

ných zpráv porozumívá tomu, že císař měl by na rozmýšlení, aby stavům svým pod obojí 

v království českém užívání svobodného náboženství, jakožli s tou v říši povolenou evan-

gelickou konfesí ve všem se srovnává, a to přiřčení své, v létě 1608 při pominulém sněmu 

jim stále a potom i do desk zemských vložené, dovoliti a stvrditi měl.“86 

V druhém díle své Historie české pak znovu upozorňuje, že pokud se Fridrich 

Falcký stane českým králem, bude to volbou, kterou císař musí uznat, neboť „království 

české není žádné království dědičné, ale na svobodném krále volení záležející.“87 Fridirch, 

již dle názoru Skálova, tuší, že právě on bude tím zvoleným, avšak snaží se být opatrný, 

nechce si proti sobě poštvat ostatní vrchnost. Proto píše z Heidelberku okolním sousedům, 

například Jiřímu Fridrichovi hraběti z Hollachu, a ujišťuje je, že ačkoliv s názory šeských 

stavů souhlasí, stále je považuje za přátele. Dokonce se přimlouvá, aby určité válečné stavy 

tento hrabě na pomoc českým stavům poslal. Těmito činy podporoval Fridrich naději čes-

kých stavů na získání silných spojenců. Dle Skálova názoru však činil Fridrich velmi opa-

trně. 

„Protože však naše otcovské napomenutí a podání milostivé nebylo od nich napros-

to přijato a ušetřeno, nýbrž čím dál více v té své neposlušnosti a nemírných předsevzetích 

postupovali a den po dni, místo co měli dle žádosti naší lid svůj rozpustiti a zbraně složiti, 
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ještě víceji se sílili, čemuž ani dosavad ještě konce nemá.“88 Císař svaluje vinu na vojenské 

akce na stavy a oponuje, že z jeho strany jsou práva stavů dodržována. 

„Když stavové království českého se zeměmi k nemu přivtělenými kurfiřtu falcké-

mu uvedli volení své ve známost netoliko psaním, ale i po schválení poselství, tedy on 

s prvopočátku nechtěl se jim vyjeviti v tom náhle a kvapně, mínili by podání takové k sobě 

přijíti, neboť rozmanité nepříležitosti, starosti a zaneprázdnění při věci té se nalézaly, ano i 

budoucně ještě větší jemu nastati by mohly.“89 Direktorové si však byli jisti, že Fridrich 

českou korunu přijme, a proto se ihned rozepsali k českým stavům, kteří je ujistili, že po 

změně způsobu korunovace jistě Fridrich přijme. Fridrich skutečně přijal, a byl slavnostně 

korunován. Skála popisuje příjezd nového krále do království české velmi radostně, Tobiáš 

Felix pronesl oslavnou řeč, a „Král vyslyšev i přijav k sobě s přívětivostí znamenitou ten 

křesťanský vinš i klíče s pečetěmi, poddaně zavázal se jim zase ústy vlastními jazykem 

německým, že je v své paměti milostivé míti bude i se všechněmi svobodami jejich chráni-

ti a zastávati chtíti ráčí; klíče pak a pečeť purkmistrovi zase vrátil.“90 

Skála ve své Historii zmiňuje obšírně, kterak král Fridrich, po korunovaci své man-

želky, promluvil ke svým novým poddaným. Z jeho řeči je zřejmé, že se panování ujímá 

zejména proto, aby mu nikdo nemohl vytknout, že se vyhýbá povinnostem bránit evangelí-

ky. Jelikož čeští stavové s radostí přijali falcký dvůr také do svého erbovního znaku, král 

se cítí povinnen „pro potěšení a ochranu toho tak velmi souženého lidu, pro zachování 

svobody a obecného dobrého, i z jiných více vnutkávajících a nás pohybujících příčin“91 

postavit se nejen Habsburkům, ale též Turkům a jiným nepřátelům. 

Krátce po svém zvolení začínají vyjednávání s Uhrami. Zatímco královi vyslanci se 

setkávají přímo se zástupci Uherského panovníka, král nejprve píše okolním panovníkům, 

kde popisuje, z jakého důvodu přijali kournu českou. Jak sám král uvádí, korunovací „ 

žádného nejmenšího zisku, pohodlí ani slávy své vlastní nikoli nevyhledával, ale toliko 

toho, aby těm ubohým a na nejvyšší potištěným zemím a lidem z dokonalé záhuby a vyko-
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řenění zpomohl a svobody jich obecné pod svou ochranu královskou přijal.“92 Napomíná 

je, aby ho přijali a uznali za českého krále, neboť nepřišel rozdmýchávat spory, ale spíše 

uklidnit situaci. Skála popisuje Fridricha Falckého jako taktického hráče, nikoliv jako bo-

jovníka za stavovské záležitosti. Nerad by se v očích okolních panovníků snížil, a proto ve 

svých dopisech volí obhajovný a smířlivý tón.  

V jiných ohledech však Skála Fridricha chválí, zejména proto, že přijetím koruny 

české si nechtěl pouze přilepšit pro sebe, ale skutečně se snažil, aby dokázal alespoň trochu 

ulehčit českým stavů jejich nelehkou pozici. Proto například Skála zdůrazňuje, že i přes 

vlastní únavu navštívil král Fridrich Moravu i Slezsko již na počátku roku 1620. Úřad mo-

ravský přivítal ho radostně a „dálo se též kázání a pánu Bohu děkování jazykem českým 

nebo moravským.“93 Ve Slezsku mu knížata Lehnický a Břehský připravili oslavnou přiví-

tací řeč, v níž se jménem obyvatel Slezska zavázali být králi nápomocni, avšak, jak Skála 

zdůrazňuje, vlastně nebylo možno slyšet, co přesně si knížata s králem povídali, neboť byl 

veliký vítr. Z této poznámky je patrno, že Skála disponoval velmi detailními zprávami o 

těchto návštěvách. 

V roce 1620 je však již patrno, že české stavy nemají dostatek financí na pokračo-

vání povstání, a proto často komunikují s králem, aby jim v tomto ohledu pomohl. Skála 

popisuje tuto komunikaci ve velice uctivém tónu, kdy stavové ujišťují panovníka ve své 

přízni a hlavně zdůrazňují, nakolik mu věří, že je nenechá padnout, že ze země neprchne a 

že se všemožně vynasnaží nalézt pro české stavovské povstání spojence. Zejména Slezské 

stavy prosí o pomoc, neboť jsou nejvíce ohroženy vpádem cizích vojsk. Ačkoliv z listu je 

patrno, že Slezané nechtějí z těchto dluhů vinit krále, přesto vysvětlují, že nemohou tuto 

odpovědnost vzít pouze na sebe. 

„Zatím když Fridrich na psaní kurfiřtů a knížat, kteří se minulý měsíc v Milhauzu 

sešli a k odstoupení koruny české císaři Ferdinandovi napomínali, netoliko k tomu přistou-

piti nechtěl, ale ani žádné odpovědi jim na též psaní ještě dosvád nedal.  Proto císař Ferdi-

nand na konci dubna dal ve Vídni publikovat rozličné mandáty. První vztahoval se na oso-

bu kurfiřta falckého Fridricha, v němž napomínal ho, aby mu království české i země při-
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vtělené dobrovolně podstoupil. V ostatních třech dával návěští a výstrahu kurfiřtům, kníža-

tům a stavům sjednoceným v říši, jako i všelijakým oficírkům vojenským, aby se dotčené-

ho kurfiřta falckého ani Čechů s jinými zeměmi ani v nejmenším neujímali.“94 

Král Fridrich na toto dotčení odpověděl ujištěním, že se pouze zasazuje o dodržo-

vání Majestátu o náboženských svobodách, že nikterak nepopouzí nesváry mezi Turky a 

českým královstvím, a že ze své pozice ustoupit nemíní. Na to se vojáci císařští rozjeli po 

království a začali je plundrovat. Nejvíce bylo zasaženo Slezsko, kam zamířili katoličtí 

Poláci. Císaři dokonce nabízel pomoc i sám turecký sultán, který po poslovi vzkázal, že 

může poslat tak 30 či 40 000 junáků.95  

„Když král Jakub vyrozuměl, jakou velikou náklonnost a vlídnost prokázali ke krvi 

jeho stavové království českého, že byli zetě jeho a krále svého vnuka ze své dobré a svo-

bodné vůle za čekance a budoucího krále českého sobě zvolili, tedy rozkázal svolat britské 

stavy a nabádal je, aby kdokoliv, kdo je upřímný poddaný, přinesl ze své dobré a nepřinu-

cené vůle to, co by pro lepší jmenovaných věcí fedruňk a podlé možnosti své učinit a jak 

mnoho peněžité pomoci tu, kde náležeti bude, odvésti mínil.“96 Ačkoliv byl od tohoto činu 

zrazován španělským vyslancem, přece byl schopen shromáždit 1,600,000 tolarů. Jak upo-

zorňuje Skála, není však dokladu o tom, zdali tato pomoc byla skutečně králi Fridirchovi 

doručena. 

„Poněvadž císař Ferdinand žádnou měrou neuznával za dostatečnou obranu a vý-

mluvu, kterouž Fridrich, český král, ve spisu svém vydati a rozhlásiti rozkázal, pročež aby 

to, čémž jest v psaní neb listu svém ohradním jak samému králi Fridrichovi, tak ovšem i 

stavům král.českého a zemí přivtělených hrozil, i v skutečnou exekuci uvedl, vzložil jest 

měsíce toho trojí komisí a exekucí válečnou, kterouž by téhož krále i země odporné ku 

poslušnosti náležité tím zázeji a podstatněji sobě přivedl, a Čechy i Rakušany zkrotiti do-

kázal.“97  

                                                   

94 TIEFTRUNK, Karel. Pavla Skály ze Zhoře Historie Česká. Díl IV. 1.vyd. Praha: Knihtiskárna I. L. Kober 
1868, s. 70 
95 TIEFTRUNK, Karel, pozn. 94, s. 126 
96 TIEFTRUNK, Karel, pozn. 94, s. 128 
97 TIEFTRUNK, Karel, pozn. 94, s. 236 
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Skála se také poměrně obšírně zabývá tím, zdali bylo možno dojít k jinému výsled-

ku stavovského povstání. Jak uvádí, „za první a hlavní problém přivozuji starodávní způ-

sob, že totiž hned od založení téhož království stavové a poddaní nedosáhli a neměli dané-

ho sobě od žádného císaře, krále a potentata práva volení svobodného. Dále zmiňuje odliš-

né vyznání krále Fridricha od vyznání českých protestantů. Důležitým prvkem je zde právě 

kalvínský duch, kterého využívá i císařská kancelář, aby vnesla chaos mezi protestantské 

stavy. Skála přímo zmiňuje, že poslové franští ve Vídni vyslali ke knížeti z Anhaltu zprá-

vu, a ten nakonec uvolil se, v domnění, že vykonává vůli královu, napomoci „papežensto, 

luterány až i jednotu bratrskou v království českém vykořeniti, což tajné rady falcké 

v Praze to za dobré uznaly, a zčatek toho že na panstvích a statcích královských byl uči-

něn.“98 Reakce českých stavů na toto jsou velmi umírněné, neboť, jak Skála zmiňuje, pře-

važuje názor, že jelikož kněžstvo se také podílelo na zvolení krále, má tento král právo 

dosazovat na grunty lidi takové víry, jaké uzná za vhodné. Tímto se však dostávali do stře-

tu se svým původním názorem, kterým bylo právo na svobodné vyznání. 

V útěku krále pak Skála vidí spíše nutnou obranu nežli zbabělý odchod. „Král pak 

vida, že již vojsko jeho prohrálo, dal se týmž generálům namluviti na to, že poslav 

ke knížeti bavorskému, strejci svému, osobu jistou, žádal skrze ni užíti od něho příměří na 

24 hodin. Ale kníže nechtěl k tomuto svoliti, pouze k tomu, aby se král v osmi hodinách 

rozmyslil a jemu zase mínění své ve známost uvedl, zdali by se všeho práva na království 

české zcela chtěl zříci. Král pak, protož nezdálo se mu bezpečno ve městě déle se zdržova-

ti, nýbrž hned ráno v pondělí vyjel na koni z Prahy spolu s královnou a jejím fraucimorem, 

též s generály, a vzali cestu svou k Nimburku, přes Slezsko až do Vratislavi.“99 

Skála vidí, dle Tieftrunka, důvody prohry na Bílé hoře zejména v následujících fak-

torech:100 

1) Že to celé neštěstí a pohroma tak veřejná na krále a na království země jeho uvalila 

se nejvíce příčinou lakomství nezřízeného některých nejpřednějších osob ze stavův 
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královských, neboť lidu svému válečnému řádně platiti zapomínali a tedy žádnou 

kázeň udržet si nemohli. 

2) Také někteří z předních velitelů jsou vinni, neboť jsouce zisku vlastního přílišně 

vyhledávající, vojska svého zbraněmi náležitými neopatřili, a mezi sebou jeden 

druhému záviděli. 

3) Že mnohý oficír zastával mnoho úřadů najednou 

4) Že se jim lidí zkušených a způsobilých k řízení věcí potřebných nedostávalo 

5) Že neměli žádné rady vojenské zřízené a hodnými osobami osazené 

6) Že si příliš bezpečně počínali 

7) Že nepřítel příliš rychle na Bílou horu přikvačil 

8) A zejména že knížata sjednocená v říši povolila knížatům a stavům katolickým při 

sjezdu Ulmském, aby lid svůj pokojně a volně provésti mohli a s armádou císař-

skou se tak sjednotili 

Nesporným důvodem neúspěchu je též skutečnost, kterou Skála připisuje nesporně 

králi Jakubovi v Británii, totiž že ač někteří britští poddaní viděli, že se schyluje k bitvě na 

Bílé hoře, a chtěli králi Fridrichovi materiálně či finančně pomoci, setkali se s nezájmem 

až nevolí krále Jakuba, tudíž tato pomoc nebyla nikdy uskutečněna. 

Uprchlý Fridrich Falcký ještě z Vratislavi zaslal dopis zástupcům českých stavů 

v Praze, kde jim vysvětluje, že stále stojí na jejich straně, a proč musel narychlo z Prahy 

ujet.  Knížata a stavové slezští mu, dle Skálova popisu, odpověděli, že nepochybují o tom, 

že se nikterak nezasazoval o zvolení českým králem, že tak nečinil za účelem vlastního 

prospěchu, ale že tak bylo učiněno zejména z Boží milosti.  

 

4.1.5 Porovnání názorů 

 

Pavel Skála vnímá krále Fridricha jako osobu, která po určitém zdráhání přijala na-

bízenou korunu, avšak která o ni původně vůbec neusilovala. Zatímco moderní historikové 

vnímají Fridrichovo zvolení jako akt do jisté míry zpátečnický, poněvadž vzniklá konfede-

race z dnešního pohledu mohla dost dobře existovat i bez nejvyššího panovníka, stavové 

17. století na tuto alternativu ani zdaleka připravení nebyli. Jak Skála podrobně popisuje, 
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jedním z hlavních práv českých stavů byla svobodná volba nového krále, nikoliv vláda 

stavů. Jak Skála naznačuje, stavové nebyli schopnosti udržet mezi sebou dlouhodobé pří-

měří, a proto by jejich vláda netrvala dlouho. 

Otázka, jestli byl Fridrich vhodně zvolený panovník, také není ústředním tématem 

Skálovým. Jeho obšírný popis králova příjezdu, korunovace a oslav však, kromě snahy 

přiblížit čtenáři velikou radost z přítomnosti krále, naznačuje také rozhazovačnost českých 

stavů v době, kdy by měli co nejvíce šetřit na vojenské účely. Zároveň si Skála uvědomuje, 

že ani kurfiřt falcký není ideálním vojevůdcem, a že jeho kontakty v Anglii stavům 

v povstaní mnoho nepomohou. Při svém popisu se však soustředí na kladnou charakteristi-

ku panovníka, které vynakládá veškeré úsilí na udržení dobrých vztahů mezi stavy jednot-

livých zemí Koruny české. 

Ze vzájemné korespondence mezi stavy a králem, stejně jako mezi králem a panov-

níky okolních zemí je však patrna Fridrichova obojakost. Snaží se se všemi udržet si dobré 

vztahy, nikoliv však ku prospěchu povstání, ale ku prospěchu osobnímu. Poté, co se již 

povstání schyluje ke konci a Fridrichovi dochází, že na jeho osobu bude vydán krutý trest, 

snaží se nalézt útočiště mimo země Koruny české. Již před povstáním se snaží před ostat-

ními panovníky ospravedlnit, že korunu českou přijel jen proto, aby zemím českým ulevil 

v utrpení, a nikoliv pro vlastní obohacení a slávu, a že v nejmenším se nemínil protivit cí-

saři. Skála tak, nejspíše nevědomky, odhaluje císaře jako spíše slabého jedince, který 

s dobrými úmysly byl však českému povstání spíše ke škodě. 

Vzhledem k osobní angažovanosti Skálově je patrno, že u mnohých popisovaných 

sněmů a událostí byl osobně přítomen či čerpal z důvěrných zdrojů. Tudíž skutečnost, že 

král za sebou zanechal mnoho bohatství, a že skutečně mu šlo o vlastní život a o život jeho 

rodiny, lze brát za vysoce pravděpodobnou. Ačkoliv moderní historikové většinou vnímají 

Fridrichůvútěk jako potvrzení zrady, Skála se zaměřuje spíše na skutečnost, že Fridrich se 

skutečně domníval, že ze zahraničí může ještě povstání pomoci. Jak však sám Skála při-

znává, toto nebylo v moci Fridrichově. Smi stavové se zapříčinili o to, že povstání stavů 

Koruny české skončilo prohrou, a první skutečný konfederační stát byl rozpuštěn dříve, 

nežli stačil prokázat svou životaschopnost. 
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4.2 Konfrontace názorů na Václava Budovce 

4.2.1 Stručný životopis 

 

Wenceslaus Budowecz z Budova se narodil v Janovičkách 28. srpna 1551 na Cá-

slavsku do rodiny, jež patřila k nižší šlechtě. Adam Budovec z Budova byl nepříliš zámož-

ným rytířem, byl také účastníkem prvního protihabsburského povstání českých stavů v 

roce 1547. Johanka z Chlumu byla dcera pána na Dobrovicevci u Boleslavi. Budovcové z 

Budova jsou starým vladyckým rodem, později panským, pocházejí zkraje loketského - z 

Budova u Buchova. Náboženská příslušnost rodiny Budovců náležela k idejím protestant-

ské Jednoty bratrské, i sám Budovec byl jejím přívržencem až do své smrti na popraviš-

ti.101 

Václav Budovec od útlého mládí prahne po poznání světa, jenž mu otvírá své mož-

nosti, ale zatím stojí na jeho prahu. Otec má pro synovy touhy po vzdělání velké pochope-

ní, sám studoval na univerzitě ve Wittenberku, kde se setkal s Martinem Lutherem. Avšak 

problém tkvěl ve špatné finanční situaci rodiny, Václav Budovec je nucen se vrátit z praž-

ského Karolina domů. Velkorysost Sraňka Bohdáneckého z Hodkova, Václavova strýce, 

dává nepříznivé situaci radostnější rozměr. Svého sedmnáctiletého synovce vzal jako své-

ho společníka na cestu do Itálie. Tímto se začíná cestovatelské období nadaného mladého 

šlechtice. Apeninský poloostrov na něj velmi zapůsobil, ale v jeho pozdějších vzpomín-

kách na toto životní období nenalézáme už ani náznak okouzlení. Sentimentalita sedmnác-

tiletého mladíka je nenávratně pryč. Obzvlášť nerad vzpomínal na papežský Řím, vadí mu 

zbytečná okázalost a přepych centra katolické církve, protiví se mu hloubka římského 

umění a jeho kultura. Z jeho vyjadřování je patrná přísná bratrská výchova, která mu vyty-

čila jasné morální hranice.102 

Pokračuje v rodinné tradici a v osmnácti letech se v roce 1569 zapisuje do tamější 

matriky univerzity ve Wittenberku. Poté se Václav uchýlil pravděpodobně do Ženevy, tam 
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se setkal s Theodorem Bezou, žákem a nástupcem Jana Kalvína, se kterým si horlivě dopi-

soval. Budovec jej nazýval svým učitelem. Od roku 1574 byl Václav na cestách po Evropě. 

Tři roky strávil ve Francii, navštívil Anglii i Skotsko. Zpáteční cesta domů vedla přes Ni-

zozemí a Dánsko do německého Rostocku, kde navázal důležité přátelství s tamějším pro-

fesorem, luterským teologem a publicistou Davidem Chytraem.  

Po letech strávených v cizině se roku 1577 vrací domů. Pro své zkušenosti a zna-

losti byl ještě tentýž rok povolán do diplomatických služeb, aby doprovodil císařova vy-

slance hraběte Jáchyma ze Sinzendorfu na cestě do Cařihradu. Družina, v níž měl Budovec 

funkci hofmistra, vezla tureckému sultánovi Muradovi III. císařské dary. Navíc měl Sin-

zendorf vystřídat Davida Ungnada - vyslance, kterému končila diplomatická služba. V 

centru mocné Osmanské říše strávil celkem sedm let, které ho poznamenaly na celý život.  

Dne 15. února 1586 se Václav Budovec žení a jeho manželkou se stává členka Jed-

noty bratrské Anna z Vartenberka. Tímto sňatkem si Budovec rozhodně nijak finančně 

nepolepšil, Anna byla sice ze vzácného rodu, ale velkým majetkem její rodina neoplývala. 

Dva roky po sňatku Anna porodila jediného syna Adama, o pár let později dceru Magdale-

nu, ta ovšem zemřela brzy po narození. V roce 1602 se finanční situace rodiny zlepšila, 

když Budovec zdědil statky po svém strýci Kryštofovi. Získávají Mnichovo Hradiště, které 

se později stává jedním z center českých bratří. Dědictvím Budovec získal slušné panství, 

brzy jej rozšířil a přikoupil sousední Zásadku, roku 1612 i Kláštersko. „Zaujal tím přední 

místo mezi šlechtou boleslavského kraje. Bylo tedy skoro samozřejmostí, že 1607 dosáhl 

povýšení do stavu panského."103 

 

4.2.2 Historický pohled 

 

Václav Budovec se velmi angažoval v tehdejším politickém dění, které vyústilo ve 

stavovské povstání. Do světa politického dění vstoupil na pořátku 17. století, když se jmé-

nem svých protestanských přátel veřejně vyslovil proti pronásledování stoupenců českých 

bratří a navrhnul uznání náboženské svobody. V dalších letech Budovec rázně hájil zájmy 

                                                   

103 KUNSKÝ, Josef. Čeští cestovatelé. 1. vyd. Praha: Orbis, 1961, s. 118. 



57 
 

své strany a stává se autoritou českobratrských. Při neshodách mezi císařem Rudolfem II. 

Habsburským a jeho bratrem Matyášem, uherským králem, zastával funkci císařského ko-

misaře.  

Roku 1601 byl pověřen vypravením tzv. Breunerova pluku k tažení do Turecka, a 

teprve tehdy začal být mezi ostatními šlechtici váženější. Ale opravdu aktivně se zapojil do 

politiky až při tzv. dlouhém sněmu (31. ledna 1609 – 28. února 1610), kde často se ujímal 

slova a ovlivňoval nekatolické stavy. Stal se jedním z tvůrců Majestátu Rudolfa II., když 

byl členem direktoria. Sice k císaři většinou nechodil na audience, ale stál v pozadí názorů 

stavů a tvorby listin určených císaři.104 Podruhé se angažoval už opravdu na stará kolena 

ve stavovském povstání roku 1618, kdy opět zasedl v tzv. direktoriu. Stál v čele povstání 

vůči císaři, podílel se na politické linii a zvolení Fridricha Falckého českým králem. Za 

účast na revoltě vůči arciknížeti byl spolu s dalšími 26 odsouzenými na Staroměstském 

náměstí roku 1621 popraven a jeho majetek zkonfiskován. Velkou část zkonfiskovaného 

majetku pak získal Albrecht z Valdštejna.  

Václav Budovec byl příkladný český bratr. Jeho zbožnost byla velmi upřímná a byl 

ochotný za víru bojovat. Díky svému vynikajícímu vzdělání měl zálibu v psaní. Sám na-

psal několik náboženských spisů a mezi nimi i jeho nejvýznamnější dílo Antialkorán, vy-

daný roku 1614 v Praze. Dílo vzniklo jako reakce na pobyt v Cařihradě. Tam velmi dobře 

poznal muslimskou kulturu, a jak napovídá název jeho díla, seznámil se s posvátnou kni-

hou muslimů, koránem. Rozebírá vždy jeho jednotlivé části a reaguje na ně svými názory. 

Kniha je zaměřena velmi útočně a upozorňuje na turecké nebezpečí, které v době vydání 

Antialkoránu nebral nikdo vážně. Země se zmítala ve vnitropolitických problémech a pří-

padná turecká expanze byla brána na lehkou váhu. Budovcovo dílo se vyznačuje výbornou 

znalostí islámu, ale i jistou mírou naivity. Představuje si, že vrchnost bude dílo předčítat 

poddaným, aby byli také informováni. Tato naivita ovšem svědčí o tom, jaký měl on sám 

vztah k vlastním poddaným a není vyloučeno, že jim Antialkorán někdy předčítal. Některé 

argumenty proti islámu jsou velmi hrubé a mají náboženství zesměšnit. Není tedy prací 

vědeckou, ale spíše ohnivou polemikou. Sepsal také několik menších prací, které byly 
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pravděpodobně pŧvodně určeny ke vzdělání syna Adama. Pár jich dokonce bylo vydáno 

tiskem. Žádný spis však už nebyl tak rozsáhlý, jako jeho největší počin.105 

 Budovec patřil k hlavním oponentům protireformační politiky v Čechách. Roku 

1609 se významně podílel na přijetí slavného Rudolfova majestátu.106 Sněm, na kterém 

měly být projednány náboženské požadavky stavů, byl svolán na 28. leden roku 1609. 

Sněmování dlouho nevedla к žádnému výsledku, císař pod vlivem královské rady stále 

trval na svém, a proto se stavové na jaře dohodli, že se shromáždí ve vojenské hotovosti. 

Císař se rozhodl ustoupit a svolal na 24. května další sněm, na němž se měla náboženská 

otázka vyřešit s konečnou platností. 5. června 1609 vydal císař rezoluci, podle které mělo 

vše zůstat při starém. Nyní už i Budovcovi došla trpělivost a rozhodl se pro defenzi. Bě-

hem audience, jejímž cílem bylo oznámit císaři chystanou stavovskou defenzi a předložit 

koncept Majestátu císaře Rudolfa stavům pod obojí království českého na svobodné pro-

vozování náboženství daný, jehož autorem nebyl nikdo jiný než Václav Budovec, však 

císař vztekle odešel. Stavové od defenze však nehodlali ustoupit, odmítli přijmout císař-

skou rezoluci a shromáždili vojsko. Unavený, skleslý a slabý císař se rozhodl ustoupit a 

přiznat stavům náboženskou svobodu. Majestát, který přinesl náboženskou svobodu všem 

třem stavů, městům i poddaným, kteří se hlásili k České konfesi z roku 1575, císař pode-

psal 9. července 1609, defenzorům jej odevzdal 21. července téhož roku. 

Dle Petráně by se Budovcovi dalo vytknout, že, vzhledem ke své pověsti a autoritě, 

nedokázal rázně zasáhnout proti jmenování Ferdinanda Štýrského za krále bez volby. 

Avšak nedokázal vzdorovat argumentům Zdenka z Lobkovic, kterému se podařilo zviklat 

Budovcovu jistotu o neoprávněnosti nástupu Ferdinanda na český trůn. O dva roky později 

se snažili odbojní stavové ve zvláštním výkladu dokázat, že toto rozhodnutí o nástupu Fer-

dinanda na český trůn nepatří. Budovec se snažil, aby do upraveného zemského zřízení byl 

vložen chybějící článek o svobodné volbě krále, na jehož formulaci usilovně pracoval.107 

Budovcovo počínání během defenestrace je záhadou. Ačkoliv se účastnil setkání, 

které proběhlo v domě u Smiřických den před defenestrací, a tudíž o celé akci prokazatelně 
                                                   

105 ČECHURA, Jaroslav. 5. 5. 1609 Zlom v nejdelším sněmu českých dějin. 1.vyd. Praha: Havran 2009 
ISBN 978-80-86515-91-5, s. 5-12 
106 REJCHRTOVÁ, Noemi. Václav Budovec z Budova. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1984, s. 13 
107 PETRÁŇ, Josef. Staroměstská exekuce. 1.vyd. Nakl. Brána: Praha 1996. ISBN 80-85946-26-2, s. 140 
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věděl, přesto do událostí nikterak nezasáhl, nevyjádřil se pro ani proti. Historikové se do-

mnívají, že s řešením celé akce spíše nesouhlasil, avšak obával se projevit tento nesouhlas 

nahlas a otevřeně.108 Po defenestraci se stal Václav Budovec zemským direktorem. Na ge-

nerálním sněmu, v červenci 1619, kdy se jednalo o novém českém králi, se zasloužil o to, 

aby byl zvolen českým králem Fridrich Falcký. Pár dní po korunovaci Fridricha Falckého 

se Václav Budovec stal prezidentem nad apelacemi, což bylo finančně výhodné místo.109  

Po porážce stavovského povstání nemohl, vzhledem ke svým aktivitám v průběhu 

povstání, počítat s beztrestností. Již v době před stavovským povstáním byl několikrát jeho 

dům terčem útoku císařských, což nakonec vyvrcholilo po porážce stavů jeho vydrancová-

ním. Budovec se tomuto aktu pomsty bránit nemohl, neboť odvážel svou manželku, syna a 

celou rodinu do bezpečí za hranice. On sám se pak do zpustošeného domu vrátil. Vydran-

covaný dům se stal na krátkou dobu jeho domácím vězením, z něhož byl po zatčení odve-

den do vězení na Pražský hrad. Nesnažil se zmírnit svou vinu nebo snad svalit ji na někoho 

jiného.110 

Na základě svých aktivit v době stavovského povstání byl odsouzen k trestu smrti a 

21. června 1621 byl na Staroměstském náměstí, spolu s dalšími, popraven. Na popravu šel 

jako druhý. 

 

4.2.3 Názor Pavla Skály ze Zhoře 

 

Zmínky o Václavu Budovcovi lze nalézt zejména ve starším vydání jeho Historie 

české od K. Tieftrunka. Skála je přesvědčený, že si ho čeští stavové povolali zejména kvůli 

jeho schopnostem literárním a řečnickým. Jakožto představitel Jednoty bratrské byl také 

nepochybně „V tom obec rytířská zavolala k sobě Václava Budovce z Budova od šraňků 

ke kamnům, a požadovali, aby se nejprve jednalo o náboženství, dříve než se svolovati 

bude, dožádavše se všickni téhož Budovce, aby od nich k nejvyšším úředníkům a soudcům 
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zemským i radám císařským o tuž věc promluvení učinil.“111 Budovec však s tímto nesou-

hlasil, a nejprve nabádal, aby stavové uvolili složit daně a berně, které od nich požadoval 

císař. Utvrzoval je v domnění, že pokud budou císaři důvěřovati, a přednesou – li „o nábo-

ženství poddaně, poníženě a pokorně“ své požadavky, císař jim jistě vyhoví. 

Skála však upozorňuje, že stavům se to nezamlouvá. Obec rytířská na něho naléha-

la, že nejdříve musí přednést císaři požadavky náboženské svobody, na což Budovec namí-

tal, že to učinit nemůže. Nakonec Skála popsal Budovcovu řeč, v níž tento řečník dovedně 

spojil požadavky od stavu rytířského s ujištěním, že splnění požadavků je zároveň zárukou 

pro finanční i materiální podporu císaře. V této řeči Budovec zmínil nejen stav rytířský, ale 

též panský a nejvyšší soudce zemské a nejvyšší rady. Císařská kancelář skrze pověřeného 

písaře odpověděla, že již císař tyto práva podobojí potvrdil minulého roku, a tudíž musí 

stavy splnit císařovu podmínku finanční podpory. Stavy však znovu vyslaly Budovce, aby 

před císařským dvorem promluvil, „poněvadž zřízení zemské nic jiného není, nežli v jednu 

knihu shromáždění a v registřík pořádný uvedení sněmovních snešení, a když jsou kom-

paktáta zrušena, a právem přestala býti; tedy i to, co v nich psáno bylo, spolu s nimi již 

pominulo, a právem býti nemůže.“112 

Budovec se snažil císaři zdůraznit, že práva stavů vyznávat podobojí nejsou dodr-

žována. Skála zdůrazňuje, že Budovec ve své řeči králi zdůrazňoval, že mnozí ze stavů své 

životy nasadili v boji proti Turkům, „svou zmužilost hrdinskou a horlivou k Bohu i k císaři 

pánu svému věrnost prokázali a krví svou to zpečetili, že nebyli odřezanci od přijatého 

v zemi náboženství, ale dobří a stáli křesťané.“113 Jak Skála uvádí, stavy rytířské se do-

mnívali, že nikdo jiný není schopen sepsat řeč, která by byla hodna přednesu v cíařské 

kanceláři, a on samotný je také schopen náležitě vše ústně vyložit. Též bylo zdůrazněno, že 

by Budovec měl císaři sdělit, že mnoho již zaručených práv není dodržováno, neboť nepře-

jící úředníci katoličtí spíše šíří o vyznavačích podobojí pomluvy a snaží se je všemožně 

pošpinit. 
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Budovec je i po tomto nepříliš úspěšném proslovu před císařem hodnocen Skálou 

nanejvýše kladně. V rámci popisu událostí počátku 17. století uvádí, že „Václav Budovec, 

muž mezi rytířstvem českým nad jiné vysoce učený, příběhův světa, jejž v mladosti věku 

svého dosti daleko s platností veliko zvandroval, dobře povědomý a horlivý čisté pravdy 

evangelické milovník i zástupce“114 nevzdával se nadějí a znovu a znovu předstupoval před 

císaře s přáními, aby jejich práva byla dodržována. Konec 16. století však dosud byl po-

znamenán tím, že mnozí biskupové vystupovali před císařem proti vyznavačům luterán-

ství, kalvinismu či jiným formám podobojí, a spolu s jezuity označovali tyto skupiny za 

sekty, jejichž zástupci, po dosazení do vyšších funkcí, nabádají císařské poddané ke blu-

dům. Budovec však vždy hájil zájmy stavů a oponoval všem těmto nařčením. 

V lednu roku 1603 měl, dle Skály, Budovec vidění. „Když Budovec jel této noci 

nedělní na sněm do Prahy, tehdy, blízko u vsi Semčic na vrchu, ukázala se mu veliká záře, 

tak že se všichni přítomní i manželka domnívali, že někde asi dvě míle daleko nějaký oheň 

jest. A když patřili na ten úkaz nebeský, udělal se nad touž září dlouhý, veliký sloup ohni-

vý, nad nímž byla jakási libá světlosť, kterýžto sloup trval beze vší proměny a pohnutí asi 

čtvrt hodiny.“115 Toto videní si Budovec vyložil tak, že jeho protivníci budou tímto svět-

lem omráčeni a přemoženi, což se vskutku na sněmu také stalo. Skála tímto popisem tedy 

podepírá svůj názor na Budovce jakožto vyvoleného zástupce nejen od stavů, ale též od 

Boha. 

V roce 1608 již Skála uvádí, že Budovec byl zástupce nikoliv pouze stavu rytířské-

ho, ale také městského a panského, což naznačuje snahu o sjednocení požadavků stavů. 

Tato snaha vyústila v plnou podporu Budovce při jasném formulování stavovských poža-

davků. Budovec stavovské zástupce upozorňoval, že již dvě opatření na podporu vyznava-

čů podobojí byla schválena, a to roku 1567 v rámci zrušení kompaktát, a roku 1575 sepsá-

ním konfesí. Obé bylo ustanoveno císařem Maxmiliánem. Protože však také uherští evan-

gelíci žádali určité potvrzení náboženských svobod, a protože dodržování výše zmíněných 

opatření nebylo účinné, byl Budovec pověřen zaznamenáním artikulí, na nichž se stavové 

usnesou. V květnu tohoto roku tedy Budovec vše sepsal, „a jakž níže se připomenou, sta-
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vům k dalšímu opravení četl, kteréž oni schválivše, ponoukali jeden druhých, aby se k nim 

podepisovali.“116 Bylo jistě i Budovcovou zásluhou, že se několik set osob z rytířského i 

panského pod artikuly podepsalo, stejně jako téměř všechna královská města, kromě Plzně 

a Budějovic. Originály pak byly svěřeny Budovcovi. 

Budovec nechal tyto artikuly svázat a předal je Rudolfu Trčkovi a Štefanu Jiřímu 

ze Šternberka, kteří se s nimi vypravili do královského paláce. Nechtěli odejít bez císařovy 

odpovědi, na kterou si měl počkat Budovec. Budovec byl také, spolu s dalšími zástupci 

stavů zvolen, aby jednal před králem Rudolfem. „Potom maje týž pán z Budova 

s některými ze stavu panského a rytířského podobojí shledání, ti oznámili mu, kterak jsou 

k nim někteří páni a rytíří papeženští přišli, žádajíce jich, aby proti těm, kteří se bratřími 

spravují, ohlášení učinili, že jich již ve svém spolku trpěti nechtějí.“117 

V boji proti Uhersku pak sloužil Budovec jako smírčí soudce. „Melichar ze Žerotí-

na a Václav Budovec, vsedavše na koně, vzali mezi sebe nejvyššího jich hraběte Turzu a 

prosili ho, aby své hejtmany a Uhry krotil, neboť ti se velice zaříkali, že tu nevinnou krev 

tak mstíti chtějí, že od muže až podítě nic živiti nechtějí a město zapálí.“118 

Obecně Skála popisuje Budovce jako řečníka a vyjednavače, který se neobává 

předstoupit před nejvyšší zemské zastupitele a opakovaně jim přednášet požadavky čes-

kých stavů. Proto Skála obšírně popisuje, co se odehrálo v roce 1609, kdy byl vydán Maty-

ášův Majestát, a proč byli později Slavata, purkrabí Karlštejnský, a Bořita z Martinic, nej-

vyšší zemský soudce, označeni za hlavní viníky nedodržování těchto práv. Budovec tvrdí, 

že „oba pánové sami svou řečí se porážejí, když praví, že světští lidé nemají o duchovních 

věcech souditi, a že víra je dar Boží, víru že žádný druhému dát nemůže, ani jiného k ní 

nutiti nemá.“119 Tím, že nepodepsali artikuly, které se staly základem schváleného Ma-

jestátu, protivili se nejen stavům, ale celému českému státu. 

V roce 1617 pak Budovec stál proti těm zástupcům stavů, kteří požadovali, aby syn 

císaře Matyáše byl zvolen českým králem. V této situaci stál na straně Lobkovice a ostat-
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ních. V roce 1619, po zvolení Fridricha Falckého králem, byl v pozici komisaře vyslán 

vyjednávat s uherskými posly. Po příjezdu krále do Čech se již Skála o této osobě téměř 

nezmiňuje. 

 

4.2.4. Porovnání názorů 

 

Václav Budovec byl důležitý zejména v počátcích stavovského povstání. Jako 

hlavní zástupce Jednoty bratrské představuje pro Skálu jakýsi vzor, dle jakého by se měli 

protestantští stavové chovat. Díky svým obratným řečnickým schopnostem je schopen do-

jednat mnohá spojenectví, a neobává se doručovat a přednášet požadavky stavů před císař-

ským dvorem. Pro Skálu nebyl pouze jedním z účastníků stavovského povstání. Byl scho-

pen být měšťanem, rytířem i šlechticem v jedné osobě, zasazoval se o skutečné poznání 

stavovských potíží i o jejich řešení. Mnohdy také působil jako smírčí osoba. 

Jakožto spolutvůrce artikul, které byly základem Rudolfova Majestátu, těšil se pří-

zni také u dvora. Tato přízeň však za císaře Ferdinanda již zdaleka nebyla patrna. Skála se 

ke konci povstání o Budovcovi nezmiňuje, snad proto, že k tomu nemá dostatek věrohod-

ných pramenů. Vzhledem k tvrdému potlačení stavovského povstán však muselo být Ská-

lovi jasné, že ani Budovec potrestání neunikne. Ze spisů Skálových je však patrno, že Vác-

lav Budovec byl oddaný zastánce víry Jednoty Bratrké, čestný a pravdomluvný, který mezi 

sebou nestrpěl pomlouvače a odběhlíky katolické. Skála líčí Budovce chvílemi až příliš 

zbožně, jako člověka, který byl od Boha zvláštně obdařený a vyvolený, a který vždy stál na 

straně evangelíků. V mnohém se v popisu této osobnosti Skála shoduje s moderními histo-

riky, ale díky osobnímu zaujetí dává Budovcovi ještě pozitivnější charakteristiku. 
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ZÁVĚR 
 

Stavovské povstání je bezesporu jednou z nejdůležitějších událostí v českých ději-

nách. V díle Pavla Skály ze Zhoře se dochoval téměř autentický záznam tehdejších událos-

tí, které nemohou být chápány pouze jako pokus protestantských stavů domoci se svých 

práv u katolického císaře. Jak sám Skála dokládá, stavovskému povstání bylo nakloněno 

také mnoho katolíků, kteří uznávali, že by se měla dodržet práva, císařem již jednou schvá-

lená, a že křesťané ostatních vyznání by též měli mít možnost se ke své víře přihlásit. 

Rozbor dochovaného díla dokládá, že události v zemích Koruny české, které jsou 

dnes souhrnně zařazovány do období stavovského povstání, se akládaly zejména 

z diplomatických vyjednávání a z disputací. Skála ukazuje, že čeští stavové zpočátku sna-

žili se domoci svých práv u císaře, avšak nástupce nechtěl uznat to, co schválil jeho před-

chůdce. Dědictví doby husitské zanechalo mezi českým lidem stopy v podobě možnosti 

vyznávat i jinou formu křesťanství nežli katolictví, které český lid nepokládal za původně 

české. Moderní historici dnes již jen obtížně pochopí, jak hluboká mohla být potřeba čes-

kých stavů o uznání jejich náboženských práv, a že jim v prvé řadě nešlo oprotivení se 

císaři, ale spíše o to, aby se nestali nástroje zlovůle císařovy. Ačkoliv Skálovo dílo se 

zejména ve starším vydání může zdát nesrozumitelné, nabízí neocenitelné informace o boji 

českých stavů za svá práva. 

V této práci se objevilo také porovnání pohledů na Fridricha Falcké a Václava Bu-

dovce z Budova. V mnoha historických pramenech jsou tyto postavy vnímány jako nedílná 

souřást dějinného vývoje, přičemž Budovec je vnímán zejména jako vůdce Jednoty Bratr-

ské, a Fridrich Falcký jako král, který si na sebe nasadil příliš obtížné břemeno a poté zba-

běle uprchl. Ve Skálově díle je však obsažen poněkud jiný pohled. Budovec je zde před-

staven jako diplomat a řečník, zatímco Fridrich Falcký jako především kurfiřt, který se, pro 

zmírnění potíží českých stavů, uvolil stát na čas českým králem. Porovnání tohoto názoru 

s pohledem moderních historiků přineslo zajímavá zjištění, která mohou sloužit jako pod-

klad k dalšímu bádání v díle Pavla Skály ze Zhoře. 
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