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ÚVOD 

 

       Cílem této práce je objasnit známé aspekty bitvy u Malešova, respektive shrnout a ujasnit 

dosavadní odborné bádání, jehož počátky jsou spojeny s Palackého badatelskou a historickou 

činností, počínaje polovinou devatenáctého století, až po práce Petra Čorneje prvního 

desetiletí současné doby, a přispět tak k lepšímu pochopení celé řady mnohdy nepřehledných 

teorií historiků, které se k dané problematice vztahují. Tyto teorie budou v práci 

konfrontovány s editovanými i nevydanými prameny ze Státního okresního archivu v Kutné 

Hoře.  

       Práce se snaží odpovědět na řadu otázek a vyvrátit mýty, které kolují a staly se v podstatě 

součástí bitevní události, především zda Žižkovy vozy naplněné kamením nebyly pouhým 

mýtem vytvořeným patrně na sklonku patnáctého století pro povzbuzení národního vědomí a 

ze stejného důvodu zpopularizovaným v devatenáctém století v Palackého edici. Vzhledem ke 

strohosti zpráv o této bitevní události v archivních pramenech a četnosti hypotetických tvrzení 

řady historiků, byla výchozí pozice této bakalářské práce obtížná.  

       Východiskem této práce je odmítnutí hypotézy o Žižkově použití vozů naplněných 

kamením jako zbraně proti koaličnímu vojsku, což mělo zajistit Žižkovým vojskům slavné 

vítězství. Vyvrátit tuto teorii se bude práce snažit na základě terénního výzkumu a na základě 

současného stavu terénu budou konfrontovány také všechny známé teorie o lokalizaci bojiště 

u Malešova. Nedílnou součástí této práce jsou mapy malešovského okolí pocházející 

z různých období. Na základě kritického zhodnocení uvedených pramenů a literatury a ve 

spojení s terénním výzkumem práce zformuluje v závěru vlastní hypotézu o průběhu této 

bitvy.   
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I. Bitva u Malešova v literatuře a pramenech 

 

I.1. Literatura 

         Tato práce se ve své podstatě opírá o badatelský a historický výzkum započatý v první 

polovině devatenáctého století Františkem Palacký a jeho kolegy. Palacký zhodnotil práci 

s prameny při vydání Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě1, z něhož je poté vyňato 

dílo specifikovanější – Dějiny doby husitské2 a o něco později další zpracování husitské 

tématiky v Urkundliche Beitrage zur Geschichte des Hussitenkrieges3.  

       Roku 1879 vydal Václav Vladivoj Tomek knihu Jan Žižka4, ve které pokračoval v podání 

oslavného obrazu husitství a Žižku představil coby velikého a moudrého státníka. K husitské 

epoše se poté uceleněji vyjádřil v pozdějších Dějinách Válek Husitských.5 Ke stejné tématice, 

ale se zaměřením na vojenskou stránku, je posmrtně vydáno dílo Hugo Tomana Husitské 

válečnictví doby Žižkovi a doby Prokopovi,6 i s nástinem průběhu bitvy u Malešova. K té se 

již o něco dříve vyjádřil profesor Kalousek7 v několika krátkých komentářích.  Podobně tak 

učinil, o několik let později Josef Pavel v kolektivní práci Naše Kutnohorsko8. K otázkám 

průběhu Malešovské bitvy se těsně po první světové válce vrátil v krátké stati Jan Lesíkov9 a 

v dvoudílné rozsáhlé publikaci, věnující se husitskému válečnictví a otázkám průběhu bitev, 

v atmosféře nadšeného budování Československého státu v prvních letech své existence, 

Otakar Frankenberger 10starší.  

      Prvním, kdo odmítl líčení malešovské bitvy na základě interpretace pramenů v   

Palackého pojetí na základě textů L a M Starých letopisů českých, byl Josef Pekař, který 

                                                      
1 PALACKÝ František. Dějiny národu v Čechách a na Moravě dle původních pramenů. Díl III. ( 1403 – 1439). 
Praha 1931.  
2 TÝŽ. Dějiny doby husitské II.  Praha 1872. 
3 TÝŽ Urkundliche Beitrage zur Geschichte des Hussitenkreiges. Band I. Prag 1873.  
4 TOMEK Václav Vladivoj. Jan Žižka.  Praha 1879. 
5 TÝŽ Dějiny husitských válek. Praha 1898. 
6 TOMAN Hugo.  Husitské válečnictví doby Žižkovy a Prokopovy  Praha. 1898. 
7 Památky archeologické a místopisné, díl X., ročník 2., 1875 
   KALOUSEK Josef. Dvoje dějiny Husitské. Osvěta. Praha 1879. 
8 ZAVADIL Antonín.  Kutnohorsko slovem i obrazem. Kutná Hora. nakladatelství Karla Šolce.  1912. díl II.  
9 LESÍKOV Jan.  Žižkovo bojiště u Malešova,. Klub československých  turistů. Kutná Hora.1923. 
10 FARANKENBERGER Otakar.  Naše velká armáda.  svazek II. Zemědělské knihkupectví. Praha. 1921. 
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přišel s kritickým přístupem k této epoše v čtyř-svazkovém díle Jan Žižka a jeho doba.11  

S jeho přístupem souhlasil František Michálek Bartoš v první části svého díla Husitská 

revoluce12 a v článku věnovaném  Malešovské bitvě – Kolem poslední bitvy Žižkovy13 a 

krátkým komentářem v Kostnických Jiskrách14. V původních intencích zavedeného náhledu 

se k bitvě vrátil F. G. Heymann ve svém díle John Žižka and the Hussite revolution15 a ve 

studii16 uveřejněné v ČČH. Obdobně tak učinil i Jan Durdík, v díle poplatném době svého 

vzniku, které je však jedno z nejlepších ohledně zpracování vojenského umění husitů, 

Husitské vojenství.17 A stejně tak podání použití vozů s kamením se přidrželi i František 

Šmahel18, Rudolf Urbánek19, Josef Macek v Husitském revolučním hnutí20  a mezi dalšími i 

Petr Klučina.21 Za zmínku stojí dále studie Jindřicha Kejře – Dvě role Jana Žižky v revoluci: 

Praha 1419 a Malešov 142422.  Z pohledu kritického rozboru Starých letopisů českých a 

nejstarších písemných záznamů k husitskému hnutí, které předvedl už v díle Nad Palackého 

edicí starých letopisů českých23, se Petr Čornej vyjádřil k otázkám Malešovské operace 

v studii otisknuté v Jihočeském sborníku historickém24 roku 1980 a především v pozdějším 

díle Tajemství českých kronik25.   

       Dále lze připomenout  vydání některých pramenů k tomuto období v populárnější formě, 

za uvedení stojí Ze zpráv a kronik doby husitské26. Dále připomínám nejnovější ucelený 

přehled k husitskému období a to Velké dějiny zemí koruny České V27 a Husitskou revoluci 

                                                      
11 PEKAŘ Josef. Jan Žižka a jeho doba. Odeon – Praha 1992. ISBN 80 – 207 – 0385 - 3 
12 BARTOŠ František Michálek. Husitská revoluce I. Doba Žižkova 1415 – 1426. Praha 1965. 
13BARTOŠ František Michálek. Kolem poslední bitvy Žižkovy. Časopis společnosti přátel starožitností. r. LXVII, 
r. 1960. 
14 BARTOŠ František Michálek. Na místech poslední bitvy Žižkovy, Kostnické jiskry, r. 30. 3. září 1959  
15 Heymann F. G. John Žižka and the Hussite Revolution. Princeton – New Jersey. 1955 
16 HEYMANN F. G. Kutná Hora – Malešov. Dva problémy topografie Žižkových bitev. ČČH. r. IX. 1961, s. 75 
– 81. 
17 DURDÍK Jan, Husitské vojenství, Naše Vojsko, Praha. 1953 
18 ŠMAHEL František. Jan Žižka z Trocnova. Praha 1969. 
19 URBÁNEK Rudolf. Jan Žižka. Praha 1925 
20 MACEK Josef. Husitské revoluční hnutí. Praha 1952 
21 KLUČINA Petr. Vojenská činnost Jana Žižky z Trocnova v letech 1423 – 1424. Štůdie k československým 
vojenským dějinám 5. 1976. TÝŽ,  Jak válčili husité. Praha 1987. 
22 KEJŘ Jindřich. Dvě role Jana Žižky v husitské revoluci: Praha 1419 a Malešov 1424. Historie a vojenství, r. 
5. Praha 1989. s. 92 – 110. 
23 ČORNEJ Petr. Nad Palackého edicí Starých letopisů českých. Slavia 51. 1982 
24 ČORNEJ Petr. Žižkova bitva u Malešova 7. června 1424 (Příspěvek ke kritice Starých letopisů českých.)   
Jihočeský sborník historický. r. XLIX. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. 1980. s. 152 – 166. 
25 ČORNEJ Petr. Tajemství českých kronik. Praha. Vyšehrad 1987.  Nové vydání Praha. Paseka 2003. ISBN 80 – 
7185 – 590 – 1. 
26 HLAVÁČEK Ivan a kol. Ze zpráv a kronik doby husitské. Praha 1981. 
27 ČORNEJ Petr. Velké dějiny zemí Koruny České. svazek V. 1402 – 1437. PASEKA Praha Litomyšl 2000. 
ISBN – 80 – 7185 – 296 – 1.  
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III. Kroniku válečných let28 od Františka Šmahela. K otázkám husitského vojenství, strategie 

a taktiky se vyjádřil Petr Klučina ve Vojenských dějinách československa I.29, spolu 

s Andrejem Romaňákem se tématu věnoval v knize Člověk, zbroj a zbraň v obraze doby I. 15. 

– 17. stol.30, dále v díle Zbraně a zbroj31 a ve studii Příspěvek k problematice taktiky 

husitských vojsk32. K vojenské problematice se vyjádřil také Rudolf Urbánek v práci Žižka a 

husitské vojenství33, dále za připomínku stojí i Husitské vojny v obrazech34 od Hanuše 

Kuffnera, který ovšem zastával konzervativní původní náhled na bitevní scénu u Malešova.  

      K samotné Žižkově osobě, ve vztahu k pochybnostem o jeho oslepnutí se vyjádřil již 

Pekař ve svém zásadním díle Jan Žižka a dále pak Václav Chaloupecký v pojednání Byl Žižka 

slepý?35, a F. M. Bartoš v článku Oslepl Žižka r. 1424 opravdu?36 K místopisu a historii 

Malešovské tvrze podal informace August Sedláček v díle Hrady, zámky a tvrze království 

českého37, díl dvanáctý – Čáslavsko, a dále pak Encyklopedie českých tvrzí.38  

 

I.1. Vydané prameny      

Tato práce se snaží objasnit výše nastolené otázky, na základě konfrontace s editovanými i 

nevydanými prameny. Nejstarší záznam týkající se bitevního střetnutí u Malešova je zapsán 

v Chronicon Treboniense, která vyšla v edici Konstantina Hoflera v původním znění 

základního textu i s doplňky.39 Jedná se o nejstarší složku Starých letopisů českých, která byla 

psána latinsky a jejíž text uveřejnil v edičním díle s názvem Geschichtschreibe der 

husitischen Bewegung in Bohmen, 40 a jenž dal svazku jméno podle místa uložení.  

                                                      
28 ŠMAHEL František. Husitská revoluce III. Kronika válečných let. Praha 1993  ISBN 80 – 85268 – 24 - 8 
29 KLUČINA Petr a kol. Vojenské dějiny československa I. do roku 1526. Naše Vojsko. Praha 1985. 
30 KLUČINA Petr - ROMAŇÁK Andrej. Člověk zbraň a zbroj v obraze doby 5 – 17. stol. díl I. Praha 1983  
31 KLUČINA Petr. Zbroj a zbraně. Evropa 6. – 17. století. Praha – Litomyšl:  PASEKA, 2004. ISBN 80 – 7185 
– 661 – 4.  
32 TÝŽ. Příspěvek k problematice taktiky husitských vojsk. Studie k Československým vojenským dějinám. Praha 
1983.  
33 URBÁNEK Rudolf. Žižka a husitské válečnictví. Sborník Žižkův 1424 – 1924. Praha 1924. 
34 KUFFNER Hanuš. Husitské vojny v obrazech. Praha 1907. 
35 CHALOUPECKÝ Václav. Byl Žižka slepý? Věstník Český akademie věd a umění č. 40. 1951. 
36 BARTOŠ František Michálek. Oslepl Žižka r. 1424 opravdu? JSH č. 21. 1952. 
37 SEDLÁČEK August. Hrady, zámky a tvrze království českého. Díl dvanáctý – Čáslavsko. Praha 1900. 
38 SVOBODA Ladislav. Encyklopedie českých tvrzí. Argo. Praha 2000. ISBN 80 – 7203 – 279 – 8. 
39 ČORNEJ Petr. Tajemství českých kronik.. Praha: PASEKA, 2003. ISBN 80 – 7185 – 590 – 1, s. 388. 
40 HOEFLER Konstantin. – Geschichtsschreiber der husitischen Bewegung in Boehmen, Scriptores – Erste 
Abteilung, Teil I., Band II., Wien 1856 (Fontes Rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichtsquellen. Hsg. 
von der historischen Kommission der kaiserlichen Akademie der wissenschaften in Wien.) – uložení National 
Bibliothek in Wien, Fontes Rerum Austriacarum, 1. Signatur 392395-B.E.-Neue Mag 
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V současné době je k dispozici její nový přepis v kolektivním díle Prameny dějin českých41 

od Petra Čorneje, Aleny M. Černé a Markéty Klosové, které obsahuje dále přepisy několika 

dalších nejstarších vrstev Starých letopisů českých. Jedná se o rukopisy: text Q, jenž je 

v podstatě překladem z latinského textu Chronicon Treboniense, a končí k roku 143142. Pak 

následují texty označené jako A a text V, D, dále text jedné z variant nejstarší vrstvy Starých 

Letopisů Českých, jejíž přepis byl v Pamětech Mikuláše Dačického z Heslova a poslední zde 

editovaný je text X. Dalším z významných pramenů je Kronika Bartoška z Drahonic, kterou 

vydal Jaroslav Goll v pátém čísle svazku Pramenů dějin českých43 a ve stejném svazku vydal i 

kritickou edici latinského znění a staročeského překladu Husitské kroniky od Vavřince 

z Březové. 44 Ze záznamů v soudobích kronikách je nutné připomenout Kroniku starého 

Kolegiáta Pražského, kterou editoval Konstantin Hofler.45 Další záznam ohlasu Malešovské 

bitvy nalezneme v edici Františka Šimka, který rukopis R vydal v díle Staré letopisy české 

z vratislavského rukopisu46, a později editoval spolu s Miloslavem Kaňákem rukopis G pod 

titulem Staré letopisy české z rukopisu křížovnického.47 Dalším pramenem s komentářem ke 

zkoumanému tématu, přináší jedno z nejznámějších děl starší české literatury – Kronika velmi 

pěkná o Janu Žižkovi, čeledínu krále Václava, která byla zařazena do knihy Ze zpráv a kronik 

doby husitské48, ovšem v novočeském překladu, který kompenzuje zasvěcený komentář Ivana 

Hlaváčka.49  

I.2. Nevydané prameny 

          Ve vztahu k problematice lokalizace bitvy, hraje důležitou roli Kniha městské rady 

Kutné Hory50 umístěná v okresním archivu Kutná Hora a dále zde umístěná listina krále 

Vladislava II. z roku 147651, jíž ukončuje dlouhodobý spor.  K tématu je vhodné ještě zmínit 

                                                      
41ČORNEJ Petr - ČERNÁ M. Alena - KLOSOVÁ Markéta. Prameny dějin českých .Nová řada, II. díl (Fontes 
zrum Bohemicarum. Series nova, tomus II. ). FILOSOFIA. Praha 2003. 
42Tamtéž (ČORNEJ Petr. ČERNÁ M. Alena. KLOSOVÁ Markéta. Prameny dějin českých .Nová řada, II. díl 
(Fontes zrum Bohemicarum. Series nova, tomus II. ). FILOSOFIA. Praha 2003), s. XXI. 
43 GOLL Jaroslav. Prameny dějin českých ( Fontes rerum Bohemicarum) díl V. Praha 1893. 
44 GOLL Jaroslav. Prameny dějin českých ( Fontes rerum Bohemicarum) díl V. Praha 1893. 
45 HOEFLER Konstantin. – Geschichtsschreiber der husitischen Bewegung in Boehmen, Scriptores – Erste 
Abteilung, Teil I., Band II., Wien 1856 (Fontes Rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichtsquellen. Hsg. 
von der historischen Kommission der kaiserlichen Akademie der wissenschaften in Wien.) – uložení National 
Bibliothek in Wien, Fontes Rerum Austriacarum, 1. Signatur 392395-B.E.-Neue Mag 
46ŠIMEK František. Staré letopisy české z Vratislavského rukopisu novočeským pravopisem. Praha 1937. 
47ŠIMEK František - KAŇÁK Miloslav. Staré letopisy české z rukopisu křižovnického.. Praha: Státní 
nakladatelství krásné literatury hudby a umění, 1959.  
48 HLAVÁČEK Ivan a kol. Ze zpráv a kronik doby husitské. Praha 1981. 
49 ČORNEJ Petr. Tajemství českých kronik. PASEKA. Praha Litomyšl 2003. ISBN 80 – 7185 – 590 – 1,  s. 391. 
50 SOkA Kutná Hora. Fond. AMKH. km. č. 9. Kniha městské rady 1495 – 1515.   
51 SOkA Kutná Hora. Fond. AMKH. Archiv I. aktová sbírka – 110. Listina krále Vladislava ze dne 3. února 
1476. 
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kroniky městěčka Malešova, a to Kronika obce (1918 – 1956)52 a Pamětní kniha obce 

Malešov (1957 – 1963).53  

  

II. Odraz a podání bitevní události v nejstarších vrstvách písemných záznamů 

     Nejstarší písemný záznam podávající zprávu o bitvě u Malešova, je zápis v tzv. Třeboňské 

kronice (Chronicon Treboniense). Je zaznamenám latinsky a o průběhu bitevního střetnutí 

hovoří pouze v několika větách. Ví se, že autorem tohoto zápisu, byl pravděpodobně 

anonymní pražský měšťan, který ovládal na jisté úrovni latinu a zaznamenal zprávy, jichž byl 

s největší pravděpodobností současníkem, z let 1419 – 143254.  Zápis textu je následující: 

„Anno Domini MCCCCXXIIII ante festum Spiritus sancti Zyzka in Costelecz fuit obsessus, cui 

in subsidium dominus Boczko adveniens, eundem de civitate expedivit cum exercitu ipsius 

soluque per dominos terre ibidem est detentus. Qui circa quondam foveam aput 

propugnaculum Malessow eosdem hostiliter debellavit et secendum conmunem famam ad 14 

centenarios hominum mortis vinculo deputavit, curribus, iquis, bombardis et ceteris 

instrumentis bellicis eisdem asportatis.” 55  

   Prvním staročeským ekvivalentem textů Třeboňské kroniky a zároveň první zprávou o bitvě 

u Malešova v českém jazyce, je část Starých letopisů českých označená jako Q. Jedná se o 

věrný staročeský překlad latinského znění, který obsahuje jen minimum rozdílů a jehož autor 

měl k dispozici téměř shodné znění s rukopisem třeboňským56. Text je ukončen k roku 1434 a 

Malešovská událost je zde podána následovně: „Léta božieho MCCCCXXIIII. před sv. 

Duchem Žižka na Kostelci byl obležen, jenžto na pomoc pan Boček přijev, jej z města 

vyprovodil s vojskem jeho a sám od pánóv zemských tu jest jat, kterýžto Žižka, utiekaje do 

Malešova, pražským s landfrýdem, jemu se protivícím, u nějaké jámy u té tvrze Malešova je 

porazil. A podle obecné pověsti 14 set lidí zmordoval, vozy, koně, pušky a jiné přípravy bojové 

jim pobral.“ 57   

                                                      
52 SOkA Kutná Hora AO Malešov. Kronika obce. Fond. (1918) 1922 – 1945 (1956). Inv. č. 16. kn. č. 12 
53 SOkA Kutná Hora. Fond. Obce Malešov 1957 – 1963. MNV Malešov. Pamětní kniha. 
54 ČORNEJ Petr - ČERNÁ M. Alena - KLOSOVÁ Markéta. Prameny dějin českých .Nová řada, II. díl (Fontes 
zrum Bohemicarum. Series nova, tomus II. ). Praha:  FILOSOFIA. 2003. s. XXIX. 
55 Tamtéž, s. 26. 
56 ČORNEJ Petr -ČERNÁ M. Alena - KLOSOVÁ Markéta. Prameny dějin českých .Nová řada, II. díl (Fontes 
zrum Bohemicarum. Series nova, tomus II. ). Praha:  FILOSOFIA. 2003. s. XXXI.  
57 Tamtéž,.s. 27. 
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Jak vyplývá z uvedených popisů, jedná se v podstatě pouze o krátkou zprávu, která 

navíc není příliš konkrétní. Vyplývá z ní pouze závěr, že Žižka unikl z obklíčení v Kostelci 

nad Labem, ze kterého mu pomohl Hynek Boček58, který byl poté zajat, zatímco Žižka 

s vojskem ustupoval k Malešovu, kde se postavil koaličním jednotkám a porazil je poblíž 

Malešovské tvrze u nějakého údolí.59 Oněmi koaličními jednotkami bylo vojsko pražské, výše 

jmenované, a oním landfrýdem jednotky husitské a katolické šlechty spojené v rámci koalice 

na tzv. Svatohavelském sněmu. Další informací, kterou texty poskytují, je přesný počet 

padlých, z čehož lze usuzovat na velkou krvavost srážky. 

V následujících mladších vrstvách Starých letopisů, a to v textech A, který vznikl na 

počátku roku 1433, jenž končí rokem 1432 a jeho pisatel vycházel z podobné předlohy jako 

dva předchozí uvedené texty, je záznam popisu Malešovské události v podstatě totožný. 

Stejně tak u textu a, jenž je protažen v popisování událostí až do roku 1437 a text V, který 

končí k roku 1441. Text D, jenž je příbuzným textu V a který navazuje na stejnou předlohu,   

ale je bohatší o události následující po roce 1440. Text D byl s největší pravděpodobností 

zapsán po roce 1450 a je ukončen k tomuto roku ve své první redakci.60 Od textu V se 

odlišuje především vepsanými glosami. Jako první z rukopisů v komentáři k bitvě u Malešova 

jmenoval přímo Hynka Bočka z Poděbrad (v dřívějších rukopisech uváděn pouze jako pan 

Boček) a zmínil jeho zajetí 61 a zdůraznil Žižkovu slepotu62, jinak je popis události v zásadě 

stejný.  

Další vrstva textů, označená jako Dač, se stala součástí Pamětí Mikuláše Dačického 

z Heslova, který tento text sám převzal od svých předchůdců, kteří měli podle Čorneje 

k dispozici jako předlohu, variantu blízkou textům a a V. Zmínky k Malešovu se v zásadě 

shodují, jen počet padlých je zde udáván v počtu 1 300 na straně pražanů63.  

Významnou roli k podání popisu a informací vztahujících se k Malešovské události, 

hraje dílo současníka tehdejších dějů, a sice Kronika Bartoška z Drahonic. Jak jej komentuje 

                                                      
58 Hynka Bočka potvrzuje Petr Čornej na základě pozdějších mladších vrstev letopisů  a tento názor zastávala i 
většina historiků a badatelů věnujících se dané problematice. 
59 Jak uvedl Čornej, latinské spojení circa quandam foveam, může znamenat nejenom údolí, ale proláklinu 
vzniklou lidskou činností – kupříkladu lom, důl, aj. 
60 ČORNEJ Petr - ČERNÁ M. Alena - KLOSOVÁ Markéta. Prameny dějin českých .Nová řada, II. díl (Fontes 
zrum Bohemicarum. Series nova, tomus II. ). FILOSOFIA. Praha 2003, s. XXXVII.  
61 ČORNEJ Petr - ČERNÁ M. Alena - KLOSOVÁ Markéta. Prameny dějin českých .Nová řada, II. díl (Fontes 
zrum Bohemicarum. Series nova, tomus II. ). FILOSOFIA. Praha 2003, s. 136. „Žížka obležen na Kostelci na 
Labi. Poděbradský pan Hynek  jat byl, potom se vyručil pod ctí a pod věrů apod základ vysoký, i nestavěl se.Čest 
a vieru ztratil a lidi dobré o základ připravil. Žižka opět pražany porazil, Horu vypálil a mnoho městeček spálil.“  
62Tamtéž, s. 136. „.. jsa slep na obě oči“.  
63Tamtéž, s. 171. „…jakž obecně pravili, do 13 set zbito jest…“ 
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Ivan Hlaváček:… „ drsného katolického vojáka, podávajícího suchým způsobem a až proslule 

barbarskou latinou skutečnou kroniku vojenských událostí let 1419 až 1443,…ač katolík, píše 

o událostech, kterých byl svědkem, či o nich slyšel od svých informátorů, celkem 

objektivně…“ 64 Ten ve svém podání, tak jak je editoval Jaroslav Goll 65, přestože se spletl 

v datu, kdy uvádí čtvrtek 8. června, přičemž bitva se odehrála o den dříve, a navíc mlčí o 

obležení u Kostelce, zaměřil se o to bedlivěji na zdůraznění ztrát na straně koalice, potažmo 

pražanů. Jmenoval nejvýznačnější padlé a tím vyzdvihl ohlas a dopad výsledku této události, 

zejména z vojenského hlediska.  Co se týká počtu ztrát, Bartošek se shodl s předešlými 

záznamy, je ovšem prvním, kdo nejmenoval pouze Žižku, co by strůjce vítězství, ale uvedl po 

jeho boku i Jana Hvězdu z Vícemilic – řečeného Bzdinka, který ovšem není zmíněn u 

rukopisů jak předešlých, tak i mladších – vratislavského a vyšehradského.   

Z dalšího ohlasu v soudobých kronikách, přinesl komentář k událostem okolo 

válečného střetnutí u Malešova neznámý autor Kroniky starého kolegiáta pražského – 

Chronicon veteris Collegiati Pragensis, jenž byl pravděpodobně, stejně jako Bartošek 

z Drahonic, současníkem bouřlivých událostí. Autor zaznamenal události mezi lety 1419 - 

1441. Znění o Malešovu je zde opět v celku stručné, ale podobně jako v Bartoškovi, autor zde 

kromě Jana Žižky jmenuje navíc další husitské hejtmany, co by účastníky střetnutí66 a 

připomíná upálení nepřátel po dobytí Kutné Hory, vzápětí po bitvě.  

       Další ohlas k válečným událostem poblíž Malešova se nalézá mezi mladšími vrstvami 

rukopisů, v rukopisu R, vydaném v edici Františka Šimka pod názvem Vratislavský rukopis, 

který nese své jméno podle místa uchování – rukopis městské knihovny vratislavské.67 

Rukopis končí korunovací Vladislava Jagellonského na českého krále roku 1471, který autor, 

                                                      
64HLAVÁČEK Ivan a kol. Ze zpráv a kronik doby husitské. Praha 1981, s. 14 – 15. 
65GOLL Jaroslav. Prameny dějin českých ( Fontes rerum Bohemicarum) díl V. Praha 1893, s. 592. „Anno domini 
MCCCCXXIIII Zizka cum suis et Johanne Bzdinka et complicibus pragense mediace conflictu vicit et ipsis 
multos curus cum pixidibus recepit: CCC et ultra hospites Pragenses interfecti, et factum est ferit anteViti in illa 
sillaba Jul pri mi pope fortalicium Malessow retro Montes Cuthnas, et dicebatur a veridicis, quod ex utraque 
parte MCCCC sunt ibi in loco interfecti, inter quos ex parte Pragensium interfecti sunt streči militek Turkowecz 
tenens Pragense vexillum in manibus , dominus Hlas, Wykerz iuvenis, Hlawacz de Destnycz et CCCXXVI 
hospites Pragenses preter adventas  et mechanicos Pragenses.“  
66 HOFLER Konstantin. Geschichtschreibe der husitischen Bewegung in Bohmen. Vídeň 1856, s. 87. „Anno 
domini MCCCCXXIIII. Eodem anno ferie IIII. ante Penthecostes Zizka cum Taboritis et cum dominis se 
Podiebrad et Rohacze et  cum Waleczowsky et sua parte prostraverunt Pragenses cum eorum parte circa 
Malessow et interfecti sunt bene mille et ducenta ex Pragensibus. Et tunc Zizka residum montes Chutnas exussit, 
et in ecclesia inclusos cremavit, et post prefectus est versus Kurzim, qui se eis subdidit, similiter Broda et 
Nimburgka. Eodem anno in exaltatione S. Crucis concordatus est Zizka cum Pragensibus, et pacem inter se 
firmaverunt sub XIIII. Minibus sexagenis gross. bonorum, et in campo hospitalensi magnum acervum lapidum 
comportaverunt in signum foederis praenotati, ut si quae pars illud transgressa fuerit,his lapidibus obruatur“.      
67 ŠIMEK František. Staré letopisy české z Vratislavského rukopisu novočeským pravopisem. Praha 1937. s. 
XVI.  
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podle Petra Čorneje, tvořil nejdříve v roce 148468 a Bartoš jeho vznik kladl do první poloviny 

16. století.69  Zde je komentář k Malešovské bitvě o něco rozsáhlejší, doplněný o způsob 

tažení vojsk od Kostelce70, a také nastínění okolností ohledně zajetí Bočka z Poděbrad, což se 

uskutečnilo v tádlniciech.  Nejedná se o žádnou ves, městečko či místo, ale o tzv. „tajdyňky“ 

jak uvedl Pekař, čili vyjednávání.71  A navíc zde byl stanoven určitý časový harmonogram 

přesunu, neboť k vyjednávání došlo až dalšího dne72.   

     Naprosto stejným způsobem je vylíčena bitva v rukopisu G73, který byl v popise starších 

událostí „zkompilován z několika textů starších a podobá se v této části svým zpracováním 

zejména Vratislavskému rukopisu, avšak jest v záznamech většinou stručnější.“74 Toto dílo 

zachycuje a komentuje vývoj sledu událostí do roku 1509.  

    Jak lze vidět na nastíněném stručném přehledu písemných záznamů o bitvě u Malešova 

v nejstarších vrstvách Starých letopisů českých a písemných památek, lze bitvu brát ve zřetel 

pouze jako, na tehdejší poměry, neobyčejně krvavou válečnou událost, která ukončila 

existenci Svatohavelské koalice jako vrcholu první fáze občanské války a přispěla 

k vyrovnání mocenských pozic zúčastněných stran a vzestupu východočeského svazu. Ale 

doposud nebyla podána žádná informace, směřující k obrazu bitvy, díky kterému se vryla do 

paměti veřejnosti, učebnic i teorií historiků. Jedním z hlavních impulzů v tomto směru byla 

ediční činnost Františka Palackého, který bitvu podal následujícím způsobem: „ A wšak u 

Malešova nedaleko Hor Kuten, dne 7 čerwna, našed příhodné pro sebe  místo k boji, umínil 

dočekati nepřátel. Jeden z wálečníkůw jeho popsal nám jednu z nejkrvavějších bitev, která tu 

                                                      
68 ČORNEJ Petr. Tajemství českých kronik. Praha: PASEKA 2003, s. 187. ISBN 80 – 7185 – 590 – 1.  
69 ŠIMEK František. Staré letopisy české z Vratislavského rukopisu novočeským pravopisem. Praha 1937, s. 
XVI.  
70 ŠIMEK František. Staré letopisy české z Vratislavského rukopisu novočeským pravopisem. Praha 1937, s 47. 
„Téhož léta před sv. Duchem (11. června) Žižka byl obležen u Kostelce na Labi od Pražan a od jich 
pomocniekuov, jenžto ku pomoci přijel pan Boček z Poděbrad z druhé strany Labe a Žižku s jeho lidem odtud 
vyvedl. I táhli proti sobě ob vodu, řečenů Labe, chtíc boj svésti. Pak nazítří v nějakých tádlniciech byl pan Boček 
jat a nesen najprvá na Nymburgk a odtud na Mělník k Smiřickému do vězenie. Žižka pak jel na Malešov blíz od 
Hory a Pražané vždy táhli po něm. A když Pražané v jendo údolé vnikli, i tehda Žižka s svými, obrátiv se na ně, 
porazil je. Jakož obecně lidé praví, že 14 set lidu jest tu zbito, vozy a pušky pobral a množstvie veliké měšťan 
z Prahy zmordováno. Tu jest také drahně lidu sešlo rytířského: pan Petr Turkovec, rytieř, kterýžto korúhev 
pražskú držal jest, pan Ondřej z Dubé, Žizkuov zet, pan Čeněk, syn páně Vikéřuov z Myšlína, pan Hlas, rytieř, a 
jiných mnoho lidí rytířských tak, až to v přísloví vešlo bylo. Item „ zesrali se Pražané žite u Malešova žitem“, 
neb všichni Pražané biechu za znamenie žitem pásáni. Oodtud Žižka jev do Hory, i vypálil jest ji všicku.“ 
71 PEKAŘ Josef. Jan Žižka a jeho doba III. Žižka vůdce revoluce. Odeon – Praha 1992. ISBN 80 – 207 – 0385 – 
3 s. 240. 
72 Hynek Boček z Poděbrad byl zajat pravděpodobně během vyjednávání s veliteli koalice v Poděbradech.  
73 ŠIMEK František - KAŇÁK Miloslav. Staré letopisy české z rukopisu křižovnického. Státní nakladatelství 
krásné literatury hudby a umění. Praha 1959, s. 85. 
74Tamtéž (ŠIMEK František - KAŇÁK Miloslav. Staré letopisy české z rukopisu křižovnického. Státní 
nakladatelství krásné literatury hudby a umění. Praha 1959. ), s. 14. 
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následowala slovy: I utekl Žižka s swými wozy na jeden wrch, a tam se zawřel a čekal Pražan, 

kteríž ho honili, prawice že před nimi již běží. I stáhli sobě haufy, aniž se práwě wšickni 

nesčekavše i táhli přes ten důl, kdež jich Žižka čekal. A připrawiw se k boji, takto se strojil: 

wzal sobě wozy kolo na kolo, i zprawil sobě haufy, nejprwe jízdné, potom také pěší. Potom 

kázal několik wozůw pícovních odděliti a kamením naplniti, a postawil je doprostřed haufu 

mezi jízdné, aby oni jich nesezřeli. I přepustiw Pražanůw polowici přes ten důl, kázal na ně 

swým jízdným se hnáti, a pěší mezi jízdnými ty wozy točili. A když k jich haufu přitáhli, jakoby 

se již potkati měli, i kázal na ně ty wozy s wrchu pustiti, a tak jich šiky wšecky těmi wozy 

rozrazili. Potom kázal z děl bíti a lidu swému kázal na ně udeřiti. I že jich šikowé a jich 

zřízení nic jim k užitku nemoho přijíti, i obratili se k běhu, tehdy oni pojali s sebau ty, kteří 

sau za nimi táhli, tak že sau wšickni běželi. Atak Žižka boj…“ 75   

      Toto vylíčení malešovské bitvy se udržuje i v dnešní době v povědomí a dokonce se 

objevují názory, že takové použití vozů předběhlo myšlenku tanků o dobrých 492 let. Palacký 

ve své edici Starých letopisů českých vycházel v případě Malešovské bitvy, nebo fiktivní 

Žižkovy uherské anabáze uskutečněné o rok dříve, z mladších vrstev letopisů označených 

jako M a L. A s tímto zněním později pracovala většina historiků.  

      Na to upozornil Petr Čornej, na základě nového kritického výzkumu písemných pramenů, 

prováděných v posledních několika desetiletích. Při svém rozboru rukopisů M a L, na který 

poukázal v knize Tajemství českých kronik76, přišel Čornej s několika možnými řešeními. 

Upozornil při analýze pasáží rukopisů R, M a L na podobnost některých pasáží a označil je za 

dílo stejného autora, stejně jako F. M. Bartoš. Poukázal, že autor rukopisu R, který končí 

rokem 1471, velmi podrobně popisuje události blízké tomuto roku a podrobně vyjmenovává 

jednotlivé účastníky jednání či válečných střetů, zatímco události časově vzdálenější mají 

zpravidla jednoho hlavního aktéra, Žižku, Husa, Rokycanu, aj. Jak se s ubíhajícím časem 

vytrácelo povědomí, zůstala v obecné paměti třetí, čtvrté generace po husitských válkách jen 

nejdůležitější jména. Za příklad uvedl vznik Kroniky velmi pěkné o Janu Žižkovi77, ve které 

je jmenován pouze Žižka. 

                                                      
75 PALACKÝ František. Dějiny doby husitské II.  Praha 1872, s. 200 – 201. K postavení Žižkových vojsk u 
Kostelce uvedl Palacký, že tady byl spolu s oddíly Roháče z Dubé a bratry Valečovskými. Z bezvýchodného 
postavení měli Žižkovy pomoci jak Viktorin, tak i Hynek z Poděbrad s Janem Hvězdou z Vícemilic. 
76 ČORNEJ Petr. Tajemství českých kronik,  s. 157 – 204. 
77 HLAVÁČEK Ivan a kol. Ze zpráv a kronik doby husitské. Praha 1981.s. 222 – 229.  
    Dílo neznámého autora. Jeho vznik určil Pekař někdy na přelom 15. – 16. Století, Bartoš jej datoval k době 
vlády Jiříka z Poděbrad a Rudolf Urbánek k roku 1469.  Dílo vycházelo z některých textů Starých letopisů 
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      Čornej předpokládal, že autor rukopisu R tvořil po roce 1484. Zatímco události roku 1468 

byly popsány ve všech třech rukopisech stejně, detailní vyobrazení bitvy u Malešova  

s použitím vozů se týká pouze pasáží v textech rukopisů M a L. K tomu Čornej podotkl, že 

v původním znění rukopisů vyprávění o bitvě u Malešova, nebo Žižkovo Uherské tažení 

nebyly, …„ nýbrž existovala ve formě samostatného vojensko-teoretického spisu, který na 

fiktivních Žižkových akcích demonstroval přednosti vozové hradby a šiku“78. A ty pak 

doslovně přepsali neznámí autoři rukopisů M a L, z čehož plyne ona podobnost. K předloze 

rukopisu R, se pravděpodobně dostal po roce 1484 zkušený a částečně vzdělaný válečník a 

„…rozmnožil text o své vlastní vzpomínky, zkušenosti a postřehy, jimž dal formu vojenského 

naučení“79.  

     V této souvislosti zmínil vojensko-teoretický spis, oblíbený především ve druhé polovině 

15. století, Bellifortis od Konráda Keysera, který vznikal na dvoře krále Václava IV. a rukopis 

měl být dokončen roku 1405 na hradě Žebráku. O něco později vznikl další spis Johanna 

Hartlieba – Kniha o válečném umění, dokončená k roku 1437. V těchto dílech jak uvedl  

Čornej: „vedle antropomorfně pojatých fantastických zbraní a draků podobných balónům, 

plněných horkým plynem, nalézáme ve spisu i ohlasy názorů starověkých a středověkých 

autorit,...v mnohém zobrazil vojenské zvyklosti 15. století.“80 A navíc zde měl být obsažen i 

návod na spouštění vozů.  

.    Závěrem tedy, autor rukopisů mohl získat inspiraci v některém z opisů Bellifortis, nebo 

jiného vojenského pojednání nebo na základě vlastních zkušeností a rozhovorů s válečníky, a 

nápad o použití vozů naplněných kamením připsat největší vojenské autoritě v zemích 

českých – Janu Žižkovy.   

Dalším protiargumentem vůči použití vozů jsou zmínky právě v nejstarších a události časově 

nejbližších pramenech, ve kterých není žádná zmínka o tomto druhu manévru. Nepoukazuje 

na něj ani Bartošek z Drahonic, který jinak jako voják by zajisté ocenil takový způsob boje a 

upozornil na něj. Za další, nikdy nebyl podobný manévr zopakován, což při skutečnosti, že 

osvědčené metody se stávaly zaběhlými ve válečné praxi, bylo neobvyklé. A jak znovu 

poukázal Čornej, i Aenas Silvius Picolomini ve své Kronice české mlčí v popisu této události 

o použití vozů. Což je nasnadě, při vědomí kladení důrazu a poukazování na různá zvěrstva 

                                                                                                                                                                      
českých. K bitvě u Malešova se v díle vztahuje pouze několik vět, bez zásadnějšího informačního přínosu. 
Jmenuje zde pouze Žižku.  
78 ČORNEJ Petr. Tajemství českých kronik. Praha: PASEKA, 2003. ISBN 80 – 7185 – 590 – 1, s. 192. 
79 Tamtéž, s. 193. 
80 ČORNEJ Petr. Tajemství českých kronik., s. 195. 
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páchaná husity, nebo různé zajímavé způsoby boje. Ale naopak zvýšil počet padlých na celé 

tři tisícovky.  

 Následná posloupnost k mladším vrstvám Starých letopisů českých poukazuje na 

jejich vzájemnou provázanost, protože mnohé z nich byly kompilovány ze starších vrstev 

nebo na ně postupně navazovaly. Navíc s tím, že byly starší zprávy a údaje svými autory 

doplňovány o nové poznatky a postřehy, potažmo i výmysly, hrozilo následné zkreslení. A 

právě tohoto se nevyvaroval ani František Palacký. K jeho edičnímu podání se Čornej vyjádřil 

takto: „…ve snaze zachytit původní znění, Palacký starší texty rozšiřoval o doklady 

z mladších rukopisů.“ 81  

Stejně jako u autora rukopisů M a L bylo pravděpodobně zájmem poučit a navýšit 

schopnosti a věhlas v povědomí čtenářů a následných generací, díky Palackému převzetí 

došlo ještě k prohloubení této „mystifikace“, užité především pro potřeby doby jak druhé 

poloviny devatenáctého století, tak první republiky a ještě později v politicko–ideologickém 

obrazu padesátých let. Od těchto pohnutek a ke kritickému a střízlivému výkladu malešovské 

bitvy mezi velkým výčtem teorií a hypotéz, které se přidržovaly ojedinělého manévru, se 

postavili jako první Josef Pekař a František Michálek Bartoš.  Pekař se vyjádřil kriticky 

k průběhu Malešovské bitvy na základě podání rukopisů M a L v díle Jan Žižka82, ale nijak 

více bitvu nerozebíral. Bartoš označil provedení útoku pomocí vozů naplněných kamením za 

„ fantastické.“83 

Ruopis M84 Starých letopisů je v současnosti uložen v oddělení starých rukopisů a 

vzácných tisků Národní knihovny ČR v Praze a rukopis L85 v knihovně národního muzea 

v Praze.86 

 

 

 

                                                      
81 ČORNEJ Petr. Tajemství českých kronik. Praha: PASEKA, 2003. ISBN 80 – 7185 – 590 – 1, s. 203.  
82 PEKAŘ Josef. Jan Žižka a jeho doba. Odeon – Praha 1992. ISBN 80 – 207 – 0385 – 3, Poznámky k dílu 
třetímu, s. 142 – 148.  
83 BARTOŠ František Michálek. Kolem poslední bitvy Žižkovy. Časopis společnosti přátel starožitností. r. 
LXVII, r. 1960. s. 199.  
84  pod signaturou XIX A 50  
85 sig. III B 12   
86 ČORNEJ Petr. Tajemství českých kronik. Praha: PASEKA, 2003. ISBN 80 – 7185 – 590 – 1, s. 407. 
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III. Předehra bitvy u Malešova – Kostelec nad Labem. Odraz v teoriích. 

 

     Předehrou a ve své podstatě součástí válečného střetnutí v okolí Malešova je obklíčení 

Žižkových vojsk u Kostelce nad Labem o několik dnů dříve, koaličními jednotkami. Odtud se 

Žižkovým jednotkám, které zde byly drženy v obležení po dobu několika dnů, podařilo 

úspěšně uniknout a vydat se na rychlý ústup končící střetem někde u Malešova.  Není ale 

známo, jakým způsobem se podařil onen ústup z téměř beznadějné situace a jaký byl vlastně 

průběh celé této operace, která měla velký význam pro nadcházející dění v následujících 

několika dnech.  

     Jak již bylo poukázáno dříve, zprávy z nejstarších vrstev pramenů jsou velmi skoupé 

k bližším informacím ohledně podání průběhu celé válečné operace od Kostelce po Malešov.  

Jejich popis byl podán pouze v několika větách a popis těchto událostí je uváděn v celku. 

Neví se s určitostí, kdo vedl jednotlivé válečné strany, kromě jména Jana Žižky, hrubý odhad 

počtu vojsk a jejich následný směr pohybu od Kostelce, neví se v podstatě ani přesnější místo 

obklíčení Žižkových jednotek, jak podotkl Petr Čornej, jestli přímo v Kostelci, nebo poblíž 

něj, jihovýchodně od městečka na vršku při farním kostelu.87 V souvislosti s tématem bitvy u 

Malešova, je však nejpodstatnější tato fáze z důvodu dalšího směřování a pohybů 

nepřátelských stran právě k okolí Malešova a z toho vycházející snahy o určení možných 

bitevních lokalit a průběh střetnutí.   

     Situaci u Kostelce popsal Palacký ve svých Dějinách národu českého v Čechách a na 

Moravě, takto: „ Během událostí neznámých Žižka octnul se s vojskem svým, s Roháčem a 

bratřími Valečovskými, u Kostelce nad Labem, obležen jest v městečku tom od Pražanův i 

jednoty panské s nimi spojené. Převaha počtu a síly těchto byla tak veliká, že již mněli 

vítězství míti v rukou, a Žižka skutečně u velikém byl nebezpečí postaven, až přátelé jeho, 

Viktorin a Hynek bratří Poděbrad a Jan Hvězda z Vícemilic, přispěvše k jeho pomoci a 

postavivše se s druhé strany řeky Labe, vyvedli jej odtud i s lidem jeho. Tu, když počala se 

rokování stan mezi sebou, pan Hynek Boček z Poděbrad jat jest od pánův a nesen nejí na 

Nimburk, potom na Mělník ke Smiřickému. Ale Žižka boje se počtu nepřátel, táhl s takovým 

chvátáním, že se utíkat zdál. U Poděbrad pomocí páně Viktorínovou přepraviv se přes Labe, 
                                                      
87 ČORNEJ Petr. Žižkova bitva u Malešova 7. června 1424 (Příspěvek ke kritice Starých letopisů českých.) 
Jihočeský sborník historický. r. XLIX. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. 1980,  s. 154. 
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obrátil se odtud k jihu, kdežto Pražané jiných sobě přívozův hledati musivše, za ním se 

poopozdili. A však u Malešova…“88.   

     Žižka se svými hejtmany a jejich jednotkami byl obklíčen v Kostelci nebo těsně při něm. 

V té době obtékalo městečko ze tří stran Labe, dnes tvoří na severní straně od města a 

zregulovaného toku řeky slepá ramena. Jedinou možnou přístupovou – únikovou cestu, 

obsadily koaliční jednotky. Nevelké městečko pravděpodobně nemohlo poskytnout Žižkovým 

oddílům větší množství zásob potravin, a proto se koalice rozhodla obklíčené vojsko 

vyhladovět a potom zasadit oslabenému protivníkovi konečný úder, jak se domnívá Čornej.89  

Václav Vladivoj Tomek se k této situaci vyjádřil obdobně. Podle něj byl Žižka obležen někdy 

před 2. červnem. Koaliční vojska s útokem otálela a dále narůstala příchodem posil: „Z 

Karlštejna vyjel ještě dne 4. června90 pan Vilém z Doupova opět s jízdnými čtyřiceti šesti 

Pražanům ku pomoci.“ 91 A připomněl sebejistotu koaličních vojsk, jejíž velitelé již podali 

zprávu do Budína92 o jasné porážce obležených oddílů a která se odrazila i ve známé sázce…“ 

a páni čeští někteří, ježto tam u něho meškali, zvláště pan Oldřich Rosenberský 

(Rožmberský), sázeli se s králem o koně mimochodníka, že se tentokrát Žižka nevybaví. 

Nicméně král, jenž nevěřil, obdržel pravdu.“ 93 

     Dále připomněl pomoc Hynka Bočka z Poděbrad, který měl převést obklíčené vojsko na 

druhý břeh Labe. Tuto akci ale více nespecifikoval. Pak, podle Tomka, táhly Žižkovy 

jednotky po pravém břehu Labe, přes Starou Boleslav a mimo Lysou a Nymburk, který byl 

v držení koalice, směrem k Poděbradům. Koaliční vojska měla táhnout přes Brandýs, 

Čelákovice a Sadskou k Nymburku, kde chtěla překročit Labe. Žižkovy jednotky byly ale 

pravděpodobně rychlejší a v Poděbradech překročily řeku. Jednotky koalice, po přechodu u 

Nymburka, byly u Poděbrad zdrženy vyjednáváním s Hynkem, který byl poté zajat. Po 

přechodu měly ustupující jednotky směřovat jižním směrem mimo Kolín a Kutnou Horu, „ 

…zamýšleje snad odebrati se na Tábor a přiwést odtamtud větší síly do boje. “ 94 Mezitím ale 

                                                      
88 PALACKÝ František. Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě dle původních pramenů. Praha 1931, s. 
350.   
89 ČORNEJ Petr. Žižkova bitva u Malešova 7. června 1424 (Příspěvek ke kritice Starých letopisů českých.) 
Jihočeský sborník historický. r. XLIX. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. 1980. s.154. 
90 Zatímco v díle: Jan Žižka, s. 191. Tomek uvádí : „Dne 4. červwna wyprawila opět posádka Karlšteinská 
pomoc swau k tomuto obehnání, 24 jízdních wedením pana Wiléma Daupowského, a nepochybně učinili tak i 
někteří jiní strany pod jednou“. 
91 TOMEK Václav Vladivoj. Dějiny Válek Husitských (r. 1419 – 1436). Praha 1898, s. 298. 
92 zde bylo sídlo Zikmunda Lucemburského 
93 TOMEK Václav Vladivoj. Dějiny Válek Husitských (r. 1419 – 1436). Praha 1898, s. 298. 
94 TÝŽ, Jan Žižka, Praha, 1879, str. 192. 
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koaliční jednotky měly téměř dohnat Žižkův zadní voj. Podle Tomka došlo i k menšímu střetu 

předsunutých koaličních sil a krycích Žižkových jednotek.  Z toho důvodu těsně minul 

Kutnou Horu a směřoval k Malešovu, kde měl mít už „připravené bojiště“. Zatímco ve 

starším díle - Jan Žižka, Tomek podmiňuje volbu místa někde u Malešova jako jakousi 

z nouze ctnost: „Stíháním byl přinucen podstaupiti bitwu“95, v pozdějším popisu se ale 

jednalo jednoznačně o záměr: „Ale Žižka spěchal toliko, aby získal příhodné sobě místo 

k bitvě, které jemu, jak se zdá, za času, když ještě viděl na jedno oko, dobře bylo známo.“ 96  

Z toho důvodu je nasnadě otázka, zda jde o pouhé slovíčkaření, nebo opravdu o snahu 

zdůraznit strategické a taktické schopnosti Žižky a jeho hejtmanů? 

     Další znalec husitského vojenství a dějin, Hugo Toman, v zásadě souhlasil s uvedeným 

nástinem situace u Kostelce, navíc se snažil o několik upřesnění a pozměněného náhledu na 

průběh. Podle něj bylo Žižkovo postavení na menším vršku jihovýchodně od městečka u 

farního kostela sv. Martina a snad u možné tvrze. Protože podle Tomana nemohlo městečko 

dostatečně ochránit oddíly a návrší mělo poskytovat dostatek prostoru. Na druhé straně břehu 

měl být listnatý les s houštinami a místy močálovitý, což byl také hlavní důvod, proč jej 

koaliční jednotky držely v této pozici, neboť považovaly pravý břeh Labe za těžko průchodný 

a pravděpodobně jeho zabezpečení nevěnovaly patřičnou pozornost. Snažily se Žižkovy 

oddíly vyhladovět (oblehly jej někdy mezi 25. květnem a 2. červnem), a čekaly na vhodnou 

chvíli, kdy budou dostatečně posíleny (připomíná příchod 24 jezdců s Vilemém z Doupova 4. 

června.97) Hynek Boček z Poděbrad měl pomoci vysvobodit, údajně přechodem přes brod, 

obklíčené jednotky, někdy v noci nebo brzy nad ránem 5. června a Čeněk z Vartenberka98 měl 

provést výpad na unikající jednotky, byl ale odražen. Další scénář pochodu vojsk je v podstatě 

shodný s Tomkem. V Poděbradech přechází Žižkovo vojsko na levý břeh a bylo posíleno o 

oddíly bratrů Poděbradských, zatímco koaliční jednotky se vrátily zpátky přes Nymburk a tím 

ztratily kontakt: „ Tím patrně získal Žižka času, že po sobě s lidem svým značně nadjel. …až 

k Malešovu se dostati a před nimi lid svůj ve vozích sešikovati.“ 99  

     Co se týká přítomnosti jednotlivých hejtmanů a síly vojska, podotkl Toman, že patrně až 

na ústupu od Kostelce se k němu začaly přidružovat jednotlivé oddíly a hejtmani, ať už na 

základě domluvy nebo spojenci sídlící ve směru ústupu. Směr ústupu od Poběbrad byl podle 

                                                      
95 TOMEK, Václav Vladivoj, Jan Žižka, Praha, 1879, str. 192. 
96 TÝŽ. Dějiny Válek Husitských (r. 1419 – 1436). Praha 1898. s. 298. 
97 TOMAN, Hugo, Husitské válečnictví doby Žižkovy a Prokopovy, Praha, 1898, s. 337. 
98 Tamtéž.  
99 Tamtéž, s. 338. 
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Tomka k Čáslavi, jakožto spojeneckému městu, a po cestě přibíral jednotlivé spojenecké 

kontingenty. „Jako Poděbradští, tak učinili bezpochyby i Valečovští a Roháč z Dubé …pak 

pomocné vojsko táborské s Janem Bzdinkou v bitvě u Malešova se připomínají.“ 100 Dále 

zdůraznil, že největší část vojsk se pravděpodobně k Žižkovi připojila až u Malešova, což 

zdůvodnil mimo jiné i tím, že by se určitě už u Kostelce pokusil o probití.  

     Od Poděbrad mířil tedy podle Tomana na Čáslav, kolem hory Vysoká přes Tuchotice na 

Malešov. Na Čáslav nemohl využít cestu kolem Kolína a Kutné Hory, protože v té době stála 

tato dvě sídla na straně koalice. Kolem Malešova mohl projít buď …„ jen velkými objíždkami 

na jedné straně přes Vidice a Chlístovice, na druhé straně přímo pod hradbami 

Kutnohorskými podle bývalé brány kouřimské,“ 101 anebo po Tuchotické silnici. Z Tomanova 

nástinu situace vyplýval v celku jednoznačný záměr, kdy, ve chvíli přiblížení koaličních 

jednotek k zadním vojům a doplnění vojsk o posily, bylo cílené místo bitvy v bezprostředním 

okolí Malešova. Navíc z naznačeného možného spojení s novými jednotkami 

v bezprostředním okolí městečka, které zde již čekaly, vyplývalo, že mohly dopředu 

uskutečnit veškeré přípravy k boji.   

     Takto Tomanem nastíněný průběh obklíčení a postupu vojsk od Kostelce k Malešovu se 

stal základem, k němuž se odkazovali a jímž se v několika teoriích a hypotézách zaobírali 

další autoři.  Vycházel z něj například i Otakar Frankenberger starší. Pouze zdůraznil pomoc 

Hynka Bočka z Kunštátu, který převedl Žižkovy jednotky přes brod u Kostelce a dále záměr 

překročit řeku Labe zpět na pravý břeh a co nejdříve se dostat k městu Čáslav a odtud k Ledči, 

tam se spojit s dalšími posilami, pravděpodobně z Tábora, protože pouze z této strany mohl 

čekat nějaké jednotky. Na linii Tábor, Ledeč, Čáslav. K Poděbradům se měl Žižka dostat 

pravděpodobně 6. června a odtud pokračovat „… nepochybně kolem Kolína na západní jeho 

straně a dál přes Suchdol k Malešovu, rozeslav na všechny strany hlídky, aby pátrali po 

pomocných oddílech, z nichž alespoň některé se k němu určitě během pochodu připojili.“102 

Upozornil dále na časovou ztrátu koaličních vojsk, způsobenou dalším přechodem řeky a tím i 

na možnost pro perfektní výběr bojiště ze strany Žižky, přestože již předsunuté jízdní oddíly 

dotíraly na týlová uskupení přesouvajících se Žižkových oddílů. Ze stejných závěrů pak 

vycházel průběh událostí před bitvou i u dalších autorů, jmenovitě Jan Durdík a F. G. 

Heymann.  

                                                      
100 Tamtéž, s. 378. 
101 Tamtéž, s. 340. 
102 FRANKENBERGER Otakar,  Naše velká armáda, svazek II., Zemědělské knihkupectví, Praha. 1921. s.80. 
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       František Michálek Bartoš v Husitské revoluci I. zastává podobný názor ohledně průběhu 

ústupu od Kostelce, kde se Žižka opevnil na dosti prudkém návrší obtékaném ze tří stran 

Labem a na čtvrté postavil vozovou hradbu. Ale jako zprostředkovatele Žižkova úniku přes 

řeku označil… „ mladého Viktorina z Poděbrad, jehož o něj požádal. Věrný ten husita spěchal 

mu snad již na pomoc, jakmile zvěděl, že Žižka míří k němu a vyvedl obležené vojsko nějak 

přes řeku, nejspíše v noci, až do Poděbrad.“ 103 A to na základě informace, cituji Bartoše: 

„zde dobře poučeného Eneáše Silvia Picolominiho.“ 104 Díky přechodu přes řeku právě 

v Poděbradech, a zdržením koaličního vojska, vyjednáváním s Hynkem s Poděbrad, který byl 

poté zajat, získal Žižka malý náskok. Ale, jak tvrdil Bartoš, i to stačilo k pomalému získávání 

výhody na straně Žižky, jejímž vrcholem bylo posílení o oddíly Čáslavského hejtmana Jana 

Roháče z Dubé a jednoho z bratří Valečovských a hlavně neocenitelné znalosti Jana Hvězdy 

z Vícemilic a to přímo u Malešova, nebo cestou k němu. Za tehdejšího majitele Malešovské 

tvrze uvedl Beneše Mokrovouského. Ten se ale k vlastnictví tvrze dostal několik let po této 

bitvě.105  Přestože Bartoš spolu s Pekařem jako první poukázali na nesrovnalosti ohledně 

popsání průběhu Malešovské bitvy v mladších vrstvách pramenů, nezdráhal se vycházet 

částečně s popisu Picolominiho. Sám v průběhu líčení, které uvedu později, vycházel z daleko 

střízlivějšího úsudku než většina předchozích autorů při nastínění bitvy u Malešova, kteří ale 

bez výhrady uváděli Hynka.  

       Josef Pekař ve svém Janu Žižkovi106 uvedl, že vesměs souhlasí s nastíněným průběhem 

operací před Malešovem, které uvedl Toman a potvrdil Frankenberger, ale ne ve všem. 

Naproti tvrzení Bartošovu potvrdil a zdůvodnil, že po několikadenním obležení vyvedl 

Žižkovy oddíly na druhou stranu řeky Hynek Boček z Poděbrad, protože: „v textech starších 

je výslovná zmínka o Hynku.“ 107 Další nesrovnalostí v původním podání Tomanově, které 

povětšinou jeho nástupci přebírali, podle Pekaře, bylo zabránění přechodu koaličním vojskům 

přes řeku (most) v Poděbradech. Poukázal sice, že při příchodu koaličních oddílů došlo k 

„tajdyňkům“108 tj. k vyjednávání a že poté byl Hynek zajat. Což, podle Pekaře, svědčilo o 

domluvě bratrů se Žižkou, a které vedlo k alespoň částečnému zdržení vojsk panské jednoty. 

                                                      
103 BARTOŠ Fratišek Michálek. Husitská revoluce I. Doba Žižkova 1415 – 1426. Nakladatelství československé 
akdemie věd . Praha 1965. s. 191. 
104 Tamtéž. 
105 SEDLÁČEK August. Hrady, zámky a tvrze království českého. Díl dvanáctý – Čáslavsko. Praha 1900,  s. 131.  
 
106 PEKAŘ Josef. Jan Žižka a jeho doba. Odeon – Praha 1992. ISBN 80 – 207 – 0385 - 3 
107 PEKAŘ Josef. Jan Žižka a jeho doba. Odeon – Praha 1992. ISBN 80 – 207 – 0385 – 3 Poznámky k dílu 
třetímu. s. 144. 
108 PEKAŘ Josef. Jan Žižka a jeho doba.  III  Žižka vůdce revoluce  Odeon – Praha 1992. ISBN 80 – 207 – 0385 
– 3 s. 240. 
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Jak uvedl Pekař: „hádám, že v Poděbradech jeden z nich nalezl způsob omluvy nebo výmluvy, 

druhý byl potrestán vězením.“109 Ohledně zmiňování jejich jmen v rámci účasti na střetnutí u 

Malešova, Pekař uvedl:… „ nelze jinak, než míti za to, že autor má na mysli spojení jejich se 

Žižkou v zápasu, jenž počal u Kostelce.“ 110 A dalším argumentem ze strany Pekaře bylo 

neustále se opakující zdůraznění v mluvě většiny pramenů, že vždy „táhli po něm“ 111  , tedy 

těsně za ním. Otázkou tedy doposud nerozřešenou a nerozřešitelnou, zůstává, s jakým 

náskokem mohly Žižkovy oddíly dorazit k Malešovu, byl vůbec čas na přípravu, nebo již bylo 

vše přichystáno posilami a samotný Žižkův voj sloužil jako návnada do léčky?  Do jaké míry 

znal Žižka, potažmo jeho hejtmani, okolí Malešova? Jakou roli zde hrál samotný Žižka?  

     V kolektivní práci Naše Kutnohorsko, se vyjádřil k tématu bitvy Bykáňský farář Josef 

Pavel a k určení směru pochodu vojenských oddílů Žižky a hejtmanů, se zabýval jen  

posledním úsekem, tedy od Poděbrad k Malešovu.  A to ve vztahu k jeho vymezené lokalitě 

pravděpodobného místa bitevní vřavy, která se nalézala u rybníku Prosík. Podle jeho názoru: 

„…vojsko Žižkovo táhlo od Poděbrad přes Novou Ves u Kolína k Radboři, Miskovicům, 

přešlo návrší nad nynějším Velkým rybníkem (Obickou), kterého tehdy nebylo, odtud táhlo 

vzhůru ke dvoru Bílejovu a odtud k Prosíku“112. Tím by se ovšem trasa ústupu nebezpečně 

přiblížila k nepřátelskému městu a možná že i zbytečně protáhla. Takové náhlé stočení 

směrem na jih a velký oblouk kolem Malešova rozhodně v očích autora nahrávali 

připravenému plánu.  

       V poválečné krátké publikaci, věnované otázkám Malešovské bitvy, předpokládal Jan 

Lesíkov rozdělení koaličního vojska u Poděbrad a navíc nemožnost přechodu tohoto vojska 

přes tamní most. Během vyjednávání, kdy získal Žižka časový náskok, „Pražané musili od 

Poděbrad táhnouti toho dne ještě do Nymburka na most, a odtud zase teprv k Poděbradům o 

druhém břehu, takže již toho dne nebyli schopni boje.“ 113 Zatímco druhá část koaličních 

vojsk čekala u Poděbrad, aby Žižka nepřešel nazpět a nevyrazil na východ do Hradce 

Králové. „A teprve druhého dne z rána, když bylo jisto, že táhne Žižka na jih, mohlo panské 

vojsko odtud spěchati k Nymburku a dále za Pražany.“ 114 Tím zdůvodňoval Lesíkov takové 

ztráty během bitvy na straně Pražanů, protože další část jednotek do boje vůbec nezasáhla. 
                                                      
109 PEKAŘ Josef. Jan Žižka a jeho doba . Odeon – Praha 1992. ISBN 80 – 207 – 0385 – 3 Poznámky k dílu 
třetímu,  s. 144 
110 Tamtéž. 
111 ŠIMEK František. Staré letopisy české z Vratislavského rukopisu novočeským pravopisem. Praha 1937, s. 47 
112 ZAVADIL Antonín, Kutnohorsko slovem i obrazem, Kutná Hora, nakladatelství Karla Šolce, 1912. díl II., 
část I, s. 232 
113 LESÍKOV Jan.  Žižkovo bojiště u Malešova,. Klub československých  turistů. Kutná Hora.1923. s. 20 
114 Tamtéž, s. 21 
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Předpokládal, že od Poděbrad táhl nejkratší cestou k Malešovu. Lesíkov zpochybnil 

navrženou trasu Josefa Pavla, protože údajně tudy „nemohla vésti žádná lepší cesta, a vojska 

husitská na pochodech držívala se co možná hlavních cest, jak toho těžké jejich vozy bojovné 

vyžadovaly“115. Proto předpokládal směr ústupu na jih po Vysokou horou přes současné osady  

Dobřeň, Karlov a přes Vidice na Košice a po Košické silnici směrem na Polánku a odtud přes 

Vrchlici k Maxovně, na stanoviště jím vytipované.    

     Rozboru situace od Kostelce k Malešovu věnoval pozornost i Petr Čornej. Co se týče 

průběhu akce u Kostelce, připomněl strohost zpráv, na základě čehož zřejmě tato záležitost 

nebude nikdy z historického hlediska uspokojivě vysvětlena. Po několika denním obklíčení, 

kdy koaliční jednotky zamýšlely obklíčená vojska pravděpodobně vyhladovět, a čekaly na 

postupně přicházející posily před možným závěrečným atakem, pomohl pravděpodobně 

v noci ze 4. na 5. června vysvobozovaci akcí Hynek Boček z Poděbrad. O jeho jménu 

nepochyboval, na základě připomínky, že přízvisko z Poděbrad, které je užíváno i v některých 

starších textech Starých letopisů českých, užíval právě jen Hynek Boček, kdežto jeho mladší 

bratr Viktorin se psal s tímto přídomkem až po smrti Hynkově roku 1426, kdy Poděbrady 

připadly právě Viktorinovi.116 Jak se udál onen přechod přes Labe, je nezjistitelné, ale 

poukazuje na připomínku existence mostu v Kostelci nad Labem k roku 1323,117 jehož 

existence v době konání obležení ale není dokázána. Žižkův únik je však podle něj důkazem 

neuvěřitelné nedbalosti obléhatelů, ať už se udál jakkoliv. Připomněl i názor Františka 

Šmahela,118 který soudil, že k přesunu jednotek a vozů užily Žižkovi oddíly primitivních 

trámů, nebo je použily ke stavbě vorů. Roku 1974 byl ve Zpravodaji středočeské vlastivědy a 

kronikářství otisknut článek Františka Viktorina,119 kdy měl Žižka přejít na druhý břeh řeky 

pomocí stavby menšího jezu a tím na chvíli snížit hladinu řeky, který po přechodu Žižkovy 

vojáci zbořili a tím znemožnili pronásledování. Tuto hypotézu odmítl Čornej více 

komentovat.  

     Po přechodu na druhou stranu, byla podle Čorneje cesta k Poděbradům skutečným útěkem, 

protože vzhledem k malé velikosti svého kontingentu, neměl šanci vést vyrovnanou bitvu 

v rovinatém terénu Polabské nížiny s koaličními jednotkami. Zpočátku táhla obě znepřátelená 

                                                      
115 Tamtéž, s. 21 
116 ČORNEJ Petr. Žižkova bitva u Malešova 7. června 1424 (Příspěvek ke kritice Starých letopisů českých.) 
Jihočeský sborník historický. r. XLIX. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. 1980,  s. 155. 
117 Tamtéž. 155.  
118 ČORNEJ Petr. Žižkova bitva u Malešova 7. června 1424 (Příspěvek ke kritice Starých letopisů českých.) 
Jihočeský sborník historický. r. XLIX. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. 1980, s. 155. 
119 Tamtéž. 155. 
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vojska po obou březích řeky, ale u Poděbrad byl mezi nimi jen minimální odstup. Kde 

přesněji koaliční jednotky přešly Labe mezi Kostelce a Poděbrady, můžeme podle Čorneje jen 

hádat. Narážel pravděpodobně na skutečnost, že se tak nemuselo stát jenom v Nymburku, ale 

mohly k tomu využít jakýkoliv možný přechod, kupříkladu brod, po celé této trase. Lesíkov 

ve své publikaci počítal s možností, že poté co se vzdálily Žižkovy jednotky od Kostelce, část 

vojsk koalice přebrodila řeku ještě u Kostelce, především jízda, a sledovala ústup Žižkových 

jednotek120, nebo na něj dotírala. V Poděbradech Žižkovy jednotky přešly na druhou stranu, 

zatímco koalice byla zdržena vyjednáváním (o kterém se Čornej, stejně jako Pekař domníval, 

že se jednalo o smluvený plán mezi bratry Poděbradskými a Žižkou). Co bylo záminkou, je 

nezjistitelné, ale jak uvádí Čornej, po vstupu koaličních jednotek na panství Poděbradské, měl 

Hynek jako jeho majitel oprávnění s jeho veliteli vyjednávat.121 V průběhu jednání byl Hynek 

zajat a převezen na Nymburk,122  zatímco Žižka: „jakmile se ocitl na druhé straně Labe, 

zbývala mu jediná možnost. Využít vzniklého časového náskoku a dorazit do Čáslavi, jednoho 

z opěrných bodů východočeského bratrstva. Na cestu do Hradce Králové nebylo pomyšlení, 

protože by musel táhnout kolem Kolína, města náležejícího pražskému svazu.“ 123 Jenže do 

Čáslavi musel také podél Kolína a Kutné Hory, tudíž zůstala cesta pouze přes Malešov. Zde si 

kladl Čornej otázku, zda skutečně Žižka zamýšlel táhnout až do Čáslavi? A jak dále uvedl: 

„Obyčejně se totiž obklíčení ve městě vyhýbal. Žižkovo válečnictví se vyznačovalo snahou o 

maximální využití terénu, a středověké město příliš prostoru k vojenské improvizaci 

nedávalo.“124 Je možné, že by tím i riskoval v případě neúspěchu pád jednoho ze svých 

důležitých opěrných bodů? K čemuž podotkl Lesíkov, když upozornil na roční dobu, kdy se 

tyto válečné operace odehrávaly, a dospěl k závěru, že by Žižka pravděpodobně neriskoval 

obklíčení v Čáslavi. Bylo totiž přede žněmi a zásob ve městech mnoho nebylo, navíc by určitě 

došlo ke zničení polností v okolí města a tím jejímu dlouhodobému oslabení.   

        Podle Čorneje ale Žižka uvažoval ještě jinak. Mohl se rozhodnout svést bitvu v terénu, 

který znal a město si ponechat v záloze poblíž. Proč ale ne přímo u města samotného? 

Pravděpodobně z časové tísně, protože ani Čornej nepředpokládal, stejně jako na to poukázal 

Pekař, že by koaliční jednotky odtáhly zpět od Poděbrad hledat přechod na druhý břeh, ale 

                                                      
120 LESÍKOV Jan.  Žižkovo bojiště u Malešova,. Klub československých  turistů. Kutná Hora.1923. s. 19. 
121 ČORNEJ Petr. Žižkova bitva u Malešova 7. června 1424 (Příspěvek ke kritice Starých letopisů českých.) 
Jihočeský sborník historický. r. XLIX. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. 1980, s. 156 
122 ŠIMEK František. Staré letopisy české z Vratislavského rukopisu novočeským pravopisem. Praha 1937, s. 47 
123 ČORNEJ Petr. Žižkova bitva u Malešova 7. června 1424 (Příspěvek ke kritice Starých letopisů českých.) 
Jihočeský sborník historický. r. XLIX. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. 1980, s. 156 
124 ČORNEJ Petr. Žižkova bitva u Malešova 7. června 1424 (Příspěvek ke kritice Starých letopisů českých.) 
Jihočeský sborník historický. r. XLIX. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. 1980, s. 156 
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přešly přímo ve městě, i když s jistým časovým odstupem. Pokud šlo tedy o volbu místa u 

Malešova, Čornej tvrdil: „ že se nápad zrodil až po přechodu u Poděbrad. Do té chvíle 

usiloval Žižka jen o záchranu života svých lidí.“ 125 Směr ústupu Žižkových jednotek od 

Poděbrad k Malešovu měl být co nejpřímější, ale určitě ne přes Vidice, což by byla zacházka, 

a ani kolem Kutné Hory. Ke směru pohybu pronásledovatelů naznačil souhlas, že museli 

táhnout těsně ve stopách za ustupujícími jednotkami. Ohledně názoru pohybu koaličních 

vojsk přes linii Kolín – Kutná Hora a Malešov, což je vzdálenost 27 – 28 km126, tedy kratší 

vzdálenost než jižní cesta k Malešovu, po které se pohyboval Žižka, se vyjádřil v tomto 

smyslu: „Žižkovi protivníci by tedy byli u Malešova dříve a mohli sami vzít iniciativu do svých 

rukou, což se nestalo.“ 127 Podle Čorneje došlo k přesunu Žižkových oddílů nejkratší možnou 

trasou od Poděbrad, zato ale v bezpečné vzdálenosti od Kolína, co nejpřímějším směrem 

k Malešovu kolem hory Vysoká (od severu nebo jihu) pravděpodobně přes Tuchotice a údolí 

Malešovky kolem zdejší tvrze přes dnešní náves. A to s tím, že byly pravděpodobně v těsném 

závěsu stíhány postupujícími koaličními jednotkami. 

     Přiblížení obléhání u Kostelce nad Labem je důležité pro svou spojitost s bitvou u 

Malešova. Po několika denním obklíčení u Kostelce se dostaly Žižkovy jednotky na druhou 

stranu řeky, a co nejrychleji ustupovaly k Poděbradům, jakožto městu spadajícím pod 

spojence a od něj k místu bitvy. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
125Tamtéž. 157  
126 Tamtéž. 163 
127 Tamtéž. 
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IV. Místopis Malešova a okolí 

IV. 1.  Popis současného malešovského okolí na základě terénního výzkumu 

 

         V Ottově slovníku naučném se pod heslem Malešov nachází tato informace: „městečko 

v Čechách na Malešovce, hejtmanství a okres Kutná Hora, fara Bykáň, 127 domů. 935 

obyvatel (1890),…Opodál poplužní dvůr Bílejov, samota Dubina a Rákosov. Malešov povýšen 

na městečko asi za krále Vladislava II. Vypravuje se, že kutnohorský měšťan Krištof Maleš 

založil zde ku konci XIII. století osadu, jež po něm zvána Malešov – em. V nejstarší době 

držela Malešov královská komora, ve XIV. století seděl tu Zdeněk z Leštiny a jeho syn Purkar 

z Maidburka, jenž Malešov prodal (1359) i s hradem klášteru sedleckému. Roku 1421 

Malešov Pražany dobyt. Dne 7. Června 1424 porazil Žižka západně od hradu Malešova 

Pražany spojené s Jednotou pražskou…“ 128 

     Městys Malešov129 leží jihozápadně 7, 6 kilometru od Kutné Hory, ve výšce 334 metrů nad 

mořem a rozkládá se po obou březích potoku Vrchlice.  Potok (říčka) Vrchlice teče od jihu, 

od osady Bahýnko, nad níž přibírá přítokem Zdeslavský potok a dále pak teče 

severozápadním směrem k obci Chlístovice. Tu obtéká z východní strany a při úpatí vesnice 

se na ni napojuje Chlístovický potok, v těchto místech protéká strmým údolím mezi 

Chlístovicemi a hradem Sion (při jeho obtékání tvoří strmý ostroh, na němž leží hrádek) a 

směřuje na sever k osadě Polánce.   Pod ní přibírá vody dalšího potůčku a v oblouku se stáčí 

na východ až jihovýchod pod osadu Maxovna. V místech mezi Polánkou a Maxovnou130 tvoří 

úzké a srázné údolí, které se po směru toku rozevírá a utváří menší sníženinu, plošinu,která 

leží na sever od Maxovny  při soutoku s potokem Opatovickým pod rybníkem Prosíkem. Tato 

sníženina, Dubina, pokračuje dál ve směru toku Vrchlice, která teče na sever k Malešovu.   Je 

                                                      
128 OTTŮV slovník naučný. 1888 Díl 16, s. 731.  
129 ZAVADIL Antonín, Kutnohorsko slovem i obrazem, Kutná Hora, nakladatelství Karla Šolce, 1912. díl II., 
část I,  s. 220. „Jméno své odvozuje od bohatého horníka Maleše. Když Hory Kutné dávaly hojnost rud, bylo celé 
okolí věkovitými lesy porostlé. I vystavěti dal Maleš na místě, kde dnes Malešov se rozkládá, chatrče pro uhlíře 
,kteří lesy mýtili, uhlí v milířích pálili a Horám Kutným už ku konci XIV. století dodávali. Jak ubývalo lesů, tak 
přibývalo osady Malešovy. A když Maleš, stav se bohatým měštěnínem a rudokopcem kutnohorským, vystavěl si 
zdě slušný příbytek a osada ta nazvána ku poctě majitele celého okolí Malešov.“  
130Osada Maxovna byla založena roku 1798 Bedřichem Maxmiliánem Karlem svobodným pánem z Ostejnu. 
ZAVADIL Antonín, Kutnohorsko slovem i obrazem, Kutná Hora, nakladatelství Karla Šolce, 1912. díl II., část I. 
s. 249. 
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od východu ohraničena svahy návrší sem spadajícími od Polánky po celé délce až k Malešovu 

a od jihu svahy od Maxovny. (viz mapa v příloze).  

         Na jih pod Malešovem protéká Vrchlice Hamerským rybníkem.131 Městečkem protéká 

při jižní straně a rozděluje ho na dvě nestejné části.132 Od městyse pokračuje na západ   

v širším údolí, k Roztěži, kde příbírá vody potoka Švadlenky a stáčí se prudce na sever až 

severovýchod kolem Písečného vrchu (Štimberky). Od roku 1970 je celé toto rozsáhlé údolí, 

od úpatí Malešovské tvrze, až po klenutou hráz asi tři kilometry na sever od městyse, na dně 

Vrchlické přehrady,133 která slouží jako zásobárna pitné vody pro Kutnou Horu. Dříve se na 

místě dnešní přehrady nacházelo několik rybníků,134  stejně jako v oblasti městečka, kdy je 

připomínáno na počátku dvacátého století celkem 48 rybníků 135 v katastru Malešova. Tradice 

rybníkářství v bezprostředním okolí Malešova sahá až do 15. století, což lze podložit 

záznamem soudní pře mezi zástupci Kutné Hory a Jiřím z Hustiřan,136 pánem na Malešově, 

z roku 1466, kvůli níž vydal roku 1476 listinu český král Vladislav a která je uložena ve 

Státním okresním archivu v Kutné Hoře.137  Důvodem tohoto sporu bylo přílišné naplňování 

některých rybníků vodou. To vedlo k protržení hrází a způsobení velké škody.138 I přes velký 

časový interval, mezi soudní pří a bitvou, lze předpokládat existenci některých rybníků již na 

počátku patnáctého století. Existence rybníků je pravděpodobná díky  ideálním podmínkám, 

které poskytuje zdejší reliéf krajiny. Kupříkladu právě v místech dnešní vodní nádrže, nebo 

oblasti na jih od městečka podél toku Vrchlice.  

        Existence samotné Vrchlické nádrže změnila tvář krajiny oproti dobám předešlým. 

Zatopila rozsáhlé údolí, díky čemuž nelze v současnosti přesněji určit původní reliéf dna a lze 

jej pouze odhadovat. Především došlo k přeložení původní silnice, která vedla přes údolí 

                                                      
131 V mapách je zaznačen také pod názvem –vodní nádrž Rákosovák 
132 ZAVADIL Antonín, Kutnohorsko slovem i obrazem, Kutná Hora, nakladatelství Karla Šolce, 1912. díl II., 
část I,. s. 220 „Na pravém břehu rozprostírá se větší část městečka : Horní náměstí, na kterém stojí kostel, škola 
a stará tvrz, vrchnostenský úřad ….Na levém břehu – za mostem  - jest Malá Strana“. 
133 Ta byla napouštěna v letech 1966 - 70 
134 ZAVADIL Antonín, Kutnohorsko slovem i obrazem, Kutná Hora, nakladatelství Karla Šolce, 1912. díl II., 
část I., s. 220. „Tak Vrchlice protéká několik rybníků a přejavši několik potoků, spěje k mlýnu na „ Dubině“ a 
odtud spěchá dále, aby naplnila zbytky vypuštěného rybníka „ Kamerána“, kteréhož nyní Hamerákem zovou, 
spěchá pak k zámeckému rybníku a odtud k vypuštěnému rybníku „Pilskému“ či „Hutskému“, a pak, aby vody 
své propůjčila pile zde nově zřízené. Odtud spěchá ke kamennému mostu a ke mlýnu „Karlovu“, kde již s sebou 
vzala Švadlenku a Potok Roztěžský“.  
135 ZAVADIL Antonín, Kutnohorsko slovem i obrazem, Kutná Hora, nakladatelství Karla Šolce, 1912. díl II., 
část I. s.220 
136 SEDLÁČEK August. Hrady, zámky a tvrze království českého. Díl dvanáctý. Čáslavsko. Praha 1900. s. 131. 
137 SOA Kutná Hora. Fond. AMKH. Archiv I. aktová sbírka – 110. Listina krále Vladislava ze dne 3. února 1476 
(viz příloha). 
138 ZAVADIL A., Kutnohorsko slovem i obrazem, s. 220: „…Vladislavem králem českým, bylo nařízeno, aby 
rybníky vodou  nepřeplňoval, hráze a odtok vody v dobrém stavu držel, aby se kutnohorským škoda nedála“. 
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z Malešova směrem na Tuchotice. Míjela od severu malešovskou tvrz ve vzdálenosti kolem 

150 až 200 metrů, po okraji Písečného vrchu, se svahu dolů po dně dnešní nádrže a poté 

vystoupala na protější svah někde u osady Lázně, nebo u obce Nová Lhota a směřovala na 

Tuchotice. V údolí, kde silnice protínala říčku, byla podle Tomana provedena terénní úprava 

kolem roku 1824, a poté zde byla provedena další zásadní úprava roku 1907,139 kdy spád 

silnice byl vyspraven serpentinou. V dnešní podobě vede silnice od Roztěže, v linii západ 

východ, podél nádrže z opačné strany a tvrz míjí od jihu, navíc oddělena korytem Vrchlice. 

Po překonání přítoku Švadlenky, se na jih od silnice zdvihá svah kóty 377, pod níž se na 

východní straně napojuje na silnici vedoucí od Poličan (Kutné Hory) podél Bílejovu  

k Polánce, číslo 337. Na tu je napojena uprostřed Malešova „nejstarší silnice Půchéřovská 

(směr na Čáslav), kterou stavěla vrchnost Malešovská od r. 1823 – 32.“ 140  Z této silnice 

odbočuje těsně před Malešovem cesta, která byla řádně zpevněna roku 1870, na jih, podél 

železniční tratě, k osadě Maxovně a dále na Chlístovice.  Při této silnici, na východní straně 

poblíž Malešova se nachází „nový“ hřbitov, založený roku 1849. Podél ní vede železniční 

trať, trasy Kutná Hora – Zbraslavice, která vede od východní strany jmenované silnice, ale 

sama cesta pokračuje dále na jih, částečně jihozápad a vede po západní straně a rybniční hrázi 

chovného rybníku Prosík. Právě několik stovek metrů před Prosíkem se železniční trať kříží 

s cestou a dále vede z východní strany cesty, po západním okraji výšiny, která se jmenuje Na 

Dubině a prochází nad rybníkem Prosíkem, a lemuje okraj vysokého břehu, jímž v těchto 

místech Dubina spadá k rybníku. Železniční trať vede dále po horní hraně svahů potoka 

Opatovického směrem jihovýchodním a zhruba po necelém kilometru se stáčí, stále podél 

potoka, na jihozápad k osadě Týniště.  

         Již vzpomenuté návrší Na Dubině není sice nejvyšší polohou v bezprostředním okolí 

Malešova, nejvýše položený bod tohoto vrchu dosahuje 378 (377.6) metrů nadmořské výšky, 

ale je odsud naprosto ideální výhled po okolí.141 Směrem severním a severozápadním (k 

Malešovu) je přechod do nižších poloh rovnoměrný, pozvolný. Zato ale ve směru západním a 

jihozápadním od nejvyššího místa tohoto návrší, je zpočátku sklon terénu pozvolný, ale nad 

rybníkem Prosíkem a podél Opatovického potoka jsou několik desítek metru vysoké stráně 

s velmi prudkým sklonem terénu.  Na západní straně výšiny, poblíž jejího vrcholu se nachází 

osada Bykáň: „Asi 6 km jižně od Kutné Hory leží na mírném návrší 369 m. n. m. při silnici 

                                                      
139 ZAVADIL A., Kutnohorsko,  s. 232. 
140 Tamtéž, s. 220 
141Tamtéž, s. 114. „ Za jasných dnů jest z Bykáně krásný rozhled …,zvlášť do kraje čáslavského, ba i někdy na 
obzoru rýsují se Krkonoše a Hory Orlické.“ 
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starobylá, malá osada Bykáň.  Jméno Bykáň odvozují někteří od Bitvaň  neb Bijan. Snad 

v šedém dávnověku byla tu bitva, jeť místo to k poloze bitevní znamenité“.142  Její nejvýše 

položenou částí je kostel, který je sídlem duchovní správy už od třináctého století. A právě 

pod zdejší faru spadal i Malešov, stejně jako Maxovna, Polánka, Týniště, …aj.143 V současné 

době je návrší Na Dubině, intenzivně zemědělsky využívanou plochou a zalesněny jsou pouze 

prudké srázy v okolí Prosíku a pod železniční tratí u Opatovického potoka.  

       Na jih od Prosíku, západní straně „Chlístovické“ silnice se nalézá osada Maxovna, 

v nadmořské výšce 370 m. Nachází se na návrší, u kterého nejvyšší bod dosahuje 394 m. n. 

m. (Na Base).144 Ten se nachází na jih od osady, zhruba v půli cesty mezi Týništěm a 

zříceninou Sionu, na východní straně „Chlístovícké“ silnice. Odsud, směrem severním, terén 

krajiny mírně spadá k Opatovickému potoku, rybníku Prosíku a přes Maxovnu k Vrchlici. Je 

povětšinou mírně zvlněn. Až téměř u Opatovického potoka a Prosíku jsou stráně strmější. 

Stejně tak na severní straně od Maxovny, kde spadají přes Vrchlici do nížiny Dubiny. Ovšem 

na západní a jihozápadní straně Maxovny, podél toku Vrchlice, jsou břehy strmé a příkré, 

které však na severozápadě od Maxovny se zvolňují a přechází do jmenované Dubiny.  Na 

východní straně Maxovny, mezi osadou a silnicí, vyvěrá potok, který pak podél dnešní silnice 

teče se svahu severním směrem do Vrchlice. 

     Na druhé straně, západně od  Maxovny a Vrchlice, se nachází obec Polánka,145 jíž prochází 

silnice číslo 337 (vedoucí trasou Malešov – Košice a dále pak na Uhlířské Janovice).  Na jižní 

straně pod Polánkou teče Košický potok, který se spojuje s Vrchlicí.146 Polánka se rozprostírá 

na návrší, jehož nejvyšší bod se nachází západně od obce – 422 m. n. m.  Od tohoto místa 

návrší sestupuje přes Polánku, a je ohraničeno ze severní strany strmým údolíčkem potoku 

Švadlenky a z jižní a jihozápadní údolím Košického potoka a Vrchlice k Malešovu a větví se 

na dvě pokračující návrší. Za dělicí čáru zde může být považována jmenovaná silnice.  

     Jeden směřuje na východní stranu, podél Vrchlice a sestupuje pozvolně do sníženiny 

Dubiny, zatímco druhá větev míří severně k Malešovu. Mezi oběma návršími se nachází 

Hamerský rybník. Severovýchodně od Polánky na silnici číslo 337 se nachází nejvyšší bod 

návrší na této straně, a sice místo zvané U polánky s kótou nacházející se v 385,2 m. n. m., 

                                                      
142ZAVADIL, A. Kutnohorsko, s. 110.  
143Tamtéž, 232. 
144 SOkA Kutná Hora. Státní mapa 1:5000, 5 – 6. 1962  
145 Od Malešova, 1120 m směrem jihozápadním. 
146ZAVADIL, A. Kutnohorsko, s. 296. „Nad místem, kde se potok Košický spoje s Vrchlicí, zříme veliký skalnatý 
balvan, jemuž lid říká „Čertova kazatelna“ …s. 296. 
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odkud svahy směřují určenými směry.  Východní strana pozvolně sestupuje k Dubině 

lemována z jižní strany Vrchlicí, která zde utvořila údolíčko, jehož nejstrmější břehy se 

nachází po soutok s Košickým potokem a poté se z obou stran stávají pozvolnějšími a údolí se 

postupně rozevírá do Dubiny. Na této straně návrší má reliéf terénu pozvolnější a rovnoměrný 

spád. Ten ale končí na hranicích sníženiny Dubiny lemující Vrchlici, do které spadají velmi 

prudce několika metrové břehy tohoto svahu. V současné době je taktéž cele užíván jako 

zemědělská plocha, pole, lemované zalesněnými břehy potoka a prudkým přechodem do 

sníženiny. Na severní straně leží Hamerský rybník (vodní nádrž Rákosovák).  Na jih od 

Hamerského rybníku, pod plochou, které se říká Rákosov, blíž k Prosíku, podél toku Vrchlice 

po obou  jejích stranách, pod silnicí na Chlístovice, leží ona několikrát zmiňovaná Dubina.  

     Sníženina zvaná Dubina se táhne podél koryta a mezi návršími Na Dubině (na západě) a 

vrchem k Polánce (východ).  Z části je tvořena polnostmi, mezi dnešním hřbitovem a 

Vrchlicí, a z větší části malými loukami a zalesněnými částmi břehů a strání. Mimo 

jmenované polnosti, intenzivně zemědělsky využívané se jedná o oblast v bezprostředním 

okolí toku říčky. Tedy je zde riziko zaplavení, nebo podmáčení. Již sám název Rákosov, 

oblast mezi Dubinou a rybníkem, navozuje charakter místa.  Stráně z východní strany spadají 

v těchto místech většinou pozvolně k potoku, zatímco od západu jsou zde prudké břehy až po 

rybník Prosík. Několik stovek metrů po proudu Vrchlice se nachází mlýn, kterému se říká 

mlýn na Dubině, nebo Pod bojištěm.   

     Severní výběžek návrší od Polánky ( Durdíkem určená kóta 377), ohraničený od východu 

rybníkem a Vrchlicí a od západní strany strmými úbočími Švadlenky, spadá přes silnici v linii 

Roztěž – Malešov, do Vrchlické nádrže. V současné době se na západní straně silnice 

rozkládá menší obdělávaná plocha, zatímco větší část návrší směrem ke sráznému údolí 

Švadlenky je zalesněna. Ve směru po silnici od Polánky asi kilometr na severovýchod se 

rozkládá část Malešova. Terén se zde mírně svažuje až k silnici Roztěž – Malešov. 

Nejpříkřejší svahy spadají ale až při samotné vodní nádrži k hladině. De facto, celý tento 

výběžek návrší je obtékán ze tří stran vodami. Od západu jmenovaná Švadlenka, s prudkými 

břehy, od východu Hamerský rybník a z něj pokračující Vrchlice, která vtéká do Vrchlické 

nádrže, jež lemuje kótu 377 od severu. Odsud na severovýchodní straně, při úpatí Vrchlické 

nádrže, která v těchto místech začíná, se nachází jedna z hlavních dominant městyse, 

Malešovská tvrz a nad ní dále na sever Písečný vrch.  
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     Písečný vrch, dříve známý pod pojmenováním Štimberky, dosahuje v místech nejvyššího 

bodu výšky 356 m. n. m. Písečný vrch je rozsáhlá vrchovina, rozkládající se severně nad 

Malešovem, hrází Vrchlické nádrže a tzv. Velkým rybníkem, která místy prudce spadá na 

západní straně do Vrchlické nádrže.  V severní části návrší, několik desítek metrů od klenuté 

Vrchlické hráze, se nalézají uzavřené doly na železnou rudu.147 Na východní straně 

svažujícího se Písečného vrchu, při silnici na Poličany, se nachází na menší vyvýšenině dvůr 

Bílejov. Písečný vrch je v současné době z velké části intenzivně zemědělsky využívanou 

plochou a zalesněny jsou povětšinou jen břehy vodní nádrže a blízké okolí bývalého dolu.  Na 

východní straně od tohoto návrší, směrem na Křesetice, je osada Bykánec, při které vyvěrá 

potůček, jenž se stal roku 1499 důvodem soudní pře a u něhož se dříve říkalo, že vyvěrá od 

bojiště.  

 

IV. 2.  Představení a srovnání jednotlivých názorů a teorií o průběhu a lokalizaci 

Malešovské bitvy a jejich možnost aplikace na současnou povahu terénu 

 

     Ve snaze o objasnění průběhu a lokalizace bitvy se objevila celá řada úvah a teorií, které se 

však nemohly opřít o pevný pramenný základ, což povzneslo význam topografie jako 

pomůcky k přesnějšímu určení polohy bojiště u Malešova. Zatímco se většina úvah věnovala 

přesnějšímu určení místa bitevní vřavy, kde vznikla řada různých teorií, v otázce průběhu 

samotné akce vládla mezi historiky shoda, přičemž pro podporu svých teorií a názorů, tj. 

například v otázce použití vozů naplněných kamením, nebo místo pro postavení vozového 

tábora, hledali a volili odpovídající lokality.  

     Jeden z prvních, kdo se začal odborně zabývat přesnější lokalizací bojiště, byl prof. Josef 

Kalousek, který za svého působení v Kutné Hoře nalezl v archivu uvedeného města zápis o 

sporu mezi majiteli pozemků ohledně práva na využívání vody v potoku, který se u Křesetic 

vlévá do Křenovky. Při řešení sporu, jenž se odehrál roku 1490, jeden z přísedících svědků 

uvedl, že „voda jde od „bojiště“148, za což bylo považováno návrší, rozprostírající se nad 

                                                      
147 Blíže ZAVADIL Antonín, Kutnohorsko slovem i obrazem, Kutná Hora, nakladatelství Karla Šolce, 1912. díl 
II., část I., s. 236. 
148KALOUSEK Josef, Hrad Sion – Poznámka redaktora. Památky archeologické a místopisné, díl X., ročník 2, 
1875, s. 220. : „Byla různice o tok vody, která přicházela z obcí od strany západní k Bykánci, a dále měla téci ku 
Křeseticům, ale Blažek Bykánecký svůj příkop přehradil zákopem, a voda vylívala se na královskou silnici 
směrem k Poličanům. Horníci roku 1499 nařídili stranám a starým svědkům stání na ta pole. Svědek Pulec, aby 
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dnešním rybníkem Prosíkem směrem na sever a na východ k obci Bykáň a tamějšímu kostelu. 

Záznam této soudní pře je v Knize městské rady města Kutná Hora k roku 1499.149 Navíc byla 

tato lokalizace podepřena nálezem většího množství kosterních pozůstatků a částí zbraní, při 

stavbě silnice150 směrem od nově založeného hřbitova u Malešova na Chlístovice, podél 

mlýna zvaného Dubina, na jihozápadním okraji návrší u výše jmenovaného rybníku Prosík. 

Nálezy byly roztroušeny po ploše, která je dnes pokrytá silnici a větší část z nich byla 

nalezena právě u jmenovaného hřbitova a část u rybníku. Právě tyto okolnosti vedly Kalouska 

k závěru, že:  „Na tom svahu jest tedy bojiště Malešovské 151. K připomínce této události zde 

byl později umístěn pomník právě při upatí svahu a hráze rybníka, , na připomínku pamětné 

události a označení místa bojiště.   

    V těchto místech se nachází nejprudší svah, lemující návrší nad rybníkem a pokračující 

dále směrem jihovýchodním mezi obce Bykáň a Týniště. Téměř rovnoběžně se silnicí se do 

svahu na tomto úseku zařezává železniční trať a dále vede po horním okraji směrem na 

Týniště, ale nemění příliš jeho půdorys. Svah je v dnešní době zalesněn. O existenci rybníka 

kolem roku 1424 se dá pouze spekulovat. Ovšem při ohledání reliéfu místa, lze alespoň z části 

odvodit dřívější ráz bezprostředního okolí. Jedná se o sníženinu, údolí, kterým protéká, napájí 

rybník Prosík, Opatovický potok a těsně pod rybníkem se vlévá do říčky Malešovky 

(Vrchlice)152, která tvoří menší mokřady v bezprostřední blízkosti svého koryta a činní terén 

mimo cesty těžce prostupným. Ta dále teče na severozápad k Malešovu kolem bývalého 

mlýna Dubina a napájí další rybník, nepoměrně větší, Hamerák. Nad rybníkem Prosíkem se 

nachází mokřad, který zde pravděpodobně mohl být již dříve, právě na místě rybníku, nebo 

v bezprostřední blízkosti potoka. Vzhledem k neprostupnosti místa mimo cesty, poměrně 

svažitému terénu a jisté nepřehlednosti, ze které lze vyvodit moment překvapení, stává se 

místo příhodným k bojovému využití. Právě v těchto místech měl podle Kalouska Žižka 

překvapit vojska koalice, která se v úzkém přechodu dala rozdělit a kde nemohla řádně 

rozvinout své šiky a využít početní převahy. Lokalita nesoucí název „Na bojišti“ se ovšem 

nalézá směrem na sever, od památníku k novému hřbitovu, zpět k Malešovu. Tímto směrem 

ale nejsou v podstatě žádné svahy a terén klesá daleko pozvolněji. 
                                                                                                                                                                      
ukázal jak dalece jeho pamět do minulosti sahá, pravil: „ Pamatuji, když jsem vozil kámen k praku k dobývání 
Siona“. Duchek z Předbořic začal takto svědčiti: „ Já pomním prvé, než Sion hrad byl, kteráž voda jde od 
bojiště“. 
149 SOkA Kutná Hora. Fond. AMKH. km. č. 9. Kniha městské rady 1495 – 1515 
150 Ke stavbě došlo roku 1870. 
 
152  K označení jména potoka, říčky, se v mapách používá název Vrchlice. Pojmenování potoku jako Malešovky, 
se užívalo především u místních obyvatel a dále při průtoku bezprostřední blízkostí Malešova.  Kupříkladu i 
vodní nádrž, která se rozprostírá v půloblouku západně a severně od městečka, nese název Vrchlická. 
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     O několik let později Kalousek změnil lokalizaci bojiště153, a to na základě názorové shody 

s Václavem Vladivojem Tomkem, ke které dospěli během návštěvy Malešova roku 1879154. 

Místo střetnutí mezi husity a koalicí pražanů, katolické a husitské šlechty, umístili více na 

sever, po proudu Malešovky (Vrchlice) a to na západní stranu. „Wrch nahoře poskytuje 

prostranného a pohodlného místa k postavení vojska“ 155. Zde byl údajně dostatek místa pro 

postavení vozového tábora. Zatímco ze severu měli být kryti lesem, od jihu zase údolím a 

korytem potoka, právě Vrchlicí, která se pod rybníkem Prosíkem a jihovýchodní částí 

uvedeného návrší slévá s Opatovickým potokem protékajícím Prosíkem, a stáčí se na sever k 

Malešovu. Na východ se svah postupně snižuje a dává možnost jej využít jak k útoku, tak 

protiútoku. Ve své podstatě ideální místo ke spouštění vozů naplněných kamením a rozražení 

nepřátelského šiku, alespoň podle mínění Tomkova.156   

      Podle Tomka se Žižka dostal rychlým pochodem přes Malešov až na jmenovaný vrch, 

dříve než jej mohli pronásledovatelé dohonit, a uzavřel se zde za vozovou hradbu, která 

vzhledem k umístění tábora byla orientovaná na východ. Před hradbou nechal nastoupit jízdu 

a za ni schoval pícní vozy naplněné kamením. Přitom Tomek předpokládal, že 

pronásledovatelé přišli cestou od Kutné Hory.  Tím pražané stanuli de facto na již 

jmenovaném návrší, na severní straně, které spadá směrem od Bykáně k Malešovu.157 Odtud 

„…spěšně hotovili se k boji“ 158 na Žižku a sjeli do údolí, po jehož okraji dnes vede zmíněná 

železnice a silnice, přes mlýn na Dubině, který tehdy ještě pravděpodobně neexistoval. Husité 

využili momentu překvapení a zaútočili ve chvíli, kdy se přední část po překonání potoka 

šikovala k útoku, zatímco druhá polovina vojska ještě byla na přesunu. Bitva byla podle této 

teorie zahájena klamným útokem jízdy, která těsně před střetem uhnula a zrušila formaci, aby 

propustila vozy naplněné kamením, které způsobily paniku, podpořenou výstřely z děl. 
                                                      
153„Tuším, že ležení Žižkovo při počátku bitvy dlužno si mysliti na levém západním břehu potoka jižně nad 
Malešovem, kde jsou stráně dosti srázné. Dúvody tohoto mého mínění jsou, že Pražané před bitvou táhli za 
Žižkou od Kutné Hory, že bitva počala se spuštěním vozů na Pražany do údolí....“. KALOUSEK Josef. Dvoje 
dějiny Husitské. In:  Osvěta, Praha 1879, s. 126. 
154 Jednalo se o exkurzi, jejíž cílem bylo přesněji definovat a lokalizovat místo bitvy a ověřit Tomkovu teorii, 
kterou prezentoval  v toho roku vydaném dílu o Žižkovi. Přesněji se jednalo o sedmičlennou výpravu, jejíž 
iniciátorem byl právě Václav Vladivoj Tomek, dále zde byl pozdější poslanec dr. Viliam Kurz, docent českých 
dějin Josef Kalousek a advokát Hugo Toman a pozdější nástupce Tomka na univerzitě A. Rezek, k nimž se 
přidali přímo v Malešově dva místní průvodci. BARTOŠ František Michálek. Na místech poslední bitvy Žižkovy. 
In: Kostnické jiskry. 3. září 1959.  
155 TOMEK, Václav Vladivoj, Jan Žižka, Praha, 1879, s. 192. 
156 V těchto závěrech jej potvrdila i ona zmíněná exkurze. „Dovedli nás k mlýnu řečenému na Dubině, kdež 
mlynář Klíma, když jsem se ho tázal po bojišti, ukázal na wrch, o kterém jsme se sami již domnívali, jižně od 
Malešowa na západní straně potoka Páchu (Vrchlice). Poloha jeho se mi dobře srownáwla se wšemi okolnostmi 
známými ze zpráv sauwěkých. K tomu nám Klíma také prawil, že se to místo posud Bojištěm nazývá…“.  
TOMEK Václav Vladivoj. Paměti z mého života. Praha. 1905. díl. II. s. 371. 
157 Jedná se o kótu jejíž nejvyšší vrchol dosahuje nadmořské výšky 377, 6 m.  
158 TOMEK, Václav Vladivoj, Jan Žižka, Praha, 1879, str. 192. 
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Následný útok jízdních a pěších vyvolal chaos v řadách koalice, která neudržela bitevní 

sestavu a dala se na útěk, přičemž se sebou strhávala další nastupující jednotky. Koaliční 

jednotky ustupovaly především směrem ke Kutné Hoře, přes vyvýšeninu na východní straně, 

kde se těsně před nástupem formovaly. Slovy Kalouska: „Zde připadá tuším poslední seč 

s pražany z údolí již utíkajícími“. 159 Tím by se dala vysvětlit poznámka ze zmíněného 

kutnohorského zápisu z roku 1499, kde se hovořilo o tomto místě pod názvem „Na bojišti“.  

     Tímto nastíněným Tomkovým a Kalouskovým průběhem bitvy, by se ale nastupující 

vojska koalice uvedla sama do naprosto nevýhodného postavení. Opustila by vyvýšeninu před 

Bykání, jakožto velmi strategicky výhodnou polohu. Při sestupu pod Žižkovo stanoviště by 

musela překonávat koryto potoka a navíc okolní prostor neumožňuje s formování větších 

oddílů. A útok by odradily už několik metrů vysoké a strmé břehy, kterými končí návrší na 

kterém měl být Žižkův tábor.  

      S novou hypotézou přišel o několik let později další účastník  Malešovské výpravy, Hugo 

Toman. Na základě pregnantního terénního výzkumu,160 kterým podložil své dílo, umístil 

bitvu do nové lokality. Na základě pohybů ustupujícího vojska, zavrhl předchozí lokalizaci, 

z níž vyplýval postup koaličního vojska severním směrem od Malešova, čili nástup od Kutné 

Hory nebo z jihozápadního směru od Chlístovic. Toman určil polohu bitvy na jihozápadní 

okraj vrchu zvaného Písečný, dříve Štimberky („snad z německého Steinberge?“161), dnes 

nesoucí název Písečný vrch, kóta 356, rozkládající se na sever od Malešova.  Tato kóta byla 

obtékána Vrchlicí a to v dost srázném údolí. Na úpatí údolí leží malešovská tvrz.  

     Od tvrze se potok Malešovka (Vrchlice), doposud tekoucí od jihu, stáčí k západu a obtéká 

Písečný vrch, kde tvoří téměř poloostrov. Kolem  Štimberků tvoří jakýsi velký půloblouk a 

v údolí měla utvořit prostor velkému rybníku,162 „ jichž bylo zde na celém tomto západním 

břehu potoka dle starých map a podání několik za sebou. Na to opět obrací se potok na 

severovýchod, a v tomto hlavním směru trvaje, opět s úženou skalnatou roklí ve velkém 

                                                      
159 KALOUSEK, Josef. Dvoje dějiny husitské. In: Osvěta, ročník IX., díl I., Praha 1879,  s. 126 
160„Polohy a terén okolí malešovského prozkoumal jsem postupně a všestranně při čtverých právě za účelem 
zjištění bojiště malešovského podniknutých návštěvách.“ TOMAN, Hugo. Husitské válečnictví doby Žižkovy a 
Prokopovy, Praha, 1898, s.341. 
161 TOMAN, Hugo, Husitské válečnictví doby Žižkovy a Prokopovy, Praha, 1898, s. 339. 
162 „…zde byl až do lidské paměti, a jak dosud znáti jest, jeden rybník za druhým,a těmito rybníky údolí úplně 
bylo zavřeno“. TOMAN, Hugo, Husitské válečnictví doby Žižkovy a Prokopovy, Praha, 1898, s. 341 
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klikatém oblouku kolem rozlehlých, avšak v jedno spojených vrchů Štimberských se dere.“ 163 

Po zakončení tohoto půloblouku směřuje dál, k severovýchodu pod Kutnou Horu.  

      Podle Tomana ustupující Žižkovo vojsko táhlo od Poděbrad směrem na jih k Malešovu a 

dále na Čáslav. Tedy kolem hory Vysoká. „Po silnici od Tuchotic přes potok Malešovský, 

kilometr cesty na západ od tvrze Malešovské.“ 164 Právě do těchto míst lokalizoval Hugo 

Toman rozdrcení koaličních vojsk. Od hory Vysoká a od Tuchotic příchozí touto cestou 

neustále sestupovali směrem do údolí k tvrzi a obci: „Řečená silnice Tuchotická vede po dosti 

mírném sklonu směrem jihovýchodním do úvalu, zde však šikmo přetíná potok, na druhé 

straně pak, vyhýbajíc se příkré stráni, vede na pravo na vrch opět šikmo, a pak oklikou přes 

vrch s potokem dole se rovněž zahýbajícím téměř rovnoběžnou do Malešova.“ 165  Právě tudy 

pravděpodobně sestupovala i obě nepřátelská vojska – podle Tomanovi teorie. Tato silnice 

protínala v nejhlubším úvale potok Malešovku, až do roku 1824,166 kdy byla vyspravena 

kamennou navážkou, a přes přechod byl zbudován jakýsi násep.167 V současné době je směr 

silnice odkloněn na jih a vede pod Malešovem, protože zde byla vybudována vodní nádrž 

(Vrchlická)168, takže profil terénu můžeme pouze odhadovat, i díky Tomanovu popisu. 

Kámen, který byl používán na úpravu cesty, se lámal údajně přímo na Štimberkách.169 To byl 

pravděpodobně pro Tomana pádný argument k umístění bojiště právě do těchto míst, čímž dal 

jak za pravdu zprávám o použití vozů s kamením, tak i povaze reliéfu terénu, kdy vojska 

projížděla sníženinou či údolím „a když Pražané v jedno údolé vnikli.“ 170 Navíc vše tím 

pádem nasvědčovalo již předem připravenému plánu ze strany Žižky a jeho hejtmanů a tím 

Toman potvrzoval  Žižkovu vojenskou genialitu.  

     Vylíčení průběhu bitvy se u Tomana víceméně shoduje s předchozími představami: 

„Pražané příliš na přesilu svoji spolehájice, nesčekali ani na za nimi táhnoucích, stáhli sobě 

houfy (do kolony) a pustili se, provázeni jsouce nanejvýš jen jedním řádem vozů v boku, přes 

ten důl.“ 171 Poté se chtěli zformovat a zaútočit na postavení Žižkovo na svahu Štimberků. 

                                                      
163 Tamtéž, s. 339. 
164 Tamtéž., s. 340. 
165 Tamtéž, s. 341. 
166 Tamtéž. 
167 „…vyvýšili ji značně podezděním, že nyní na dvou obloucích skoro jako viadukt vypadá“. TOMAN, Hugo, 
Husitské válečnictví doby Žižkovy a Prokopovy, Praha, 1898, s. 341. 
168 Vybudována byla v letech 1966 – 70. 
169 „Stráň tato jest nyní poněkud dolíkovatá, neboť od starodávna na vrchu tomto se láme kámen, a bylo kamene 
zde lámaného nejvíce užito při stavbě právě zmíněné silnice. Na levo na zploštělém vrchu zůstal dosud veliký, 
mohutný a hranatý, jako chalupa veliký balvan skalní státi, který povstal bezpochyby odlámáním  kamene 
vůkol“. Tamtéž, s. 341. 
170 ŠIMEK František. KAŇÁK Miloslav. Staré letopisy české. Z rukopisu Křížovnického. Praha 1959, s. 85. 
171 TOMAN Hugo, Husitské válečnictví doby Žižkovy a Prokopovy, Praha, 1898, s. 343. 
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Žižkova vojska je však překvapila nenadálým protiútokem, za pomoci vozů, které z části 

přehradili úzkou cestu a znesnadnili ústup.  Na základě využití terénu a použité taktiky, 

Toman považoval bitvu u Malešova „za nejslavnější taktický čin slepého vojevůdce, vedle 

tažení uherského.“ 172  

Současně nesouhlasil s předloženými teoriemi svých kolegů, a to především v argumentaci 

odkud přišlo a útočilo koaliční vojsko. Odporoval Kalouskově a Tomkově lokalizaci, podle 

níž pražské vojsko táhlo od Kutné Hory, k čemuž mimo jiné dodal, „…že jsem nejmenší stopy 

pro náhled ten v pramenech nenalezl.“ 173 Ve stejném duchu Staré letopisy české uvedly: „A 

Pražané vždy táhli po něm“174, tj. v závěsu za Žižkou, což potvrzuje Tomanovu teorii, kdy by 

Žižka s vojskem a hejtmany se určitě vyhnul tažení podél Kutné Hory, městu před bitvou 

spadajícímu pod koalici.  Na straně druhé však uznal teorie obou historiků, na základě 

místního pojmenování a nalezených důkazech i vyhovujícímu profilu terénu jimi určených 

lokalit.  

     I po těchto několika naznačených závěrech historiků ohledně problematiky uvedeného 

tématu, vyvstávaly nové otázky a neshody. Snad vůči každému argumentu, ať již 

zpochybňujícímu či podporujícímu tu či onu lokalitu, tu či onu teorii, se dá postavit 

protiargument, čímž vznikl jakýsi bludný kruh, z něhož nebylo zdánlivě východiska.  

     Ke snaze, vlastním příspěvkem a názorem, trochu více objasnit situaci, se k tématu 

průběhu a lokalizace poslední Žižkovy bitvy vyjádřil  Bykáňský kněz Josef Pavel175, který 

měl vzhledem k blízkosti a mnohaletému působení v oblasti dobrou příležitost zkoumat a 

zmapovat okolí Malešova. 176 Snaha o lokalizaci bojiště se však opět opírala o základní tezi, 

čili užití vozů naplněných kamením, čímž se veškerý výběr místa od počátku jasně rýsoval. 

      Josef Pavel popřel hypotézu Tomanovu, jihozápadní svah Štimberků, a to na základě 

několika hledisek. Pokud by Žižka postavil tábor na zmíněném místě, „vojsko Žižkovo by 

mělo v zádech na dostřel nepřátelskou tvrz malešovskou a z boku pravého nepřátelské území a 

město Horu Kutnou, což v případě porážky pro vojsko Žižkovo zlé mohlo mít následky“177.  

Zdůraznil také, že silnice od Tuchotic nebyla jedinou možnou cestou a navíc když se roku 
                                                      
172 Tamtéž, s. 344 
173 Tamtéž, s. 345 
174 ŠIMEK František – KAŇÁK, Miloslav. Staré letopisy české z rukopisu křížovnického, Praha, 1959, s. 85.  
175 ZAVADIL Antonín, Kutnohorsko slovem i obrazem, díl II., část I.  Kutná Hora: nakladatelství Karla Šolce, 
1912, s. 229 - 236 .  
176 Josef Pavel byl v letech 1893 – 1911 kaplanem  v Bykáni a od roku 1911tamním farářem. ZAVADIL 
Antonín, Kutnohorsko slovem i obrazem, díl II., část I., Kutná Hora, nakladatelství Karla Šolce, 1912, s. 113. 
177 Tamtéž, s. 232. 
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1907178 upravovala, nenašly se žádné nálezy dokazující existenci bojiště. Navíc připomněl, že 

část poražených vojsk ustupovala ke Kutné Hoře, „…vždyť to holou nemožností, aby poražení 

utíkali přes řady vítězů.“ 179 

     Josef Pavel tedy přišel se čtyřmi základními hypotézami. U první umístil Žižkův tábor na 

návrší jižně od Malešova, směrem k Polánce. Tím potvrdil názor a umístění, na kterém se 

shodli Kalousek s Tomkem. Za další polohu určil pole nad rybníkem Prosíkem ve směru 

k Bykáni položené nad příkrou strání.180  V tomto případě se shodoval s původním návrhem 

Kalouskovým. Třetí navrženou lokalitou bylo stanoviště, které leží u dnešní vísky Maxovna 

(ta je založena až koncem 18. století) a to na západní straně od dnešní silnice směřující na 

Chlístovice, těsně před vískou, směrem k Malešovu nad strání, která se sklání k potoku 

Bohynce (Vrchlici), která se spojuje pod rybníkem Prosíkem s Opatovickým potokem.  

     Za hlavní lokalitu a místo bojiště ale určil místo přesně opačné, na východní straně od 

Chlístovické silnice a Maxovny. Návrší ležící na jih pod rybníkem Prosíkem. Výběr této 

lokality Josef Pavel zdůvodnil následovně: „Prostranství vejčitého tvaru (mezi rybníkem a 

osadou) třemi hlubokými a širokými příkopy proti údolí se tří stran opevněné sloužilo za 

baštu, hlavně dělostřelectvu, kteréž odtud ovládalo celé údolí a cestu ke Chlístovicům 

vedoucí“ 181. Za tímto lehkým opevněním, které tvořilo čelo směřující k silnici a údolí 

„severozápadním směrem k Malešovu“ se měl údajně nalézat vozový tábor. Ze všech 

zbývajících stran krytý „dole po pravé ruce rybníkem Prosíkem, po levé a dále vzad les.“ 182 

Na základě této lokalizace odvozoval Josef Pavel pravděpodobný průběh bitvy. Na Žižkovo 

postavení útočila podle Pavla koalice právě od severozápadního údolí přes silnici vedoucí po 

hrázi Prosíku. Obě vojska před bitvou obešla Malešov, a to od Miskovic a dvora Bílejova, čili 

od severu a v podstatě Kutné Hory. Po bitvě „útěk Pražanů dál se zase přes Bílejov 

a Poličany ke Kutné Hoře.“ 183    

     Na podporu své teorie o lokalizaci a průběhu bitvy uvedl Pavel, že v letech „1540 – 1550 

se mlýn Na dubině nazýval mlejn pod bojištěm“ 184 a podložil to množstvím nálezů185 „kostí, 

                                                      
178 Tamtéž. 
179 Tamtéž.  
180 ZAVADIL Antonín, Kutnohorsko slovem i obrazem, s. 233. 
181 Tamtéž. 
182 ZAVADIL A., s. 233. 
183 Tamtéž, s. 234. 
184 Tamtéž, s. 233. 
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různých otupených nebo zpřerážených hřebů, železné koule mající přes čtyři a půl cm 

v průměru, jezdecké ostruhy, podkovy, šípy, atd.“ 186  Ty měly připomínat husitskou dobu187. 

Tímto se Jan Pavel opíral o stejné argumenty jako první lokalizace Kalouskova a jeho 

pozdější pozměněná verze určení místa spolu s Tomanem. Základem je právě množství nálezů 

a jména míst nesoucí názvy „U bojiště, Na bojišti“. Jedná se o oblast podél silnice do 

Chlístovic a to od „nového“ hřbitova do údolí přes hráz kolem rybníku Prosík v podstatě až 

po Maxovnu.  Tato linie byla ústředním bodem a jednotlivé lokalizace bojiště se nalézaly 

podél ní. Zatímco u prvotního Kalouskova umístění se v podstatě stalo bojištěm, později se 

s Tomkem shodl na postavení Žižkově na návrší směrem k Polánce. Josef Pavel, jak již bylo 

řečeno, předpokládal bojiště na jižní straně pod Prosíkem, naproti prvotnímu postavení 

Kalouskovu (severní strana nad svahem u Prosíku a návrší směrem k Bykáni). K podobné 

variantě se po první světové válce připojil Jan Lesíkov188 s další lokalitou189, a to na základě 

návrhu již zmiňovaných lokalit Jana Pavla. 

     Přestože při zdůvodňování svých závěrů použil Lesíkov dost hypotetických a 

nepodložených úvah, musí se brát zřetel i na tuto lokalizaci. Podle něj dozrál plán k bitvě 

v hlavách hejtmanů a Žižky už při průchodu přes Poděbrady a od té chvíle bylo vše  

směřováno k jedinému záměru. Zastával názor, že vše bylo již předem promyšleno a ve své 

podstatě připraveno. Při určovaná lokality, vycházel z následujících předpokladů. „Za prvé, 

poloha místa, byť velice nevýhodná pro Pražany, nesměla se jim zdáti tak naprosto 

nevýhodnou, aby je od bitvy odvrátila. Za druhé, pro případ, že by Pražané bitvy přece 

nepřijali, aby měl volnou ústupní čáru, teda, aby od nepřátel nemohl býti sevřen podobně jako 

u Kostelce nad Labem. Za třetí, svah stráně musil míti dosti prudký spád, aby živá síla 

rozjetých vozů nemohla býti slabými překážkami zničena. Za čtvrté, že nalezne na místě 

dostatek kamene k naplnění vozů.  Za další, poněvadž Pražané sami o sobě měli již proti němu 

přesilu, musil počítat s tím, aby nemohli utvořit vozovou hradbu, do níž by se mohli při 

neúspěchu uchýliti.  Za šesté, aby proti nim nemohli použíti puškové a jiné střelby, oni však 

                                                                                                                                                                      
185Velká hustota nálezů v těchto místech byla následkem urputného boje, neboť…. Pražané měli postavenou 
svoji vozovou hradbu, která místo záchrany stala se jim překážkou v útěku a tam že byla řež nejstrasnější. 
LESÍKOV Jan,  Žižkovo bojiště u Malešova,, , Kutná Hora: Klub československých  turistů, 1923, s. 34. 

186 ZAVADIL A., s. 234. 
187 Tamtéž,  s. 233. 
188 Pseudonym, vlastním jménem Antonín Vomáčka, vrchní poštovní pokladní v Kolíně.  PEKAŘ Josef. Jan 
Žižka a jeho doba. Poznámky k třetímu dílu. Odeon 1992, s. 145. ISBN 80 – 207 – 0385 – 3. 
189 Ve známost vstoupil i určením prakoviště před hradem Sion. 
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mohli. Za poslední, aby Pražané mohli na ně útočit pouze tím jediným směrem proti jeho čelu, 

jak se proti nim obrátil a ne do jeho boku,  a hlavně ovšem mu nemohli vtrhnout v týl.“ 190  

     Z již výše uvedených předpokladů a nástinu plánu umístil postavení Žižkova vojska na 

západní části dnešní osady Maxovny nad strán sklánějící se k potoku. Právě toto místo, podle 

autora, splňovalo všechny předpoklady. Bylo již dříve vytipováno za nejlepší možnost 

obranného postavení i samotným Janem Pavlem, ten však nakonec umístil tábor na východní 

stranu.  Tím pádem se Žižka ocitl na menší vyvýšenině mezi říčkou Vrchlici, kterou měl po 

levé straně a ke které je vcelku prudký svah a  potokem pramenícím přímo u Maxovny 

z druhé strany.  Přičemž zde Lesíkov předpokládal existenci zalesněných prostor v údolí 

Vrchlice a ze zadu směrem na jih, tedy v oblasti mezi dnešní Maxovnou a hradem Sionem. „ 

Asi v těchto místech, kde stojí nyní západní polovina vísky Maxovna, dal zřídit hradbu 

vozovou, kol na kol. Současně poslal několik pícovních vozů naplniti kamením na onen 

kamenitý pozemek svrchu řečený “ 191 192.   

     Žižkovo vojsko přitáhlo pravděpodobně, podle Lesíkova, směrem od Košice, přes 

Albrechtice k Polánce, kde se stočilo na jihovýchod přes údolí Vrchlice směrem na 

vyvýšeninu u Maxovny. Tím se vyhnulo Malešovu, z důvodů obsazení Malešovské tvrze 

posádkou sympatizující s Pražany 193. Ti je těsně následovali. Lesíkov počítal se zhruba 

hodinovým náskokem ustupujícího vojska 194 . Údolí pod Maxovnou kolem Vrchlice směrem 

k soutoku s Opatovickým potokem, pod dnešním rybníkem Prosíkem, nedáválo  příliš 

prostoru pro manévrování. Navíc směrem k Polánce se sužuje podél koryta potoka 

lemovaného vysokými a prudkými břehy. Od Maxovny směrem na sever se již svahy stávají 

mírnějšími, sestupují v širší sníženinu do které se otevírá ono řečené údolí a to pak přechází 

dále víc na sever do vrchu Dubina. Právě v těchto místech se pravděpodobně zformovalo čelo 

koaličního vojska a přímo z pochodu zaútočilo na stráně, na kterých se nalézalo Žižkovo 

vojsko. „ Téměř do poloviny svahu jako nejpřednější voj rozestavil svou jízdu v mírném 

oblouku, aby kryla vozy kamením naplněné. “ 195 Tím, že dal Žižka před svou vozovou hradbu 

jízdu, připravil se podle útočících vojsk o větší manévrovací možnosti. Koaliční vojska chtěla 

                                                      
190 LESÍKOV Jan,  Žižkovo bojiště u Malešova,, Klub československých  turistů, Kutná Hora, 1923. s. 27. 
191 Tamtéž,  s. 39. 
192 Pozn. oním svrchu řečeným pozemkem je místo nad rybníkem Prosíkem. Lesíkov je nijak více nespecifikuje, 
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193 LESÍKOV Jan, Žižkovo bojiště u Malešova,, Klub československých  turistů, Kutná Hora, 1923. s. 30. 
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195 Tamtéž, s. 40. 
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využít okamžiku, kdy přes svou vlastní jízdu nemůže střílet z děl a uplatnit své obranné 

postavení. Pak už následoval scénář naprosto podobný jako u Tomana.  

     Krycí manévr jízdy umožnil útočící pražská vojska zaskočit spuštěním vozů naložených 

kamením a uvedl nastupující šiky nepřátel v paniku. Ve zmatku, který vypukl, začala část 

koaličních vojsk utíkat tím směrem, kterým přišla, tedy k Polánce. Zde ale narážela na další 

nastupující jednotky, soutěska byla v těchto místech příliš těsná a navíc je tísnil klín 

Žižkových vojsk sestupujících za nimi se svahu. Další část prchala směrem k Dubině a 

Chlístovické silnici, kam je měla pronásledovat jízda.  Tím se bojiště mělo protáhnout podél 

silnice a pod Bykáňským návrším a dnešním hřbitovem až k prameništi potoku na 

severovýchodní straně návrší, který teče směrem k Bykánci (název na Bojišti). Z toho důvodu 

byl podle Lesíkova v těchto místech možný nález kosti a zbraní: „Z dosavadní úvahy 

vyplývalo by tedy, že poloha bojiště a prvotní postavení Žižkovo  jsou bezpečně určeny. “ 196  

Dále vzhledem k místu situování bojiště, je „ona „fovea“ kroniky třeboňské dojista dolina při 

soutoku Vrchlice s potokem Opatovickým“ 197. 

     Lesíkov naprosto nelogicky počítal s nástupem obou vojsk od Polánky přes údolí Vrchlice, 

jejíž velmi strmé břehy, v současné době pokryté lesním porostem, jsou velmi těžko 

prostupné. Navíc opět koaliční vojska nastupovala do naprosto předem ztracené pozice na 

velmi malém prostoru. Pozice Josef je obdobná, s tím, že koaliční jednotky přecházeli 

v místech dnešní hráze rybníku Prosík přímo pod Žižkův tábor.   

   O dva roky dříve, než přišel se svou stručnou shrnující a srovnávací publikací Jan Lesíkov, 

vydal Otakar Frankerberger dílo, které se celé věnuje husitskému válečnictví a rozboru 

jednotlivých bitevních scén, mimo jiné samozřejmě nechybí vyjádření k průběhu Malešovské 

události. Ve své podstatě však kopíroval názory a souhlasil s průběhem bitvy, jak jej ztvárnil 

Hugo Toman, kterého považoval za nálezce místa bojiště. Plně souhlasil s lokalizací na svahu 

Štimberků, jihozápadní okraj poblíž přechodu přes říčku Vrchlici v údolí.  Frankerberger 

souhlasil s nastíněným průběhem, jen s tím rozdílem, „že hlavním momentem bitvy byl útok do 

boku kolony nepřátelské a nikoliv uzavřené defilée, které již samo o sobě pro svou úzkost 

posílení bojujících oddílů znemožňovalo.“ 198 Tím byl i zdůrazněn moment překvapení a 

geniálnost výběru lokality.  

                                                      
196 Tamtéž, s. 42. 
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198 FARANKENBERGER Otakar, Naše velká armáda, svazek II., Zemědělské knihkupectví, Praha. 1921, s. 82. 
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     Vozy byly vrženy mimo hlavní bitevní vřavu, kde pozornost na sebe upoutal útok jízdy na 

šikující se vojska koalice, a byly svrženy po svahu do levého boku postupující nepřátelské 

kolony. Tím byla rozražena a vojsko rozděleno. Plateao, na které mířily jednotky panské 

koalice, bylo sice prostorné, ale neumožňovalo seřazení většího množství vojska, tím pádem 

se dostalo do nevýhody. Vojska bylo na malý prostor příliš a zbytek, který byl na pochodu, se 

začal brzdit v samotné koloně. Při následném útoku došlo ke zmatku, „ který byl tak veliký, že 

vůdcové spojenců neodvážili se se zbylými oddíly obnovit boj, nýbrž dali se na ústup“ 199 . 

     O generaci později se k problematice bitevní události a jejímu průběhu vrátil v krátkém 

příspěvku, jenž je součástí rozsáhlejšího díla, Jan Durdík, který ale kupodivu nadále přijímal 

tezi o použití vozů jako nejdůležitějšího manévru, jenž rozhodl o výsledku boje. Jeho vkladem 

bylo určení a využití nové lokality, které ovšem naopak přispělo k ještě většímu znejasnění 

celkového náhledu na situaci. Nesouhlail s Tomanovým a Frankenbergrovým  umístěním, a to 

z těchto důvodů: „I. Svržení vozů do údolí Malešovky by se mohlo setkat s jakýms takýms 

úspěchem jedině tehdy, kdyby byly vozy svrženy velmi blízko nad vystupující cestou. Místo, 

kde klade vozy Toman, by nebylo naprosto účelné, protože vozy odtud svržené by nezasáhly 

ani cestu ani brod.  II. Prostor mezi vozovou hradbou a dnešní silnicí, tehdy hlubokým 

úvozem by nebyl dosti velký, aby se na něm vůbec mohlo nepřátelské vojsko seřadit, natož aby 

tam mohlo dojít ke srážce. III. Sklon terénu v těchto místech je velmi pozvolný, přičemž 

použití vozů vyžaduje delší jízdu.“ 200 To samé vyčetl Frankenbergrovi a navíc pochyboval o 

jeho znalostech terénu. 201  

     Durdík určené stanoviště položil na kótu 377.  Jedná se o výběžek rozsáhlé plošiny (na 

jihovýchodě leží osada Polánka a přes část kóty dnes vede silnice od Malešova ke jmenované 

osadě), na východním břehu je ohraničena rybníkem (Hamerákem) a na západní straně údolím 

potoka Švadlenka, ke které od popisovaného místa spadají srázné břehy. Na severu je terén 

svažitý směrem k potoku Vrchlici. „Návrší 377, jak mám za to, bylo nejpravděpodobnějším 

místem boje.“ 202, uvedl Durdík.   

     Samotný nástup vojsk koalice a průběh boje vylíčil Durdík ve stručnosti následovně.  

Postupující koaliční šiky nejdřív překonaly hluboký úvoz přes Malešovku pod Štimberky a 

vystoupaly na jeho výběžek, odkud uviděly šikující se pronásledovaná vojska na protějším 
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202 Tamtéž, s. 151. 



38 
 

návrší. Začaly tedy k němu postupovat, z části přes Malešovskou návez a z části přes údolí na 

jih pod Malešovem. Pod kótou 377 se začínali formovat, s útokem však otáleli, protože 

očekávali příchod zbytku armády, která byla roztažena na velkou vzdálenost. Žižka ale 

neotálel, využil zaváhání nepřátel a podnikl zdrcující protiútok za pomoci vozů a následně 

útokem jízdy. U nepřátelské jízdy takový nástup vyvolal paniku, „ jejíž koně nebyly zvyklí na 

takové překvapení, plašili se a zmatek zvyšovala střelba z děl.“ 203 Pěchota mezitím zaútočila 

při pravé straně, kdy měla bok krytý rybníkem204, na teprve nastupující jednotky od 

Malešovské návsi. Tím dochází k dovršení paniky na straně koalice. Jednotky, které se 

obrátily na útěk, se srazily s dalšími při přechodu Malešovky v samé obci a dále pak v úvoze 

pod Štimberky.   Vojsko, které jako první nastoupilo pod návrším a začalo se formovat, bylo 

v podstatě odříznuto nástupem pěchoty z pravé strany a de facto obklíčeno. Zbývala jediná 

možnost ústupu přes strmé stráně potoku Švadlenky směrem na západ. Proto byly ztráty na 

straně koalice tak zdrcující. „Žižka, tehdy už na obě oči slepý, vybral nejen velmi výhodný 

prostor, ve kterém se početní převaha nepřítele nemohla nijak projevit a na němž přinutil 

Pražany a jejich spojence, kteří znali husitskou taktiku, aby nemohli použít vozů a své 

pravděpodobné převahy v jízdě. Využil také úzkého přístupu, který donutil nepřátele 

postupovat po částech. “ 205 Závěrem Durdík vyzdvihl skutečnost, že Pražané a jejich spojenci 

byli poraženi i přesto, že znali taktiku a způsob boje a byli v podstatě vyzbrojeni stejně. Tím 

také byla opět zdůrazněna  Žižkova genialita, coby vojevůdce a dále pevnost husitských idejí 

v rámci jejich využití - zneužití v kontextu padesátých let, kdy toto dílo vzniklo.  

     S reakcí na Durdíkovu teorii polemicky vystoupil roku 1961 ve své studii F. G. 

Heymann206, jenž v o něco dříve vydaném díle John Žižka and the Hussitte revolution207 plně 

souhlasil s návrhem Tomanovým, a který také převzal a ocenil jeho terénní popis a pečlivé 

topografické znalosti. Heymann vycházel při srovnání z několika základních bodů. 

Vyzdvihnul sice Durdíkovu práci s pramenným materiálem, ale sám těmito prameny 

argumentoval pro podporu vlastních závěrů. Jak uvedl, „…pouze jediný pramen nám 

objasňuje pohyby válčících stran a průběh bitvy“208.  Opíral se o Palackého, který tvrdil, že 

autor je pravděpodobně očitý svědek bitvy. Jedná se o rukopisy M a L. „Jen pokud tento 

pramen považujeme za autentický, můžeme doufat, že dosáhneme pozitivního poznání 
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události.“ 209 Následně uvedl podmínky, které musely být naplněny se zdůvodněním 

k dalšímu vývoji situace. Šlo o vytvoření časového náskoku, který by umožňoval vytvořit 

podmínky příprav k bitvě a to takové, aby mohl dosáhnout co možná největší míry 

překvapení. Tedy aby byl Žižka se svými vojsky alespoň částečně skryt a nepřítel byl 

spolehlivě nalákán do připravené léčky. Tím pádem, aby byla po celou dobu hlavní iniciativa 

na straně Žižkových oddílů.  

     U Durdíkovy teorie upozornil Heymann na několik nesrovnalostí. Při postupu vojska na 

kótu 377 by musel Žižka se svými oddíly dvakrát přecházet Malešovku, poprvé pod 

Štimberky a poté po průchodu Malešovem, těsně za osadou, kde se stočil na jihovýchod („ 

toto druhé přebrodění by pozbylo charakteru přechodu údolím, jak uváděly letopisy.“ 210) 

Z uvedeného návrší byl patrně vynikající rozhled, ovšem na druhé straně, tábor musel být 

viděn i od nepřátelského vojska, minimálně z protějšího návrší při příchodu kolem Štimberk. 

Tím byla ztracena výhoda překvapení. Při tomto postupu by navíc vojska míjela Malešovskou 

tvrz, o které se původní prameny nezmiňují, že by na ni jedna či druhá strana reagovala.211  A 

za další, Heymann upozornil na reliéf terénu samotného návrší, kdy svahy na severovýchodní 

straně „ jsou daleko mírnější a méně srázné nežli západní svahy Štimberků “ 212  

        Heymann potvrzoval důležitost momentu překvapení a opodstatnění situace, kdy 

Žižkovy oddíly pravděpodobně útočily první i tím, že pokud by Pražané věděli o postavení 

tábora, nezamýšleli by přímý útok, „nýbrž spíše doufali, že se jim podaří to, čeho nedosáhli 

několik dní předtím v Kostelci nad Labem, totiž udržet Žižku v obklíčení a tak ho donutit aby 

se buď vzdal, a nebo opustil bezpečné ležení a vrhl se do boje proti početně silnějšímu 

nepříteli.“ 213  Na rozdíl tedy od Durdíkovy teorie, ve všech těchto bodech daleko více 

vyhovovalo původní stanoviště Tomanovo.  

     O rok dříve než Heymann, přišel František Michálek Bartoš v článku věnovaném otázce 

průběhu a lokalizace Malešovské bitvy s daleko střízlivější hypotézou.214 Oprostil se v ní od 

zaběhlého názoru použití pícních vozů naplněných kamením jako nejdůležitějšího manévru, 

který určoval ráz průběhu bitevní události.  Poukázal, také na základě Pekařova komentáře, na 
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nedostatečnost pramenných záznamů a komentářů směrem k bitvě a především na 

nehodnověrnost hypotéz, které se opíraly o použití vozů v záznamech u mladších vrstev 

pramenů. A jak okomentoval: „Tento krok nám zato dovolí pustit se bezpečnější cestou za 

řešením, jež by nás vyvedlo ze zajetí bludem, který zavedl dosavadní bádání.“ 215   Na počátku 

nastínění své teorie, připomněl Bartoš první Kalouskovu tezi a především vzpomenuté 

svědectví ohledně sporu o tok vody z roku 1490.  Vzpomenutý potok vytéká na 

severovýchodní části svahu, který dosahuje nejvyššího bodu u kostela před vesnicí Bykáň. 

Z těchto míst je vynikající přehled po okolí Malešova. Právě toto místo zvolil Bartoš jako 

ideální lokalitu pro zbudování obranného postavení. „Zde: nahoře možno hledat místo, kde se 

Žižka rozhodl postavit nepříteli, jenž mu byl v patách, a rozbil tábor. Mohl se tu opřít o kostel, 

který byl sám jakousi tvrzí a donutil tím nepřítele útočit do vrchu a na teréně nevýhodném i 

jinak. Týl měl značně chráněn dosti příkrým srázem, jímž Dubina spadá ke dnešnímu rybníku 

Prosíku, i na západ, takže útok se mohl rozvinout skoro jen od severu.“ 216 Dále podle Bartoše 

zahájila útok na Žižkův tábor vojska koalice, „…a odražení útoku rozkolísalo jejich řady.“217      

     Po nezdařené akci, podle Bartoše, části poraženého vojska doslova utíkaly na všechny 

strany. Nejvíce pravděpodobně směrem na Malešov, do údolí ve kterém se rozkládá městečko 

a tvrz. Proto zde v tomto směru bylo nalezeno tolik zbytků po boji, a kdy nalezené kosterní 

pozůstatky měly být pochovány na zdejším hřbitovu, založeném roku 1849.218 Při panickém 

útěku další části dezorientovaných a rozprášených jednotek směřovaly také k dnešnímu 

rybníku Prosíku a dále směrem k Maxovně, kde chtěly najít krytí ve zdejších lesích, zatímco 

další jednotky ustupovaly severním směrem ke Kutné Hoře, za nimiž se po uspořádání 

jednotek vydal Žižka. Jak však dále uvedl Bartoš, „Tento obraz památné bitvy bude ovšem 

pro nedostatečnost pramenů vždy sporný a bude potřebovat nejedno doplnění …“ 219. 

Upozornil také na skutečnost, že nad možností této lokality uvažoval již sám Hugo Toman, 

ale sám ji vyvrátil několika argumenty. Poukázal například na skutečnost vzdálenosti místa od 

Malešovské tvrze, „…odtud půl hodiny cesty“220, samozřejmě chůzí. Tím pádem by bitva 

nenesla pojmenování u Malešova, ale u Bykáně, Na Dubině (U Dubiny) nebo tvrze Bykánské. 

Za další, Tomanovi neodpovídal směr tažení pražských vojsk, protože by musela táhnout od 
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Vidic, Polánky nebo dokonce Chlístovic.  A dále že bitva uskutečněná v těchto místech, 

neodpovídá popisu pramenů, a profil terénu neumožňoval účinné použití vozů 

     Naproti tomu Bartoš oponoval a podpořil svou teorii zdůvodněním ohledně názvu místa 

bitvy tím, že „Malešov byl nejen městečko a hlava značného panství, tedy mnohem větší a 

známější než Bykáň a jiné, ale hlavně proslulejší “221, i díky obléhání zdejší tvrze 

provedenému o několik let dříve. Co se týká směru nástupu koaličních vojsk a vůbec příchodu 

samotných Žižkových jednotek, „…nevíme nic bezpečně o tom, odkud přitáhli…“222 Na 

základě výběru místa Bartoš předpokládal, že pražané táhli od Kutné Hory přes Poličany a 

útok na čelo Žižkova postavení se uskutečnil ze severu, nebo se pokusili o obchvat směrem od 

Bykáně a odtud byli odraženi až k rybníku Prosíku a zdejšímu sráznému břehu. Dalším 

důležitým aspektem k podpoření výběru této lokality byla skutečnost, jak asi velký časový 

interval byl mezi ustupujícími a pronásledovateli. Povětšinou se předpokládalo, že byl velmi 

malý, a z čehož podle Baroše vyplívalo: „…že musil vzít za vděk polohou, která byla dostupná 

nejrychleji a nejsnáze.“223 A všem těmto podmínkám nejlépe, podle Bartoše, vyhovovala 

právě výšina na Dubině.  

     Překvapivě k opětovnému podpoření Tomanovy lokalizace došel v dalším vyjádření 

k otázkám Malešovské události Jindřich Kejř.224 Na základě Tomanovy hypotézy umístil 

bojiště na silnici od Tuchotic, která klesala k říčce Malešovce do údolí pod Písečným vrchem 

(Štimberky) a dále stoupala po straně Písečného vrchu na jedné straně a vyvýšeninou na druhé 

straně (kóta 346.5)225 k Malešovu. „Právě zde, v prostoru západně od malešovské tvrze, je 

nutné hledat bojiště.“ 226 Průběh malešovské bitvy předložil následujícím způsobem. „Při 

stíhání prchajícího Žižkova vojska se pochodový útvar pronásledovatelů roztáhl do značné 

délky. Část Žižkovy jízdy kryla ústup hlavních sil a při tom kontrolovala přední čelo 

koaličního vojska. To také umožnilo nasměřovat pochodový proud nepřítele do prostoru, jenž 

si Žižka se svými hejtmany vybral jako bojiště, kde se však nemínil bránit, ale tvrdě udeřit. 

Vozy přehradily cestu k Malešovu a část jich rychle vyjížděla na svah Písečného vrchu – byly 
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však jen řídce osazeny bojovníky, neboť pěší houfy měly být připraveny k rychlému úderu.“ 227   

Jízda tvořila křídla této sestavy, zatímco zadní voje, které do této chvíle zpomalovaly postup 

koalice, je nyní nalákaly před připravenou sestavu. Nastupujícímu čelu koaličních vojsk, které 

se objevilo před Žižkovým postavením, nebyla poskytnuta příležitost k zformování a bylo 

okamžitě atakováno. Soustředěná palba vyvolala paniku a následný mohutný úder dokonal 

své: „opuštěna jízdou, se značná část pražské pěchoty s vozy a dělostřelectvem stala snadným 

terčem útoku, aniž se dostala na bojiště.“ 228 Naprostá neuspořádanost a patrně diletantní 

způsob vedení akce ze strany koalice vedly tedy k naprostému krachu a krvavému vyústění 

bitevního střetnutí u Malešova.  

       V této studii již nebral Kejř, i v případě potvrzení Tomanovi lokalizace, v potaz strategii 

Žižkových oddílů založenou na předpokladu použití pícních (válečných) vozů, tak jako na její 

neopodstatněnost upozornili dříve ve svých dílech Pekař a Bartoš.  Studie byla i odezvou na 

práci Petra Čorneje229 a jeho kritický výklad pramenů, týkajících se husitského období, 

potažmo bitvy u Malešova, ke které vydal svůj komentář již o něco dříve v Jihočeském 

sborníku historickém.230 Zde Čornej upozornil na základě kritického rozboru zejména 

mladších vrstev Starých letopisů českých na některé nesrovnalosti v souvislosti s popisem 

průběhu malešovské bitvy, kterým věnoval více prostoru ve svém pozdějším díle. Dále 

poukázal na určité složitosti a nesrovnalosti u dřívějších hypotéz a lokalizací v rámci jejich 

praktické realizace ve  skutečných reáliích.  

     Pokud se týkalo zodpovězení otázky použití vozů naplněných kamením v praxi, upozornil 

na několik možných problémů. S důrazem na pravděpodobný nedostatek času k přípravám ze 

strany Žižky a jeho hejtmanů, během velmi rychlého ústupu od Kostelce nad Labem 

k Malešovu, zbývala dostatečně dlouhá doba k naplnění a sehnání dostatečného množství 

kamení  Čornej zdůraznil dobu průběhu bitvy, tedy 7. června (podle dnešního kalendáře 27. 

června231), kdy kolem Malešova na většině polí bylo vzrostlé obilí nebo traviny. Tím pádem 

„hledat v trávě a na polích kameny či lámat je z několika skalek u potoka by bylo za daných 

podmínek iluzorní.“ 232 Přestože bral v potaz praxi svážení kamenů z polí na hromady při 
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229 ČORNEJ Petr. Tajemství českých kronik. Praha. Vyšehrad 1987.  Nové vydání Praha. Paseka 2003. ISBN 80 
– 7185 – 590 – 1.  
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cestách, nabízela se ale otázka, zda jich mohlo být nashromážděno dostatečné množství. 

Z podobného důvodu polemizoval i s Tomanovou hypotézou, který počítal s možností zásoby 

kamenů na svahu Štimberků. Jejich název užívaný v dnešní době je však Písečný vrch a jak 

upozornil Čornej, „…je zcela ve shodě se svým názvem spíše zásobárnou písku než 

kamení.“233 Kromě jiného při zmíněné úpravě silnice 234   nebyly učiněny žádné nálezy, které 

by odkazovaly na možnost lokality bojiště. Ohledně dalších možností, a to lokalizace Jana 

Lesíkova, západní část dnešní vísky Maxovny a tamní svah táhnoucí se k Malešovu, připustil 

Čornej sice jeho kamenitost, ale poukázal zároveň na jeho nevyhovující svah a na to, „…že by 

se vozy 15. století rozjížděly jen s velkými obtížemi.“ 235  K návrhům Tomka, Kalouska a 

Durdíka (jedná se o stejné návrší, v případě Tomka a Kalouska jde o východní svah, u 

Durdíka o severní kótu 377), bral Čornej v potaz jeho důležitou strategickou polohu, „…avšak 

dopravit na jeho vrchol vozy s kamením by vyžadovalo poměrně dost času.“ 236 Dále upozornil 

na technickou úroveň vozů patnáctého století, kdy, na základě odkazu na Josefa Macka, 

většina vozů kolem roku 1420 neměla přední rejd, což velmi omezovalo manévrovací 

schopnosti. „Je tedy vůbec možné, aby několik lidí manipulovalo na svahu s naloženými vozy 

a bránilo jim tak v setrvačnosti pohybu? A to i v případě, kdy byl svah mírný a navíc porostlý 

travou a plevelem? Uzavírám, že celý manévr s vozy je s největší pravděpodobností výmyslem 

pozdějšího kronikáře.“ 237 

        Naopak Čornej upozornil na první lokalizaci Kalouskovu, která se navíc mohla opřít o 

svědeckou výpověď „pamětníka“ a nálezy, které se očividně vztahovaly k válečné události.  

Tedy na lokalitu podél silnice z Malešova do Chlístovic, a především o bezprostřední okolí 

rybníku Prosík a západního vysokého břehu nad ním.  Při té souvislosti upozornil na častou 

redukci husitského válečnictví opírající se hlavně o vozovou hradbu a kopce, a která v tomto 

případě u předešlích teorií mohla častokrát ovlivňovat výběr a umístění lokalit.  Upozornil 

navíc, na možnosti využití, jež nabízelo toto údolí ve smyslu zaskočení nepřítele: 

„V okamžiku, kdy první oddíly protivníka (koalice) vstoupily do údolí a narazily na překážku, 

ať už v podobě zátarasu či vozové hradby, bylo poměrně snadné je uzavřít a odříznout od 

vzdálenějších jednotek. Žižka s Bzdinkou využili toho, že pronásledovatelé za nimi táhli 

v předtuše blízkého vítězství neuspořádaně. Jakým způsobem však mohli vlákat protivníky, se 
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už asi nikdy nedozvíme.“ 238 Tím Čornej potvrdil dle svého názoru, nejpravděpodobnějším 

místem bitevní scény údolí a návrší u rybníku Prosík. 

 

IV. 2.  Z hodnocení teorií o průběhu a lokalizaci malešovské bitvy z hlediska terénu 

     Jak bylo uvedeno v kapitole III. 1., kde byl stručně naznačen místopis a terén okolí 

Malešova, změny v povaze terénu se nejvíce dotkly lokalizace bojiště na západ od tvrze, na 

svazích Písečného vrchu. Hlavní změnou bylo napuštění vodní nádrže (viz pozn. 98) a 

přerušení původního směru silnice. Ta zde zůstala v podobě polní cesty i v dnešní době, 

rozdělena nádrží. Jestli ve stejných místech vedla cesta i kolem roku 1424, se ovšem dá pouze 

odhadovat. Předpokladem pro potvrzení této spekulace je fakt, že jsou zpravidla vždy 

využívány zaběhnuté a již používané cesty. Navíc tato cesta byla hlavním tahem přes 

Tuchotice dále na západ a je doložitelná i na nejstarším vojenském mapování (viz mapová 

příloha). Jakým způsobem přecházela z údolí do svahu lze stěží určit.   

       V mapách, které zachycují terén před zatopením údolí, cesta sestupuje po svahu do údolí. 

To byl také jeden z hlavních argumentů pro Tomana, jehož stanoviště se nacházelo severně od 

této cesty, na svahu nad ní. Díky tomu byla snadno přerušitelná, nejenom  použitím vozů 

s kamením. Samotné. Na jih pod ní je v současné době větší pole. To, vzhledem ke své 

rozloze by umožnilo seřazování vojska v dostatečném počtu. Ovšem je velmi těžké si 

představit, že by vojsko koalice tak samozřejmě vešlo do předem nevýhodného postavení, 

navíc při pomalém přesunu údolím, které mohlo být mimo cestu a brod těžko průchozí. Navíc 

bylo možné předpokládat výskyt mokřin, nebo menších vodních nádrží, což samo o sobě 

muselo být varujícím signálem pro nastupující jednotky. A i kdyby bylo údolí volné, je velmi 

netaktické stoupat do svahu přímo pod nepřátelským vojskem.   

     Vzhledem k velkým ztrátám na straně pražanů a jejich spojenců, muselo dojít podle 

Tomanovy teorie k opravdu velkému boji či spíše jejich zaskočení. To ovšem toto místo příliš 

nedovoluje. Obě armády sestupovaly od hory Vysoká, pravděpodobně kolem Mezilesí. Odsud 

až téměř k dnešní vodní nádrži je velmi snadné pozorovat veškeré dění na větší části 

Písečného vrchu, především na jižní a západní straně. A to i přesto, že dnes jsou břehy návrší 

zalesněny. Co se týká použití kamenů k naplnění vozů, není v těchto místech mnoho 

příležitostí. Půda je zde písčitá. Jedinými zdroji, kde by se dal nalámat kámen, jsou uzavřené 
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železné doly na severní straně návrší, vzdálené odsud asi dva kilometry, anebo vyvýšenina 

podél cesty asi kilometr na východ k Malešovu.  V tom případě by bylo lépe umístit tábor 

přímo do těchto míst. Naskýtá se tedy otázka, zda mohlo dojít k boji na této lokalitě 

způsobem stanoveným v uvedených teoriích. 

      Co se týká nástupu koaličních vojsk na plateo pod Žižkovou pozicí, nelze se tomuto tahu 

podivovat. Jednalo se v podstatě o klasický před-bitevní postup v kontextu tehdejšího způsobu 

boje. Za připomenutí stojí bitva na Vítkově, kdy křižácká vojska útočila do svahu, který se 

navíc zužoval. Přestože se dala očekávat, při naměstnání většího počtu bojovníků na tak 

malém prostoru, prakticky ztráta jakýchkoliv manévrovacích možností, útok byl podniknut. 

Ale o sestavení koaličního šiku, či jeho pokusu u Malešova, nemáme v nejstarších pramenech 

žádnou zmínku, na rozdíl od stále opakovaného sdělování slova "fovea" -  údolí, dolu, 

sníženiny, čemuž by odpovídalo jak dnešní zatopené údolí Vrchlice podél Písečného vrchu, 

tak i podél celého jejího toku na jih pod Malešovem.  Co se týká dolů na těžbu železné rudy, o 

jejich existenci se dá opět pouze spekulovat. Dokladované jsou až v první polovině 

osmnáctého století.239  

       Písečný vrch ze všech řečených stanovišť by nejvíce za současného stavu terénu 

podporoval i hypotézu o použití vozů, kvůli existenci zmíněných možných zdrojů kamenů a 

otevřeného prostoru, s tím, že těchto dvou kamenných lokalit bylo lze použít i jako stanovišť 

pro obranou pozici. I když kóta bližší po silnici směrem k Malešovu, není zase až tak 

prostorná a má nižší nadmořskou výšku než hřeben Písečného vrchu několik stovek metrů 

severně od ní. Ovšem k zatarasení silnice na svahu pod Písečným vrchem by mohlo zajisté 

dojít i bez použití vozů. Stačil by k tomu účelu menší útočný oddíl, nebo přepadová akce. Z 

toho vycházel i Jindřich Kejř, který tuto pozici bojiště potvrdil bez teorie o použití vozů.  

     Na ostatních lokalitách v podstatě žádné možné zásoby kamenů nejsou. Půdní profil je 

podobný jako na Písečném vrchu – písčito-hlinitá až hlinito-písčitá půda, s větším obsahem 

menších kamenů. Ovšem nasbírat jich větší zásobu, by i při poměrně velkém nasazení lidí 

trvalo velmi dlouhý čas. A pokud jde o existenci menších kamenných hrází při okraji polností, 

nebyla jejich existence potvrzena ani terénním průzkumem lokalit. I s přihlédnutím ke 

změnám, které se udály během kolektivizace a přivodily zcelování půdy, je nutné brát 

v úvahu, že kamení, rozdělující do té doby existující jednotlivé parcely, by při rušení remízků 
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muselo být přesunuto, pravděpodobně na okraje sjednocené parcely. A k tomu nejsou v terénu 

důkazy.   

     Všechny zásadní uvedené hypotézy počítaly při volbě prostoru bojiště s existencí Žižkova 

tábora, obranného stanoviště, čemuž přizpůsobili i volby lokalit, které z tohoto pohledu jsou 

určeny ve vztahu k terénu naprosto relevantně.  Vyjma Bartošova umístění na vrcholu před 

Bykání, které je v současnosti holou plání, bez větších terénních překážek.  Ten ale počítal s 

klasickým průběhem boje, kdy se útočící jednotky vyčerpaly při útoku na toto postavení a 

podlehly protiútoku.   

       Lokality byly vždy umísťovány na návrší, kde byl útok možný pouze z jedné strany, a to 

z logiky věci i způsobu stavby táborů a polních ležení té doby. O možnosti existence 

základního vozového postavení u koaličních vojsk se zmínili pouze Lesíkov a Pavel, a to z 

hlediska toho, že samotný tábor se při ústupu pro koaliční vojska stal pastí a překážkou. Podle 

většiny teorií jednotky svatohavelské koalice nastoupily do naprosto nevýhodného postavení 

pod Žižkovým stanovištěm, které už předem, z dnešního náhledu na stav terénu, odsuzovalo 

veškeré akce k nezdaru. Jak bylo poukázáno v předchozích kapitolách a místopisu, všechny 

vyjmenované lokality přiléhajících k dnešním hlavním cestám procházejí městečkem – od 

Tuchotic přes Malešov na Chlístovice, anebo od Kutné Hory kolem Bílejova dvoru nebo 

Poličan. A ve všech případech, cestou na ony lokality musí být alespoň jednou překročen tok 

říčky či potoka. V případě Durdíkovy uvedené lokalizace by vojska doslova vešla do 

připravené pasti. Kóta 377 je dnes na své severní straně z větší části zalesněna nebo obydlena.    

 

       Uvedený výčet lokalit a nástin teorií není zajisté konečný a závěry nejsou absolutní. 

Většina hypotéz vycházela z použití vozů, coby jedné z nejdůležitějších příčin vítězství. 

Přestože základním východiskem této práce je nesouhlas s použitím této taktiky, nelze je 

pominout, neboť určení lokalit jejich autory se zakládalo na klasickém obrazu husitského 

způsobu boje, jenž přetrval do dnešních dnů. Z tohoto pohledu jsou všechny lokality bez 

výjimky určeny téměř ideálně. Stejně tak bez výjimky teorie podporovaly válečnou genialitu 

strategických schopností Žižky či hejtmanů, ve srovnání s poněkud diletantním vedením vojsk 

koalice. Vytváření tohoto obrazu bylo umožněno a podpořeno již zmíněnou strohostí zpráv o 

této události v nejstarších pramenech. Základním společným vodítkem u všech nejstarších 

zpráv je poukázání na velký počet padlých a neobyčejnou krvavost této válečné události. To 

ale nemuselo znamenat naprosto naivní postup koaličních vojsk.  

       Další otázka se váže k počtu účastníků bitvy. Prameny neudávají žádná konkrétní čísla, 

přesto se v některých teoriích vyskytují. Pro přiblížení možného obrazu bitvy stojí za zmínku 
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některé udávané údaje. Jak uvedl Petr Čornej, před obklíčením vojsk u Kostelce nad Labem, 

se Žižka vracel z výpravy do Plzeňska, kam měl vytáhnout s poměrně početnými oddíly: 

„odhad udává 7000 pěších, 500 jízdních a 300 vozů.” 240 Ale ze západních Čech ustoupil, 

protože tamní lanfrýd katolických pánů měl sebrat ještě větší oddíly. Možná, že v této fázi 

byly Žižkovy jednotky posíleny o spojence z jižních Čech, kteří se ale později oddělili.  Celá 

tato etapa vyvrcholila Žižkovým ústupem až ke Kostelci, kde byl obklíčen. A to 

pravděpodobně z důvodů početní převahy koaličních vojsk. K hrubému odhadu počtu vojsk 

vyjádřil Jindřich Kejř souhlasné stanovisko, přičemž připustil vyčerpání a ztráty na straně 

Žižky a načrtl hrubý odhad o síle u Malešova: „Před nadcházejícím střetnutím se mohl 

pohybovat počet Žižkova vojska od 2 500 – 3 700 pěších, 250 – 300 jízdních a 120 – 180 

vozů.“ 241  Počet koaličních jednotek, který byl určitě větší než počet Žižkova vojska, jak lze 

usuzovat už z  jeho překotného ústupu, Kejř odhadl: „…6 – 8 tisíc je optimální počet pro 

vyjádření převahy nad Žižkovým vojskem.“ 242 Otakar Frankenberger odvozoval na základě 

ztrát velikost tohoto kontingentu na 4 až 5 tisíc mužů.243 I když tento odhad je pouze 

hypotetický, lze ho brát v potaz, při vědomí, že koaliční vojska se skládala z oddílů husitské a 

katolické šlechty a obou Pražských měst. V písemných zprávách je uváděn přesný počet 326 

padlých Pražských měšťanů, hospodářů, 244 což ovšem určitě nebyl celkový počet účastníků 

z Prahy a jejich jednotek. Na druhou stranu se musí brát ve zřetel i skutečnost, kdy: „vítězové, 

snažící se svůj úspěch co nejvíce vyzdvihnout, dějinnou skutečnost podvědomě zkreslovali. 

V jejich pojetí je vítězná strana zpravidla početně slabší než poražení.“ 245  

     Díky těmto počtům lze nastínit i průběh přesunu – ústupu či pronásledování. Jak známo, 

základem husitské taktiky bylo použití bojových vozů. Při předpokladu délky bojového vozu 

asi tři metry,246 který táhlo zpravidla čtyřspřeží kvůli hmotnosti a rychlosti přesunu, se 

pochodový proud: „… při 100 vozech roztáhl minimálně na 2 km a při 300 vozech, byl 

pochodový proud minimálně 6 – 7 km dlouhý.“ 247 Tímto se ovšem myslí řazení šiku vozů za 

sebou v jednom směru. A právě ve chvíli přesunu se stávala vozová hradba nejzranitelnější. 

                                                      
240 ČORNEJ Petr. Žižkova bitva u Malešova 7. června 1424 (Příspěvek ke kritice Starých letopisů českých.) 
Jihočeský sborník historický. r. XLIX. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. 1980. s. 153. PALACKÝ 
František. Dějiny doby husitské II.  Praha 1872.        
241  KEJŘ Jindřich. Dvě role Jana Žižky v husitské revoluci: Praha 1419 a Malešov 1424. Historie a vojenství, r. 
5. Praha 1989, s.105. 
242 Tamtéž, s. 106 
243 FARANKENBERGER Otakar.  Naše velká armáda.  svazek II.. Praha: Zemědělské knihkupectví, 1921, s. 
84.  
244 GOLL Jaroslav (ed.), Kronika Bartoška z Drahenic, s. 526. 
245 ČORNEJ Petr. Velké dějiny zemí Koruny České. Svazek V, s. 439. 
246 Tamtéž, s. 446. 
247 KLUČINA Petr a kol. Vojenské dějiny,  s. 245, srv. ČORNEJ Petr. Velké dějiny zemí Koruny České, s. 446.       
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Proto se v některých případech používalo pochodu ve vozovém šiku, složeném ze dvou i více 

řad vedle sebe, jak k tomu ale dodal Durdík: „delší pochody v této sestavě byly patrně 

výjimkou. Dovedeme si jistě představit obtíže, se kterými se musel setkávat pochod ve 

vozovém šiku…“ 248 Ale tato eventualita byla možná pouze v případě vhodných terénních 

podmínek a ne na dlouhé vzdálenosti. Jak dále uvedl Durdík: „…husitské vojsko dokázalo ujet 

denně za nepříznivého počasí a krátkého dne asi 12 km se zavřenými vozy. Příhodná roční 

doba a delší den umožnily husitským vojskům urazit do pozdního odpoledne vzdálenost, která 

měří něco přes 30 km.“ 249 Vzdálenost od Kostelce nad Labem k Malešovu překonaly Žižkovy 

oddíly zhruba v časovém rozpětí od 5. do 7. června, což činilo průměr 27 kilometrů denně.250  

Jednalo se vskutku o velmi rychlý a vytrvalý přesun, který byl vynucen pronásledováním 

koaličními vojsky, ale pravděpodobně také umožněn znalostmi cest a terénu Hynka Bočka 

z Poděbrad a Jana Hvězdy z Vícemilic, nebo jiného hejtmana znajícího oblast přesunu a také 

průzkumnými oddíly, které byly součástí perfektně fungující struktury Žižkových vojsk.251  

Při této rychlosti musel být volen co nejlepší terén a nejkratší spojnice, s největší 

pravděpodobností  užitím i hlavních silničních tepen, které poskytovaly pevnější ujezděné 

podloží pro udržení tak velkého množství vozů a vojska. K datu konání přesunu a bitvy 

nejsou zprávy o nějaké velké přírodní pohromě, tudíž mohly být podmínky na sklonku jara 

ideální. Z toho určitě plynula možnost využít k přesunu přírodnější terén nebo rozdělení 

vojska na části, což by ale vedlo ke zbytečnému tříštění sil.  

     V případě přesunu v jednom zástupu, by kolona měla o několik možných kilometrů více. 

Na každý vůz připadalo 16 – 21 bojovníků, 252 podle Durdíka 18. 253 Ne všichni však při 

přesunu byli na vozech, museli zajišťovat ochranu voje vně vozů. A navíc zde byly další pěší 

a jízdní jednotky, které při pochodu v sestavě, nebo mezi vozy, proud vojska prodlužovaly o 

notnou délku.  

     V případě koaličních jednotek se s největší pravděpodobností jednalo o smíšené druhy 

vojsk, složené z šlechtických oddílů, námezdních jednotek a jednotek pražských měst a 

husitské šlechty, z nichž dvě posledně jmenovaná vojska měla určité zkušenosti s vozovou 

                                                      
248 DURDÍK Jan, Husitské vojenství, Naše Vojsko, Praha 1953,  s. 112. 
249 Tamtéž,  s. 113. 
250 ČORNEJ Petr. Velké dějiny zemí Koruny České. Svazek V. 1402 – 1437. PASEKA Praha Litomyšl 2000. 
ISBN – 80 – 7185 – 296 – 1 .s. 446. 
251 Blíže KLUČINA Petr a kol. Vojenské dějiny Československa I. do roku 1526. Praha: Naše Vojsko, 1985. 
TOMAN Hugo.  Husitské válečnictví doby Žižkovy a Prokopovy. Praha 1898, DURDÍK Jan, Husitské vojenství, 
Naše Vojsko, Praha. 1953. ČORNEJ Petr. Velké dějiny zemí Koruny České. Svazek V. 1402 – 1437. Praha, 
Litomyšl: PASEKA, 2000. ISBN – 80 – 7185 – 296 – 1. 
252 ČORNEJ Petr. Velké dějiny, s. 44 
253 DURDÍK Jan, Husitské vojenství, s. 105. 
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taktikou. Přítomnost vozů a dalších druhů zbraní na straně koalice je potvrzena zmínkami 

v pramenech: „vozy, koně, pušky a jiné přípravy bojové jim pobral.“ 254, a samozřejmě byla 

přítomna klasická válečná složka té doby, těžká jízda. S přihlédnutím k těmto okolnostem a 

většímu počtu mužstva, musel být pochodový proud daleko delší než Žižkův a dá se 

odhadnout na deset i více kilometrů. Lze také předpokládat rozdělení vojsk podle 

kontingentů, nebo podle druhu, kdy jízda se snažila co nejdříve dohonit pronásledované, 

zatímco vozy a pěchota byly pozadu. I možnost tohoto faktu mohla mít fatální důsledky 

během bitvy. Rychlost pronásledování a důvody pro ni byly nasnadě. Zabránit utvoření 

vozového tábora na vyhovující lokalitě, nebo ústupu do spojeneckého města a napadnout 

pronásledované nejlépe ještě za pochodu. 

     Kdo velel tomuto spojenému kontingentu nelze přesněji určit. Frankenberger to 

komentoval slovy: „Kdo byl velitelem nevíme, zdá se však, že jednotné vedení nebylo.“ 255 

Kejř označil za pravděpodobné, ale neprokazatelné velitele Haška z Valdštejna, Viléma 

Kostku z Postupic a Čeňka256 z Vartenberka. 257 O posledně jmenovaném uvažoval i Toman, 

na základě mladších vrstev letopisů a pramenů. 258   Samotný Čeňek z Vartenberka už měl 

zkušenosti s husitskou taktikou z předešlých střetů, především od Hořic roku 1423, stejně tak 

i určitý díl vojáků a velitelů. Z tohoto důvodu by se dal očekávat zkušenější přístup 

k bojovému střetnutí.   

     O něco jasnější byly zprávy o pronásledovaných jednotkách, u nichž je samozřejmě na 

prvním místě jmenován coby velitel Jan Žižka z Trocnova a bitva je podávána jako důkaz 

jeho umu. O jeho pravděpodobné předchozí znalosti zdejšího terénu se dá opět pouze 

spekulovat a to na základě připomínky válečných událostí u Kutné Hory, asi o dva roky dříve. 

Ta leží v těsné blízkosti Malešova a tyto místa jsou navzájem viditelná. Je možné, že Žižka 

malešovský terén neznal, přičemž mohla v době střetnutí roku 1424 sehrát podstatnou roli 

jeho slepota, 259 ať již byla skutečná, nebo jen částečná. Mohla být záměrně využita v rámci 

psychologického účinku na nepřítele, nemusela mít ale prakticky žádný dopad na vedení 

                                                      
254 ČORNEJ Petr. -ČERNÁ M. Alena - KLOSOVÁ Markéta. Prameny dějin českých .Nová řada, II. díl (Fontes 
zrum Bohemicarum. Series nova, tomus II. ). FILOSOFIA. Praha 2003.s.27. 
255 FARANKENBERGER Otakar.  Naše velká armáda.  svazek II. Zemědělské knihkupectví. Praha. 1921,  s.77 
Ke složení vojska uvedl, že se skládalo s pražského vojska, pánů pod obojí, plzeňského a možná loketského 
landfrídu a dála posádky královských hradů a vojsk pánů pod jednou, jmenovitě Čeňka z Wartenberka. 
256Za pravděpodobného velitele potvrdil Čeňka z Vartenberka i Petr Čornej a Heymann k němu připojil Haška 
z Valdštejna. 
257 KEJŘ Jindřich. Dvě role Jana Žižky v husitské revoluci: Praha 1419 a Malešov 1424. Historie a vojenství, r. 
5. Praha 1989,  s. 106 
258 TOMAN Hugo.  Husitské válečnictví doby Žižkovy a Prokopovy.  Praha, 1898, s. 337 
259CHALOUPECKÝ Václav. Byl Žižka slepý? Věstník Český akademie věd a umění č. 40, 1951. Srv. BARTOŠ 
František Michálek. Oslepl Žižka r. 1424 opravdu? JSH č. 21, 1952.         
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vojenských akcí, protože v této době tvořili Žižkovy vojenské kontingenty velmi zkušení 

vojáci a hejtmané, zařazení v pevné hierarchii a pod tvrdou disciplínou, kteří v podstatě mohli 

mít zásadní rozhodnutí ve svých rukou. V druhé polovině roku 1423 vznikl tzv. Žižkův 

vojenský řád, jenž se stal zároveň i programem východočeského husitského svazu a opíral se 

o čtyři artikuly. Hlavním cílem bylo vytvořit: „…stálé polní vojsko, složené z profesionálních 

bojovníků, kteří by plnili úkoly lépe než dobrovolnické sbory či městské hotovosti, setrvávající 

ve válce pouze omezený čas a příliš zatěžující pokladny městských obcí. To se mu také 

podařilo.“ 260   

       Bojová operace u Malešova mohla tedy být dílem jednoho z členů vojenských oddílů, 

znajících okolní terén. Jako první připomíná Bartošek z Drahonic vyjma Žižky i Jana Hvězdu 

z Vícemilic, řečeného Bzdinka. Rodáka z okolí Čáslavska, města spadajícího v době konání 

bitvy do Žižkova svazu a vzdáleného od Malešova cirka 12 kilometrů, což by mohlo 

znamenat jisté místopisné znalosti ze strany tohoto hejtmana. O jeho vlivu na vývoj bitvy, či 

volbě terénu nepochybovali ani autoři nastíněných teorií, přestože především u prací 

opírajících se o vozy vyzdvihovali především Žižkovo jméno. Terénní znalosti Jana Bzdinky 

podmiňovali také účastí během pětidenního obléhání Malešovské tvrze roku 1421. Učinili tak 

i Čornej, Kejř a další. Bartoš se v tomto případě opíral o zmínku v Husitské kronice Vavřince 

z Březové vydané v edici Jaroslava Golla. 261 V ní sice je zmínka o obléhání tvrze v Malešově 

pražským uskupením, ale nevyskytuje se zde žádné konkrétní jméno a ani August Sedláček 

neuvádí nikoho jmenovitě: „Na podzim r. 1421 s celu mocí vytáhli ke Kutným Horám a 14. 

listopadu oblehli na všech stranách tvrz Malešovskou. Po pět dní praky silně ke tvrzi stříleli, 

že se konečně držitel poddal a 19. listopadu tvrz se všemi zásobami nepříteli vzdal. 

Bezpochyby mu zboží ponecháno na tu výminku, aby se přidal k Pražské straně.“ 262 

Majitelem tvrze byl v té době buď Martin Kladný z Těchlovic 263 anebo Zbyněk z Křešic, 264 a 

to až do událostí roku 1424. O úloze tvrze ve vztahu k bitvě se v pramenech nenachází žádná 

zmínka. Ať už zde byla posádka té či oné strany, byla zajisté nepočetná a nemohla 

pravděpodobně chod událostí více ovlivnit, také vzhledem k pravděpodobnému rychlému 

průběhu události. 

                                                      
260 ČORNEJ Petr. Velké dějiny zemí Koruny České. Svazek V. 1402 – 1437. PASEKA Praha Litomyšl 2000. 
ISBN – 80 – 7185 – 296 – 1, s. 329 
261 GOLL Jaroslav. Prameny dějin českých ( Fontes rerum Bohemicarum) díl V. Praha 1893. s. 526: „Item feria 
VI ante Othmari Pragenses castellum Malessow nominatum prope Montes circumvallant, de quo in die Elisabeth 
se per tractatum concordie intromittunt“. (Item v pátek před svatým Othamarem Pražané hrad Malešov obehnali 
sou blízko Hory, v kterýžto učinivše smlouvu, na svatou Alžbětu uvázali sou se veň.)  
262 SEDLÁČEK August. Hrady, zámky a tvrze království českého. Díl dvanáctý – Čáslavsko. Praha 1900,  s. 131.  
263 Tamtéž, s. 130. 
264 Tamtéž, s. 131. 
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       Z dalších jmenovaných hejtmanů  je podstatná přítomnost osoby Jana Roháče z Dubé, 

v té době hejtmana v Čáslavi. Tím pádem mohl mít taktéž dobré znalosti okolního terénu. O 

jeho přítomnosti u Žižkova vojska je zmínka v Kronice Starého pražského kolegiáta.265 Jak 

bylo naznačeno v rozboru předešlých teorií, není známo, zda Bzdinka a Roháč, byli přítomni 

během ústupu v Žižkově vojsku, nebo se k němu připojili během tohoto ústupu anebo se 

k němu připojili až v okolí Malešova. V případě připojení u Malešova, dal by se předpokládat 

jejich zásah do průběhu boje například nenadálým útokem z týla či boku koaličních vojsk.     

       Počet obětí uváděný v pramenech, čítající kolem 1200 až 1400 obětí,266 nenahrává výše 

uvedeným teoriím, které usuzovaly na průběh bitvy, poněkud zidealizovaný, kdy Žižka 

vyčkával v bezpečném postavení a koaliční vojska mu vpadla „přímo do rány.“ Naopak lze 

usuzovat na využití roztažené pochodové formace koaličních vojsk a jejich napadení za 

přesunu, a to i na více místech, což malešovský terén dobře umožňoval.  

       Současný stav terénu na většině určených lokalit bitvy má pozvolný sestup, který je 

zakončen několikametrovými srázy, povětšinou zarostlými lesním porostem. Jedná se 

například o Tomkovu lokalitu, tj. západní břehy východního svahu od Polánky nad Dubinou a 

Vrchlicí, od Prosíku směrem k Malešovu. Pokud by byl lesní porost stejně hustý jako v 

současnosti, lze vyloučit u všech stanovišť vyjma lokality před Býkání a Písečného vrchu 

užití vozů, ale také větší srážku vojsk právě kvůli zalesněným stráním a malému prostoru pod 

nimi. Zalesněny jsou i stráně v okolí Prosíka. Tudíž přes tyto břehy by těžko vozy projely, 

navíc by zde vojsko kvůli porostu jen s velkými obtížemi podniklo mohutnější výpady. Ale 

při použití malých oddílů a několika výpadů na postupující kolonu, je povaha terénu 

dostačující. O existenci lesů nebo zalesněných strání v období konání bitvy lze ale pouze 

spekulovat. Pokud v těsném okolí Malešova byly zalesněné plochy, pravděpodobně ne 

v takovém rozsahu.  Jenom samotná blízkost Kutné Hory a její spotřeba dřeva, coby horního 

města, se musela projevit i na nedalekém okolí.     

     Na základě průzkumu terénu by tedy bylo nejúčinnější taktikou napadení pochodového 

proudu na více místech. Pochodující vojsko mohlo být nalákáno na stanoviště Žižkova 

vozového tábora, zatímco některé jednotky se mohly skrýt za horizonty návrší, nebo terénní a 

přírodní nerovnosti. Tato možná taktika byla uplatnitelná od přechodu Vrchlice pod Písečným 

vrchem, přes náves, cestou kolem dnešního hřbitova a Dubiny až k rybníku Prosíku a 

Maxovně. V těchto místech se konala, na svazích nad Prosíkem podél cesty k Maxovně: 

                                                      
265 HOEFLER Konstantin. Geschichtschreibe der husitischen Bewegung in Bohmen. Vídeň 1856, s. 87 
266 U Malešova zahynulo asi o tři sta mužů méně než v bitvě u Lipan, přičemž u Lipan šlo o daleko početnější  
kontingenty účastníků boje, ovšem lidské ztráty v těchto bitvách byly téměř srovnatelné.  Blíže ČORNEJ, P. 
Velké dějiny, s. 441. 
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„Památná slavnost dne 7. června 1924 k 500stému výročí Žižkova vítězství.“ 267   Samozřejmě 

tato informace není vodítkem ke snaze o určení polohy tábora či bojiště, stejně jako existence 

památníku u rybníčku. Je ale nesporným faktem, že právě v těchto místech byly nalezeny 

jediné stopy k události. V místě dnešního Prosíku byla nalezena železná přilbice z patnáctého 

století, která je nyní exponátem v Muzeu stříbra v Kutné Hoře. 268 Ona přilbice se samozřejmě 

do těchto míst mohla dostat jakýmkoliv způsobem, ale na druhou stranu je jedním z mála 

možných důkazů bitevní události. Dalšími měly být zmíněné nálezy kosterních pozůstatků a 

části zbroje při stavbě silnice poblíž dnešního nového hřbitova, jejichž množství ale bylo 

opravdu zanedbatelné. Vzhledem k tomu, že se v těchto místech nikdy nekonal řádný 

archeologický výzkum, který by potvrdil nebo vyvrátil existenci bojiště na těchto nebo jiných 

lokalitách, staly se uvedené nálezy jedinými fyzickými důkazy. Na základě vzdálenosti 

nálezů, která je něco přes kilometr, se dá předpokládat rozsah bojiště, což by mohlo opět 

potvrdit možnost napadení na více místech za přesunu a způsobení naprosté dezorientace, 

paniky a výsledných ztrát.  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
267 SOA Kutná Hora AO Malešov. Kronika obce. Fond. (1918) 1922 – 1945 (1956). Inv. č. 16. kn. č. 12. s. 57. 
268 přilbice 
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V.  ZÁVĚR 

 

 

        Cílem této práce bylo shrnutí všech známých poznatků o průběhu Malešovské bitvy a 

všech teorií o lokalizaci této bitvy, o které se v horizontu několika století pokoušeli mnozí 

autoři. Práce si tedy nekladla za cíl objevit nové aspekty této vojenské události, což bylo i 

vzhledem k strohosti zpráv v pramenech a dlouhému času, který od bitvy uplynul, takřka 

nemožné. Práce se zaměřila především na obraz bitvy, podávaný v pramenech a různých 

hypotézách, v nichž se snažila odhalit spojnicové prvky či naopak protichůdné názory.  

      Touto spojnicí ve většině zmíněných teorií, zabývajících se bitvou u Malešova, bylo 

použití vozů naplněných kamením Žižkovým vojskem, což je informace převzatá z mladších 

vrstev pramenů ze sklonku patnáctého století, kterou v devatenáctém století převzal František 

Palacký, čímž tento aspekt bitvy vstoupil ve všeobecnou známost a získal tak takřka obecnou 

platnost. Rozdíly, které se v teoriích projevily, se týkaly různých lokalizací malešovské bitvy, 

ovšem vždy počítaly s použitím vozů. Proti této teorii vystoupil jako první Josef Pekař, který 

považoval četné pasáže mladších rukopisů, tj. M a L, za nevěrohodné. Byl v této myšlence 

následován později F. M. Bartošem a Petrem Čornejem.  

         Práce se pokoušela vyhledat ozvěny malešovské bitvy také v literatuře krásné, nicméně 

neúspěšně. Tento fakt zaráží, vzhledem k tomu, že bitva u Malešova představovala slavné 

Žižkovo vítězství a bývala udávána jako poslední bitva Žižkova. Naproti tomu bitva 

domažlická či bitva u Lipan, Sudoměře či u Rábí našla svůj odraz v četné obrozenecké 

beletristické literatuře.269 

     Východiskem této práce bylo odmítnutí hypotézy o použití vozů, jejichž naplnění 

kamením by v dané situaci bylo jen ztrátou času, vzhledem k tomu, že by pravděpodobně 

splnily stejný účel i nenaplněny, nehledě na obtížnou manipulaci s nimi, vzhledem k tomu, že 

vozy té doby neměly přední rejd. K tomu přistupuje otázka, jak účinné by bylo spuštění vozů 

na nepřátelská vojska, ve zvlněném reliéfu, případně rozděleném remízky nebo náletovými 

                                                      
269 KALBAČ, Václav.  Bitva u Sudoměře. Povídka. In Besídka pro zábavu a poučení, příl. Pražského deníku 
1888 – 1889. STEHLÍK, Ladislav. U Trocnova. In: Jiní na trnkách, s. 40. TÝŽ. U Sudoměře. In: Krajina plná 
znamení. Praha, 1981, s. 26. TYL, Josef Kajetán (pseud. Karel Vojtěch Kopecký). Žižka z Trocnova a bitva u 
Sudoměře. Drama, asi 1848. HEYDUK, Adolf. Žižka před Rábím 1421. In : Básně A. H, II. sbírka, II. sešit, 
Praha 1865, s.87 – 88. HERBEN, Jan : U Rábí. ( Báseň ). Světozor,14,1880,č.14, s.158. 
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dřevinami. Navíc se toto střetnutí uskutečnilo v letních měsících, tudíž terén byl zarostlý 

vysokým obilím či travou. Všechny tyto okolnosti nehovoří pro využití vozů jako efektivního 

nástroje boje. Přesvědčení o neúčinnosti vozů se práce snažila podpořit terénním výzkumem, 

který ovšem s ohledem na téměř šestisetletý odstup nepřináší nevyvratitelné odpovědi, nýbrž 

pouhé spekulace. Tímto způsobem se práce pokusila vymezit vlastní teorii o možném průběhu 

bitvy.  

        Z dnešního úhlu pohledu a s přihlédnutím k dnešnímu stavu terénu se 

pravděpodobnějším jeví napadení pochodujícího proudu koaličních vojsk během přesunu, tj. 

na více místech, zatímco většina nastíněných teorií počítala s bojovým střetem na konkrétním 

vymezeném prostoru, zpravidla odpovídajícím velikostí klasickým bitevním střetnutím tohoto 

období, odehrávajících se na malém prostoru. Přestože se bitva u Malešova v pramenech 

udává jako extrémně krvavá, zaráží minimum hmotných důkazů, které zde byly objeveny, i 

přesto, že řádný archeologický výzkum zde dosud neproběhl. Nalezlo se zde pár úlomků kostí 

a fragmenty zbroje a jedna přilbice z patnáctého století, nyní uložená v Kutnohorském muzeu 

stříbra, jejichž místa nalezení byla vzdálena cirka jeden kilometr, z čehož by vyplývala 

poměrně velká plocha bojiště. Teorie vycházely většinou z pravděpodobné lokalizace bojiště 

na menších plochách, což ale neodpovídá velkému počtu obětí, které prameny udávají. Pokud 

by se tedy bitva odehrávala na malém prostoru, jak nastínila většina teorií, a vzhledem 

k velkým ztrátám, bylo by množství nálezů patrně koncentrovanější. Napadení na více 

místech by se rovnalo diverzní akci, přičemž tento způsob boje Žižkova vojska dobře 

ovládala, kdy téměř ve všech bitvách bojovala proti přesile, z čehož vyplývá, že byla schopna 

improvizace a dokonalého využití terénu.  

     Nejvhodnější lokalitou pro tento druh napadení je právě okolí Malešova, ve směru od 

dnešních Štimberků po Maxovnu. Z pramenů vyplývá, že koaliční vojska následovala vojska 

Žižkova stejnou cestou, což Žižka mohl využít k nečekanému přepadu. Při předpokládané 

několikakilometrové délce pochodového proudu koaličních vojsk, jejichž čelo mohlo být 

složeno z kontingentu vojensky nezkušených pražských měšťanů, mohlo dojít k přepadení 

jednotkami Žižkova vojska na několika místech, s využitím k tomuto účelu ideálního profilu 

terénu v blízkém okolí Malešova, které bylo a zčásti je tvořeno několika vyvýšeninami a 

údolími mezi nimi. Při jejich průchodu nemohla koaliční vojska uplatnit svou 

pravděpodobnou početní převahu a Žižka a jeho hejtmané tak opět potvrdili improvizační 

schopnosti a zhodnotili své vojenské zkušenosti na základě dokonalého využití terénu. 
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RESUMÉ 

 

        Diese Arbeit hat sich mit dem Thema der Schlacht bei Maleschau befasst, die eine 

wichtige Rolle im Rahmen des hussitischen Kriegswesens dargestellt hat. In dieser Schlacht 

haben die Truppen von Žižka gegen die Koalition der prager, hussitischen und katholisch-

adeligen Heeren gekaempft.  

      Den Grundpunkt dieser Arbeit hat die Beschreibung der Theorien gebildet, die den Lauf 

der Schlacht bei Maleschau aufgrund der historischen Quellen geschildert haben. Das Ziel 

dieser Arbeit  legt darin, alle bekannten Erkennungen ueber die Maleschau-Schlacht und alle 

Theorien ueber die Platzierung dieser Schlacht zusammenzufassen und  zu erklaeren. Den 

Mittelpunkt fast allen Theorien hat die Benutzung der Wagen mit den Steinen von Žižka 

dargestellt, die Žižka als eine Waffe benutzt sollte, was ihm das Gelaende von Maleschau 

ermoeglicht hatte.  

        Der Ausgangspunkt dieser Arbeit ist die Ablehnung der Theorie ueber Benutzung von 

Wagen gewesen, was die Arbeit durch die Gelaendeforschung erwiesen wollte. Zugleich hat 

sich die Arbeit bestrebt, eigene Annahme auszubilden.  

        Von heutigem Aussicht und unter Bezugnahme auf den zeitgenoessischen 

Gelaendestand, halt man fuer hoechstwahrscheinlich, dass die Wagen in der Schlacht bei 

Maleschau nicht benutzt wurden, wobei die Arbeit voraussetzt, dass die Truppen von der 

Koalition waehrend des Marches und auf mehreren Plaetzen befallen wurden.     
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2: Náhled na Malešov, hlavní směry silnic a půdorys před vznikem Vrchlické nádrže – České 

muzeum stříbra Kutná Hora, Hejtmanství Kutnohorské, 1 : 75 000, sig. A 131., 3 780/80. 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3: Bitevní plán - TOMAN Hugo, Husitské válečnictví doby Žižkovy a Prokopovy, Praha, 
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4: Půdorys terénu a směr silnice v Tomanově lokalitě – České muzeum stříbra, Státní 

mapy, Kutnohorsko – 1 : 5 000, 1962. 

 

 

 

 

 



65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5: Vrchlická nádrž a Písečný vrch, dnešní stav Tomanovy lokalizace - Edice klubu českých 

turistů, 42, vydání 3., 2007. 
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6: Pohled od Malešova na západ podél původní silnice na návrší pod Tomanovým 

stanovištěm na Písečném vrchu (foto Zdeněk Homola). 
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7: Náhled na reliéf krajiny pod Malešovem. Turistická mapa. Edice Klub českých turistů, č. 

43, Střední Posázaví, 1: 50 000, aktualizovaný dotisk 2005.(Vypsaný rok 1424 označuje místo 

bojiště podle Jana Lesíkova.) 
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8: Podrobný náhled na půdorys terénu jižně pod Malešovem. České muzeum stříbra 

Kutná hora, Státní mapa Kutnohorsko, 1962. 
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9: Durdíkova lokalita – kóta 377. Zdroj: DURDÍK, Jan. Husitské vojenství, Praha 1953. 
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10: Kóta 377. České muzeum stříbra Kutná hora, Státní mapa Kutnohorsko, 1962, 1: 5 000. 

 

 

 

11: Kóta 377. Turistická mapa.  
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12: Západní okroj kóty 377. Pohled k severu k Malešovu. (fota Z. Homola). 
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13: Půdorys návrší před Bykání. Bartošova lokalita. České muzeum stříbra Kutná hora, 

Státní mapa Kutnohorsko, 1962, 1: 5 000. 
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14: Pohled na návrší před Bykání. Tomkova lokalita.  
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15: Údolí kolem Vrchlice. Pohled k Maxovně a Polánce. 
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16: V pozadí lokalita Jana Pavla nad rybníkem Prosíkem.  
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17: Svahy severně od Maxovny. Lesíkova lokalizace.  
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18: SOkA Kutná Hora. Fond AMHK, Archiv 1., aktová sbírka – 190. Listina krále 

Vladislava Jagellonského, 3. únor 1476.  
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19: České muzeum stříbra v Kutné Hoře. Inv. č. V1. Prosík – rybník. Přilbice z rybníku 

Prosík. 
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20: Pohled na svahy před Bykání od rybníku Prosík.  


