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rok upřesnění událost

1360 léto

1360 1360-1361

1361 26. února

1362 leden

1363 ---

1363 18. března

1363 21. května
1363 25. června Korunovace dvouletého Karlova syna Václava za českého krále. 

1363 29. září

1363 12. prosince

1364 10. února

1364 30. června

1365 květen

Karel IV. vyslal "trestní expedici" proti svému zeťovi Rudolfu IV. 
Habsburskému (ten se na základě falzifikátů dovolával zvláštních 
výsad, mj. se prohlásil za lombardského krále). 

Zahájena stavba "hladové zdi" v Praze na Petříně, jež snad měla 
zmírnit následky živelných pohrom a velkého hladomoru v Čechách. 
Karlu IV. a Anně Svídnické se narodil v Norimberku syn Václav IV. 
(dědic trůnu). 

Karel IV. mobilizoval své vojsko, aby čelil hrozícímu vpádu armád 
velké uhersko-polsko-rakouské koalice (vojenský střet byl nakonec 
zažehnán díky Karlově diplomacii, napětí na hranicích však trvalo do 
jara 1363). 

V souvislosti s katastrofální neúrodou v roce 1361 a následnými 
morovými epidemiemi došlo k přijetí několika opatření proti cechům 
(zejména v některých moravských městech); zakazovalo se například, 
aby řemeslníci vzájemnými úmluvami zdražovali výrobky. 

V Norimberku uzavřena smlouva Karla IV. s Otou Braniborským a 
Ludvíkem Římanem, podle níž by v případě, že by se sourozenci 
nedočkali mužských potomků, připadly Branibory po jejich smrti 
České koruně; Karlovu synu Václavovi byl přiřčen titul braniborského 
markraběte. 

Sňatek sedmačtyřicetiletého Karla (již čtvrtý) s vnučkou polského 
krále Kazimíra, šestnáctiletou Eliškou Pomořanskou (11. června t. r. 
se konala její korunovace). Sňatkem rozbita protilucemburská koalice 
středoevropských států a obnoven mír s Polskem. O Elišce se traduje, 
že oplývala neobvyklou sílou - získala přezdívku "lamželezo". 

Na pozvání Karla IV. a Arnošta z Pardubic přišel do Prahy řeholní 
kanovník, augustinián Konrád Waldhauser z Waldhausenu v Horních 
Rakousích; jako Němec (neznající česky) kázal v kostele u sv. Havla, 
potom v Týně (kde se stal farářem) proti rozmařilosti a mravní 
lehkovážnosti. 
Polský král Kazimír a vévoda Bolek Svídnický zprostředkovali mír 
mezi českým státem na jedné a Uhry a Rakousy na druhé straně. 

V Brně došlo ke smírčímu jednání mezi Karlem IV. a Rudolfem IV. 
Habsburským, které uzavřelo letitý vzájemný konflikt; Karel přiřkl 
Habsburkům právo na připojení Tyrol k rakouskému vévodství 
(zůstaly součástí Rakouska do současnosti, s výjimkou jihu) a uzavřel 
s ním mírovou smlouvu a dědickou dohodu: v případě vymření 
jednoho z obou rodů měl na jeho místo nastoupit rod druhý (Rudolf se 
však ze smlouvy dlouho netěšil, protože v roce 1365 náhle zemřel). 
Právě na tuto dynastickou smlouvu se Habsburkové při svém 
pozdějším usilování o český trůn odvolávali. 

V Roudnici zemřel (byl pak převezen do Kladska) první pražský 
arcibiskup Arnošt z Pardubic. Jeho nástupcem byl zvolen 12. 
července t. r. Jan Očko z Vlašimi (od roku 1351 biskup olomoucký); 
18. září 1378 jej jmenoval papež Urban VI. (v Římě) jako prvního z 
Čechů kardinálem. Nástupcem Jana Očka v Olomouci se stal biskup 
litomyšlský Jan ze Středy (pozvedl dále kult sv. Cyrila a Metoděje). 
Karel IV. po složitých kombinacích získal (zakoupil) území Dolní 
Lužice (inkorporační listinou v roce 1370 přivtělil toto území k 
českému státu). 

Císař Karel IV. se sešel v Avignonu s papežem Urbanem V. a jednal s 
ním o dvou významných otázkách: 1. o plánu na novou křížovou 
výpravu, která by osvobodila Jeruzalém z rukou Turků (Karel 
taktizoval, nakonec z výpravy sešlo); 2. o problému navrácení Svaté 
stolice z Avignonu do Říma (Karlova snaha o ukončení "avignonského 
zajetí" a vymanění papežů z trvalého vlivu francouzských králů). 
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1365 4. nebo 18. června

1366 jaro

1366 30. července

1368 začátek dubna

1368 říjen

1369 červenec

1370 jaro

1370 29. září

1370 kolem 1370

1371 26. března

1371 červen, červenec

1371 16. října

1372 25. dubna

1373 2. října

1374 kolem 

1374 kolem

Karel IV. korunován v Arles od místního biskupa králem arelatským 
(Království burgundské). 
Zásnuby českého prince, pětiletého Václava, s třináctiletou neteří 
bezdětného uherského krále Alžbětou. 

Císař Karel IV. založil univerzitní kolej (stala se nejvýznamnějším 
ústavem Karlovy univerzity) a věnoval jí knihovnu s téměř dvěma tisíci 
svazky. 
Z Prahy vyjel Karel IV. s královnou Eliškou a velkým zbrojním 
průvodem do Říma ke korunovaci jeho čtvrté choti. 

Vstup Karla IV. do Říma a setkání s papežem Urbanem V. ; ve 
svatopetrském chrámu došlo (1. listopadu) k císařské korunovaci 
Elišky Pomořanské. V Římě se Karel zdržel do léta 1369 (při dobré 
shodě s papežem). 

Karel IV. řešil otázku dědictví po jeho zemřelé třetí ženě Anně 
Svídnické (dosud spravoval Annin strýc, vévoda Bolek II. ); po jeho 
smrti bylo nutné řešit vysoké dluhy na těchto lénech. Karel si dal 
zemským sněmem povolit mimořádnou berni a vykoupil (kromě 
dalších lén) javorské a svídnické knížectví pro syna Václava (od té 
doby také vévodu svídnického a javorského); příslušné odstupné 
získala i dcera Eliška. Tak se dostalo poslední slezské knížectví 
bezprostředně pod českou vládu. 

Počátek expanze českého krále do Branibor (s cílem vysunout 
lucemburské državy až k Severnímu moři); české vojsko vtrhlo do 
braniborského sousedství (do Lužice) a odtud ohrožovalo Otu 
Braniborského, dokud nepotvrdil platnost dřívějších dohod (z 18. 
března 1363). 

Karel IV. realizoval rodové spojení s bavorskými Wittelsbachy: oženil 
v Norimberku devítiletého syna Václava s dcerou vévody Albrechta, 
se čtrnáctiletou Johannou Bavorskou. Svatba byla doprovázena 
smlouvami o spojenectví. 
Narodil se Jan Hus (asi v jihočeském Husinci u Prachatic); snad v 
roce 1371 nebo 1373. 

Jan Jindřich vydal poslední testament, podle něhož starší syn Jošt 
měl získat titul "dominus, marchio et princeps" země Moravy, další 
dva synové Jan Soběslav a Prokop (vedle majetku) si podrželi 
markraběcí titul, ale museli složit slib lenní poslušnosti Joštovi. 
Vojenský vpád Karla IV. do Branibor přinesl českému vojsku jen 
částečný úspěch. 

Karel IV. uzavřel v Pirně příměří s králem Ludvíkem I. Uherským (a po 
smrti krále Kazimíra roku 1370 i králem polským), markrabětem Otou 
Braniborským a knížaty bavorskými i arcibiskupem salcburským. 

Se souhlasem Karla IV. byla založena v Praze samostatná právnická 
"univerzita" s vlastní jurisdikcí (odtržením od Karlovy univerzity); 
zanikla na počátku husitských válek. Jan Milíč z Kroměříže založil svůj 
"Jeruzalém" - ústav pro pražské nevěstky (šlo o zhruba 27 domků, 
kde bylo shromážděno na 200 těchto "kněžek lásky"). Milíč se snažil, 
aby "působením kázání jeho na pokání se daly". 

Od Oty Braniborského získal Karel IV. Braniborsko, roku 1375 vydal 
pro ně Landbuch a přenesl rezidenci do Tangermünde. V 
lucemburské moci zůstalo do roku 1415, kdy je Zikmund postoupil 
Hohenzollernům (prodal za 400 tisíc zlatých). 

Přibík Pulkava z Radenína napsal latinsky Českou kroniku za podpory 
a přímé spolupráce samotného Karla IV. ; kronika líčí dějiny od stavby 
babylonské věže až po smrt královny Elišky Přemyslovny, Karlovy 
matky (záhy byla přeložena i do češtiny). 

Uzavřeny smlouvy se Švédskem, Habsburky a Wittelsbachy. Karel IV. 
začal vyvíjet diplomatický tlak (sliby, podplácení, přemlouvání) na 
říšská knížata, aby přijala jeho syna Václava za římskoněmeckého 
krále. 
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1375 12. listopadu

1376 10. června

1377 ---

1377 19. října
1377 konec roku Karel (třebaže postižen nemocí) nastoupil cestu do Francie. 

1378 leden

1378 31. ledna

1378 2. listopadu

1378 29. listopadu

1378 30. listopadu

1379 leden, únor

Zemřel moravský markrabě Jan Jindřich (mladší bratr Karla IV. ); 
zanechal po sobě dobré dědictví, hospodářsky konsolidovanou 
Moravu, v níž vládl pořádek a klid. Když po něm nastoupili jeho 
synové Jošt a Prokop, rozpoutaly se mezi nimi spory a hádky, jež 
přerostly v otevřené ozbrojené střety. 

Po složitých jednáních byl ještě ne patnáctiletý syn Karla IV. Václav 
společně s manželkou Johannou Bavorskou zvolen a korunován ve 
Frankfurtu nad Mohanem římskoněmeckým králem (volbu prosadil 
Karel IV. , aby tak zajistil svému rodu vládu nad Říší). 

Po smrti opavského vévody Mikuláše II. došlo k rozdělení Opavska 
mezi tři jeho syny; vyvinulo se krnovské vévodství (s Bruntálem), 
Hlubčicko a vlastní Opavsko. Po dvaceti letech se opět objevili v 
jižních Čechách (na Kozím Hrádku) valdenští. 

Sestavena definitivní verze poslední vůle Karla IV. (předcházela 
varianta z 21. prosince 1376), v níž země Koruny české byly 
rozděleny: Václav měl vládnout v Čechách, Slezsku, Budyšínsku a 
Dolní Lužici a současně byl i lenním pánem Moravy, Opavska a lén v 
Říši; Zikmund měl dostat většinu Braniborska spolu s kurfiřtským 
hlasem; Jan Zhořelecko a zbytek Braniborska a nejmladší syn 
Jindřich (roku 1378 však zemřel) Lucembursko - to pak připadlo 
Václavovi. 

Císař Karel IV. navštívil v Paříži francouzského krále Karla V. z Valois 
a jednal s ním o možném budoucím rozdělení Evropy; podle uzavřené 
dohody se měla země Ludvíka I. z Anjou, krále polského a uherského, 
rozdělit mezi českého a francouzského panovníka: k Českému 
království mělo být připojeno Polsko a k Francii Uhersko. 

Při návratu z Francie se Karel IV. zastavil v Lucembursku a uzavřel 
dohodu s nevlastním bratrem Václavem Lucemburským (ten neměl po 
šestadvacetiletém manželství s Johannou Brabantskou mužské 
potomky) o nástupnictví českých králů v Lucembursku. 

Vydán nový mincovní řád, který mj. stanovil, že z jedné hřivny se má 
razit 70 grošů (každý groš po 12 haléřích); od roku 1300 totiž došlo k 
výraznému poklesu hodnoty české hřivny (k roku 1370 to činilo až 90 
grošů oproti původním 60-64 grošům). 

Kolem sedmé hodiny večer zemřel ve věku šedesáti dvou a půl roku 
na Pražském hradě český král a římskoněmecký císař Karel IV. , který 
sehrál v našich dějinách nesporně významnou a pozitivní roli. Byl 
státníkem mimořádného vzdělání, celoevropského rozhledu a 
rafinované diplomatické obratnosti, který udivoval organizačními 
schopnostmi. Povznesl český stát na vrchol jeho života politického, 
sociálního i kulturního. Již nad rakví jej označil kazatel a přední český 
učenec světového jména M. Vojtěch Raňkův z Ježova (ve shodě se 
středověkými zvyklostmi) za Otce vlasti (Pater patriae). 

Samostatné vlády v českém státě a v Říši se ujal sedmnáctiletý 
VÁCLAV IV. [1378-1419], osobnost značně rozporuplná, mnohdy až 
chaotická, bez jasné koncepce vlády v době krajně nevhodné 
mezinárodní i vnitropolitické situace. Arcibiskup pražský Jan Očko z 
Vlašimi (18. září t. r. jmenován papežem Urbanem VI. kardinálem) se 
zřekl svého úřadu. 

Jednání říšského sněmu ve Frankfurtu nad Mohanem, který se 
zabýval otázkou schizmatu (dvojpapežství, od roku 1378); Václav IV. 
(až po naléhavých výzvách) se postavil za prohlášení kurfiřtů, jež 
podporovalo papeže Urbana VI. (1378-1389) proti avignonskému 
papeži Klimentovi VII. (1378-1394). Novým pražským arcibiskupem se 
stal Jan z Jenštejna (synovec Jana Očka); do roku 1384 byl také 
kancléřem Václava IV. 
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1380 léto

1380 21. července
1380 1380-1400 Postavena Staroměstská mostecká věž, dílo Petra Parléře. 

1382 19. ledna

1382 léto

1383 červenec

1383 28. srpna

1383 7. prosince

1383 během roku

1384 ---

1384 květen

1384 červen

1385 říjen

1387 31. března

1388 ---

1389 18. dubna

Moravský markrabě Jošt uzavřel dohodu s olomouckým biskupem 
Janem ze Středy, podle níž potvrdil práva moravské církve (včetně 
manského práva biskupství). České země byly zasaženy novou 
morovou epidemií, která způsobila prudký úbytek obyvatelstva (o 10-
15 %); její důsledky se projevily mj. v rozsáhlé kriminální činnosti 
skupin lapků (zejména na česko-moravsko-rakouském pomezí a 
Českomoravské vysočině). 
V Paříži uzavřena smlouva mezi Václavem IV. a francouzským králem 
Karlem V. o vzájemné výpomoci a ochraně. 

Sestra krále Václava IV. Anna se provdala za anglického krále 
Richarda II. ; rozšířily se styky mezi Anglií a Českým královstvím 
(první seznámení s učením J. Viklefa - Wyclifa). Žila v Londýně do 
roku 1394. 

Žádost papeže Urbana VI. králi Václavu IV. o vojenskou pomoc proti 
vojsku Ludvíka z Anjou. Současně vyzval Václava, aby se dostavil do 
Říma a z jeho rukou přijal korunu římskoněmeckého císaře. 

Do Prahy se dostavilo francouzské královské poselstvo, jež se snažilo 
přesvědčit dvůr Václava IV. o zákonnosti volby avignonského papeže 
Klimenta VII. a o neplatnosti volby Urbana VI. ; podařilo se mu 
dosáhnout toho, že se Václav IV. zřekl chystané korunovační jízdy do 
Říma a pověřil moravského markraběte Jošta vykonáváním úřadu 
říšského generálního vikáře v Itálii (Jošt stál na straně Klimenta VII. ). 

Král Václav IV. věnoval Karlově koleji pražské univerzi-ty měšťanský 
Rotlevův dům Karolinum; to se stalo hlavním střediskem vědeckého i 
společenského univerzitního života. 

Zemřel nejmladší bratr Karla IV. , vévoda lucemburský Václav 
(narozen 25. února 1337), po němž se Lucembursko dostalo do 
držení Václava IV. ; ten je roku 1388 zastavil markraběti moravskému 
Joštovi (v témže roce získal rovněž od Zikmunda Braniborsko za 50 
tisíc kop pražských grošů - do roku 1411). 
Všechna města Horního (od roku 1392) i Dolního Slezska se spojila 
do landfrýdu. 

Pražský arcibiskup Jan z Jenštejna se dostal do konfliktu s králem 
Václavem; královští ozbrojenci bojovali dokonce proti arcibiskupovu 
vojsku, vzájemně si plenili statky a vypalovali města i vesnice. 
Příčinou byla změna Václavovy podpory v období schizmatu: nejistý 
Václav IV. spolu se sblížením s francouzským králem Karlem VI. 
(synem Karla V. ) začal podporovat papeže Klimenta VII. 

Jan z Jenštejna se dostal do sporu s moravskými Lucemburky 
(markrabětem Prokopem a jeho bratrem, litomyšlským biskupem 
Janem Soběslavem); spor byl zakončen církevní klatbou na Jana 
Soběslava. 

Popuzený král Václav IV. využil malicherného sporu o jez na Labi a 
zbavil arcibiskupa Jana z Jenštejna kancléřského úřadu, když ho 
předtím držel v zajetí na Karlštejně. 

Sňatek Zikmunda Lucemburského s dcerou uherského krále Ludvíka 
(1382 zemřel); předcházel vpád Zikmundových vojsk s pomocí 
moravských markrabat Jošta a Prokopa do Uher. Zikmund byl uznán 
za uherského krále a za pomoc zastavil dočasně Joštovi a Prokopovi 
Pováží, Prešpurk (Bratislavu) a Nitru. 
Korunovace Zikmunda za uherského krále jako manžela dcery krále 
Ludvíka Marie; Zikmund musel o svou korunu bojovat. 
Václav IV. udělil zástavou (za dluh 64 tisíc dukátů) markraběti Moravy 
Joštovi vévodství lucemburské a fojtství v Alsasku. 

Velký židovský pogrom v Praze na Starém Městě, jemuž padla za 
oběť značná část Židů v pražském ghettu. Moravský markrabě Jošt 
uzavřel v Enži spolek s vévodou rakouským Albrechtem III. , který mu 
slíbil pomoc při jeho aktivitách v dosažení římskoněmecké koruny 
(proti Václavu IV. ). 
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1389 podzim

1389 říjen

1391 ---

1391 24. května

1392 červen

1393 20. března

1393 14. června

1393 konec roku

1394 leden

1394 5. května

1394 8. května

Václav IV. se po smrti královny Johanny (prosinec 1386) oženil s 
princeznou Žofií, dcerou bavorského vévody Jana a neteří zesnulé 
královny (korunovace Žofie se konala až roku 1400). Žofie proslula 
jako obdivovatelka Jana Husa. 

Matěj z Janova spolu s knězem Jakubem z Kaplic a knězem 
Ondřejem byl přinucen veřejně odvolat své kritické názory na uctívání 
svatých, jejich ostatků a obrazů a na časté svaté přijímání. 

Do sporů mezi městským patriciátem a cechy v Budyšíně zasáhl král 
Václav IV. nařízením, podle něhož městská rada se měla skládat ze 
stejného počtu patriciů a příslušníků cechů (po šesti). Starosta se měl 
střídat z obou skupin. 

Založení Betlémské kaple staroměstským měšťanem Křížem a 
dvořanem krále Václava IV. Hanušem z Mülheimu; byla určena pro 
kázání v českém jazyce, vešlo se do ní až 3 tisíce osob. Dostavěna 
byla roku 1394, od roku 1402 zde působil Jan Hus (do roku 1412, kdy 
pod hrozbou interdiktu opustil Prahu). Poté zde kázal například 
Jakoubek ze Stříbra (1415-1419), Tomáš Müntzer (1521). Postupně 
přešla do vlastnictví jednoty bratrské, jezuitů a Karlovy univerzity, roku 
1786 byla zbořena, k znovuobnovení došlo roku 1954. 

Položení základního kamene hlavní lodi svatovítské katedrály v 
Praze. Český náboženský reformátor Matěj z Janova shrnul své 
latinsky psané spisy pod názvem Pravidla Starého a Nového zákona. 

Na mučidlech skonal generální vikář (náměstek) pražského 
arcibiskupa Jana z Jenštejna dr. Johánek (Jan) z Pomuku a večer o 
deváté hodině byl shozen z Karlova mostu do Vltavy. Události 
předcházel hluboký konflikt mezi arcibiskupem a králem, který 
vyvrcholil Václavovým plánem založit po smrti kladrubského opata 
nové biskupství v západních Čechách, a tím oslabit pražskou diecézi. 
Záměr krále a jeho oblíbenců zmařil Jan z Pomuku tím, že 10. března 
1393 potvrdil volbu nového kladrubského opata. Václav se mstil na 
arcibiskupových lidech; jediný Jan z Pomuku odmítl při mučení na 
staroměstské rychtě se podvolit. Tímto příběhem byl položen základ k 
legendě pozdějšího mučedníka a světce Jana Nepomuckého 
(svatořečen roku 1729); katolické baroko jej proměnilo ve zpovědníka 
královny Žofie, který údajně zahynul proto, že ani při mučení nechtěl 
prozradit zpovědní tajemství královnino. 

Václav IV. udělil českým Židům privilegium, aby se sporné finanční 
záležitosti mezi nimi a jejich dlužníky rozhodovaly před královským 
soudem. 

Vážné onemocnění krále Václava IV. Ve Znojmě byl uzavřen tajný 
spolek mezi Joštem, Zikmundem, rakouským vévodou Albrechtem III. 
a markrabětem míšeňským Vilémem proti králi Václavovi. Papež 
Bonifác IX. povolil pro Čechy tzv. milostivé léto, což znamenalo, že od 
března do září měl každý věřící možnost dosáhnout úplného 
odpuštění hříchů, pokud vyhověl určitým podmínkám. 

Král Václav IV. pozval k sobě do Prahy bratra Zikmunda, aby se s ním 
poradil o obnovení jednoty církevní a o uzavření spolku s 
francouzským králem; Zikmund v té době stál již zcela na straně 
odbojné šlechty proti králi. 

Moravský markrabě Jošt uzavřel v Praze s příslušníky vysoké české 
šlechty jednotu proti Václavu IV. (zazlívali mu jeho nerozhodnost a 
úzké spojení s nižší šlechtou). Šlechtickou opozici představovala 
jihočeská panská skupina (v čele s Rožmberky) a opozice v severních 
Čechách (Jindřich Berka z Hohenštejna, Ota z Bergova). 

Zajetí krále Václava v Králově Dvoře u Berouna panskou jednotou v 
čele s markrabětem (jeho bratrancem) Joštem; Václav byl převezen 
do Prahy a umístěn v Bílé věži. 
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Narychlo svolaný zemský sněm v Praze ustavil Jošta "zemským 
správcem". 

Na pomoc Václavovi přitáhl do Čech nejmladší králův bratr, 
pětadvacetiletý Jan Zhořelecký, zmocnil se Kutné Hory a také Prahy; 
odbojníci tajně opustili Hrad a s Václavem jako rukojmím uprchli do 
jižních Čech a odtud do Horních Rakous. Jan Zhořelecký se přesunul 
k Českým Budějovicím a odtud pustošil državy Rožmberků. Nakonec 
došlo k vyjednávání. V době války pověřen správou Moravy markrabě 
Prokop. 

Václav IV. byl propuštěn na svobodu za tvrdých podmínek, které 
vyjednal Jan Zhořelecký (vydání mnoha jeho hradů do zástavy); král 
odmítl závazek splnit a nakonec se zachoval nevděčně k svému 
zachránci: zbavil Jana veškerých pravomocí a odehnal ho od 
královského dvora (Jan se odebral na své panství do Lužice, kde 2. 
března 1396 zemřel). 

Jednání krále Václava IV. se zástupci panské jednoty a s 
markrabětem Joštem na Karlštejně; král je nechal uvěznit, ale po 
krátké době je propustil. 

Dlouholetý spor mezi bratry, moravskými markrabaty Joštem a 
Prokopem, se prohloubil v otevřený boj. V létě 1395 oblehl Prokop 
Uherské Hradiště, stoupenci obou stran se vzájemně přepadali, plenili 
a pálili statky svého protivníka; teprve počátkem roku 1396 bylo 
uzavřeno příměří. 

Za předsednictví krále Zikmunda a markraběte Jošta byl vyhlášen 
verdikt ve sporu panské jednoty s králem Václavem IV. ; ve všech 
sporných otázkách musel král ustoupit, čímž byla značně okleštěna 
jeho dosavadní moc. Nejvyšší zemské úřady se dostaly plně do rukou 
příslušníků odbojné šlechty, králi byla nadřazena královská rada, bez 
níž neměl právo o ničem rozhodovat. Václav IV. se stal ve vlastní 
zemi pouhou figurkou v rukou vysoké šlechty. 

Jan z Jenštejna vysvětil svého synovce Olbrama ze Škvorce 
pražským arcibiskupem a sám abdikoval na tento úřad (17. června 
1400 zemřel v Římě). 

U Nikopole ve valašském knížectví (v dnešním Bulharsku) byla rozbita 
Turky křížová výprava, kterou zorganizoval uherský král Zikmund 
(sám v poslední chvíli unikl zajetí útěkem na benátské lodi). 

Markrabě Jošt se odebral do Rakous a zde ujednal svazek s vévody 
rakouskými Albrechtem IV. a Vilémem proti Václavovi IV. Václav 
ustoupil Joštovu tlaku a doživotně mu udělil Dolní a Horní Lužici 
(uprázdněné smrtí vévody Jana) a později mu rovněž udělil v léno 
Braniborsko (dosud je držel jen zástavou). 

Na zasedání královské rady na Karlštejně byli zákeřně zavražděni 
čtyři přední členové Václavovy administrativy a královi milci. Jejich 
vrahové (údajně spojenci moravského markraběte Jošta) tento svůj 
hanebný čin vysvětlili králi jako nutnost, aby zabránili jejich údajně 
připravovanému atentátu na samotného Václava. Král Václav IV. poté 
jako odpověď na tento čin vypověděl Jošta z Prahy a odňal mu i vládu 
nad obojí Lužicí. 

Porýnští kurfiřti předložili v Říši Václavu IV. soupis požadavků a 
stížností; týkaly se jeho nedůslednosti v řešení říšských problémů, 
církevní politiky (zejména v otázce papežského schizmatu), ale i jeho 
postoje proti bratrovi Zikmundovi. 

Setkání Václava IV. s francouzským králem Karlem VI. Šíleným a jeho 
poručníkem Ludvíkem Orleánským (Karel byl psychicky nemocný) v 
Remeši, na němž se jednalo o odstranění schizmatu; schůzka 
nepřinesla valný výsledek (na závěr došlo k uzavření vzájemné 
"spojenecké smlouvy"). Vláda v království svěřena markraběti 
Prokopovi (do srpna 1398). 
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Protilucemburské nálady a nespokojenost s dosavadní vládou 
Václava IV. v Říši vyvrcholily sesazením českého krále z říšského 
trůnu; na sněmu v Rhens byl neúplným sborem kurfiřtů (čtyřmi 
porýnskými kurfiřty) o den později nahrazen Ruprechtem Falckým. 
Ten začal takřka bez odporu obsazovat české korunní statky v Horní 
Falci. 

Nejvyšší český zemský sudí Ondřej z Dubé sepsal Zemská práva 
česká; představovala moderní právní knihu, jež podporovala krále v 
jeho boji s panstvem. 
Vojska míšeňského markraběte Viléma (příbuzného Lucemburků) 
vpadla na Mostecko, které značně zpustošila. 

Obležení Prahy míšeňským vojskem, které podpořil moravský 
markrabě Jošt (a také za podpory nového římskoněmeckého krále 
Ruprechta Falckého). Jošt utvořil branný spolek s panskou jednotou v 
Čechách a s míšeňskými markrabaty. 

Král Václav IV. se sice ubránil, ale přistoupil k dalšímu kapitulačnímu 
kroku: odevzdal vládu v Čechách tzv. radě čtyř (předním členům 
panské jednoty - arcibiskupu Olbramovi, Jindřichu z Rožmberka, Otovi 
z Bergova a Janu Krušinovi z Lichtenberka). 

Schůzka Václava IV. a Zikmunda v Hradci Králové, na níž Václav 
písemně přenechal vládu v Českém království Zikmundovi pod 
podmínkou, že sám zůstane do konce života formálně panovníkem 
jak v českém státě, tak i v Říši. Zikmund nabídl Václavovi pomoc v 
jeho úsilí o dosažení císařské koruny a okamžitě začal "panovat" v 
zemi (drancoval královské statky, dosazoval své lidi na hrady apod. ). 
Markrabě Prokop se měl vzdát svého majetku na Moravě a obdržet za 
to knížectví svídnické a javorské a podržet si hrabství kladské. 

Zikmund vydal rozkaz staroměstskému purkmistrovi, aby zatkl 
Václava IV. a přivedl ho na Hrad; později byl Václav odvlečen do 
Vídně k Habsburkům. Vlády se ujala panská opozice v čele s Otou z 
Bergova a Jindřichem z Rožmberka. 

Společnou akcí Jošta a Zikmunda byl zajat markrabě Prokop, když byl 
vylákán z hradu Bezdězu; vězněn ve Vídni a Bratislavě. 
Zikmund oblehl Kutnou Horu a vynutil si zaplacení vysokého 
výpalného; poté několik měsíců drancoval zemi. 

Na Karlově univerzitě byly odsouzeny Viklefovy věroučné články (45 
článků); šlo o první výrazný veřejný projev náboženských a sociálních 
rozporů a jasný útok německé většiny proti české reformní univerzitní 
straně. 

Král Václav IV. (dosud vězněný ve Vídni) vyvázl ze zajetí, navrátil se 
do Čech a sesadil Zikmundem dosazenou vládu. V Kutné Hoře bylo 
pak uzavřeno přátelství mezi králem Václavem a oběma moravskými 
markrabaty; Jošt byl jmenován hejtmanem Českého království 
(definitivně se odklonil od Zikmunda). 

Zikmund spolu s Albrechtem IV. Rakouským oblehli Znojmo, ale po 
dvou měsících jejich vojska odtáhla, protože v nich vypukla úplavice, 
kterou onemocněli i Zikmund a Albrecht (ten dokonce zemřel). 

Ozbrojené povstání řemeslníků v Budyšíně; obsadili radnici a drželi 
město. Byla zvolena nová městská rada. Vzpouru potlačil král Václav 
IV. , odsoudil k smrti všechny členy rady a řadu měšťanů. Obnovil 
patricijskou městskou radu, zrušil práva cechů, která jim udělil roku 
1391. 

Na útrapy svého věznění zemřel v kartuziánském klášteře v Králově 
Poli u Brna moravský markrabě Prokop. Na základě smlouvy s 
Václavem IV. z 21. prosince 1405 se stal jediným pánem Moravy Jošt. 
Markrabě Jošt a Leopold IV. Habsburský, vévoda Rakous, uzavřeli 
smlouvu o vzájemné pomoci proti lapkům. 
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Došlo k výrazné devalvaci pražského groše (snížil se jeho kurs vůči 
dukátu). 
Konflikt českých mistrů s pražským arcibiskupem Zbyňkem Zajícem z 
Hazmburka vyvrcholil zákazem kněžských úkonů mistry. 

Mistr Stanislav ze Znojma (z pražské univerzity) byl obviněn římskou 
kurií (na základě udání svého německého kolegy Jana ze Štěkna), že 
je hlavou sektářské skupiny, jež hlásá Viklefovy "bludy". Tehdy se 
Stanislav zalekl a své názory odvolal. 

Na pokyn z Říma měl "český univerzitní národ" odsoudit Viklefovy 
články; vydané prohlášení sice zavrhlo "vyňaté věty", ale současně 
připustilo, že nemusí být vždy chápány jako heretické (kacířské). 
Pražští faráři obvinili Jana Husa u pražského arcibiskupa Zbyňka 
Zajíce ze tří bludů. 

Václav IV. vydal v Kutné Hoře (podepsán ve Vlašském dvoře) 
mandát, známý jako Dekret kutnohorský, jímž se z moci českého 
krále zásadně změnily poměry na pražské univerzitě (velký podíl na 
jeho vydání měl Jan Hus, Jeroným Pražský a Jan z Jesenice). 
Zatímco dosud každý ze čtyř národů měl jeden hlas, nyní získal český 
národ tři hlasy a ostatní národy (polský, saský a bavorský) dohromady 
jeden hlas. Vydání dekretu souviselo s tím, že Václav potřeboval 
podporu české části univerzity pro svůj postoj k řešení papežského 
schizmatu (měl se projednávat na koncilu v Pise v březnu 1409); 
koncil měl volbou nového papeže odstranit schizma (dvojpapežství) a 
současně podpořit Václava při jeho snaze po znovuzískání 
římskoněmeckého trůnu. Jako výraz nesouhlasu opustila v květnu 
1409 značná část cizích mistrů Prahu a odešla na jiné univerzity, 
především na nově založenou univerzitu v Lipsku. Důležité bylo i 
rozhodnutí, že každý nový rektor (podobně jako student přijímající 
gradus) musí složit slib věrnosti králi a království; první takový slib 
složil M. Jan Hus jako rektor (stal se jím na podzim 1409). 

Na koncilu v Pise (zahájen 25. března) byl Václav IV. uznán za 
římskoněmeckého krále (odmítnut Ruprecht Falcký); český panovník 
však nedokázal (jako obvykle) tento diplomatický úspěch zužitkovat. 

Nový papež Alexandr V. (zvolený koncilem v Pise) vydal (na žádost 
pražského arcibiskupa) bulu - zákaz kázání v soukromých kaplích v 
Čechách (tedy mimo farní, klášterní a biskupské kostely); opatření 
bylo namířené zejména proti kazatelské činnosti M. Jana Husa v 
Betlémské kapli. Ten však neuposlechl a kázal zde dále. 

Pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hazmburka vydal příkaz 
shromáždit Viklefovy spisy a knihy "na něm závislé". O měsíc později 
(16. července) nechal tyto zabavené knihy na dvoře svého 
malostranského paláce veřejně spálit. 

M. Jan Hus přečetl v Betlémské kapli apelaci, kterou zaslal římské 
kurii (připojili se k ní další členové univerzity) odmítající ničení 
Viklefových knih a zákaz kázání v soukromých kaplích. 

U Tannenberka čili u Grunwaldu došlo k rozhodné bitvě mezi 
armádou řádu německých rytířů a polsko-litevským vojskem. Jeden z 
padesáti praporů spojenecké armády se skládal z českých a 
moravských žoldnéřů najatých Janem Sokolem z Lamberka; byl mezi 
nimi i Jan Žižka z Trocnova. 

Arcibiskup pražský vyhlásil na Jana Husa klatbu (arcibiskupskou), k 
níž se v srpnu 1410 připojil i papež Jan XXIII. , který jej současně 
předvolal ve lhůtě dvou měsíců před kuriální soud. Hus se však do 
Říma nedostavil. 

Po smrti Ruprechta Falckého (18. května 1410) zvolila část kurfiřtů 
římskoněmeckým králem Zikmunda Lucemburského (byl již králem 
uherským). 
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Většinou kurfiřtů (o hlas více než Zikmund) byl zvolen ve Frankfurtu 
nad Mohanem římskoněmeckým králem moravský markrabě Jošt jako 
Zikmundův protikandidát. Rozhodující hlas získal od Václava IV. za 
slib, že ho bude uznávat za "staršího krále římskoněmeckého a 
budoucího císaře". V letech 1410-1411 užívali tak titulu 
římskoněmeckého krále tři Lucemburkové: Václav IV. (uznaný 
koncilem v Pise), Zikmund a Jošt. 

Na brněnském Špilberku zemřel markrabě Jošt (snad otráven), muž 
"velice zchytralý, ziskuchtivý, lakomý a zemí žádostivý", ale také 
"nejučenější kníže svého věku"; odešel poslední moravský skutečně v 
zemi sídlící a vládnoucí markrabě. Římskoněmeckým králem se stal 
(po dohodě s Václavem) Zikmund Lucemburský (korunován 8. 
července 1414). 

Na příkaz papežské kurie byl M. Jan Hus prohlášen za odpadlíka 
(vyhlášena nad ním klatba); Václav IV. stál na straně Husově a celého 
českého reformního hnutí (do roku 1412). 

Na zasedání zemského soudu (za účasti krále Václava IV. ) byl vydán 
dokument přesně vymezující soudní pravomoc církve (omezoval 
církevní moc soudní a majetkovou). 

Zemřel pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hazmburka v Prešpurku 
(Bratislavě), jeho nástupcem se stal Albík z Uničova, osobní lékař 
krále Václava IV. a později i Zikmunda. Na arcibiskupský stolec usedl 
za pomoci Václava IV. , ačkoliv neměl ani nižší kněžské svěcení. Už 
koncem roku 1412 předal svůj úřad (bez papežova souhlasu) 
Konrádovi z Vechty. 

Protiodpustkové bouře v Praze (ve městě začali působit prodavači 
odpustků vyslaní papežem Janem XXIII. ), po nich došlo k definitivní 
roztržce Stanislava ze Znojma a Štěpána z Pálče (děkana teologické 
fakulty) s Janem Husem (podle Husa ". . . ze strachu před papežem a 
kardinály neodvážili se veřejně vyznat. . . "). Hus vystupoval proti 
odpustkům z betlémské kazatelny i pražské univerzity. 

Nové protiodpustkové bouře přinesly zatčení tří řemeslnických 
tovaryšů, kteří byli přes prosbu Husovu a dalších univerzitních mistrů 
popraveni. Král Václav se rozešel s Husem, nemínil trpět v Praze 
anarchii. Vydal zákaz demonstrací (z prodeje odpustků měl přislíbený 
finanční podíl). 

Papežský legát přinesl z Říma novou (zostřenou) klatbu na Husa 
(exkomunikace se vztahovala i na ty, kdo se s Husem stýkali); na 
Prahu byl uvalen interdikt (zákaz církevních obřadů a úkonů). Hus 
odešel (v říjnu) na venkov, kde napsal řadu prací (Postila, O 
svatokupectví, De sex erroribus, De ecclesia) a kázal v okolí Kozího 
Hrádku (v jižních Čechách) a od léta 1414 (po krátkém pobytu v 
Sezimově Ústí) odešel na hrad Krakovec nedaleko Rakovníka (až do 
října 1414). 

Na pražské univerzitě vystoupil český právník a diplomat Jan z 
Jesenice a v pojednání Souhrnná obrana pře M. J. Husi vyložil, že 
papežská klatba nad Husem nemá právní základ, a je tedy neplatná. 
M. Jan Hus se nakrátko vrátil do Prahy, několikrát vystoupil v kapli 
Betlémské. 

V Čechách začalo přijímání podobojí (věřícím byl podáván chléb i 
víno, které bylo dosud vyhrazeno jen kněžím). Iniciátorem byl jeden z 
předních Husových spolupracovníků Jakoubek ze Stříbra (spolu s 
Mikulášem z Drážďan); ve východní církvi byl tento způsob podávání 
svátosti oltářní dosud běžný. Hus schválil přijímání podobojí 
dodatečně ze svého kostnického vězení. 

Čeští rytíři Jan z Chlumu a Václav z Dubé (vracející se z Itálie) předali 
Janu Husovi pozvání na kostnický koncil (měl být zahájen 1. listopadu 
1414). 
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1414 11. října
1414 18. října Zikmund vydal Husovi glejt na cestu do Kostnice. 

1414 3. listopadu

1414 28. listopadu

1415 leden

1415 4. dubna

1415 8. května

1415 12. května

1415 5.-8. června

1415 6. července

1415 2. září

1415 11. a 24. září

1415 1. října

1416 20. února

1416 23. a 26. května

1416 30. května

1416 11. září

1416 prosinec

Jan Hus se svým doprovodem opustil hrad Krakovec a vydal se na 
cestu do Kostnice; v pozvání od císaře Zikmunda mu byla zaručena 
bezpečná cesta a pobyt v Kostnici, veřejné slyšení na koncilu a také 
svobodný a bezpečný návrat do vlasti. Přestože byl vybaven i řadou 
dalších ochranných a doporučujících písemností (od české šlechty i 
pražského arcibiskupa), ochranný glejt Zikmunda neměl. 

M. Jan Hus dorazil do Kostnice, kde o dva dny později zahájil papež 
Jan XXIII. jednání koncilu. 

Zatčení Jana Husa v Kostnici; nejdříve (6. prosince) byl uvězněn v 
dominikánském klášteře, pak v pevnosti Gottlieben, která patřila 
místnímu biskupovi, a konečně v minoritském klášteře v Kostnici. 

Z iniciativy hejtmana Lacka z Kravař vzešel ze sjezdu moravských 
pánů ve Velkém Meziříčí list kostnickému koncilu, v němž žádali 
sněmovníci pro Husa veřejné slyšení. 

Do Kostnice přijel za Husem Jeroným Pražský; když však poznal, že 
jeho pomoc nebude Husovi příliš platná a zjistil, že se sám ocitl ve 
velkém nebezpečí, uprchl z města. Byl však těsně u hranic poznán, 
zatčen, odeslán do Kostnice a tam uvržen do vězení. 

Moravská šlechta na sjezdu v Brně vydala prohlášení (list), že 
způsob, jakým se s Husem zachází v Kostnici, je potupou českého 
národa. 
K manifestu moravské šlechty se připojila i česká šlechta na svém 
sjezdu v Praze. 

Slyšení M. Jana Husa před kostnickým koncilem v místní katedrále; 
nebyla mu však dána možnost obhajoby, měl jen své učení (vytýkáno 
mu bylo 30 heretických vět z jeho spisů) bez výhrad odvolat. Hus se 
energicky hájil, že není kacíř, a odmítal odvolání těch částí, které 
nikdy nehlásal. 
Husova pře skončila tragicky upálením na břehu Rýna; jeho popel byl 
vysypán do nedaleké řeky. 

Sjezd české a moravské husitské šlechty v Praze vytvořil obranný 
spolek šlechty České koruny proti dekretům kostnického koncilu a 
jejich vykonavatelům; do čela spolku byli postaveni tři hejtmani: 
nejvyšší purkrabí Čeněk z Vartemberka, moravský zemský hejtman 
Lacek z Kravař a Boček z Kunštátu. Spolek odmítl rozsudek nad 
Husem a zaslal 5. září do Kostnice písemný protest proti jeho upálení, 
který podepsalo 452 pánů; protest byl napsán v osmi exemplářích. 
Trvání spolku bylo stanoveno na šest let. 
Pod nátlakem kostnického koncilu se Jeroným Pražský zřekl Viklefova 
i Husova učení. 
V Českém Brodě se ustavila na sjezdu katolické šlechty 
"vzdorojednota", která získala i krále Václava IV. 
Kostnický koncil vyhlásil půhon (tj. obeslání k soudu) pro všechny 
české pány, kteří podepsali protest proti Husově upálení. 

Jeroným Pražský si vyžádal na kostnickém koncilu veřejná slyšení, v 
nichž své výroky ze září 1415 odvolal a prohlásil, že jeho největším 
hříchem bylo, když zapřel Husa. 

V Kostnici na stejném místě na rýnském břehu byl upálen Jeroným 
Pražský; jeho upálení jen přililo oleje do ohně české nenávisti. 
Současně se začalo v cizině hovořit o nutnosti křížové výpravy proti 
Čechům. 

Pražská univerzita oficiálně osvědčila pravověrnost učení i 
bezúhonnost soukromého života Jana Husa a Jeronýma Pražského. 

Kostnický koncil vydal rozhodnutí proti pražské univerzitě, kterým byla 
její činnost zastavena na neurčito pro sympatie k Husovu učení, a 
zejména pro vydání osvědčení ze září t. r. ; univerzita se však tomuto 
rozhodnutí nepodřídila. 
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1417 únor

1417 30. března

1417 léto

1417 červen

1417 22. února

1418 22. dubna

1418 prosinec

1419 únor

1419 jaro-léto

1419 6. července

1419 30. července

Radikální teolog a náboženský reformátor M. Jakoubek ze Stříbra 
studiem zjistil, že v souladu s Písmem svatým mají přijímat podobojí i 
děti; katolická církev v tom spatřovala další útok na vlastní autoritu a 
na jednotu katolického obřadu. 

Univerzita Karlova vydala v rozporu s nejpřísnějším zákazem církve 
deklaraci, v níž schválila přijímání podobojí. Kostnický koncil zakázal 
činnost univerzitě, tzn. pořádání přednášek i disputací a udělování 
vědeckých hodností. Kolegium mistrů nebylo jednotné. Teologická 
fakulta si přála smír, avšak početnější skupina pedagogů artistické 
fakulty v čele s Jakoubkem ze Stříbra se odmítla podvolit a toto 
nařízení ignorovala. Pražská univerzita se stala vrcholným ideovým 
orgánem reformačního hnutí. 

Na mnoha místech Čech se vyrojily desítky potulných kazatelů, 
sloužily se mše mimo kostely (třeba na louce), množily se nové a 
radikálnější impulsy. Vzrůstala benevolence mnohých feudálů vůči 
kalichu, například z rožmberského panství byli vyhnáni dosavadní 
kněží a nahrazeni husitskými. Přibývalo neklidu na venkově, zvláště 
se radikalizovala velká města - Plzeň, Praha, Hradec Králové. 

Sjezd husitské šlechty ve snaze zmírnit narůstající krizi hledal cestu 
ke kompromisu s koncilem; zaslal do Kostnice spis, který měl na 
podkladě citací z textů významných křesťanských osobností dokázat, 
že na "obřadu kalicha" není nic rouhačského. Koncil tuto vstřícnost 
odmítl. 

Nově zvolený papež Martin V. (11. listopadu 1417, čímž byl překonán 
čtyřicetiletý rozkol - schizma - v církvi) vydal dvě buly, z nichž jedna 
ostře odmítala přijímání podobojí a nařizovala přísný postih kacířů a 
druhá hrozila kruciátem (křížovou výpravou). 
Své jednání ukončil kostnický koncil; na závěr vydal dekret požadující 
bezpodmínečnou kapitulaci husitů. 
Papež Martin V. naléhá na římskoněmeckého krále Zikmunda, aby 
stanul v čele trestné protičeské křížové výpravy. 

Král Václav IV. (podléhající stále více tlaku Zikmunda) vypověděl z 
Prahy právníka a diplomata Jana z Jesenice (stál na umírněném 
křídle husitství); došlo ke zrušení interdiktu nad Prahou. V zájmu 
uklidnění situace se měli vrátit ke svým kostelům nedávno vypuzení 
faráři. K užívání podobojí Václav IV. propůjčil jen tři pražské kostely: 
Panny Marie Sněžné, Sv. Ambrože a Sv. Benedikta. 

Na venkově dochází k prvnímu konání mší pod širým nebem - na 
horách (vrch Beránek u Mladé Vožice, Oreb u Třebechovic u Hradce 
Králové, Bzí hora a Bradlo v jižních Čechách, vrch Burkovák u 
Bechyně zvaný Tábor), protože jen tam bylo možné se zachránit 
(podle šířené představy chiliasmu) před spravedlivou odplatou Krista - 
před zkázou světa; podobně se mohli zachránit jen ti, kteří utečou do 
pěti vyvolených měst: Plzně, Loun, Žatce, Slaného a Klatov (někdy byl 
k nim počítán i Písek). 

Král Václav IV. dosadil na Novém Městě pražském nové konšely, 
vesměs z odpůrců Husových; nová městská rada poručila vyhnat 
husitské kněze z far, zakázala veškerá veřejná shromáždění lidu 
(procesí) a kázání před kostely, a dokonce nechala zatknout a uvěznit 
některé stoupence kalicha. 

Po kázání v kostele P. Marie Sněžné se kazatel Jan Želivský (působil 
zde od roku 1418) odebral s tajně vyzbrojeným zástupem k 
Novoměstské radnici. Želivský vyzval konšely, aby propustili 
uvězněné kališníky. Když odmítli, vtrhl lid na radnici a vyházel 
přítomné radní z oken. Ti našli smrt na kopích shromážděného davu. 
Pražská chudina vedená Janem Želivským se zmocnila novoměstské 
radnice; byli zvoleni čtyři hejtmané, které král Václav IV. uznal. První 
pražská defenestrace se stala signálem k husitské revoluci. 
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1419 16. srpna

1419 17. srpna

1419 začátek září

1419 30. září

1419 6. října

1419 25. října

1419 počátek listopadu

1419 listopad, prosinec

1419 Vánoce

1420 9. ledna

1420 21. února

1420 1. března

1420 17. března

Král Václav IV. (poslední měsíc těžce nemocný) pobýval na svém 
hrádku u Kunratic; rozrušen zprávou o událostech v Praze byl raněn 
mrtvicí a zemřel. V zemi zavládly zmatky a nepokoje. 

Houfy městské chudiny a drobného řemeslnictva se vrhají na pražské 
kostely a kláštery. Davy ničí varhany, obrazy, ornáty kněží. O dva dny 
později útočí pražané i na staroměstské nevěstince. 

V Praze se sešel sjezd české šlechty, který stanovil podmínky, za 
nichž byla šlechta ochotna přijmout Zikmunda za českého krále; 
Zikmund měl vymoci na církvi povolení kalicha, měl zabránit tupení 
památky Jana Husa a Jeronýma Pražského. 

Na Křížkách (jižně od Prahy) se konal velký tábor venkovského lidu, 
na němž český radikální kněz Václav Koranda vyhlásil svůj radikální 
husitský program zřízení božího státu a volbu vlastního biskupa; všem 
účastníkům pouti radil, aby vzali do rukou "místo hole poutnické meč". 
V Plzni založil "město slunce". 

Přední čeští páni uzavřeli s královnou Žofií spolek na obranu "práva a 
řádu zemského", k němuž přistoupilo i Staré Město pražské. Spolek 
měl usilovat o zachování pokoje v zemi až do příjezdu krále 
Zikmunda. 
Novoměstští obsadili útokem jediný opěrný bod krále Zikmunda na 
pravém břehu Vltavy - Vyšehrad. 

Na svátek sv. Ludmily (10. listopadu) mělo dojít v Praze k sjednocení 
(sbratření) všech přívrženců kalicha; do Prahy se hrnuli poutníci ze 
všech končin země. Na jejich cestě docházelo ke srážkám s 
katolickým panstvem (k první ozbrojené srážce došlo 4. listopadu u 
Živohoště blízko Prahy). V samotné Praze opanovali husité pod 
vedením Mikuláše z Husi Malou Stranu (v bojích se vyznamenal Jan 
Žižka, trvaly deset dnů). Královna Žofie opustila Hrad. Obě 
nepřátelské strany uzavřely 13. listopadu příměří do jara 1420. 

Venkovské houfy pod vedením Jana Žižky a Břeňka Švihovského 
opustily Prahu (nesouhlasily s příměřím mezi Prahou a králem 
Zikmundem) a zamířily do Plzně ("města slunce"), jež se měla stát 
centrem husitského hnutí. Žižkovy houfy zaznamenaly vítězství u 
Nekměře (severozápadně od Plzně) nad královským vojskem; poprvé 
zde využito zpevněných selských povozů - vozové hradby. 

V Brně se sešel zemský sněm, na němž se objevil Zikmund 
Lucemburský; Moravané včetně husitů jej přijali za pána země a složili 
mu sliby poslušnosti. Zikmund se stal markrabětem, zemským 
hejtmanem byl jmenován Jindřich Plumlovský z Kravař. Na jednání se 
dostavila i delegace českých husitů, která mu nabídla českou korunu 
za podmínky, že povolí přijímání podobojí. To Zikmund odmítl, jednání 
ztroskotalo. V Brně se Zikmund setkal také s olomouckým biskupem 
Janem XII. Železným (úřad zastával od roku 1418, předtím byl 
litomyšlským biskupem) a opavským vévodou Přemkem; potvrdil jim 
jejich léna a uzavřel s nimi spojenectví. 
V Kutné Hoře došlo k "honu" na přívržence kalicha, kteří byli zaživa 
házeni do šachet. 

Jihočeští husité (pokud neodešli do Plzně) zaútočili na Popeleční 
středu, když měšťané odpočívali zmoženi po masopustních 
radovánkách, na Sezimovo Ústí, dobyli je, vyhnali majitele panství i s 
mnichy z města a vybudovali si zde první své středisko. 
Ve Florencii vyhlášena papežem Martinem V. křížová výprava proti 
husitům. 

Papežský legát za přítomnosti krále Zikmunda vyhlásil ve Vratislavi 
proti Čechům I. křížovou výpravu; šlo o první křížovou výpravu proti 
křesťanům od 13. století (tehdy v jižní Francii proti valdenským a 
katarům). K tažení proti Praze povolal Zikmund všechny své 
stoupence v České koruně. Nedlouho předtím (4. března) dal ve 
Vratislavi popravit 23 odbojných měšťanů a nechal mučit a upálit 
pražského měšťana Jana Krásu za jeho sympatie k husitům (14. 
března). 
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1420 25. března

1420

1420 3. dubna

1420 polovina dubna

1420 20. dubna

1420 7. května

1420 polovina května

1420 konec května

1420 polovina června

1420 1.-8. července

1420 počátek července

1420 14. července

1420 26. července

1420 28. července

Nedaleko Sudoměře došlo k prvnímu významnějšímu střetnutí 
Žižkovy vozové hradby s rytířským vojskem; husitské oddíly pod 
vedením Břeňka ze Švihova a Jana Žižky z Trocnova se přesouvaly z 
Plzně do Tábora, přičemž byly pronásledovány strakonickými 
křižovníky i královským vojskem. Nedaleko Písku (mezi dvěma 
rybníky) došlo k boji, kdy rytíři neuspěli s útokem těžké jízdy ("železní 
páni") ani po hrázi, ani přes bahnité dno vypuštěného rybníka. Břeněk 
Švihovský zde padl, jeho velitelské místo zaujal Jan Žižka. 

konec března (snad 
30.)

Jihočeští táboři obsadili po dobytí Sezimova Ústí strmý ostroh nad 
soutokem Lužnice a Tismenického potoka (nacházely se zde zbytky 
někdejšího neúspěšně lokovaného města ve 13. století) a vybudovali 
své město Hradiště hory Tábor. Na Tábor začaly proudit davy 
zejména venkovského lidu; byly zde zrušeny feudální výsady, všichni 
lidé si byli rovni a nazývali se bratřími a sestrami. Majetek byl všem 
společný. 

Z popudu Želivského svolali pražané shromáždění obcí Starého i 
Nového Města, kde se konšelé zavázali vojensky hájit kalich; šlo o 
tzv. první husitský manifest. 
Táborské vojenské jednotky podnikly řadu výpadů do okolí (Vožice, 
Sedlec, Milevsko, Písek, Prachatice, Nepomuk, Rabí). 

Nejvyšší pražský purkrabí Čeněk z Vartemberka se lstí zmocnil 
Pražského hradu a jako první podepsal manifest z 18. dubna, jímž 
husitský sjezd oznámil sesazení krále Zikmunda. 
Čeněk z Vartemberka vydal Hrad do rukou královského vojska a 
pokořil se Zikmundovi (přebíhal z jedné strany na druhou). 
Ztroskotal poslední pokus o smír pražanů se Zikmundem v Kutné 
Hoře. 

Na pomoc Praze vyrazili táboři (čtyři polní obce), dostavily se i 
ozbrojené síly ze severozápadních Čech, z okolí Žatce, Loun a 
Slaného, přišli "orebité" z východních Čech v čele s vůdcem, knězem 
Ambrožem. 

Tábor byl neúspěšně obléhán mladým Oldřichem z Rožmberka; 
přepad jeho ležení na úsvitu 30. června skončil naprostým úspěchem 
táborů pod vedením Mikuláše z Husi. Král Zikmund vjel do Pražského 
hradu. 

Došlo k definitivní formulaci čtyř artikulů pražských; jménem "všech 
věrných Království českého" je vydali představitelé Prahy a celá obec 
pražská. Společný a základní jednotný program nejrůznějších směrů v 
husitském hnutí (na jeho sestavování se účastnili univerzitní mistři) 
obsahoval: 1. svobodné kázání (hlásání) slova božího; 2. možnost 
podávat svátost oltářní všem věřícím (tedy i laikům) "pod obojí 
způsobou"; 3. požadavek odnětí majetku církvi a navrácení kněžstva 
původnímu apoštolskému životu; 4. žádost, aby "všichni hříchové 
smrtelní a zvláště zjevní a jiní neřádové zákonu božímu odporní 
řádem" byli trestáni. 

Praha úplně obklíčena křižáckým vojskem vedeným uherským a 
římským králem Zikmundem (proniklo do Čech po známé slezské 
cestě přes Kladsko); křižáci ovládli strategicky důležité výšiny: 
Pražský hrad, Vyšehrad. 

Po několika předchozích menších šarvátkách se křižáci pokusili dobýt 
vrch Vítkov (později zvaný Žižkov); došlo zde k bitvě (nebo spíše bitce 
lokálního charakteru), husité pod vedením Jana Žižky z Trocnova útok 
odrazili a zvítězili. 
Městská rada Starého Města pražského vydala nařízení o konfiskaci 
majetku měšťanů, kteří opustili město. 

Zklamaný a roztrpčený ZIKMUND [1419] se dal od arcibiskupa 
Konráda z Vechty v Praze spěšně korunovat českým králem. Nebyl 
však husitskou většinou národa přijat. 
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1420 červenec
1420 počátek srpna Křižácké vojsko opustilo Prahu. 
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1420 konec srpna

1420 září

1420 1. listopadu

1420 10. prosince

1420 24. prosince

1420 konec prosince

1421 počátek ledna

Vyslanec pražských měst Hynek z Koldštejna jednal s polským králem 
Vladislavem II. Jagellonským v Krakově o jeho možné kandidatuře na 
český trůn (případně se uvažovalo o kandidatuře litevského 
velkoknížete Vitolda); přístup k této otázce byl mezi tábority 
nejednotný. Vleklá jednání byla neúspěšná (Žižka byl "pro" 
kandidaturu, Mikuláš z Husi odmítal obnovu královské moci). 

Táborští kněží předložili pražským obcím 12 revolučních článků 
táborského programu s ultimativní výhrůžkou, že jejich vojsko opustí 
Prahu, nebudou-li jejich požadavky přijaty. Novoměstská obec jim 
vyšla vstříc, ale staroměstští konšelé váhali (čekali na stanovisko 
univerzitních mistrů). Tzv. články táborské byly reakcí husitských 
radikálů na čtyři pražské artikule. 
Jan Želivský prosadil na Starém Městě pražském novou městskou 
radu. 
Táborské vojsko opustilo Prahu, protože požadavky jejich kněží 
nebyly splněny. 

Jan Žižka zahájil z Písku velkou podzimní ofenzivu proti rožmberským 
pevnostem (postupně dobyl Vodňany, Lomnici, Prachatice) a přiměl 
Oldřicha z Rožmberka uzavřít 18. listopadu příměří až do počátku 
února 1421. 

Táborským biskupem byl zvolen Mikuláš z Pelhřimova zvaný 
Biskupec, který vynikl jako teolog a původce velkého obranného spisu 
o táborské straně. 

Pražané oblehli Vyšehrad (posádce velel moravský pán Jan Šembera 
z Boskovic) a za pomoci svých spojenců porazili Zikmundovo vojsko, 
sestávající především z Uhrů a Moravanů, jež mělo osvobodit 
vyšehradskou pevnost. V bitvě zahynula elita moravské šlechty 
(zemský hejtman Jindřich z Plumlova, Petr a Jaroslav ze Šternberka 
aj. ). Porážka pod Vyšehradem oslabila Zikmundovu pozici nejen v 
Čechách, ale i na Moravě. Pražský lid zničil Vyšehrad jako pevnost i 
jako sídlo. 

V domě někdejšího kutnohorského mincmistra Petra Zmrzlíka ze 
Svojšína došlo k prvnímu velkému "hádání" táborských kněží s 
univerzitními mistry (zastupovali pražany). Mistři prudce napadli 72 
táborských článků, označili je za bludy (táboři se výrazně odlišili od 
dosavadních právních a i liturgických zvyklostí: zjednodušili mši, 
sloužili ji na nesvěcených místech, užívali při ní češtinu apod. ). 
"Hádání" nevedlo k dohodě. 

Na následky poranění při nehodě (spadl z koně) zemřel přední 
hejtman a představitel radikálního křídla husitů, Mikuláš z Husi; 
táborská levice ztratila vůdčí organizátorskou osobnost a 
nekompromisního zastánce táborského programu. Vůdčí hejtmanskou 
osobností na Táboře se stal Jan Žižka, muž středu. 

Husitské poselstvo nabídlo českou korunu polskému králi Vladislavu 
II. Jagellonskému. Patriciát tzv. šestiměstí v Horní Lužici poslal ke 
králi Zikmundovi delegaci; král od ní požadoval, aby zdejší rytíři byli 
nápomocni při potlačení husitů a současně dal příkaz k opevnění 
měst šestiměstí (Budyšín, Zhořelec, Žitava, Kamjenc, Lubij a Lubaň). 

Radikální skupina táborů (pikarti, odmítající svátost oltářní) vedená 
Petrem Kánišem a Martinem Húskou byla nucena opustit Tábor a 
usadila se v nedalekých Příběnicích, kde propadli dalším bludům a 
byli nařčeni z adamitství. Už od konce roku 1420 se začali 
shromažďovat na ostrově řeky Moravy nedaleko Uherského Ostrohu u 
vsi Nedakonice sedláci a zemané a pod vedením Bedřicha ze 
Strážnice a Tomáše z Vizovic zde založili "tábor" moravských 
stoupenců husitství (obdoba Žižkova Tábora). Zimní ofenziva Žižkova 
polního vojska v západních Čechách (vyplenění klášterů v Chotěšově, 
Kladrubech, obležení Tachova a Plzně, dobytí Chomutova - 16. 
března). 
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1421 duben

1421 květen

1421
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1421 11.-14. června

1421 polovina června

1421 30. června

Moravští táboři z Nedakonic zpustošili a vypálili jeden z nejbohatších 
moravských klášterů - Velehrad; pokus o dobytí Kyjova byl 
neúspěšný. 

Přijetí husitského poselstva u polského krále Vladislava a 
velkoknížete litevského Vitolda; Vladislav II. českou korunu odmítl 
(obavy z papeže), Vitold byl ochoten jednat dále. 

Postupně se vytvořil (za účinné pomoci Jana Žižky z Trocnova) 
pražský městský svaz, který sdružoval dvacet jedna měst (patřila k 
němu mj. Čáslav, Kouřim, Český Brod, Mělník, Litoměřice, Kolín, 
Litomyšl, Nymburk a od dubna i Kutná Hora). Kolem Tábora byl 
vybudován táborský svaz z měst v jižních a západních Čechách 
(například Písek, Prachatice, Horažďovice, Sušice, Klatovy a 
Domažlice). Ve východních Čechách vznikl orebský (od roku 1424 
sirotčí) svaz. Vedle nich existovala "obec polem pracující", tj. stálé 
polní vojsko, vedené hejtmany a budované Janem Žižkou. Pražský a 
táborský svaz podnikly velké tažení do východních Čech a opanovaly 
řadu měst (Vysoké Mýto, Poličku, Dvůr Králové); Zikmund se stáhl se 
svým dvorem počátkem března z Čáslavi na Moravu (zdržoval se v 
Brně, ve Znojmě, Uherském Brodě a Uherském Hradišti). Koncem 
dubna se dostala spojená vojska na hranice Moravy. 

Uzavřena smlouva mezi pražským arcibiskupem Konrádem z Vechty 
a pražany; arcibiskup se přidal na stranu pražanů a zavázal se: 1. 
respektovat čtyři pražské artikuly; 2. neuznávat krále Zikmunda. 
Katolický klérus odmítl respektovat arcibiskupa a ten přenesl své sídlo 
do Žitavy v Horní Lužici. 

Jan Žižka nechal vojensky zlikvidovat táborské pikarty (adamity), když 
předtím potlačil vzpouru pikartů ve vlastním vojsku. Na Klokotech u 
Tábora bylo na 60 předáků chudiny se zajatým knězem Petrem 
Kánišem upáleno. Druhý vůdce, Martin Húska, byl na cestě na 
Moravu zajat a 21. srpna v Roudnici upálen v sudu na náměstí. 
Papežským legátem byla z iniciativy čtyř říšských kurfiřtů vyhlášena II. 
křížová výprava proti Čechům. 

konec května-
červen

Slezané vpadli do východních Čech, při obléhání Broumova došlo k 
neshodám mezi husitskými veliteli a jejich vojskem; výsledkem byl 
rozchod vojska. 

V Čáslavi se sešlo celonárodní shromáždění (zemský sněm) za účasti 
panstva, měst, zemanstva, dvou zástupců krále Zikmunda a také části 
moravské šlechty (tedy podobojích i katolíků). Sněm dospěl k těmto 
závěrům: 1. za základ politického uspořádání v zemi (zemský zákon) 
byly vyhlášeny čtyři artikule pražské (v mírnější formulaci); 2. král 
Zikmund byl slavnostně zbaven českého trůnu (do čtrnácti bodů byla 
shrnuta jeho obžaloba); 3. byla jmenována prozatímní dvacetičlenná 
zemská vláda (Rada Království českého), jež měla řídit zemi do přijetí 
nového krále (za účasti čtyř zástupců Prahy, čtyř představitelů dalších 
královských měst, pěti pánů, pěti rytířů a dvou zástupců táborské 
obce); 4. bylo rozhodnuto dále jednat o polské kandidatuře na trůn; 5. 
byli ustanoveni dva rozhodčí v náboženských otázkách (M. Jan z 
Příbrami a Jan Želivský). Čáslavský sněm však nenastolil klid v zemi 
(někdy bývá označován jako první evropský parlament). 

V Brně zasedal sněm Moravanů, na němž nebyl přijat jednoznačný 
závěr k výsledkům čáslavského sněmu; došlo k prohloubení propasti 
mezi Zikmundem a moravskými husity (velká část Moravy zůstala 
věrná Zikmundovi). 
Při obléhání hradu Rabí přišel Jan Žižka z Trocnova o druhé (pravé) 
oko. 

V Praze provedl Jan Želivský převrat, 2. července obsadil obě radnice 
(Starého i Nového Města pražského) a "tehdy vládl celou obcí" (jak 
zaznamenal Starý letopisec); na radnice dosadil po patnácti 
konšelech ze svých přívrženců. 
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1421 6. srpna
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1421 17. listopadu

1421 22. prosince

1421 konec roku
1422 5. února Zrušena jednota pražských měst, kritika J. Želivského. 

1422 9. března

1422

1422 23. března

1422 konec dubna

1422 1. srpna

1422 podzim

Synoda husitského duchovenstva v Praze odsoudila odchylky od 
artikulů pražských. 
Vojenská výprava pražanů za velení Jana Želivského utrpěla u Mostu 
porážku od míšeňských žoldnéřů. 

Počátek II. křížové výpravy; pět armád v pěti směrech (od Chebu 
Bavoři, od Freiburgu Míšenští, z Kladska Slezané a Lužičané, od Lávy 
Rakušané a z Moravy Zikmund s uherskými jezdci) mělo zaútočit na 
Prahu. Nekoordinovanost jednotlivých armád (společně šlo o 
mnohatisícové šiky ozbrojenců) způsobila fiasko celé výpravy. 

Sněm v Kutné Hoře prodloužil platnost působení prozatímní 
dvacetičlenné zemské vlády (zvolena na čáslavském sněmu) a vyslal 
nové poselstvo k litevskému velkoknížeti Vitoldovi. Poselstvo zadržel 
synovec opavského knížete Hanuš II. v Ratiboři a vydal je věrolomně 
králi Zikmundovi. 
Obležené město Žatec odrazilo několik křižáckých útoků a s pomocí 
spojených husitských vojsk vyhnalo nepřítele ze země. 

Část táborských radikálů, žijící v tvrzi Ostrov v lesích u Stráže nad 
Nežárkou, byla dobyta Žižkovými jednotkami a pochytaní pikarti 
skončili svůj život na hranici. 

Do Brna (obsazeného uherským vojskem) svolal král Zikmund sněm, 
na němž (až na výjimky) se moravská husitská šlechta zřekla čtyř 
artikulů a přijala Zikmunda za krále. Současně zde byl uzavřen 
protihusitský landfrýd. Morava se jako celek zřekla husitství (koncem 
roku byla okupována uherským a rakouským vojskem). 

S pomocí zrady se král Zikmund zmocnil Kutné Hory, avšak mistrným 
manévrem již 6. ledna 1422 Žižka znovu obsadil město. V dalších 
dnech (7. a 8. ledna) byli poraženi Uhři u Haber a u Německého 
Brodu. 

Nastal konec nedakonického tábora na Moravě; část husitů odešla do 
východních Čech a spojila se s orebity, zbytek jeho obránců přesídlil 
na blízký Uherský Ostroh, který se stal počátkem 20. let hlavní baštou 
husitství na jihovýchodní Moravě (tam se uchýlili husitští kněží 
vypuzení z far). 

Jan Želivský s devíti svými druhy byl zajat na Staroměstské radnici a 
popraven; skončilo období revolučního radikalismu Prahy. 

polovina března-
polovina května

Městská chudina a lumpenproletariát v Praze plenily a rabovaly 
odvetou za smrt svého vůdce, radikálního kněze Jana Želivského; 11. 
března bylo popraveno sedm konšelů. 
Král Zikmund předal svému nastávajícímu zeťovi Albrechtu II. 
Habsburskému správu Moravy a jmenoval ho svým místodržícím. 

Příjezd synovce litevského velkoknížete Vitolda, ani ne třicetiletého 
Zikmunda Korybutoviče, na Moravu (obléhal Olomouc) a 17. května 
do Prahy. Jako představitel jagellonské dynastie byl uznán jak 
Prahou, tak i tábory za správce země. 

V Čáslavi se sešel druhý sněm (svolaný z popudu Korybutoviče); 
účast odmítla katolická šlechta, dostavili se jen podobojí. Korybutovič 
slíbil respektovat čtyři artikuly. 

Na záchranu Karlštejna (obleženého pražany a Korybutovičem) byla 
zorganizována nová vojenská výprava (vyhlášena kardinálem 
Brandou na říšském sněmu v Norimberku), kterou vedl braniborský 
kurfiřt. Do bojů však (pro špatnou koordinaci velení a nedostatečné 
síly) vůbec nezasáhla, v listopadu bylo uzavřeno příměří na jeden rok. 
Vavřinec z Březové, měšťan Nového Města pražského, sepsal 
Husitskou kroniku, v níž zachytil události let 1414-1421 a později také 
složil proslulou Píseň o vítězství u Domažlic (obě psány latinsky). 
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1423 leden

1423 7. dubna

1423 20. dubna

1423 24. června

1423 červen, červenec

1423 4. srpna

1423 1. října

1423

1424 7. ledna Vítězství Žižkova vojska nad královskými spojenci u České Skalice. 

1424 7. června

1424 1. července

1424 14.září

1424 počátek října

Polský král Vladislav II. Jagellonský, litevský velkokníže Vitold a král 
Zikmund uzavřeli spojeneckou úmluvu; Vitold odvolal synovce 
Zikmunda Korybutoviče z Čech. Jan Žižka se rozešel s táborským 
městským svazem a začal budovat ve východních Čechách nový 
tábor navazující na orebity vedené knězem Ambrožem a opírající se o 
některá východočeská města (Čáslav, Jaroměř, Dvůr Králové). 

Na sjezdu nového bratrstva v Německém Brodě došlo k založení 
Žižkova tzv. Menšího (Nového) Tábora; současně zde byl vydán 
(snad) organizační řád známý pod názvem Žižkův vojenský řád. 

V bitvě u Hořic bylo panské vojsko vedené Čeňkem z Vartemberka 
"na hlavu" poraženo Janem Žižkou. Přibližně v téže době zaútočili 
pražané proti táborské tvrzi Kříženec (konflikt skončil smírem). 

Nové tzv. hádání pražských a táborských kněží na Konopišti o 
liturgických otázkách; nevedlo sice k dohodě, avšak ani neprohloubilo 
vzájemné rozpory. 

První výprava českých husitů na Moravu; východočeské orebity i 
pražský svaz vedl Bedřich ze Strážnice a Bořek z Miletínka. Husité se 
zmocnili řady měst na střední Moravě, rozprášili vojsko olomouckého 
biskupa Jana XII. Železného a opavského knížete Přemka. 

Žižkovy úspěchy ve východních Čechách (zejména obsazení Hradce 
Králové v červenci) vedly ke společné výpravě pražanů a husitského 
panstva proti slepému hejtmanovi; skončila však porážkou spojenců u 
Strauchova Dvora u Hradce Králové. Šlo o první střetnutí dvou 
husitských vojsk stejně vyzbrojených a používajících stejné taktiky 
(poprvé stanula "archa proti arše"). Následovaly další dílčí bitvy 
(například u Skalice 6. ledna 1424, Kutné Hory, Čáslavi, Labského 
Týnce). 

Král Zikmund udělil formou rodinné dynastické úmluvy markrabský 
titul a plná panovnická práva na Moravě svému zeti Albrechtu II. 
Habsburskému a dceři Alžbětě (s výjimkou olomouckého biskupství, 
některých měst, hradů a opavského vévodství, jež zůstaly přímými 
lény Zikmunda jako českého krále). Morava se tak dostala na 14 let 
mimo svazek zemí České koruny. 

konec října-1. 
listopadu

V Praze se konal svatohavelský sněm, z něhož vzešla zemská vláda 
o 12 členech (vesměs z příslušníků panstva, polovinu tvořili podobojí, 
polovinu katolíci); došlo zde k odsouzení "zemských zhoubců", čímž 
byla míněna polní vojska. 

Na kopci u Malešova (u Kutné Hory) došlo ke střetnutí panské jednoty 
s vojskem Jana Žižky; šlo o jednu z nejkrvavějších bitev za husitských 
válek. Žižka si sám vybral bojiště, v úzkém údolí použil svých vozů k 
rozražení nepřátelských řad. Pod vlivem této porážky se rozpadl 
pražský městský svaz. 

Do Prahy se znovu dostavil Zikmund Korybutovič, který tak vyslovil 
souhlas s nabídkou pražského městského svazu na královskou 
korunu; bratrstva jej však za svého krále nepovažovala, zůstal 
osamocen a nebyl podporován ani příbuznými doma, vystupoval zde 
"na vlastní pěst". 

Na Špitálském poli u Prahy (když se konšelé vzdali J. Žižkovi na 
milost a nemilost za přímluv kněze Jana Rokycany) bylo uzavřeno 
příměří; současně zde bylo rozhodnuto o velkém společném tažení 
husitů na Moravu pod Žižkovým velením proti Albrechtu II. 
Habsburskému. 

Pod dojmem neúspěchů panské jednoty došlo ve Zdicích k jednání o 
smíru mezi husity a královskou stranou; byl ustaven šestnáctičlenný 
sbor zástupců obou stran. 
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1424 11. října

1424 konec října-listopad

1425 17. října

1425 25. listopadu

1426 leden

1426 jaro

1426 16. června

1426 srpen-listopad

1427 14. března

1427 duben

1427 květen

1427 4. srpna

1427 září

1427 prosinec

1427 Vánoce

Na počátku válečného tažení spojených husitských vojsk na Moravu 
zemřel u Přibyslavi Jan Žižka z Trocnova; pochován byl v kostele sv. 
Ducha v Hradci Králové "při prvním pilíři v hlavní lodi po straně 
evangeliově". Později (snad) byly jeho ostatky přeneseny do kostela 
sv. Petra a Pavla v Čáslavi. 

Výprava českých husitů (už pod vedením Zikmunda Korybutoviče, 
hejtmana Jana Hvězdy z Vícemilic zvaného Bzdinka a Bohuslava ze 
Švamberka si říkali sirotci) dobyla při svém tažení na Moravu několik 
měst, klášterů a pevností na západní Moravě; během listopadu se 
husitské sbory vrátily zpět do Čech. 

V poli u Vršovic u Prahy byl sjednán smír mezi táborským a sirotčím 
svazem na jedné straně a Prahou na straně druhé; to umožnilo 
zorganizovat novou společnou výpravu na Moravu (pod vedením 
Korybutoviče). 

Při táborské výpravě do Rakous byl při obléhání Retzu smrtelně 
zraněn Bohuslav ze Švamberka (převezen do Moravského Krumlova, 
kde zemřel), který velel husitským polním vojskům po Janu Hvězdovi 
z Vícemilic (ten se smrtelně zranil při dobývání Mladé Vožice, když 
nahradil Jana Žižku). Do čela polních vojsk byl zvolen kněz Prokop 
Holý. 
Bojové akce saského kurfiřta Fridricha Bojovného v okolí Mostu a Ústí 
nad Labem. 
Tažení husitů proti lichtenštejnským državám na jižní Moravě (dobyta 
mj. Břeclav). 

U Ústí nad Labem (v místě Na běhání) došlo k jediné bitvě III. křížové 
výpravy proti husitům; jádro křižáků tvořili Sasové, Míšenští, bojovníci 
z Durynska i Lužice. Pod vedením Prokopa Holého proti nim vytáhla 
spojená táborská i sirotčí vojska, k nimž se připojilo i vojsko pražské 
vedené Zikmundem Korybutovičem. Naposledy zde křižáci vsadili na 
útok klasické těžkooděné jízdy. 

Rakouský vévoda a moravský markrabě Albrecht se svým 
několikatisícovým vojskem, jež bylo posíleno Zikmundovými Uhry, 
vtrhl na jižní Moravu (obléhání a potyčky kolem Břeclavi se protáhly 
do listopadu, kdy přispěchal na pomoc vyčerpané posádce Prokop 
Holý a Břeclav zůstala v držení husitů). Boje se přesunuly do Rakous. 

Při tažení táborů a sirotků pod velením Prokopa Holého do Rakous 
došlo k čtyřhodinové bitvě u Světlé (Zwettlu); rakouské vojsko bylo 
poraženo, Albrechtova vojenská moc ochromena. Vítězství u Světlé 
bylo předehrou k proslulým "spanilým jízdám". 

Zikmund Korybutovič se pokusil v Praze o násilné odstranění svých 
odpůrců (mluvčích chudiny a drobného měšťanstva). Pokus o převrat 
se mu nezdařil; 17. dubna byl zatčen, později odvezen na Valdštejn u 
Turnova a na podzim 1428 vyhoštěn z Čech (za vysoké výkupné). Z 
Prahy byli vypovězeni i někteří univerzitní mistři (Jakoubek ze Stříbra, 
Jan Rokycana). 

Vojenské tažení táborů a sirotků do Slezska a Horní Lužice 
(nepodařilo se jim dobýt Budyšín, Žitavu ani Zhořelec, pouze vypálili 
několik klášterů). 

IV. křížová výprava (veleli jí kardinál Jindřich Winchesterský a Fridrich 
Hohenzollernský); po překročení Českého lesa se dostala od Stříbra k 
Tachovu, odkud se dala na panický útěk po zaslechnutí zpěvu 
husitského chorálu Ktož jsú boží bojovníci zpívaného vojsky 
spojených svazů táborského, sirotčího a pražského. Dobytí tachovské 
pevnosti (14. srpna) završilo celkové vítězství husitů a posílilo pozice 
táborů a sirotků. 
Husitská šlechta se pokusila (za vedení Hynka z Koldštejna) o převrat 
v Praze; pražský lid tento pokus zmařil. 

Polní vojska udeřila na Kolín (byl poslední oporou panské jednoty), 
dobyla jej a začlenila do táborsko-sirotčího svazu (tvořilo jej na 30 
významnějších královských měst). 
Veřejné "hádání" radikálního husitského křídla se západočeskými 
katolíky na Žebráce; skončilo bez výsledku. 
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1428 leden-květen

1428 léto

1429 4.-9. dubna

1429 konec května

1429 10. srpna

1429 podzim

1429

1430 polovina února

1430 léto

1430 Vánoce
1430 1430-1433 Léta přírodních katastrof a neúrody. 

1431 11. února
1431 únor-květen Spanilá jízda husitů do Horní Lužice. 

Táboři a sirotci s podporou pražských i moravských oddílů a pod 
vedením Prokopa Holého vyrazili na spanilou jízdu ("rejsu") do 
Slezska; pravděpodobně chtěli obejít slezské pevnosti v pohraničí a 
oklamat protivníka, a proto prošli Moravou na jih, dobyli Uherský Brod, 
zamířili k Prešpurku (Bratislavě), odtud se obrátili na sever a 
povážskou cestou kolem Trnavy a zpět k Uherskému Brodu vstoupili 
Moravskou branou do Slezska. Využili momentu překvapení a jedno 
město za druhým se jim vzdávalo (Ostrava, Osoblaha, Hlohov, Střelín, 
pevnost Břeh). Na této cestě se k husitům přidala i vojska polská, 
vedená Dubkem Puchalou. Začátkem května stanuli husité před 
Vratislaví, od obléhání upustili a přes Kladsko se vrátili s bohatou 
kořistí zpět do vlasti. 

Další spanilé jízdy: sirotci se vydali do Horní Falce, zatímco táboři 
přes Břeclav pronikli až k Vídni; překvapivý útok vyvolal zmatek v 
Zikmundově táboře (bojoval právě s Turky). 

Schůzka krále Zikmunda se zástupci husitů v Prešpurku (Bratislavě); 
českou delegaci vedl Prokop Holý a Petr Payne (mistr Engliš, 
Angličan v českých službách). Zikmund usiloval o dohodu s husity za 
cenu "obecného příměří", což by ve skutečnosti znamenalo podvolit 
se mu. Husitští vůdcové byli ochotni i přijmout Zikmunda za krále, ale 
jen s podmínkou, že uzná pravdy čtyř artikulů a že umožní před 
připravovaným koncilem v Basileji veřejně a svobodně "disputovat", 
přičemž "rozhodčí autoritou" nebudou kardinálové, ale sama litera 
Písma svatého. Jednání skončilo nezdarem. 

V Praze proběhl svatotrojický sněm; jednal o poměru husitů ke koncilu 
a o příměří se Zikmundem. Došlo k drobným neshodám, ke smíru se 
dospělo až koncem září. 

V Praze zemřel náboženský reformátor Jakoubek ze Stříbra, který 
zavedl roku 1414 spolu s Mikulášem z Drážďan (a po písemné poradě 
s Husem, tehdy již v Kostnici) přijímání podobojí (latinsky sub utraque 
specie, odtud utrakvisté, resp. kališníci). 

Další vojenská výprava (spanilá jízda) do Slezska a Horní Lužice. 
Všechny operace sledovaly zejména tyto cíle: 1. preventivním úderem 
ochromit přípravy nových protičeských aktivit; 2. šířit husitské 
myšlenky v zahraničí (kampaň manifestů, které se dostaly až do 
Francie, Anglie i Španělska); 3. získat nezbytné životní prostředky a 
zásoby (sůl a potraviny, olovo, střelný prach, kovy apod. ). 

Vánoce-konec 
února 1430

Pod vedením Prokopa Holého byla podniknuta s velkou armádou (na 
40 tisíc pěších, 3500 jezdců a 2500 vozů) spanilá jízda do Saska a 
Bavorska; husité táhli nejdříve k Lipsku, kde se rozdělili do pěti sborů, 
jež začaly samostatně operovat na německém území. Husité snadno 
dobývali jedno město za druhým (celkem jim padlo do rukou přes 40 
měst v Sasku, ve Francích a v Horní Falci). 

Na hradě Beheimsteinu uzavřel kurfiřt Fridrich Hohenzollernský 
(zástupce Zikmundův v Říši) příměří s husity za cenu výkupného; sám 
slíbil zaplatit 14 tisíc zlatých, město Norimberk mělo odevzdat 11 tisíc 
a vévoda bavorský 10 tisíc zlatých. Fridrich se rovněž zavázal umožnit 
husitům svobodné slyšení (tj. diskusi) na náměstí v Norimberku, jehož 
se měli zúčastnit přední němečtí bohoslovci; z tohoto slyšení však 
nakonec (pro odpor papežské kurie) sešlo. 

Výprava táborů do Slezska a sirotků do Pováží; ta skončila 
neúspěšně, když po porážce u jihomoravského Podivína narazila v 
Pováží na dobře organizovanou obranu. 
Táboři táhli znovu do Slezska, aby pomohli ohroženým posádkám, 
Prokop Holý cestou dobyl Šternberk. 

Kutnohorský sněm zvolil 12 zemských "vládců" z jednotlivých 
husitských směrů; současně navrhl vyslat do Polska misi. 
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1431 jaro

1431 květen

1431 léto

1431 14. srpna

1431 říjen

1431 15. října

1431 podzim

1431 25. listopadu

1432 10. února

1432 jaro

1432 8.-18. května

1432 31. srpna-6. září

1432 27. listopadu

1432 prosinec

Polský král Vladislav II. Jagellonský nabídl Krakov pro smírčí jednání 
husitů s katolickou církví; českou misi vedl Prokop Holý, ale diskuse o 
čtyřech artikulích ztroskotala. Z Krakova provedli husité vpád do 
Spišska (dobyli Červený Kláštor). 
Rozhovory krále Zikmunda s husitskou delegací v Chebu skončily 
neúspěšně; padly naděje na smírčí dohodu. 

Neúnavným úsilím papežského nuncia kardinála Giuliana Cesariniho 
se podařilo shromáždit již V. a početně nesporně největší křížovou 
výpravu; křižáci teprve 1. srpna překročili pomezní hvozd u Tachova a 
vyčkávali zde dalších posil (zejména Albrechta II. Habsburského). Po 
několika dnech pustošení postoupili k Domažlicím. 

K poslednímu vojenskému pokusu křižáckých vojsk (V. křížové 
výpravy) o vítězství nad husity došlo u Domažlic. Husitské vojsko 
(táboři, sirotci, pražané i jednotky Zikmunda Korybutoviče) pod 
vedením Prokopa Holého přitáhlo k městu a křižáci (dříve než se 
utkali se sjednocenými husitskými vojsky) se rozutekli při blížícím se 
chorálu písně Ktož jsú boží bojovníci. Politickým výsledkem bitvy bylo 
pozvání husitů na jednání basilejského koncilu. 
Spanilá jízda táboritů do Rakous; skončila jejich těžkou porážkou u 
Kirchberku. 

Basilejský sněm, řízený kardinálem Cesarinim, pozval husity k 
slyšení, při němž "sám Duch svatý bude uprostřed jako rozhodčí a 
soudce". 

Sirotci pod vedením Jana Čapka ze Sán a táboři pod Prokopem 
Holým pronikli přes Uherský Brod k Váhu a zanechali posádku na 
hradě Lednici; postupně pokračovali v dobývání jižního Slovenska. 
Pro neshody při dělení kořisti došlo k rozdělení vojsk; táboři s 
Prokopem se vrátili bezpečně do Čech, sirotci zůstali v Pováží až do 
konce listopadu, kde byli napadáni uherským vojskem. Zde došlo k 
jedné z největších porážek husitů (zahynulo více než dvě třetiny 
bojovníků). 
Zikmund Lucemburský byl při své cestě do Říma korunován za 
lombardského krále. 

V Praze proběhl svatodorotský sněm, jehož se zúčastnili zástupci 
všech husitských stran; byla přijata dohoda o započetí předběžných 
jednání s basilejským koncilem. 

Husité se na své výpravě do Uher zmocnili Skalice, Trnavy, v druhé 
polovině roku měli své posádky i v Žilině a na několika okolních 
hradech. Uskutečnili také vpád do Rakous (přes Moravu). Další 
husitské vojsko vpadlo přes Slezsko do Braniborska a Lužice. 

V Chebu proběhlo jednání mezi husity (Prokop Holý, Jan Rokycana, 
Petr Payne) a zástupci basilejského koncilu, na němž bylo husitům 
slíbeno, že budou moci na koncilu přednést a hájit svůj program 
("soudcem" mezi oběma stranami bude bible); výsledky tohoto 
jednání (tzv. soudce chebský) patřily k největším diplomatickým 
úspěchům husitů vůbec. 
Kutnohorský sněm zvolil hlavní účastníky delegace husitů na 
basilejský koncil. 

Husité se pokusili o povstání v Bratislavě; jejich stoupenci ve městě 
jim měli otevřít městské brány (zejména Laurinskou); plán však byl 
prozrazen a vůdce, moravský rytíř Petr Kutěj, byl zajat a zahynul ve 
vězení. 
Patnáctičlenné husitské poselstvo v čele s Prokopem Holým se vydalo 
na cestu do Basileje. 
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1433 16. ledna-8. dubna

1433 jaro

1433 31. května

1433 červen

1433 červen-červenec

1433

1433 podzim

1433

1434 počátek března

1434 6. května

Probíhala veřejná disputace na basilejském koncilu o čtyřech 
artikulích pražských: obhajobu přijímání podobojí převzal Jan 
Rokycana, zástupce sirotků, bakalář Oldřich ze Znojma vykládal 
artikul o svobodném hlásání slova božího, Mikuláš Biskupec z 
Pelhřimova, zástupce táborské obce, zdůvodnil artikul o trestání 
smrtelných hříchů a Angličan M. Petr Payne, viklefista, hájil artikul o 
kněžské chudobě, vyhlašující v podstatě sekularizaci církevního 
majetku. Slyšení nepřineslo žádný pozitivní výsledek, husité byli 
zklamáni. Byla uzavřena dohoda, že jednání budou dále pokračovat v 
Praze (s českým poselstvem odjížděli z Basileje i vybraní zástupci 
koncilu v čele se španělským kanonistou Janem Palomarem). Jednání 
v Praze trvalo dva měsíce, nevedlo však k cíli. 
Spanilá jízda husitů do Rakous, z Moravy do Horního Slezska a na 
Slovensko (na Spiš, dobyli Kežmarok, na Šariš a do Liptova). 

V Římě byl Zikmund slavnostně korunován císařem Svaté říše římské 
(stal se tak třetím Lucemburkem nosícím tento titul a čtvrtým, který 
získal titul král římský). 

Jiné oddíly husitů (pod vedením Jana Čapka ze Sán) pronikly přes 
Dolní Slezsko do Nové Marky a Pomoří proti řádu německých rytířů (k 
Baltu). 
V Praze se konal celozemský sjezd, kde se mj. hodnotily výsledky 
basilejských jednání. 

červenec-květen 
1434

Pod plzeňskými městskými hradbami se utábořilo pět husitských vojsk 
s cílem vyhladovět město; docházelo ke konfliktům mezi oblehateli a 
okolím (ti působili značné škody celému okolí při shánění zásob). 
Narůstala touha po smíru s církví, po návratu k spořádaným poměrům 
v zemi. Celé obléhání bylo vysilující, neúspěšné a demoralizující. 

Neúspěšný návrat husitského oddílu hejtmana Jana Parduse "ze 
spížování" v Bavorsku; jeho několikatisícová jednotka byla rozprášena 
u vsi Hiltersriedu. 

11. listopadu-22. 
prosince

V Praze proběhl svatomartinský sněm podobojích, na němž byl za 
zemského správce zvolen Aleš Vřešťovský z Riesenburka, aby zemi 
"uvedl v poklid, svornost, lásku a jednotu křesťanskou"; "k ruce" mu 
byla zvolena dvanáctičlenná rada, v níž byli zástupci měst v menšině 
(dostali se do čela umírněnější). Vyslanec koncilu Jan Palomar 
předložil sněmu návrh smlouvy o všech čtyřech artikulích; povolovalo 
se přijímat podobojí způsobou, ale jen dospělým, v ostatních třech 
artikulích byly ústupky jen nepatrné. Pro tuto smlouvu se ujal název 
kompaktáta. Došlo i k pokusům obnovit krajskou správu, čímž by se 
rušila působnost jednotlivých husitských oblastí. Na sněmu byli 
zastoupeni i Moravané. 

V bavorské Koubě (blízko hranic) se setkal papežský auditor Jan 
Palomar s delegací českých pánů (tajných porad se zúčastnil i 
táborský hejtman Přibík z Klenového) a domluvil s nimi (za peněžní 
pomoc) brannou dohodu proti bratrstvům. Panská koalice se tím 
stmelila a začala se dále mobilizovat. 

Vojsko panské jednoty vedené Menhartem z Hradce spolu se 
Staroměstskými se zmocnilo náhlým útokem Nového Města 
pražského (spojence sirotků a táborů). Prokop Holý se zachránil 
útěkem k polním vojskům před obléhanou Plzní. Došlo k upevnění 
panské jednoty (pánů katolických, kališnických a pražanů), jakmile se 
zmocnila klíčové pozice - celé české metropole. 
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1434 30. května

1434

1434 22.-29. srpna

1434 9. září

1434 říjen

1434 21. prosince

1435 březen

1435 květen-červenec

1435 srpen

1435 21. října

1436 29. února

Nedaleko Českého Brodu, u vesnice Lipany, došlo k rozhodující bitvě 
polních vojsk táborů a sirotků pod vedením Prokopa Holého (zvaného 
Velikého) s oddíly panské jednoty v čele s Divišem Bořkem z 
Miletínka; obě vojska byla vyzbrojená vozovou hradbou i podrobnou 
znalostí taktiky husitského boje (vojsko táborů čítalo 15-18 tisíc 
pěšáků, 700 jezdců, 400 vozů, panská jednota nasadila okolo 25 tisíc 
pěšáků, 1200 jezdců a asi 700 vozů). Početní převahou i lstí bylo 
radikální křídlo českého husitství poraženo, Prokop Holý i se svými 
hejtmany zahynul. Rozhodující politická moc v zemi se dostala do 
rukou panské jednoty. Šlo o vítězství Čechů nad Čechy! Táborský 
svaz se však udržel ještě několik let jako nábožensko-politický spolek 
se svými kněžími i hejtmany (zpočátku s Janem Roháčem z Dubé). 

24. června-3. 
července

Zemský správce Aleš z Riesenburka svolal do Prahy valný sněm (tzv. 
svatojánský) českých a moravských stavů, na němž bylo dohodnuto 
nabídnout císaři Zikmundovi českou korunu (bylo vysláno poselstvo 
do Řezna). Zástupci táborského a sirotčího bratrstva byli nuceni se 
vzdát obnovy polních vojsk i svých mandátů a museli přijmout 
důsledky krajského zřízení (zřízena instituce krajských hejtmanů). 
Sněm vyhlásil roční příměří v zemi. 

Na říšském sněmu v Řezně jednalo české poselstvo se Zikmundem o 
uznání kalicha pro celou zemi (nikoli tedy jen pro husity); po týdenním 
jednání se nedospělo k žádnému závěru. 

Moravané (včetně panských stoupenců kalicha) uzavřeli v Brně 
landfrýd s Albrechtem II. Habsburským, přijali ho za svého pána a on 
jim potvrdil privilegia; smlouvu pečetil i olomoucký biskup Konrád ze 
Zvole a opavský vévoda Václav. 

Na zemském sněmu v Praze Rokycanova strana upustila od 
požadavku (všeobecného) zavedení přijímání podobojí a žádala jen: 
1. určení kostelů v Čechách a na Moravě, kde bude možné kalich 
přijímat; 2. provádět volbu pražského arcibiskupa a biskupa 
olomouckého na zemských sněmech. 

Na sněmu táborského a sirotčího bratrstva v Táboře uzavřelo čtrnáct 
táborských měst dohodu "o jednotě v boji za společné zájmy a za 
všechny čtyři artikuly", nejen tedy za kalich (s tím se spokojila 
"lipanská koalice"). Uvnitř svazu existovaly však rozličné názory na 
taktiku a volbu prostředků; mluvčím svazu se stal Jan Roháč z Dubé. 

V Praze se konal svatovalentinský sněm, který zformuloval požadavky 
podobojích ve vztahu k Zikmundovi i církvi. S rozhodnutím souhlasilo 
deset táborských měst, Roháčův Tábor s dalšími třemi městy 
rozhodně odmítal Zikmundovo nástupnictví. 

V Brně probíhalo čtvrté kolo jednání legátů basilejského koncilu (v 
čele s auditorem Palomarem) s "Čechy" i za účasti Zikmunda 
Lucemburského a markraběte Albrechta o konečném znění 
kompaktát; opět však nedošlo k dohodě, Zikmund však ukázal snahu 
ke kompromisu. 

Po několika vojenských neúspěších táborů (ztráta hradů Ostromeče, 
snad i Příběnic, obležení Lomnice a Kolína) utrpělo jejich vojsko 
největší porážku od Oldřicha z Rožmberka u Křeče; posílilo se 
umírněné křídlo, do čela se dostal Bedřich ze Strážnice. 

Univerzitní mistr (od roku 1430) Jan Rokycana byl zvolen českým 
sněmem za společného pražského arcibiskupa katolíků i kališníků (od 
roku 1429 byl administrátorem utrakvistické církve); vedle něho byli 
zvoleni dva biskupové Martin Lupáč a Václav z Mýta. Volbu provedlo 
osm volitelů ze stavu světského a osm z duchovenstva; Zikmund ji 
potvrdil královským majestátem v červenci 1436 se slibem, že se 
vynasnaží o jejich uznání. V této funkci však Rokycana nebyl nikdy 
oficiálně papežem potvrzen. 
Na sněmu v Praze vyslechnuta zpráva poselstva, které jednalo se 
Zikmundem; bylo rozhodnuto vyslat delegaci na jihlavský sjezd. 
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1436

1436 20. července

1436 14. srpna

1436 23. srpna

1437 25. ledna

1437 únor

1437 květen

1437 červenec

1437 6. září

1437 9. prosince

1437 27. prosince

1437 30. prosince

5. června-5. 
července

Na jihlavském sněmu Království českého a Markrabství moravského 
došlo k dohodě husitů s basilejským koncilem a se Zikmundem; 
jihlavské náměstí se stalo před císařem svědkem slavnostního 
vyhlášení kompaktát. Ta ve své podstatě představovala uznání čtyř 
artikulů s dodatky a omezeními, které byly tak rozsáhlé, že z artikulů 
si podržel platnost jen článek o kalichu (a to i s omezením, takže 
neměl být například podáván dětem a kněz měl vždy upozornit, že i 
podjednou způsobou je přítomen Kristus). Přes tuto dohodu zůstávala 
nejasná i řada otázek liturgických a organizačních. V českých zemích 
však vznikl stav dvojí víry, jaký neměl obdoby v celém 
západokřesťanském světě - "kacíři" mohli svobodně vyznávat svou 
víru. Na sněmu tak došlo k završení zápasu husitů od basilejského 
slyšení v roce 1433. 

Císař Zikmund schválil požadavky "české strany" jako předpoklad 
jeho uznání za českého krále: 1. respektování nově vzniklé situace 
(nebude navrácen zabraný majetek církevní ani královský a budou 
přiznány zvýšené stavovské nároky); 2. vyloučení cizinců ze 
zemských úřadů a zákaz návratu uprchlých patricijů; 3. návrat Moravy 
do zemí Koruny české; 4. uznání kompaktát, jež se stala zemským 
zákonem. 
ZIKMUND LUCEMBURSKÝ byl v Jihlavě přijat za českého krále 
[1436-1437]. 
Král Zikmund přijel do Prahy a o tři dny později zde přijal slib 
poslušnosti pražských měst. 

Král Zikmund udělil (po předchozím smíru) Táboru privilegia 
královského města; na znamení zvláštní přízně povolil táborským 
užívat v městském znaku černou císařskou orlici, která tak nahradila 
rudý kalich. 

Zikmund dobyl Hradec Králové, kde se shromáždili poslední stoupenci 
radikálního husitství vedeni knězem Ambrožem. Město musel opustit i 
Jan Roháč z Dubé; uchýlil se na hrad Sion (nedaleko Kutné Hory). 
Hrad Sion obležen Zikmundovými oddíly i vojskem nejvyššího 
hofmistra království, Hynkem Ptáčkem z Pirkštejna. 

České poselstvo v čele s Příbramem a Prokopem z Plzně se vydalo 
do Basileje na jednání koncilu; dekret vydaný 23. prosince 
jednostranně znehodnotil přijatá jihlavská kompaktáta. 

Dobytí hradu Sionu, Jan Roháč (prohlášený za zemského škůdce) byl 
zajat a po mučení byl 9. září na Staroměstském náměstí se všemi 
svými 52 druhy popraven. 

Po spěšném odchodu (nebo útěku) z Čech (po nepříliš úspěšné 
vládě) zemřel ve Znojmě král Zikmund na cestě do Uher, kde bylo 
jeho tělo pochováno. Jeho smrtí vymřel lucemburský rod vládnoucí u 
nás 127 let. Dědičkou se stala Zikmundova jediná dcera Alžběta, 
provdaná za Albrechta Habsburského. 

Na zemském volebním sněmu v pražském Karolinu byl zvolen tzv. 
rakouskou stranou (katolickým a husitským panstvem v čele s 
Jindřichem z Rožmberka a Menhartem z Hradce) rakouský vévoda, 
římskoněmecký a uherský král ALBRECHT II. HABSBURSKÝ českým 
králem [1437-1439]; stoupenci kalicha (jádrem byla východočeská 
šlechta v čele s Hynkem Ptáčkem z Pirkštejna) demonstrativně 
opustili sněm a brzy vystoupili s protikandidátem. 

Zemský sněm zvolil šest pánů, přívrženců krále Albrechta, za správce 
království na dobu, než se sám ujme vlády; byli to Oldřich z 
Rožmberka, Menhart z Hradce (nejvyšší purkrabí), Aleš Holický ze 
Šternberka, Hanuš z Kolovrat, Mikuláš Zajíc z Hazmburka a Zikmund 
z Vartemberka. 
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1438 31. ledna

1438 29. května

1438 29. června

1438 11. srpna

1438 22. září

1438 podzim

1439 červen-listopad

1439 červenec

1439 28. října

1440 29. ledna

1440 březen

1440 20. června

1440 léto

V Praze bylo vyzrazeno a potlačeno spiknutí proti králi Albrechtovi; 
vůdcové opozice byli zatčeni. Táborskému hejtmanovi Bedřichu ze 
Strážnice se nepodařilo zmocnit města. Umírnění utrakvisté plně 
ovládli Staré i Nové Město na dalších deset let (přešli na 
prohabsburskou a katolickou stranu). 

Na sněmu v Mělníku se stoupenci kalicha (z řad opoziční šlechty a 
měst) dohodli přijmout za českého krále prince Kazimíra, 
dvanáctiletého bratra polského krále Vladislava III. Jagellonského. 
V Praze se konala korunovace Albrechta II. Habsburského za 
českého krále (jako Albrechta I. ). 

Albrechtovo vojsko se střetlo u Tábora s oddíly utrakvistické strany 
Hynka Ptáčka posílené polským kontingentem; po pětitýdenním 
marném obléhání města odtáhlo zpět do Prahy. 

Část Albrechtova vojska za velení Fridricha Saského a Jakoubka z 
Vřesovic se střetla u Želenic se západočeskou hotovostí polské 
strany; vojsko Albrechtových odpůrců utrpělo těžkou porážku. Velké 
ztráty na lidech utrpěla města Žatec a Louny (přestala hrát 
samostatnou politickou roli). 

Kazimírova strana chtěla odčinit neúspěchy v Čechách a ještě v září 
přitáhlo polské vojsko do Slezska; Albrecht neváhal a v říjnu se tam 
odebral i on se svými oddíly. K většímu střetnutí však nedošlo, Poláci 
se stáhli. Podařilo se uzavřít příměří (do června 1439), Albrecht strávil 
zimu ve Vratislavi. Slezské stavy uznaly Albrechta za krále. Panská 
skupina Hynka Ptáčka z Pirkštejna upustila od polské kandidatury a 
uzavřela s Albrechtem separátní mír. 
V Čechách vypukla morová epidemie, která si vyžádala na 50 tisíc 
životů. 
Albrecht II. Habsburský vyrazil s uherským vojskem proti Turkům; v 
jihomaďarských bažinách onemocněl úplavicí. 

Při zpáteční cestě z neúspěšného tažení proti Turkům zemřel král 
Albrecht Habsburský v Langendorfu u Ostřihomi; v Českém království 
nastalo bezvládí. Teprve po jeho smrti se narodil královně-vdově syn 
Ladislav (odtud zvaný Pohrobek - od latinského Postumus). Druhý 
kandidát na český trůn, princ Kazimír, vzal zpět svou kandidaturu, 
když se stal roku 1440 velkoknížetem litevským. 

Obě hlavní politická seskupení v zemi ("polská a habsburská" strana) 
se dohodly v tzv. mírném listě na rozdělení moci a zároveň na 
způsobu nové volby krále; ta byla svěřena sboru 46 volitelů (18 pánů, 
14 rytířů, 14 měšťanů). Mírný list upravoval také otázku Rokycanova 
arcibiskupství, dodržování kompaktát a jihlavských Zikmundových 
zápisů. Úřad zemských desek byl až do volby příštího panovníka 
uzavřen. Vládu v zemi si rozdělily jednotlivé šlechtické a mocenské 
skupiny prostřednictvím tzv. landfrýdů (či sněmíků), tj. krajských 
politických svazků pánů, rytířů a královských měst (sdružovaly jak 
kališníky, tak i katolíky). Sjezdy landfrýdů v čele s hejtmanem 
nahrazovaly ústřední zemskou vládu. Mírný list byl do značné míry 
úspěchem Ptáčkovy strany. 

Ve východních Čechách vznikl spolek čtyř východočeských landfrýdů: 
hradeckého, chrudimského, čáslavského a kouřimského, s kterým 
zachovával společný postup i kraj mladoboleslavský (zde byl jedním z 
hejtmanů Jiří z Poděbrad). Do čela spolku byl zvolen hejtman Hynek 
Ptáček z Pirkštejna. 

V Praze proběhla další královská volba; 46 volitelů se rozhodlo pro 
bavorského vévodu Albrechta (synovce královny Žofie, manželky 
krále Václava IV. ); ten však přes několikadenní přemlouvání korunu 
nepřijal. 

Královna-vdova Alžběta povolala českého vojevůdce Jana Jiskru z 
Brandýsa, aby hájil práva Ladislava Pohrobka na uherský trůn 
(jmenovala ho šarišským županem a kapitánem východoslovenských 
měst) proti Vladislavu III. Jagellonskému, který byl 17. června 1440 
korunován uherským králem. 
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1440 29. července

1441 srpen

1441 září-říjen

1442 19. prosince

1443 8. července

1443 léto

1444 31. ledna

1444 27. srpna

1445 jaro
1445 květen Ladislav Pohrobek byl přijat za uherského krále jako Ladislav VII. 

1446 leden

1448 květen

1448 22. června

1448 3. září

Pokus o povstání stoupenců "polské strany" na Novém Městě 
pražském, vedené Janem Koldou ze Žampachu; záhy bylo odhaleno 
a zneškodněno. 

Na sjezdu v Čáslavi byl (po smrti svého odpůrce M. Křišťana z 
Prachatic) uznán arcibiskup Jan Rokycana (stále dlící v Hradci) 
správcem "veškerého východočeského kněžstva". 

Pokus o náboženské sblížení mírných utrakvistů v čele s M. Janem z 
Příbrami a M. Prokopem z Plzně se stranou podjednou; pro 
neústupnost metropolitní kapituly k dohodě nedošlo. 

Zemřela královna-vdova Alžběta, poručnictví nad Ladislavem 
Pohrobkem se ujal jeho strýc, římskoněmecký král Fridrich III. Štýrský; 
byla mu nabídnuta česká koruna, ten ji však odmítl. 

Ve farním kostele v Kutné Hoře proběhlo "hádání" - synoda o 
sporných církevních otázkách mezi stranou táborskou a stranou J. 
Rokycany. 

Jednání ve Vídni o vzájemných vojenských potyčkách na moravsko-
rakouské hranici, které zejména oslabovaly vzájemný obchod. 

V Praze se konal zemský sněm, který: 1. uznal nároky čtyřletého 
Ladislava Pohrobka na český trůn; 2. schválil stanovisko Jana 
Rokycany jak o reálné přítomnosti Kristově v svátosti oltářní, tak i v 
jiných otázkách (o zachování sedmera svátostí, očistci, vzývání 
svatých, postech, pokání, užívání ornátů). Tím bylo učení táborských 
rozhodně odsouzeno, ti se však (vedeni biskupem Mikulášem z 
Pelhřimova) nemínili podřídit; ve svých názorech vycházeli z 
Mikulášova díla Vyznání a obrana Táborů (vzniklo roku 1431). 

Zemřel Hynek Ptáček z Pirkštejna, do čela východočeského landfrýdu 
byl postaven v září t. r. čtyřiadvacetiletý příslušník mocného panského 
rodu kališnických pánů z Kunštátu Jiří z Poděbrad. 

Sedlák Jakub si vystavěl na poli u Stadic, které údajně oral bájný 
Přemysl Oráč, chýši a prohlašoval, že je bohem vyvolený selský král; 
zřídil si radu čtyř starců a získal i písaře, který vydával manifesty a 
listy. Když začali přicházet stále noví poutníci, zasáhla okolní šlechta - 
"stadický král" byl internován v Roudnici a pak v Praze. 

Po složitých jednáních ve Znojmě byl uzavřen na moravsko-rakouské 
hranici mír. 

Mise kardinála Carvajala v Praze, jež se znovu pokusila o smír Čechů 
s církví; skončila úplným fiaskem. Jan Rokycana byl odmítnut jako 
nejvážnější uchazeč na stolec pražského arcibiskupství. 

Na sjezdu v Kutné Hoře se ustavily východočeské landfrýdy v jednotu 
poděbradskou, k níž se záhy přidaly i jiné kališnické spolky; za jejího 
správce byl zvolen Jiří z Poděbrad. 

Nenadálým nočním přepadem se Jiří z Poděbrad zmocnil Prahy 
(předstíral, že u Kačiny na Kutnohorsku shromažďuje vojsko k tažení 
do Saska); Menhart z Hradce byl zatčen a uvržen do vězení stejně 
jako předáci patriciátu. Dobytím Prahy se mocenská převaha 
přesunula zcela na stranu jednoty poděbradské, Jiří z Poděbrad se 
začal titulovat správcem Království českého. Do Prahy se zároveň 5. 
září vrátil Jan Rokycana, který se opět ujal správy kališnické církve. 
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