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Úvod  

 

 Zápas o obranu rodové cti podstoupila řada šlechtických rodů. Můžeme se setkávat  

i s názory, že se jednalo o nikdy nekončící proces, který přispíval k permanentní hierarchizaci 

uvnitř šlechtické obce. Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybrala příklad minsterberských 

knížat – potomků Jiřího z Poděbrad. Příklad, který je zároveň výjimečný, neboť synové 

někdejšího českého krále čelili po desítky let trvající kampani, zpochybňující jejich pravověří. 

Jak ale ukážu v dílčích kapitolách, rejstřík obvinění, dopadajících na jejich hlavu, byl 

mnohem pestřejší. 

 V první části mé bakalářské práce se zabývám kategorií „cti“ a jejím významem pro 

pozdně středověkou společnost. Věnuji se především šlechtickému prostředí, byť si všímám  

i významu „dobré pověsti“ jedince a jeho příbuzných v městské a venkovské societě. Úvodní 

kapitola představuje různé pohledy na význam cti a její jednotlivé definice porovnává mezi 

sebou. Přibližuje čest jako součást sociálního kapitálu jednotlivce a vysvětluje, co všechno se 

od takového kapitálu odvíjelo. Zabývá se možnostmi nabývání cti a způsoby její ochrany.  

Kapitola je rozdělena do několik dílčích podkapitol, které se zaměřují na ztrátu cti  

a s tím spojené důsledky. Soustředí se na příčiny vzniku sporů o čest a jejich průběh. Dále 

vyjmenovává a klasifikuje delikty proti cti, kterých se jednotlivci dopouštěli na území Čech  

a Moravy a uvádí příklady konkrétních situací a používaných hanlivých slov a urážek, které 

mohly spor odstartovat. Práce se také dotýká průběhu sporů v ženském prostředí.  

Samostatná podkapitola je věnována zamyšlení, jak na čest nahlíží dnešní společnost 

pro komparaci s dobou pozdního středověku. Přiblíženo je řešení pří soudy a jinými soudními 

institucemi, průběh takového řízení a ukončení sporů v podobě Božích soudů, tedy  

v soubojích na život a na smrt.  

Teoretická část práce je zaměřena primárně na aristokratické prostředí, ale lehce se 

dotýká i měšťanů a poddaných a uvádí konkrétní příklady pro porovnání a komplexnější 

pohled na význam cti. Nastíněn je průběh smírčího řízení a s ním se pojící rituály nebo co 

následovalo v situaci, kdy se strany nedokázaly usmířit. Práce dále vyjmenovává, jaké byly za 

delikty proti cti ukládané tresty, přibližuje dobovou legislativu a právní normy, ze kterých 

právo naši předkové čerpali a uvádí prameny, ze kterých čerpá výzkum cti v dnešní době. 

 Druhá část stručně shrnuje původ pánů z Kunštátu a z Poděbrad a umožňuje základní 

orientaci mezi jednotlivými reprezentanty rodu. Další jednotlivé kapitoly se samostatně věnují 

vybraným představitelům. Vybrala jsem celkem šest zástupců, jejichž pře a spory práce 
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odhaluje. Každý z těchto představitelů má na začátků své kapitoly velmi stručně uvedené 

základní životopisné údaje a ve stručnosti jsou čtenáři přiblíženy jednotlivé osobnosti.  

Po představení osobností následuje výčet konkrétních sporů, do kterých se zapletly. 

Jmenovitě se práce věnuje čtyřem synům krále Jiřího z Poděbrad: Bočkovi, Viktorinovi, 

Jindřichu staršímu a Jindřichu mladšímu – Hynkovi. Z generace vnuků Jiřího z Poděbrad je 

uveden Viktorinův syn Bartoloměj a syn Jindřicha staršího, Karel I. U osobnosti Hynka 

z Poděbrad jsou ještě spory dále rozděleny podle dvou různých pohledů na ty skutečné a na 

literárně zpracované v jeho díle. Poslední kapitola se věnuje společným sporům, tedy 

případům, kdy do sporu bylo zavlečeno více výše jmenovaných představitelů najednou.  

Následuje závěr, kde jsou shrnuty výsledky výzkumu a uvedeny některé postoje autora 

k problematice. Práce se opírá především o odbornou literaturu a edičně vydané prameny 

v Archivu českém. Součástí práce je několik obrazových příloh.  



3 

 

1 Význam cti v předmoderních společnostech 

 
V době pozdního středověku byla čest velmi důležitou kategorií v životě každého 

jednotlivce, který nereprezentoval jen sám sebe, ale i příslušné společenství.1 Jeho dobré  

i špatné počínání se mohlo odrazit i v životě dalších generací.2 Důsledky pro sociální 

postavení jedince mohlo mít chování a pověst rodičů, zvláště pak matky.3 Čest hrála 

podstatnou roli při udržování nebo zvyšování sociální prestiže. Tuto skutečnost můžeme ve 

sledované době pozorovat zejména u šlechtických rodů, pro které byla „rodová čest“ zásadní 

hodnotou.4 Dále se s ní setkáváme jak u měšťanů, tak i u poddaných. Je úzce spjata s dobrou 

pověstí.5 V nahlížení na čest konkrétního člověka byl velký rozdíl. Jinak hodnocena byla 

stránka cti šlechty a knížat v porovnání se ctí poddaných. Každá vrstva společnosti byla 

posuzována různým měřítkem.6 Ale co si pod pojmem čest vlastně máme představit?  

Robert Novotný ve své studii Čest a urozenost v mentalitě pozdně středověké šlechty 

definuje čest jako: „určitý kód, komplexní systém pravidel a vztahů, umožňující komunikaci 

uvnitř určitého společenství.“7 Člověk se tedy chová čestně, pokud ctí a dodržuje zvyklosti 

určité sociální skupiny.8 Velmi podobnou definici najdeme ve studii Hanky Jordánkové  

a Ludmily Sulitkové. Čest je „jakýmsi kódem jednání, účinným komunikativním systémem 

pravidel (…)“,9 prostředkem sociální interakce.10 Jinak může být čest chápána jako určitá 

kvalita11, o kterou je nutné pečovat, aby ji člověk neztratil.12 Z odlišných východisek vychází 

definice, která má počátek v teorii francouzského sociologa Pierre Bourdieu. Ten rozdělil typy 

                                                 
1 Jestli se ve svém životě člověk chová čestně, se odrazí i v jeho posmrtném životě. MALANÍKOVÁ, Michaela 

– BOROVSKÝ, Tomáš. Genderové aspekty sporů o čest ve středověku. In Spory o čest ve středověku a raném 

novověku. Brno: Matice moravská, 2010, s. 122. ISBN 978-80-86488-74-5. 
2 NOVOTNÝ, Robert. Čest a urozenost v mentalitě pozdně středověké šlechty. In Spory o čest. Brno: Matice 

moravská, 2010, s. 67. ISBN 978-80-86488-74-5. 
3 SIGLOVÁ Tereza. Role cti ve sporech poddaných na příkladu pardubického panství v 16. a 17. století. In Spory 

o čest. Brno: Matice moravská, 2010, s. 191. ISBN 978-80-86488-74-5. 
4 JANIŠOVÁ, Jana. Šlechtické spory o čest na raně novověké Moravě: (edice rokové knihy zemského hejtmana 

Václava z Ludanic z let 1541-1556). Brno: Matice moravská, 2007, s. 9. ISBN 978-80-86488-47-9. 
5 SIGLOVÁ Tereza. Role cti ve sporech poddaných. In Spory o čest. s. 189. 
6 DÜLMEN, Richard van – BOČEK, Josef. Bezectní lidé: o katech, děvkách a mlynářích. Praha: Dokořán, 2003, 

s. 85. ISBN 80-86569-43-8. 
7 NOVOTNÝ, Robert. Čest a urozenost. In Spory o čest. s. 54. 
8 Tamtéž. s. 54. 
9 JORDÁNKOVÁ, Hana – SULITKOVÁ, Ludmila. Spory o čest v českých a moravských městech raného 

novověku: Sonda do pramenů královského města Brna a města Krupka v Čechách. In Spory o čest. Brno: Matice 

moravská, 2010, s. 173. ISBN 978-80-86488-74-5. 
10 Tamtéž. s 173. 
11 SIGLOVÁ Tereza. Role cti ve sporech poddaných. století. In Spory o čest. s. 191. 
12 Tamtéž. s. 191. 
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kapitálu na ekonomický, kulturní a sociální.13 Jak ve své knize píše Petr Maťa: „Kapitálem 

pak nemusí být pouze svazek bankovek (…), ale také např. rodový původ, sociální pouta, 

postavení v mocenském aparátu či kulturní dispozice.“14 Vychází z rozdělení podle Pierre 

Bourdieu a s ohledem na českou aristokratickou společnost středověku a raného novověku 

rozděluje kapitál na čtyři základní skupiny – kapitál ekonomický, kariérní, vztahový  

a titulární. Pod pojmem ekonomický kapitál si můžeme představit všechno to, co je spojeno 

s financemi a vlastnictvím majetku. Kapitál kariérní je možné nabýt nějakou prospěšnou 

činností pro veřejnost. Třetí skupina zakotvuje příbuzenské vazby a rovné i nerovné mocenské 

vztahy mezi lidmi. Čtvrtým a posledním typem, pro nás nejdůležitějším, je kapitál titulární, 

do kterého spadá otázka urozenosti a postavení rodu, tedy i čest. Čest je vnímána jako druh 

kapitálu (titulární), jako zdroj, který je možný využít ve svůj prospěch.15 Takový kapitál 

určuje postavení jednotlivého člověka nebo i celého rodu ve společnosti. Ve středověku 

obecně platí, že kdo vlastní majetek, je mocný a pro společnost také vážený. Zároveň ale 

objem majetku nerozhoduje o tom, že by některý člověk mohl být ctný více, pokud vlastní 

více jmění než někdo jiný. Objem majetku šlechtice nijak nepovyšuje nad ostatní méně 

majetné, důležité je nějakým hmotným kapitálem disponovat. Z toho lze vyvodit, že jisté 

společenské uznání můžeme získat pomocí jiného druhu kapitálu – být vlastníkem majetku 

nebo být někým, koho si společnost váží pro jeho společenské postavení. Každý je tedy ctný 

stejně a objem jeho majetku ho nijak oproti ostatním nepovyšuje. Důležité je vlastnit alespoň 

nějaký majetek, starat se o svá sídla, dobře vypadat a vystupovat.16 Jako symbol cti a ctností 

byl považován panovník: „králi náleží prvenství, pokud jde o čest“.17 Ve většině případů král 

majetek nepostrádal, ovšem v tomto kontextu bylo jeho prvenství spíše dáno tím, že 

zastupoval zemi a měl být pro všechny vzorem. Šlechtic se čestným může narodit, pokud jeho 

předkové žili řádným životem nebo musí čest nějakým způsobem nabýt. Váženým se urozený 

mohl stát například při účasti na turnajích nebo když veřejnosti představoval své jmění tak, že 

hodně utrácel. Musel si pouze hlídat, aby svůj majetek nerozházel úplně. Důležité je si 

uvědomit, že přehnané poukazování na majetek mohlo v jisté situaci uškodit, a to zejména, 

pokud se s ním šlechtic, který byl zároveň rytířem, až přehnaně pyšnil a honosil. Šlechtic  

– rytíř přes velikost svého zabezpečení musel žít střídmě a skromně, tedy životem dle učení 

                                                 
13 MAŤA, Petr. Svět české aristokracie (1500-1700). Praha: Lidové noviny, 2004, s. 17. ISBN 80-7106-312-6. 
14 Tamtéž. s. 17. 
15 Tamtéž. s. 17 a s. 19. 
16 JANIŠOVÁ, Jana. Šlechtické spory o čest. s. 9. 
17 Tamtéž. s. 19. 
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církve.18 Čest bylo nutno dokazovat, protože neustálou kontrolou veřejnosti, nikdy nebyla 

jistým přívlastkem.19 V obhajobě své cti bylo nejdůležitější se umět ohradit a bránit.20  

K přiblížení právní praxe rozhodování ve sporech, která mohla být podobně realizována  

i v některých případech sporů aristokratů, nám může napomoci právo města Brna, které 

obecně lpělo na tom, aby majetek a status měšťana ve sporu nerozhodoval. V městském 

prostředí platila zásada rovnosti, proto se do sporu měšťan mohl dostat tím, že se povyšoval 

nad jiné. Základní náplní při vyšetřování bylo, aby se posuzovalo dle toho, zda jde  

o delikventy nebo osoby, které se ve sporném řízení ocitli poprvé.21 

Čest byla hodnotou, která určovala pohled veřejnosti na postavení šlechtice a jeho 

způsobilost k právním úkonům.22 Byla natolik zásadní, protože se podle ní odvíjely 

mezilidské vztahy člověka, pracovní výsledky a vůbec schopnost nějakou práci získat nebo  

o ni nepřijít. Na čest se samozřejmě velmi hledělo i při výběru partnera.23 Nešlo o vlastní 

svědomí a morální chování, ale záleželo spíše na tom, s kým se člověk stýká a v jaké 

společnosti se pohybuje. Ve studii autorky Jany Janišové, která se zabývá urážkou na cti, se 

setkáváme s tvrzením, že na čest můžeme nahlížet ze dvou různých úhlů pohledu. Patří k ní 

nejen její objektivní stránka, kterou můžeme vysvětlit názorem společnosti, ale i ta 

subjektivní, ke které řadíme svědomí, vlastní chování a morální hodnoty.24 Podobný postoj 

zaujímá německý historik Richard van Dülmen, který ve cti vidí dvě úrovně. Vnější úroveň, 

která zahrnuje společenské uznání a vnitřní/osobní úroveň, která se vztahuje k duševnímu 

sebehodnocení konkrétního člověka a jeho vlastnímu svědomí.25 Ovšem obě tyto úrovně se 

navzájem prolínají, protože člověk je ovlivněn názorem ostatních lidí na sebe samého.26  

U poddaných bylo důležité patřit do nějaké sociální skupiny (např. cech). Členství 

v takové skupině bylo podmíněno dobrou pověstí. Skupina pak zaručovala, že v případě 

problému, některý její člen původ a řádný život dotyčnému dosvědčí. Už jen proto, že skupina 

mohla být ohrožením cti svého člena ohrožena také. Takto můžeme rozdělit čest na osobní  

                                                 
18 Tamtéž. s. 19 a s. 28. 
19 MAŤA, Petr. Svět české aristokracie. s. 23nn. 
20 Srov. SIGLOVÁ, Tereza. Spory o čest mezi poddanými pardubického panství. In Theatrum historiae 5. 

Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009, s. 231. ISSN 1802-2502. 
21 JORDÁNKOVÁ, Hana – SULITKOVÁ, Ludmila. Spory o čest v českých a moravských městech. In Spory o 

čest. s. 177. 
22 JANIŠOVÁ, Jana. Šlechtické spory o čest. s. 121. 
23 DÜLMEN, Richard van – BOČEK, Josef. Bezectní lidé. s. 7n. 
24 JANIŠOVÁ, Jana. Delikt urážka na cti v českém a moravském zemském právu: Právní normy a praxe. 

In Spory o čest. Brno: Matice moravská, 2010, s. 69. ISBN 978-80-86488-74-5. 
25 MALANÍKOVÁ, Michaela – BOROVSKÝ, Tomáš. Genderové aspekty sporů. In Spory o čest. s. 113. 
26 DÜLMEN, Richard van – BOČEK, Josef. Bezectní lidé. s. 8. 
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a kolektivní.27 Hůře na tom pak byli ti, kteří nikam nespadali, protože se za jejich dobrou 

pověst neměl kdo zaručit. Už jen tím, že nikam nepatřili se stávali podezřelými a dostávali tak 

mnohem tvrdší tresty.28  

Dříve hojně užívané dobové slovo pro vystižení čestného člověka je pojem poctivý. 

Petr Maťa charakterizoval poctivost jako: „Nikoliv spolehlivost, svědomitost, mravní 

bezúhonnost, upřímnost, řádnost a čestnost v jednání, nýbrž spíše respekt, reputace, úcta, 

vážnost, prestiž, autorita, dobrá pověst a dobré jméno. 29 V souvislosti se ctí/poctivostí je 

třeba ještě definovat pojem ctnost, kterou musíme zmínit kvůli správnému pochopení 

souvislostí. Ctnost závisí na vnitřních vlastnostech jedince a také na výchově30 a nelze ji 

ztratit. Čest je naopak proti ctnosti spíše otázka štěstí a je možné o ní přijít.31 S nejrůznějšími 

ctnostmi se setkáváme v prostředí rytířů. Zmiňuji zde rytíře, protože každý šlechtic v tomto 

období mohl být zároveň pasován na rytíře. Aby se s rytířem mohly pojit přívlastky ctností, 

musel vykazovat některé kladné charakterové vlastnosti (být vstřícný a spravedlivý, 

nezpychnout, věřit v Boha)32 a aktivity. Musel být dobrým válečníkem, měl být 

podporovatelem církve, chránit potřebné a pomáhat jim a mít soucit s poraženými. Podle 

církve se také rytíři v dřívějších dobách museli účastnit křížových výprav do Svaté země. 

Přestože k rytířům patří také účast na turnajích, církev tento druh „zábavy“ nepřipouštěla.33  

A byl to právě rytíř, který svou čest musel povinně přes všechno své úsilí chránit a cnosti 

obhajovat. Proto je dnes s nejrůznějšímu cnostmi spojován.34 

 

1.1  Ztráta cti 

 

Bylo možné čest ztratit a jak? Často se stávalo, že se představitelé významných 

šlechtických rodů dostávali do sporů, ve kterých mohla být jejich čest „zmenšena“ nebo o ni 

mohli být úplně připraveni. Ten, kdo spor prohrál se stal bezectným nebo nepoctivým, a to 

velmi rychle rozšířili do povědomí veřejnosti klepy a klevety, které v této situaci tak úplně 

                                                 
27 VÁLKA, Josef. „Čest je zrcadlo společnosti“. In Spory o čest. Brno: Matice moravská, 2010, s. 212. ISBN 

978-80-86488-74-5. 

Srov. SIGLOVÁ, Tereza. Spory o čest mezi poddanými. In TH 5. s. 230. 
28 SIGLOVÁ Tereza. Role cti ve sporech poddaných. In Spory o čest. s. 189. 
29 MAŤA, Petr. Svět české aristokracie. s. 23. 
30 JANIŠOVÁ, Jana. Šlechtické spory o čest. s.20. 
31 MAŤA, Petr. Svět české aristokracie. s. 24. 
32 JANIŠOVÁ, Jana. Šlechtické spory o čest. s.26. 
33 Tamtéž. s.16n a 26. 
34 Tamtéž. s. 22. 
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výmyslem již být nemusely.35 Pokud se ovšem začaly šířit klepy, na kterých nemuselo být ani 

zrnko pravdy, mohlo to mít stejně tak nebezpečné následky. Názornou ukázkou jsou nám 

inkviziční procesy, které v souvislosti s výzkumem cti zmiňuje alespoň ve stručnosti mnoho 

autorů. Pokud se žena chovala podezřele a někdo ji označil za čarodějnici nebo kouzelnici, 

byla zkoušena přírodními živly, jestli má opravdu nějaké magické schopnosti. Podezření 

mohly utužit vlastnosti, kdy se žena ničeho nebála, byla hádavá a přehnaně hrdá nebo v sobě 

chovala hněv, který se nebála ukázat svému okolí.36 Pokud při procesu zemřela, byla uznána 

za nevinnou. Pokud přežila, byla usvědčena a odsouzena na smrt. V zájmu zachování své cti  

a dobré pověsti tak musela obětovat svůj život. Tento příklad skvěle ilustruje, jakou mohly 

mít pomluvy sílu.37 Jiným názorem je, že čest nemohou poškodit slova, ale pouze činy.38 

Taková teze v komparaci s touto konkrétní situací může vyznít poněkud nesmyslně. Zásluhou 

rychlého šíření informací na malém prostoru každý dobře věděl, zda má šanci ve sporu obstát 

a s kým není radno si zahrávat.39 

 

1.2  Spory o čest 

 

Jak spory o čest probíhaly, proč byly vedeny a jaký dopad měly na člověka nebo i na 

celou jeho rodinu? Do sporu se obecně mohli dostat lidé urážením nebo pomlouváním. 

Zpochybnit čest znamenalo vydat někoho v posměch, pomlouvat, hanět a jinak snižovat jeho 

důležitost.40 Obecně spor mohlo odstartovat nařčení z neurozeného původu šlechtice nebo jiné 

pošpiňování rodu, ať už v afektu, pod vlivem alkoholu nebo záměrně. Pokud byla vyslovena 

pochybnost o něčí urozenosti, dotyčný se musel bránit, i když nařčení bylo zcela nesmyslné. 

Pokud by tak neučinil a svou čest nehájil, jednoduše by o ni přišel.41 Tato obrana vlastní cti se 

však vztahovala pouze na lidi, kteří příslušeli stejnému stavu nebo patřili do stejné 

společenské vrstvy. Kdyby příslušník nižšího stavu urážel urozeného, nemusel se jím šlechtic 

vůbec zabývat, zachoval klid, a ještě tak připomněl a zdůraznil svoje vyšší postavení. To ale 

neznamená, že by se takové nerovné potyčky neděly, protože nereagovat na nadávky vyžaduje 

                                                 
35 DÜLMEN, Richard van – BOČEK, Josef. Bezectní lidé. s. 8. 
36 OZMENT, Steven E. Purkmistrova dcera: skandál v německém městě 16. století. Praha: Argo, 2015, s. 147 

ISBN 978-80-257-1575-8. 
37 DÜLMEN, Richard van – BOČEK, Josef. Bezectní lidé. s. 14. 
38 JANIŠOVÁ, Jana. Šlechtické spory o čest. s. 24. 
39 DÜLMEN, Richard van – BOČEK, Josef. Bezectní lidé. s. 8. 
40 MAŤA, Petr. Svět české aristokracie. s. 24. 
41 NOVOTNÝ, Robert. Čest a urozenost. In Spory o čest. s. 61n. 
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notnou dávku sebekontroly.42 Nejčastější spory v otázce urozenosti byly vedeny kvůli 

takzvanému nářku chlapstvem, kdy se šlechtic povyšoval nad jiného, že je lepší než on nebo 

že ten druhý není tak dobrý nebo že něčeho není hoden.43 Za tím se vždy skrývala narážka na 

původ pána. Na prostý původ také naráželo oslovení nesprávným titulem nebo nedůvodné 

tykání (například v korespondenci.)44 A to i tehdy, pokud se strany zrovna prostřednictvím 

dopisů hádaly.45 Nepřípustné bylo i oslovení někoho titulem, který mu nenáležel. K tomu, aby 

se to nestávalo, alespoň ne z důvodu neznalosti oslovované osoby, sloužili tituláře, které 

obsahovaly soupis šlechty se všemi jejími dodatky k oslovení, příslušností ke stavu  

a obsahovali další poznámky o vlastnostech a šlechetných činech urozených.46 Urážlivým 

gestem mohlo být odmítnutí dopisu nebo povrchní či hrubé chování k osobě doručitele.47 Ve 

většině případů nebyl spor veden primárně kvůli urážkám. Nadávky měly sloužit pouze jako 

záminka ke vzniku sporu z jiné právní oblasti. Mohl se za nimi skrývat jiný, již dávno vzniklý 

spor a takto bylo možno druhého veřejně vyprovokovat a dosáhnout alespoň snížení jeho 

společenského postu. Funkci sporů o čest zatahovanou do jiných problémových situací dobře 

vystihuje věta: „Vypadá to, jako by spory o čest byly prostředkem řešení konfliktů.“48 

Skutečný problém mohl nebo nemusel vyplynout na povrch.49 

 

1.3  Ženské spory o čest 

 

Do sporu se mohl dostat prakticky každý, takže i žena. Ve většině případů bylo příčinou 

nařčení z cizoložství, kdy žena byla nazvána kurvou nebo běhnou. Nehledě na to, když byla 

podezírána z otěhotnění v důsledku nevěry.50 Stejný smysl mělo označení muže za paroháče, 

v důsledků čehož se do sporu dostávali v podstatě oba. Muž proto, že nedokáže uhlídat svou 

ženu, čímž se snižuje jeho společenská prestiž a žena proto, že byla zpochybněna její věrnost 

manželovi.51 Pro muže bylo toto zvláště ponižující. Jak má muž řídit nějaký veřejný úřad, 

                                                 
42 DÜLMEN, Richard van – BOČEK, Josef. Bezectní lidé. s. 10. 
43 JANIŠOVÁ, Jana. Delikt urážka na cti. In Spory o čest. s. 92. 
44 NOVOTNÝ, Robert. Čest a urozenost. In Spory o čest. s. 61n. Také viz KREUZ, Petr. Urážka na cti v praxi 

komorního soudu Království českého a městského soudu Starého města pražského v první polovině 16. století. 

In Spory o čest. Brno: Matice moravská, 2010, s. 135. ISBN 978-80-86488-74-5. 
45 JANIŠOVÁ, Jana. Delikt urážka na cti. In Spory o čest. s. 86. 
46 JANIŠOVÁ, Jana. Šlechtické spory o čest. s. 32n. 
47 JANIŠOVÁ, Jana. Delikt urážka na cti. In Spory o čest. s. 96. 
48 SIGLOVÁ Tereza. Role cti ve sporech poddaných. In Spory o čest. s. 197. 
49 Tamtéž. s. 196–197. 
50 Srov. SIGLOVÁ, Tereza. Spory o čest mezi poddanými. In TH5. s. 240n. 
51 MALANÍKOVÁ, Michaela – BOROVSKÝ, Tomáš. Genderové aspekty sporů. In Spory o čest. s. 116n. 
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když se nedokáže vypořádat s vlastní ženou?52 Při prokázání nevěry byla žena před očima 

všech vystavena na pranýři,53 který mohl být na vyvýšeném místě doprovázen vyobrazením 

např. opic nebo prasat nebo obrazem kata.54 Bylo jedno, zda se do sporu o čest dostal muž 

nebo žena. Vždy to znamenalo velký problém. Ovšem důvody, proč se do sporu mohl zaplést 

muž byly mnohem pestřejší, tudíž se muži do sporů dostávali mnohem častěji, na rozdíl od 

žen. Ženy byly do sporu zavlečeny výhradně kvůli svému chování hlavně v oblasti sexuality, 

nadměrné konzumace alkoholu, protože to šlo ruku v ruce s prostitucí nebo nařčením  

z čarodějnictví.55 

Z genderového hlediska v drtivé většině případů dává podnět ke vzniku konfliktu muž, ať 

již sám za sebe nebo v zastoupení za svou ženu, která byla nějakým způsobem uražena  

a dotčena.56 O tom, proč spory mezi muži byly častější, svědčí také fakt, že muž mohl 

považovat za nečestné už jen to, že by zareagoval na výzvu nějaké ženy. Pokud přece jen 

reagoval, musel k tomu mít relevantní vysvětlení.57 Možná i proto, že žena byla mužem často 

v projednávání sporu zastoupena.58 V jistém smyslu zodpovídal muž za čest svoji i své ženy, 

pokud byla čest ohrožena na veřejnosti.59 Rozdílem je, že mužská čest se posuzuje podle jeho 

vystupování na veřejnosti a ta ženská podle toho, jak se žena chová ve společnosti a jestli je 

dobrou ženou a hospodyní v domácnosti. Nehovoří se o ní jako o čestné, nýbrž zachovalé.60 

 

1.4  Klasifikace deliktů proti cti v Čechách 

 

V zemském právu Čech a Moravy byla čest zakotvena v mnoha normách. V Čechách 

se provinění proti cti rozdělovalo do třech základních skupin. Byly jimi nářek cti, nářek 

chlapstvem a hanění. Nářek chlapstvem byl brán jako nejzávažnější obvinění, právě proto, že 

šlechtic se musel vždy narodit v manželství. Prokázané obvinění, že jeho původ je 

nemanželský způsobilo, že přišel o veškeré možnosti cokoliv zdědit.61 Z tehdejší soudní praxe 

je nám známo, že občas nebylo vůbec jednoduché delikt blíže specifikovat a do jedné ze 

                                                 
52 Tamtéž. s. 122nn. 
53 KREUZ, Petr. Urážka na cti v praxi komorního soudu. In Spory o čest. s. 131. 
54 DÜLMEN, Richard van – BOČEK, Josef. Bezectní lidé. s.72. 
55 MALANÍKOVÁ, Michaela – BOROVSKÝ, Tomáš. Genderové aspekty sporů. In Spory o čest. s. 121nn. Srov. 

SIGLOVÁ, Tereza. Spory o čest mezi poddanýmiví. In TH 5. s. 242. 
56 MALANÍKOVÁ, Michaela – BOROVSKÝ, Tomáš. Genderové aspekty sporů. In Spory o čest. s. 118. 
57 DÜLMEN, Richard van – BOČEK, Josef. Bezectní lidé. s. 10 a s. 14. 
58 Srov. SIGLOVÁ, Tereza. Spory o čest mezi poddanými. In TH 5. s. 232. 
59 Tamtéž. s. 235. 
60 MALANÍKOVÁ, Michaela – BOROVSKÝ, Tomáš. Genderové aspekty sporů. In Spory o čest. s. 124. 
61 JANIŠOVÁ, Jana. Delikt urážka na cti. In Spory o čest. s. 82n. 
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skupin zařadit. Někdy se proto hovoří o souhrnném termínu nactiutrhání.62  Neschopnost určit 

delikt mohl být problém, protože se za každý z činů ukládal jiný druh trestu a každý z nich 

měl jiná pravidla pojednávání.63 V zájmu zachování spravedlnosti bylo velmi důležité vše 

řádně prošetřit. Od výše zmíněných třech druhů deliktů byly odvozeny další dílčí typy. 

Například porušil-li člověk takzvaný závazek cti a víry, který sloužil k zajištění dobrého 

chodu soudů. Tímto slibem se dotyčný zavazoval, že se dostaví na předvolání k soudu nebo 

k výkonu trestu. Při procházení příslušné literatury jsem se u různých autorů setkala s mnoha 

odlišnými klasifikacemi deliktů proti cti.64 To přisuzuji faktu, že každý z autorů se zabývá 

odlišnými typy jejího ohrožení. Někdo pohlíží na čest v prostředí poddanském nebo 

městském, kdežto jiný, jak tomu bylo na půdě pánů a šlechty. Pro každé prostředí jsou typické 

odlišné atributy, které se ale v mnohém shodují. Jednotlivé členění ovlivňují okolnosti, jako 

sledované období, nebo zda je cti věnována pozornost na území českých zemí či za jejich 

hranicemi.  

Konkrétními případy nám známých sporů jsou situace, kdy šlechtic napadl jiného tím, 

že ho označil za panoše, zrádce, zlého syna nebo chlapa. Chlapem se totiž označoval někdo, 

kdo pocházel z prostého rodu.65 Paradoxní nazvání někoho klukem také nemělo dobrý úmysl, 

protože dotyčného se mohlo dotknout, že není považován za dospělého a rozumově zralého. 

Toto označení mohlo doprovázet odmítnutí si s někým takovým sednout ke stejnému stolu 

v hostinci.66 Velmi často se také řešilo, jak již bylo řečeno, že někdo druhého obvinil, že 

nepochází z manželského původu, k čemuž sloužili nadávky jako z kurvy syn (případně 

z kurvy dcera)67, falešník, pankhart nebo označení za kurvu nebo kurevníka.68 Spory také 

vznikaly, pokud někdo druhého osočil z toho, že čest nemá, že je nevěrohodný, že je 

podvodník, lhář, zloděj nebo psanec.69 Často slovní napadení souvisí s obviněním z nějaké 

ilegální činnosti (lichva). Známa jsou nelichotivá přirovnání jako šelma, šibal, lotr, troup 

(hlupák), padouch, nešlechetný pes a další vulgarity.70 V tomto fantazie zkrátka nezná mezí. 

                                                 
62 JORDÁNKOVÁ, Hana – SULITKOVÁ, Ludmila. Spory o čest v českých a moravských městech. In Spory o 

čest. s. 185. 
63 Tamtéž. s. 176. 
64 Srov. SIGLOVÁ, Tereza. Spory o čest mezi poddanými. In TH 5. s. 236–237. JANIŠOVÁ, Jana. Šlechtické 

spory o čest. s. 180–209. A KREUZ, Petr. Urážka na cti v praxi komorního soudu. In Spory o čest. s. 148. 
65 JANIŠOVÁ, Jana. Delikt urážka na cti. In Spory o čest. s. 75. 
66 Srov. SIGLOVÁ, Tereza. Spory o čest mezi poddanými. In TH 5. s. 243. 
67 Tamtéž. s. 237. 
68 JANIŠOVÁ, Jana. Delikt urážka na cti. In Spory o čest. s. 72nn. Srov. SIGLOVÁ, Tereza. Spory o čest mezi 

poddanými. In TH 5. s. 238. 
69 JANIŠOVÁ, Jana. Delikt urážka na cti. In Spory o čest. s. 76.  
70 Tamtéž, s. 92. 
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Stejně jako dnes i dříve byly nadávky specifické pro určité prostředí, území a skupinu lidí.71 

Tyto nadávky mohla provázet urážlivá gesta, posunky, klatby, vyhrožování. Konflikt mohl 

vygradovat až k fyzickému násilí nebo rvačce, na kterou je nahlíženo jako na specifický spor 

o čest.72 Možností, jak někoho zesměšnit nebo rozzlobit mohlo být shození pokrývky hlavy, 

pozdvihnutí sukně, nebo odhalení zadnice.73 Rvačky se odehrávaly často v hostincích, na 

náměstích, v úředních budovách a jiných veřejných prostranstvích74 a vždy se dostaly před 

soud. Tresty nemusely být vysoké, pokud v průběhu rvačky nedošlo k těžkému ublížení na 

zdraví, ba dokonce zabití účastníka rvačky.75 Taková rvačka mohla mít zcela nevinný původ, 

kdy se přítomný baví zkoušením trpělivosti druhé a slabší strany, zkouší, co dotyčný snese  

a poměřuje se s ním. Nebo mohla být záměrnou provokací. A právě proto, že do hostince 

chodili všechny vrstvy společnosti, (ačkoliv seděli odděleně, každý podle svého postavení se 

sobě rovnými), byla zde přítomna velká část svědků a veřejnosti, která byla ve sporech o čest 

nenahraditelná.76 Rvačky se přirozeně týkaly mužů.77 Méně časté bylo napadení jména rodu 

nebo zcizení či poskvrňování jeho znaku nebo erbu78 nebo hlásání, že dotyčný vykonává 

nepoctivě svou práci nebo vykonává společností ne příliš vítanou profesi. Z toho pak vznikaly 

urážky jako kat a to proto, že kat přicházel do styku s lidmi, kteří byli odsouzeni k trestu smrti 

a byli nečestní. Tím, že na ně sahal se věřilo, že svou nepoctivost skrz něj mohou dál šířit  

i jako zemřelí.79 Pošpiněn se mohl člověk cítit také lživou svědeckou výpovědí.80 Existovaly 

urážky, které byly mířeny proti třetí osobě. K těm patřily nadávky příbuzným nebo blízkým 

osobám. Nehledě na to, zda byly živé nebo již zesnulé.81 V takových případech byla 

k soudnímu řízení obeslána osoba, z jejichž úst nařčení vyšlo.82 Zesnulí, kteří přišli o svou 

čest nesměli být pohřbíváni na hřbitově, protože i po smrti patřili do komunity živých lidí a 

mohli by narušovat pokoj hřbitova a čest celé své rodiny nebo dokonce sousedů.83 K takovým 

patřili sebevrazi, kteří za žádnou cenu nesměli být pohřbeni obvyklým způsobem, ale jejich 

ostatky se nechaly ladem. Zakopaly se u šibenice nebo na onom místě, kde sebevrah 

                                                 
71 Srov. SIGLOVÁ, Tereza. Spory o čest mezi poddanými. In TH 5. s. 236. 
72 JANIŠ, Dalibor. Spory o čest kroměřížských měšťanů v 16. století: Sonda do právních poměrů biskupského 

rezidenčního města. In Spory o čest. Brno: Matice moravská, 2010, s. 165n. ISBN 978-80-86488-74-5. Také viz 

DÜLMEN, Richard van – BOČEK, Josef. Bezectní lidé. s.17. 
73 DÜLMEN, Richard van – BOČEK, Josef. Bezectní lidé.  s.12 a 14. 
74 Srov. SIGLOVÁ, Tereza. Spory o čest mezi poddanými. In TH 5. s. 234n. 
75 DÜLMEN, Richard van – BOČEK, Josef. Bezectní lidé. s.15 a 19. 
76 Tamtéž. s.11. 
77 Srov. SIGLOVÁ, Tereza. Spory o čest mezi poddanými. In TH 5. s. 234. 
78 JANIŠOVÁ, Jana. Delikt urážka na cti. In Spory o čest. s. 99. 
79 MALANÍKOVÁ, Michaela – BOROVSKÝ, Tomáš. Genderové aspekty sporů. In Spory o čest. s. 119. 
80 Srov. SIGLOVÁ, Tereza. Spory o čest mezi poddanými. In TH 5. s. 228. 
81 JANIŠOVÁ, Jana. Delikt urážka na cti. In Spory o čest. s. 98. 
82 JANIŠOVÁ, Jana. Šlechtické spory o čest. s. 51. 
83 DÜLMEN, Richard van – BOČEK, Josef. Bezectní lidé. s.62 a 75. 
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skoncoval se svým životem. Pokud se oběsil, jeho tělo se nechávalo viset, dokud ho nepřišel 

sundat kat. Opět to bylo z důvodu strachu z „nakažení se“ nečestností. Majetek sebevraha 

propadal vrchnosti, osobní věci si přenechal kat a rodina byla zostuzena. Jeho počínání mu 

nemohlo přinést nic dobrého ani v posmrtném životě.84  

 

1.5  Klasifikace deliktů proti cti na Moravě 

 

Na Moravě nebyla klasifikace činů tak rozličná. Moravské právo znalo pouze nářek cti 

a dobré pověsti,85 postranné pře86 nebo případy lání. Lání nebylo trestné, protože šlo  

o pohrůžku ztráty cti nebo hanění dlužníka, který nesplácel své pohledávky. Lání nebylo 

trestné, pokud nepřekročilo stanovené meze a byla při něm použita předepsaná slova.87 Nářek 

cti se dále rozděloval na 8 skupin, a to na: 1) útok na řádný původ, 2) znevážení stavu,  

3) posměch a zpochybnění prestiže, 4) nadávky proti blízkým osobám, 5) urážka úřadu,  

6) nařčení ze spáchání deliktu, 7) nedůvodné lání, 8) fyzické násilí a jeho pohrůžka spojena 

s urážením.88 Spor mohlo vyvolat neposlechnutí úřadu. Velmi vzácným známým případem 

bylo nařčení ze zoofilie.89 Ublížit na cti mohla ztráta osobní pečetě, pokud by ji někdo zneužil 

jménem toho, komu dříve patřila. To mohl být velký problém hlavně v případě, kdy ztráta 

nebyla ohlášena.90 Pro zachování poctivosti existovali na Moravě tzv. odpovědi, kterými dal 

aristokrat druhému najevo své nesympatie, čímž ho ze slušnosti upozornil na nepřátelství,  

a tak mohla být druhá strana připravena se bránit.91 Spory na Moravě byly vedeny tzv. roky. 

Termín označoval specifické soudní řízení tzv. rokování a předpokládal možnost odvolání  

k panovníkovi.92 Z toho plyne, že ochrana osobní cti má pro území Čech i Moravy zásadní 

význam.93 

 

                                                 
84 Tamtéž. s.76nn. 
85 JANIŠOVÁ, Jana. Delikt urážka na cti. In Spory o čest. s. 69n. 
86 JANIŠOVÁ, Jana. Šlechtické spory o čest. s.77. 
87 JANIŠOVÁ, Jana. Delikt urážka na cti. In Spory o čest. s. 105. Také viz JANIŠOVÁ, Jana. Šlechtické spory o 

čest. s.50. 
88 JANIŠOVÁ, Jana. Šlechtické spory o čest. s.177-209. 
89 MALANÍKOVÁ, Michaela – BOROVSKÝ, Tomáš. Genderové aspekty sporů. In Spory o čest. s. 120. 
90 JANIŠOVÁ, Jana. Šlechtické spory o čest. s. 207. 
91 Tamtéž. s.208. 
92 Tamtéž. s.77 a 141. 
93 JANIŠOVÁ, Jana. Delikt urážka na cti. In Spory o čest. s. 110. 
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1.6  Pohled na čest v dnešní době 

 

Pro přiblížení již dávno minulé doby středověku mě napadla myšlenka: Jak je to 

s vnímáním cti dnes v moderní době, a jaká je cti přikládána vážnost? Můžeme o čest úplně 

přijít, jako tomu bylo dříve? Z morálního hlediska ano. Pro bližší pochopení například, pokud 

člověk spáchá nějaký závažný delikt, je prohlášen za nesvéprávného z důvodu vážné nemoci 

nebo přijde o veškerý svůj majetek. Takový člověk nepřijde o čest oficiálně, ale společnost na 

něj může nahlížet s jistými předsudky a může tak klesnout jeho společenské postavení. Jak je 

to nyní s výše zmíněnými „spory o čest“? Je možné se do podobného sporu dostat i dnes? 

V dnešním právním prostředí se můžeme setkat s Přestupky proti občanskému soužití, které 

jsou vyjmenované v paragrafu č. 49 zákona o přestupcích.94 Hned v prvním odstavci stojí: 

„Přestupku se dopustí ten, kdo jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch.“95 

Za tyto přestupky lze uložit některou z uvedených sankcí. Druhou, horší formou, jak lze 

napadnout někoho na cti, je trestný čin Pomluva. Podle znění § 184 trestního zákoníku, se 

pomluvy dopustí ten: „Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou 

ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné 

vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, (…)“.96 Ve středověku a raném novověku byly 

nářek cti i hanění shrnuty v jedné skupině trestných činů pod termínem delikty proti osobním 

právům.97 Ještě by stálo za zmínku, že naši předkové neznali povinnost ohlášení trestného 

činu tak, jako ji známe dnes.98 Myslím, že tuto „oznamovací povinnost“ zastupovalo šíření 

klepů a klevet, takže se stejně na spáchaný delikt dříve nebo později přišlo. Jisté stopy po 

středověkých sporech tedy zůstávají i dnes, ovšem už nejsou řešeny v soubojích „na život a na 

smrt“. V současnosti spory řešíme v podobě udělení některé ze sankcí nebo uložením trestu. 

Pro příklad mě napadá pokuta, odnětí svobody nebo ztráta čestných titulů a vyznamenání.99  

Přes rozmanitý a rozsáhlý výzkum cti, který do problematiky vnáší více světla, se dá 

těžko formulovat čest jako něco jasného a konkrétního. I přes opakovanou snahu mnoha 

                                                 
94 Zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, § 49. Online [cit. 2019-01-27]. 

URL: <http://zakony.centrum.cz/zakon-o-prestupcich/cast-2-paragraf-49>. 
95 Tamtéž, odst. 1. 
96 Zákon č.40/2009 Sb., zákon trestní zákoník, Hlava II., § 184. Online [cit. 2019-01-27]. 

URL: <http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2-hlava-2-dil-2-paragraf-184>. 
97 JORDÁNKOVÁ, Hana – SULITKOVÁ, Ludmila. Spory o čest v českých a moravských městech. In Spory o 

čest. s. 176. 
98 DÜLMEN, Richard van – BOČEK, Josef. Bezectní lidé. s. 79. 
99 Zákon č. 40/2009 Sb., zákon trestní zákoník, Hlava V., § 78. Online [cit. 2019-01-27]. 

URL: <http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-1-hlava-5-dil-2-oddil-5-paragraf-78>. 

http://zakony.centrum.cz/zakon-o-prestupcich/cast-2-paragraf-49
http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2-hlava-2-dil-2-paragraf-184
http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-1-hlava-5-dil-2-oddil-5-paragraf-78
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autorů.100 Na závěr této podkapitoly si dovolím citovat Josefa Válku: „V každém případě 

zůstává čest stále legitimním a zajímavým tématem společenských věd.“101  

 

1.7  Soudní instituce, rozhodující ve sporech o čest: způsoby ukončení sporů 

 

Spory byly řešeny u městských soudů nebo se jimi zabývaly také soudy 

vrchnostenské, komorní a zemské a další podle potřeby. Někdy se do rozhodnutí dokonce 

vložil sám panovník.102 Na Moravě soudu předsedal moravský zemský hejtman nebo 

maršálek. Spory mohly řešit také soudy manské.103 Šlechty se týkaly zejména soudy zemské  

a komorní, do jejichž působnosti spory urozených patřily. V období do roku 1485 byl komorní 

soud hlavním soudem celé země pro řešení sporů, protože zemské a dvorské soudy na 

nějakou dobu pozastavily svou činnost. Toto trvalo do roku 1488, kdy byly kompetence 

komorního soudu omezeny a spory o čest opět připadly soudu zemskému. Komorní soud 

nadále rozhodoval jen o lehčí formě sporů, a to v případech zhanění a dalších, které nebyly 

klasifikovány jako nářek cti, a to do roku 1534.104 Komornímu soudu předsedal fakticky 

panovník se zastoupením nejvyššího hofmistra.105 Oproti ostatním sporům měly vlastní 

procesní předpisy.106 Soudní cestu volili hlavně ti, kteří neměli jinou možnost obhájit svou 

čest. Například v případě pomluvy, kdy jejímu šíření nemohli nijak zabránit nebo pokud se 

nechtěli do hádky pouštět přímo. Je nutné si uvědomit, že každý nemusel být dostatečně 

finančně zabezpečen na to, aby si mohl dovolit platit výdaje spojené s často zdlouhavými 

soudními procesy.107 Ten, kdo se dostal před soud, se často nechal zastoupit právním přítelem, 

což opět souviselo s financemi.108 To, co se v žádné době nemění, je hledání způsobů, jak se 

vyhnout odpovědnosti za vlastní činy a jakýmkoli způsobem zvrátit nepřízeň osudu. 

Nedělejme si iluze, i ve středověku docházelo k falšování výsledků, podplácení a byly 

praktikovány nezákonné postupy.109  

                                                 
100 DÜLMEN, Richard van – BOČEK, Josef. Bezectní lidé. s. 85. 
101 VÁLKA, Josef. „Čest je zrcadlo společnosti“. In Spory o čest. s. 221. 
102 KREUZ, Petr. Urážka na cti v praxi komorního soudu. In Spory o čest. s. 133. 
103 JANIŠOVÁ, Jana. Šlechtické spory o čest. s.57, 80 a s. 115. 
104 Tamtéž. s.46n. 
105 Tamtéž. s.47. 
106 Tamtéž. s.9. 
107 SIGLOVÁ Tereza. Role cti ve sporech poddaných. In Spory o čest. s. 192n. 
108 SIGLOVÁ, Tereza. „Soudové zisky nenesou“: smírné řešení sporů poddaných pardubického panství v 16. a 

17. století. In Východočeský sborník historický 16. Pardubice: Východočeské muzeum, 2009, s. 106. ISSN 1213-

1733.  
109 DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Súboj ako spȏsob riešenia sporov o česť v stredovekom uhorskom práve. In Spory 

o čest. Brno: Matice moravská, 2010, s. 52. ISBN 978-80-86488-74-5. 
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Spory mohly končit různě: vynesením rozsudku nebo nálezu soudu. V drtivé většině 

případů se strany usmířili, mohlo být vyhlášeno tzv. stanné právo, strany na spor rezignovaly 

a spor byl smazán.110 Byla podána vejpověď nebo v době projednávání sporu mohl někdo 

z účastníků zemřít.111 Pokud ten, kdo spor zavinil zemřel, a spor nemohl být vyřešen, 

ublíženému vrátil čest soud.112 Spor mohl být vyřešen také tehdy, pokud se jedna ze stran na 

místo určení nedostavila. Pak byla považována za poraženou a z toho pro ni samozřejmě 

vyplynuly následky.113 Stanné právo se vyhlásilo tehdy, pokud strana nereagovala na tři po 

sobě zaslané výzvy, aby se dostavila k projednávání. Nebo pokud osoba nepřišla a řádně se 

neomluvila nebo se k soudu odmítala dostavit. Stanné právo proto, že v této situaci byl 

nepřítomné straně udělen soudní poplatek, tzv. ústanné. Smrtí jednoho nebo více účastníků 

pře, na rozdíl od jiných sporů končily vždy. Pokud na projednávání sporu trvali pozůstalí, 

museli o to zažádat. Soud mohl skončit také výsledkem, že k žádnému nactiutrhání nedošlo, 

protože se aktivně na vzniku sporu podílely obě strany.114 Pokud spor byl ukončen vejpovědí, 

tak to znamenalo, že společně se soudcem nebo rozhodcem sporu rozhodoval o druhu a výši 

potrestání i žalobce.115 V severských zemích existovalo smíření pomocí krve, takzvanou 

vendetou,116 která zde byla velmi častá kvůli rychlému ukončení sporu, a byl to v některých 

případech jediný možný způsob, jak ochránit čest rodiny.117 V promítnutí do dnešního 

právního prostředí si dovolím tvrdit, že se jednalo o jakousi horší formu konfrontace mezi 

obětí a pachatelem.118 Doklady o takových praktikách máme i v našem prostředí.119 Pokud se 

osoba ohrožená na cti cítila přesto nevinná, šlo ještě svou čest zachránit vzájemným soubojem 

obou dotčených stran. Například v Uhrách se souboje těšily velké oblíbenosti.120 Souboj měl 

sloužit jako nástroj dokazování,121 měl být spravedlivým Božím soudem, v případech, kdy 

nebylo možné zjistit, která strana je v právu. Záleželo, na čí stranu se Bůh přikloní a koho 

nechá zvítězit. V sázce bylo opravdu hodně, poražená strana přišla nejen o čest, ale někdy  

i o svůj život nebo přinejmenším utrpěla četná zranění. Majetnější účastníci sporů, ženy nebo 

                                                 
110 JANIŠOVÁ, Jana. Šlechtické spory o čest. s.226. 
111 Tamtéž. s.209. 
112 JORDÁNKOVÁ, Hana – SULITKOVÁ, Ludmila. Spory o čest v českých a moravských městech. In Spory o 

čest. s. 175. 
113 DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Súboj ako spȏsob. In Spory o čest. s. 46nn. 
114 JANIŠOVÁ, Jana. Šlechtické spory o čest. s. 210-215. 
115 Tamtéž. s. 217. 
116 NODL, Martin – WIHODA, Martin. Rituál smíření: konflikt a jeho řešení ve středověku. Brno: Matice 

moravská, 2008, s. 21. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 8. ISBN 978-80-86488-48-6. 
117 Tamtéž. s. 20n. 
118 Tamtéž. s. 23. 
119 Tamtéž. s. 177. 
120 DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Súboj ako spȏsob. In Spory o čest. s. 46nn. 
121 JANIŠOVÁ, Jana. Šlechtické spory o čest. s. 36. 
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duchovní osoby, často nebojovali osobně, ale najali si za sebe jiného, profesionálního 

bojovníka. V případě šlechty však bojovník musel náležet do stejného stavu jako ten, koho 

v boji zastupoval.122 Souboj se jako prostředek používal nejen u sporů o čest, ale šlo o běžný 

postup k zajištění vlastní pravdy, i v případě všedních neshod.123 Soud určoval přesné datum, 

čas a místo konání a rozhodoval o způsobu boje, a zda se vůbec nějaký souboj bude konat 

(zda to není zbytečně a obě strany musely souhlasit).124 Soud také uvědomoval svědky 

úředním obesláním.125 Na základě doporučení stran, jejichž výpověď, přenesena do písemné 

podoby byla nejčastějším a nejdůležitějším důkazem k usvědčení nebo zproštění viny.126 Pro 

objasnění sloužila i dnes hojně používaná rekonstrukce vzniklé situace.127 V kompetenci 

soudu bylo také určit, zda jednu stranu zvýhodní, například přidělením více zkušeného 

bojovníka. Poté musely být obě sporné strany vyzvány k souboji a nařčená strana musela 

protistraně odevzdat symbol souboje, který byl na základě svobodné vůle přijat nebo 

odmítnut. Takovým znamením mohl být dřevěný kolík nebo jiný symbolický předmět. Teprve 

po přijetí předmětu mohl souboj s účastí královského dvora a ostatních přihlížejících začít. 

V soubojích mimo jiné opět rozhodovalo postavení účastníků, veřejné mínění,128 (na které 

musel být brán zřetel), jmění a majetek účastníků sporu nebo zbraně, které si dotyčný mohl 

dovolit (například meč, kyj).129 Každý si dokáže představit, do jaké míry byly tyto postupy 

rovné a spravedlivé a jak výhodné bylo z pohledu zastupujícího bojovníka nasazovat svůj 

život za úplatu, když proti němu soud mohl postavit daleko více zběhlého a zkušeného 

soupeře. Souboj byl, na rozdíl od jiných sporů, ve sporech o čest v našem prostředí velmi 

málo užívaným důkazním prostředkem130 a přestal se používat ve druhé polovině 14. století, 

kvůli postupnému rozumovému formování soudní správy a byl používán již jen ve 

výjimečných situacích.131 Při troše štěstí proběhlo před začátkem souboje smírčí řízení. 

Strana, která ze souboje odstoupila, zaplatila pokutu a vše bylo vyřešeno společnou 

domluvou. 

 

                                                 
122 Tamtéž. s. 40. 
123 DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Súboj ako spȏsob. In Spory o čest. s. 46nn. 
124 JANIŠOVÁ, Jana. Šlechtické spory o čest. s. 40. 
125 Tamtéž. s. 43. Dnes se institut nazývá předvolání. Srov. Zákon č.141/1961 Sb., zákon trestní řád, Hlava V., § 

90. Online [cit. 2019-04-17]. 

URL: <https://zakony.kurzy.cz/141-1961-trestni-rad/paragraf-90/>. 
126 JANIŠ, Dalibor. Spory o čest kroměřížských měšťanů. In Spory o čest. s. 169. 
127 DÜLMEN, Richard van – BOČEK, Josef. Bezectní lidé. s. 15. 
128 JORDÁNKOVÁ, Hana – SULITKOVÁ, Ludmila. Spory o čest v českých a moravských městech. In Spory o 

čest. s. 174. 
129 JANIŠOVÁ, Jana. Šlechtické spory o čest. s.38. 
130 Tamtéž., s.228. 
131 Tamtéž. s.41. 

https://zakony.kurzy.cz/141-1961-trestni-rad/paragraf-90/
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1.7.1 Usmíření  

 

Pokud se strany rozhodly usmířit se, podepsaly smlouvu nebo vytvořily dohodu a spor 

se k soudu nemusel vůbec dostat nebo se strany mohly usmířit v průběhu jednání před 

soudem. Smířením končily spory, až na pár výjimek nejčastěji.132 Dá se podle toho soudit, že 

šlo spíše o veřejnou obhajobu vlastní cti než o dosažení trestu pro druhou stranu.133 Jakými 

způsoby bylo možné se oficiálně usmířit? Smíření probíhala mimosoudně pomocí rituálů na 

smluveném místě, kdy mohlo být přesně předepsané oblečení a přesně naplánované chování 

při setkání i loučení.134 Usmiřování mohlo vyústit ve vzájemné pohoštění a přípitek.135 

V takových situacích byla důležitá osoba rozhodce v rozhodčím nebo smírčím řízení, 

takzvaného arbitra.136 Arbitr hrál roli prostředníka před spornými stranami a zastával funkci 

soudce – rozhodoval o vině a trestu nebo se přímo účastnil rituálních smíření.137 Mohla jím 

být duchovní osoba nebo některý nestranný přítel nebo soused, na kterém se strany shodly.138 

Za žádnou cenu nemohla být rozhodcem žena, jíž ve středověku nepříslušelo zastávat místo 

v úřadě. Někdy roli soudce a rozhodce mohla zastávat jedna a tatáž osoba.139 Mohla být 

ustavena rozhodčí komise nebo podobná instituce, která se skládala z více arbitrů.140 Výhodou 

bylo, že uzavření příměří nebylo tak nákladné, jako kdyby spor došel až před soud.141 Možná  

i právě proto takto končily spory velmi často, když si účastník sporného řízení propočítal 

možné výdaje a dlouhotrvající projednávání. Usmiřování si za hlavní cíl klade snahu, aby 

v budoucnu vztahy zůstaly téměř neporušené.142 Proto se mnohdy stávalo, že sporné strany 

provdaly nebo oženily své rodinné příslušníky mezi sebou a sňatkem tak ještě více utužily 

vztahy.143 Narovnat a usmířit se bylo možné zaplacením dohodnuté částky ze strany viníka, 

ústně za přítomnosti svědků, což mohlo doprovázet podání ruky,144 nebo vzájemný „polibek 

míru.“145 Dále se spor ukončoval také dohodou nebo smlouvou uzavřenou před průběhem 

soudu (při něm nebo těsně před vynesením rozsudku), kdy byly strany naposled vyzvány ke 

                                                 
132 SIGLOVÁ Tereza. Role cti ve sporech poddaných. In Spory o čest. s. 194. 
133 Srov. SIGLOVÁ, Tereza. Spory o čest mezi poddanými. In TH 5. s. 233. 
134 NODL, Martin – WIHODA, Martin. Rituál smíření. s. 11. 
135 Tamtéž. s. 112. 
136 Tamtéž. s. 27 a 217. 
137 Tamtéž. s. 27 a 201. 
138 Tamtéž. s. 273. 
139 Tamtéž. s. 221n. 
140 Tamtéž. s. 98. 
141 SIGLOVÁ, Tereza. „Soudové zisky nenesou“. In Východočeský sborník. 16. s. 95. 
142 NODL, Martin – WIHODA, Martin. Rituál smíření. s. 219. 
143 Tamtéž. s. 232. 
144 Tamtéž. s. 27. 
145 Tamtéž. s. 38. 
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smíru. Výjimečně se strany usmířili po vynesení rozsudku. Strany mohly být několikrát 

v průběhu řízení vyzvány a rozhodčí strana apelovala na to, aby spor uzavřely usmířením. 

V případě, že po několikanásobném pokusu stejně trvaly na svém, mohlo to být vyloženo jako 

pohrdání.146 Už jen z toho důvodu, že četnost zahájených sporů byla vysoká, a proto soudy 

byly poněkud zaneprázdněné.147 Dalším způsobem, jak zajistit mír mohly být sliby věrnosti 

povětšinou veřejně konané, kdy viník přísahal společně s dotekem na svěcenou věc.148 

Pachateli mohlo být uděleno pokání, které se udávalo na veřejnosti a pomocí něj měl pachatel 

vyjádřit svou lítost.149 Pokání bylo povětšinou spojeno s účastí na poutní cestě.150 Smírné 

řešení ve sporech o čest bylo důležité zejména proto, že pokud na něj strany přistoupily, ani 

jedna se nemusela obávat poškození vlastní osoby a cti. Mohlo tomu tak být, pokud by se spor 

dostal až před soud, který by vynesl rozhřešení.151 

 

1.7.2 Druhy ukládaných trestů 

 

Ne ve všech případech se mezi sebou strany dokázaly usmířit. V takových případech 

pak přišel na řadu soud a následně trest.152 Čest představovala velmi důležitou hodnotu,  

a proto za její napadení byly ukládány těžké tresty. Za urážku mohl být uložen dokonce trest 

smrti, ačkoli to nebývalo časté. Málokdy se stávalo, že by šlechtic byl potrestán úplnou 

ztrátou své cti, takzvanou infamií.153 Infamie měla značné následky na budoucí osud člověka 

postihnutého touto sankcí, který se bez ní stal právně nezpůsobilým (např. nemohl se účastnit 

soudních jednání jako svědek)154 a mohl se ocitnout až na samém kraji společnosti. Společně 

se ztrátou statku a hrdla patřila k nejhorším trestům.155 Právě proto, jaké mohla mít ztráta cti 

dopady, byla podstatným chráněným zákonným zájmem. Skutečně možná však byla pouze ve 

výjimečných případech, a to u opravdových zločinců a sebevrahů, při vzpouře nebo zradě 

panovníka či poskytnutí pomocné ruky nepřátelům země.156 Ztratit čest člověk mohl také 

                                                 
146 SIGLOVÁ, Tereza. „Soudové zisky nenesou“. In Východočeský sborník. 16. s. 102nn. 
147 Tamtéž. s. 106. 
148 NODL, Martin – WIHODA, Martin. Rituál smíření. s. 132. 
149 Tamtéž. s. 82. 
150 Tamtéž. 213. 
151 SIGLOVÁ, Tereza. „Soudové zisky nenesou“. In Východočeský sborník 16. s. 125. 
152 JANIŠOVÁ, Jana. Šlechtické spory o čest. s.226. 
153 DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Súboj ako spȏsob. In Spory o čest. s. 46. 
154 JORDÁNKOVÁ, Hana – SULITKOVÁ, Ludmila. Spory o čest v českých a moravských městech. In Spory o 

čest. s. 184. 
155 JANIŠOVÁ, Jana. Šlechtické spory o čest. s.52. 
156 DÜLMEN, Richard van – BOČEK, Josef. Bezectní lidé. s. 87. Také JANIŠOVÁ, Jana. Šlechtické spory o 

čest. s.56. Podobné dnešnímu trestnému činu vlastizrady. Zákon č.40/2009 Sb., zákon trestní zákoník, Hlava IX., 
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tehdy, pokud se do sporů dostával příliš často a spory vyvolával.157 V lehčí formě pak při 

porušení slibu zárukou cti a víry.158 Do procesu zbavení cti se bylo možné zaplést křivou 

přísahou, porušeným slibem nebo zradou některého ze členů rodiny. V českém i moravském 

prostředí patřila infamie k jednomu z nejhorších trestů. Ocitnout se jako nečestný člověk bylo 

mnohem horší než přijít o majetek nebo být odsouzen k trestu smrti. Nehledě na to, že ztráta 

majetku nebo i života mohla být právě důsledkem ztracení cti. Jakákoli snaha pošpinit stav 

druhého mohla být provázena dokonce tělesným napadením.159 Újma na cti byla posuzována 

podle toho, jak velkou škodu způsobila. Mohlo se jednat o škodu materiální nebo následky po 

fyzickém napadení.160 Svoji čest nemohl obnovit každý. Podmínkou bylo patřit do nějaké 

skupiny obyvatel, mít pevné zázemí v obci a znát lidi, co se za dotyčného mohli zaručit. 

Potom bylo dostatek možností, jak čest obnovit. Složitější to měli cizinci. Lidé, kteří byli ze 

společnosti na dobro vyloučeni, už svou čest nikdy nemohli získat zpět.161 

A jaké jiné tresty se za tyto delikty ukládaly? Ze soudní praxe známe veřejnou omluvu 

společně s projevením lítosti,162 udělení důtky,163 náhradu soudních výloh, zaplacení 

pokuty,164 v horších případech vypovězení z města, (buď na určenou dobu nebo navždy), 

které mohlo znamenat jak smrt sociální, tak i fyzickou. Vypovězen byl často provinilec 

s celou jeho rodinnou, z důvodu, aby se za ní nevracel.165 Trestem byl pobyt ve vězení, (za 

hanění byla délka pobytu jeden týden, v případě nářku cti pak týdny dva ve věži a záleželo 

také na povaze činu.)166 do kterého odsouzený fakticky nemusel nastoupit, pokud se za něj 

někdo zaručil.167 Ve výjimečných případech mohl být uložen trest smrti.168 Někdy byl pobyt 

ve vězení zkombinován s finančními úhradami podle délky pobytu. Pokud se prokázalo, že si 

dotyčný svůj výrok vymyslel, pak dostatečným trestem pro viníka mohlo být už jenom to, 

                                                                                                                                                         
§ 309. Online [cit. 2019-04-17]. 

URL: < https://zakony.kurzy.cz/40-2009-trestni-zakonik/paragraf-309/>. 
157 DÜLMEN, Richard van – BOČEK, Josef. Bezectní lidé. s. 15. 
158 JANIŠOVÁ, Jana. Šlechtické spory o čest. s.52. 
159 JANIŠOVÁ, Jana. Delikt urážka na cti. In Spory o čest. s. 107. 
160 MALANÍKOVÁ, Michaela – BOROVSKÝ, Tomáš. Genderové aspekty sporů. In Spory o čest. s. 118. 
161 Jednalo se na příklad o děti narozené mimo svazek manželský, Slovany, židy, Cikány, žebráky, ocejchované 

osoby, omilostněné vězně a sebevrahy. Obecně za bezectná byla považována některá z řemesel (např. kati, 

pastýři, pohodní, mlynáři) proto, že přicházeli do styku s mrtvými lidmi a zvířaty a bydleli samostatně daleko od 

obce, proto nebylo možné jejich čest kontrolovat. Srov. DÜLMEN, Richard van – BOČEK, Josef. Bezectní lidé. 

s.16, 20, 25 a s. 63. 
162 JANIŠOVÁ, Jana. Šlechtické spory o čest. s.218. 
163 DÜLMEN, Richard van – BOČEK, Josef. Bezectní lidé. s. 65. 
164 V českém prostředí to mohlo být až 300 kop českých grošů, na Moravě byly pokuty výrazně nižší. A 

JANIŠOVÁ, Jana. Šlechtické spory o čest. s.226. 
165 DÜLMEN, Richard van – BOČEK, Josef. Bezectní lidé. s. 68n. 
166 SIGLOVÁ Tereza. Role cti ve sporech poddaných. In Spory o čest. s. 195. Také viz JANIŠOVÁ, 

Jana. Šlechtické spory o čest. s. 51 a s. 221. 
167 JANIŠOVÁ, Jana. Šlechtické spory o čest. s.220. 
168 KREUZ, Petr. Urážka na cti v praxi komorního soudu. In Spory o čest. s. 132n. 

https://zakony.kurzy.cz/40-2009-trestni-zakonik/paragraf-309/
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pokud byl legitimně a právem nazván lhářem, proti čemuž nebylo obrany.169 U poddaných se 

užívaly tresty fyzické, které měly způsobovat bolest, ale zároveň poškozovaly čest 

trestaného.170 Tělesným trestem mohl být výprask bičem, sekání ruky nebo jejích částí. 

Trestaný mohl přijít o ucho, přičemž useknutí ruky nebo prstů bylo závažnější z toho důvodu, 

že bylo více vidět. Uši mohly být zakryté vlasy nebo pokrývkou hlavy, takže si jejich 

nepřítomnosti nikdo nemusel ani všimnout.171 Takové tresty měli zamezit dalšímu 

normálnímu fungování člověka. Představme si, že se celý život živíme jako kovář  

a přijdeme o ruku.172 Často se také „cejchovalo“, a to nejčastěji u lidí, kteří kradli. Někdy se 

místo vypálení znamení propíchla tvář, aby již z dálky bylo poznat, že si na ocejchovaného 

člověka je třeba dát pozor. Znamení cejchu symbolizoval obraz šibenice, znak města nebo 

nějaké písmeno.173 Dalším trestem bylo stání v houslích nebo byl viník uvězněn do klády. 

Z poddanského prostředí známe i jiné možné tresty jako zákaz vstupu do hostince, povinnost 

stranit se počestným lidem, trest formou pokání, sezení v kostele na samostatně stojící židli 

odlišné od ostatních nebo práce napomáhající zkrášlení obce nebo města174, což je alternativa 

pro dnešní trest veřejně prospěšných prací.175 Nosily se tzv. kameny neřesti nebo železné 

předměty kolem krku, které byly různě těžké podle závažnosti činů. Někdy byly doprovázeny 

textem, který identifikoval, jakého činu se dotyčná osoba dopustila. S takovým označením 

pak trestaný mohl být ještě navíc vláčen městem, aby jeho hanba byla více viditelná. Ženám 

mohly být ostříhány vlasy, zkráceny šaty nebo musely nosit hanebné oblečení (to, jak se 

člověk oblékal též souviselo s jeho ctí). Trest měl stejnou funkci jako dnes. Navíc měl za úkol 

vyzvednout spáchaný čin. Nejvíce se na člověku podepsal tím, že byl vykonán před zrakem 

ostatních, tedy za účasti nejširší veřejnosti nebo se alespoň o potrestání vědělo, a to zejména  

u poddaných.176 Těžce ponižujícímu vystavení na pranýři, kterým byli trestáni vesměs dospělí 

prostí lidí nebo lidé cizí, se šlechta nemusela obávat.177 Tresty samozřejmě měly předcházet 

dalšímu konání trestné činnosti a pro výstrahu ostatním.178 Mohly mezi sebou vytvářet různé 

kombinace.179 Pokud šlechtit označil jiného šlechtice za poddaného, výška trestu se dokonce 

                                                 
169 JANIŠOVÁ, Jana. Šlechtické spory o čest. s.222n. 
170 DÜLMEN, Richard van – BOČEK, Josef. Bezectní lidé. s. 64. 
171 Tamtéž. s. 71. 
172 Tamtéž. s.68nn. 
173 Tamtéž. s.71. 
174 Tamtéž. s.68. 
175 Srov. Zákon č.40/2009 Sb., zákon trestní zákoník, Hlava V., § 65. Online [cit. 2019-04-16]. 

URL: <http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-1-hlava-5-dil-2-oddil-5-paragraf-65>. 
176 DÜLMEN, Richard van – BOČEK, Josef. Bezectní lidé. s. 66n. 
177 Tamtéž. s.73. 
178 SIGLOVÁ Tereza. Role cti ve sporech poddaných. In Spory o čest. s. 196. 
179 DÜLMEN, Richard van – BOČEK, Josef. Bezectní lidé. s. 72. 
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zdvojnásobila.180 Druh a výše uložených trestů nám slouží jako ukazatel, jakou závažnost 

společnost jednotlivým deliktům přisuzovala.181 

 

1.8 Studna výzkumu cti – dobová legislativa 

 

A kde se čest vlastně vzala? První ustanovení o deliktech spojených se ctí nalézáme 

poprvé v Rožmberské právní knize údajně z 30. - 40. let 14. století.182 V právní knize 

nejvyššího zemského sudího Ondřeje z Dubé z let 1394–1935, kdy do roku 1402 postupně 

proběhly dvě její korekce.183 V právní knize Ctibora Tovačovského z Cimburka z 80. let 15. 

století, která je velmi významným pramenem pro Moravu podobě jako Drnovská kniha 

Ctibora Drnovského z Drnovic, právní kniha Karla staršího ze Žerotína184 nebo roková kniha 

Václava z Ludanic z let 1541-1556.185 V menší míře v městských právech pražského právníka 

Brikcího z Licska, vydaných roku 1536.186 Podrobněji delikty proti cti obsahuje Koldínův 

městský zákoník z konce 60. let 16. století,187 který nese název Práva městská Království 

českého. Zde nalezneme rozdělení deliktů proti cti na nářek a hanění a jejich přesné definice. 

Koldínova městská práva neobsahují nářek chlapstvem. Ten nalezneme pouze v zemském 

právu.188 Dále je zde vyslovena teze, že ublížit na cti lze skutkem nebo slovem  

a forma zavinění je rozdělena na konání úmyslné nebo nevědomé, přičemž delikty proti cti 

jsou vždy prováděny úmyslně. Z toho vyplývá, že ty nedbalostně zaviněné nejsou trestné.189 

Dále je stanoveno, že člověk, který neprokáže svá obvinění, musí učinit nápravu, a to tak, že 

vše vyřčené odvolá,190 obviněnému se omluví a odprosí ho, což ho ale nezbavuje trestu. Při 

pronášení veřejné omluvy se dotyčný nemusel cítit jako by prohrál, naopak svou sebedůvěrou 

a kuráží nebát se veřejně uznat vlastní pochybení, mu bylo navráceno kladné smýšlení 

                                                 
180 DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Súboj ako spȏsob. In Spory o čest. s. 46n. 
181 Tamtéž. s. 13. 
182 JANIŠOVÁ, Jana. Šlechtické spory o čest. s. 34. 
183 Tamtéž. s.26. 
184 Tamtéž. s.84. 
185 JORDÁNKOVÁ, Hana – SULITKOVÁ, Ludmila. Spory o čest v českých a moravských městech. In Spory o 

čest. s. 175. A JANIŠOVÁ, Jana. Šlechtické spory o čest. s.58, 63 a s. 71. 
186 KREUZ, Petr. Urážka na cti v praxi komorního soudu. In Spory o čest. s. 133. 
187 JORDÁNKOVÁ, Hana – SULITKOVÁ, Ludmila. Spory o čest v českých a moravských městech. In Spory o 

čest. s. 175. 
188 KREUZ, Petr. Urážka na cti v praxi komorního soudu. In Spory o čest. s. 133. 
189 Tamtéž. s. 132. 

JORDÁNKOVÁ, Hana – SULITKOVÁ, Ludmila. Spory o čest v českých a moravských městech. In Spory o 

čest. s. 176. 
190 Odvolání mohlo provázet plácnutí přes pusu. DÜLMEN, Richard van – BOČEK, Josef. Bezectní. s. 15. 
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veřejnosti o jeho osobě.191 Dokonce ani samotný soudní rozsudek nemusel ještě znamenat 

narušení cti.192 Koldín ukazuje přesnou formu omluvy, která je součástí rozsudku a vzor 

žaloby.193 Pokud je nadávka pronesena někým se sníženou příčetností, například ve zlobě 

nebo když vyslýchaný pravil, že si nic takového nepamatuje, nebo v žertu,194 je to bráno jako 

polehčující okolnost. Zajímavé je, že na rozdíl od dnešní doby byla polehčující okolností  

i opilost.195 Pokud se obě strany dohadovaly navzájem (odhanění),196 tak to dle Koldínových 

práv nebylo trestné, pokud chování nepřekročilo přípustné hranice. Až do vynesení rozsudku 

se předpokládala nevina.197 Delikty jsou lépe vymezeny a poprvé uzákoněny ve 

Vladislavském zemském zřízení z roku 1500. Některá ustanovení o cti pak obsahuje 

Svatováclavská smlouva vydaná v roce 1517. Přesněji byly v českém prostředí činy rozděleny 

na nářek cti a hanění zemským zřízením z roku 1530,198 kdy haněním bylo všechno, co 

nesplňovalo kritéria vyjmenovaných nářků cti.199 Zemské zřízení z roku 1530 později 

doplnilo zemské zřízení vydané roku 1549 a znovu upravené v roce 1564.200 Takto k úpravě 

v českém prostředí. Morava měla zemská zřízení svá. Zde byly spory o čest zahrnuty teprve 

zemským zřízením z roku 1535 a dalšími pak roku 1545, 1562 a 1564.201 Některá ustanovení 

nacházíme ve druhém svazku právní knihy Viktorina z Všehrd, nesoucí název Knihy devatery, 

kterou sepsal na konci 15. století. Nevycházelo se z ní kvůli výše zmíněnému Vladislavskému 

zřízení.202 Některá pravidla o konání soubojů můžeme najít v nikdy nevydaném zemském 

zákoníku Karla IV. – Maiestas Carolina.203 

 

                                                 
191 Tamtéž. s.16. 
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195 KREUZ, Petr. Urážka na cti v praxi komorního soudu. In Spory o čest. s. 131. Srov. Zákon č.40/2009 Sb., 

zákon trestní zákoník, Hlava V., § 41. Online [cit. 2019-02-02]. 

URL: <https://zakony.kurzy.cz/40-2009-trestni-zakonik/paragraf-41/>. 
196 JANIŠOVÁ, Jana. Šlechtické spory o čest. s.48. 
197 KREUZ, Petr. Urážka na cti v praxi komorního soudu. In Spory o čest. s. 131. 
198 Tamtéž. s. 135. 
199 Tamtéž. s. 135. 
200 Tamtéž. s. 127nn. 
201 JORDÁNKOVÁ, Hana – SULITKOVÁ, Ludmila. Spory o čest v českých a moravských městech. In Spory o 

čest. s. 175. 
202 JANIŠOVÁ, Jana. Šlechtické spory o čest. s.44. 
203 Tamtéž. s.40. 

https://zakony.kurzy.cz/40-2009-trestni-zakonik/paragraf-41/
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1.9  Studna výzkumu cti – prameny 

 

Zkoumání cti nám pomáhá nahlédnout do způsobu myšlení lidí, žijících v určitém 

období.204 Podle toho, v jakém právním prostředí se pohybovali a jakým způsobem řešili 

svoje rozepře lze odhadnout, jaké úrovně vyspělosti společnost dosahovala. Dovoluji si zde 

pro přiblížení použít velmi výstižný citát Josefa Války ze sborníku Spory o čest ve středověku 

a raném novověku, jehož znění nese i celá závěrečná kapitola: „Čest je zrcadlo 

společnosti.“205 S prvními písemnými zmínkami o sporech se setkáváme v polovině  

14. století. Tyto dokumenty vznikly z činnosti rozhodujících institucí. Velký nárůst písemných 

svědectví o vedení sporů pak známe z druhé poloviny století patnáctého. Důležitými prameny, 

ze kterých čerpáme při zkoumání problematiky sporů o čest, jsou právní knihy, knihy nálezů, 

které obsahují konkrétní situace řešených rozepří206 nebo knihy městské nebo 

vrchnostenské207 a rychtářské z prostředí měst.208 Jisté záznamy můžeme nalézt v zemských 

deskách, žalobních formulářích, v pohonných (půhony o svědomí)209 a nálezových knihách.210 

Dále v soudních protokolech, registrech se skutečnými situacemi a podobně.211 Na Moravě se 

případy žalujících stran zapisovaly do rokových knih nebo knih pamětí.212 Sekundární, avšak 

velmi cenné doklady, nám zajišťují satiry, takzvané zrádné cedule, pamflety, písně 

s utrhačným charakterem namířené proti konkrétnímu případu nebo osobě, které byli tištěny  

a veřejně vystavovány, například i na pranýři.213 Z dob 16. století máme v těchto pramenech 

dochovaný nespočet případů týkajících se cti, ať se jedná o rozsudky nebo záznamy  

o nactiutrhání.214 Z toho lze soudit že spory byly velmi časté i dříve, ale velmi pravděpodobně 

byly rozhodovány jen ústní formou, proto o nich z dřívějších dob nemáme hmotné důkazy.215 

                                                 
204 BOROVSKÝ, Tomáš, JANIŠ, Dalibor a MALANÍKOVÁ, Michaela. Slovo úvodem. In Spory o čest. Brno: 

Matice moravská, 2010, s. 7. ISBN 978-80-86488-74-5. 
205 VÁLKA, Josef. „Čest je zrcadlo společnosti“. In Spory o čest. s. 202. 
206 KREUZ, Petr. Urážka na cti v praxi komorního soudu. In Spory o čest. s. 141. 
207 SIGLOVÁ, Tereza. Role cti ve sporech poddaných. In Spory o čest. s. 193. A Srov. SIGLOVÁ, Tereza. Spory 

o čest mezi poddanými. In TH 5. s. 227. 
208 JORDÁNKOVÁ, Hana – SULITKOVÁ, Ludmila. Spory o čest v českých a moravských městech. In Spory o 

čest. s. 180. 
209 JANIŠOVÁ, Jana. Šlechtické spory o čest. s. 229. 
210 Tamtéž. s. 33. 
211 DÜLMEN, Richard van – BOČEK, Josef. Bezectní lidé. s. 9. Také JANIŠOVÁ, Jana. Šlechtické spory o čest. 

s.227. 
212 JANIŠOVÁ, Jana. Šlechtické spory o čest. s. 57 a s. 60. 
213 Tamtéž. s.31. 
214 DÜLMEN, Richard van – BOČEK, Josef. Bezectní lidé. s. 9. 
215 MALANÍKOVÁ, Michaela – BOROVSKÝ, Tomáš. Genderové aspekty sporů. In Spory o čest. s. 116n. Také 

SIGLOVÁ, Tereza. Role cti ve sporech poddaných. In Spory o čest. s. 187. 
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2 Rod pánů z Kunštátu a Poděbrad 

 

Ve své práci se budu zabývat spory o čest u potomků českého krále Jiřího z Poděbrad, 

tudíž mi přijde nezbytné pro lepší orientaci alespoň velmi stručně představit jejich rod  

a původ. Rod Kunštátů je starší rod českých a moravských pánů, jinak nazývaný „rod erbu 

vrchních pruhů“.216 Jejich sídlem byl hrad Kunštát217 na jižní Moravě. První představitel rodu 

je nám známý již na začátku 13. století. Pánové z Kunštátu získali svůj název podle 

představitele Kuny,218 který založil město Kunštát, a i to je odvozeno od jeho jména. Od 

Kunštátů se odtrhly některé další dílčí větve. Celkem jich můžeme čítat sedm – větev 

buzovská, lysická, boleradská, jevišovská, lestnická, skalská, a poslední větev Poděbradů,219 

která vznikla v polovině 14. století a jejím prvním představitelem se stal Boček z Kunštátu.220 

Nejznámějším členem poděbradské větve je Jiří z Poděbrad,221 jež byl jediným českým 

králem, kterému v žilách neproudila královská krev a často je pro svou víru označovaný  

a všeobecně známý jako král husitský, král dvojího lidu, nebo též kacířský král.222 Byl synem 

Viktorina z Kunštátu. Místo narození nám není zcela známo, patrně se jednalo o Poděbrady.223 

Stejně tak nám není známo jméno jeho matky, za kterou je však považována Anna 

z Vartemberka. 224 Dosavadní výzkum ale toto tvrzení nemohl zcela potvrdit. Původ Jiříka 

nám stále zůstává obestřen tajemstvím. Právě proto musel Jiří čelit narážkám, že se narodil 

poběhlici,225 nebo že jest snopkem.226 Měšťané města Brna ho nazývají králem doškem227  

a po městě prohlašují, že jejich král nebyl zrozen v manželství.228  

Jiří z Poděbrad se za svůj život oženil dvakrát a měl celkem jedenáct potomků.229 

Z prvního manželství s Kunhutou ze Šternberka měl celkem šest potomků. Tři syny: Bočka, 

Viktorina a Jindřicha staršího a tři dcery: Barboru a dvojčata Kateřinu a Zdenu.230 Z druhého 

                                                 
216 ŠANDERA, Martin – Beran, Zdeněk a kol. Poděbradská éra v zemích České koruny. Praha: NLN, 

Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s.37. ISBN 978-80-7422-538-3. 
217 HALADA, Jan. Lexikon české šlechty. Praha: Akropolis, 1992, s. 84. ISBN 80-901020-3-4. 
218 Tamtéž. s. 84. 
219 Tamtéž. s. 84. 
220 FELCMAN, Ondřej – FUKALA, Radek a HRUBÝ, Vladimír. Poděbradové: rod českomoravských pánů, 

kladských hrabat a slezských knížat. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008, s. 19. ISBN 978-80-7106-

949-2. 
221 Narozen asi 23. 4. 1420, zemřel 22. 3. 1471 v Praze. HALADA, Jan. Lexikon. s. 85. 
222 MACEK, Josef. Jiří z Poděbrad. Praha: Svobodné slovo, 1967, s.171. 
223 FELCMAN, Ondřej, FUKALA, Radek a HRUBÝ, Vladimír. Poděbradové. s. 261. 
224 Tamtéž. s. 58n. 
225 MACEK, Josef. Jiří z Poděbrad. s. 26. 
226 Tamtéž. 
227 Tamtéž. 
228 Tamtéž. 
229 FELCMAN, Ondřej, FUKALA, Radek a HRUBÝ, Vladimír. Poděbradové. s. 261-267. 
230 Také se jí říkalo Sidonie. Původ slova v latině. FELCMAN, Ondřej, FUKALA, Radek a HRUBÝ, Vladimír. 
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manželství, s Johanou z Rožmitálu, vzešlo pět dalších dětí. Synové: Jindřich mladší, zvaný 

Hynek,231 Bedřich, Jiří a Jan a dcera Ludmila.232 O některých z nich se z pramenů mnoho 

nedozvídáme, protože se nijak neúčastnili politického života, nebo není jisté, zda byli opravdu 

potomky českého krále, nebo zemřeli v útlém věku, jako je tomu právě v případě synů 

Bedřicha, Jiřího a Jana.233 V roce 1459 přiznal Viktorinovi císař Fridrich III. za služby  

a pomoc, kterou pro něj v boji vykonal Jiří z Poděbrad, titul říšského knížete (kníže 

minsterberský a hrabě kladský). O 3 roky později titul získal také Hynek a Jindřich starší. 

Bočkovi dále náležel jenom přídomek z Kunštátu.234 Potomkům Jiřího z Poděbrad po otcově 

smrti připadly nejen Poděbrady, ale také slezské Münsterberské knížectví, Opavské vévodství, 

Kladské hrabství a některé další statky a panství, které si mezi sebou rozdělili a v průběhu let 

o ně postupně kvůli velkým dluhům přicházeli. Posledním mužským představitelem rodu byl 

v roce 1647 Karel Bedřich.235 Celá historie rodu končí šestou generací spolu s jeho jedinou 

dcerou Alžbětou Marií, která zemřela roku 1686. Příbuznými Poděbradů byli Rožmberkové, 

Valdštejnové, Vartemberkové a v neposlední řadě Pernštejnové.236 Dále se budu věnovat 

konkrétním sporům především v první a lehce se dotknu také druhé generace mužských 

potomků krále Jiřího. 

 

                                                                                                                                                         
Poděbradové. s. 261-264. 
231 Kvůli odlišení od svého staršího bratra Jindřicha. HALADA, Jan. Lexikon. s. 85. 
232 FELCMAN, Ondřej, FUKALA, Radek a HRUBÝ, Vladimír. Poděbradové. s. 265nn. 
233 Tamtéž. s. 266n. 
234 PELANT, Jan. Erby české, moravské a slezské šlechty: vývoj erbů a stručné dějiny 610 rodů. Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny, 2013, s. 241. ISBN 978-80-7422-254-2. 
235 Jinde také ekvivalent jména Karel Fridrich. ŠANDERA, Martin – Beran, Zdeněk a kol. Poděbradská éra. s. 

39. 
236 HALADA, Jan. Lexikon. s. 85. 
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3 Boček 

 

Boček z Kunštátu se narodil 15. července 1442. Nikdy se neoženil a neměl ani žádného  

potomka. Zemřel 28. září roku 1496.237  

O jeho sporech se mi podařilo najít pouze jediný záznam z 9. května roku 1489. Pan 

Mikuláš Střela si na Bočka stěžoval, že se nedostavil na jednání soudu před krále, za což by 

měl za trest zaplatit tzv. ústanné. Ústanným nebo také stanným právem dle dobového význam, 

byl soudní poplatek. Znamenalo to, že Boček nejspíše třikrát nereagoval na zaslanou výzvu, 

odmítnul se dostavit k jednání, nebo se řádně neomluvil. Za takové chování se ústanné mohlo 

uložit. Mikuláš žádal krále, aby počkal s peněžním potrestáním, že to Bočkovi pro tentokrát 

promine a aby znovu Bočka obeslal. Pokud se příště znovu nedostaví on nebo někdo jiný 

místo něj opatřen plnou mocí, bude dále rozhodnuto v souladu s právem.238 To, že jsem našla 

jen jediný případ Bočkova sporu, kladu za vinu tomu, že měl patrně nějaké duševní postižení, 

které dosud nebylo blíže specifikováno. Nebyl zapojen do veřejného života a byl spíše 

ukrýván před světem.239 

 

                                                 
237 FELCMAN, Ondřej, FUKALA, Radek a HRUBÝ, Vladimír. Poděbradové. s. 261. 
238 AČ 9, Praha, 1889, s. 498, č. 660. 
239 BERAN, Zdeněk a kol. Ač první, přece poslední: několik úvah nad životem a osudem Bočka, nejstaršího syna 

českého krále Jiřího z Poděbrad. In Východočeská šlechta, její sídla a teritoria. Praha: NLN, Nakladatelství 

Lidové noviny, 2013, s. 73n. ISBN 978-80-7422-259-7. 
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4 Viktorin 

 

Viktorin se narodil 29. května roku 1443. Stal se českým hejtmanem, bojoval za otce a byl 

považován za jeho možného nástupce na trůn. Po neúspěšném boji se od roku 1469 do roku 

1471 ocitl v zajetí krále Matyáše Korvína, jemuž sloužil.240 Měl tři ženy. Jeho první ženou 

byla Markéta z Pirkštejna, se kterou měl jedinou dceru Johannu. Po její smrti mu byla druhou 

manželkou kněžna těšínská, Žofie z dynastie příbuzné Piastovcům. S Žofií měl Viktorin tři 

děti – Bartoloměje, Vavřince a Magdalenu Eufemii. Když i kněžna Žofie zemřela, vzal si do 

třetice Helenu Markétu z Montferrratu, se kterou zplodil dceru Annu, Uršulu/Voršilu  

a Apolonii. Viktorin zemřel 30. srpna roku 1500.241 

Co se týče sporů Viktorina, tak v roce 1474, dne 11. června vznikla pře mezi 

Viktorinovými dvořany a panem Janem Štosem z Kounic. Jan Štos se dotýkal na cti na 

Viktorinových dvořanech, kteří se prý zmocňovali jeho lidí, aby o ně nemohl pečovat  

a chovali se vůči němu nečestně. Král s rady v tomto sporu rozhodli, že se tak stalo na území 

knížete Viktorina a nebylo tak učiněno úmyslně. Proto bylo rozhodnuto, že se Viktorinovi 

dvořané ničeho zlého nedopustili a byli ospravedlněni.242 

Velmi kuriózním sporem, který se nám dochoval je spor obsažený v dopise Zdeňka ze 

Šternberka z 24. srpna roku 1468. Dopis byl adresován Viktorinovi jako odpověď na jeho list, 

který se mi bohužel nepodařilo dohledat. Zdeněk ze Šternberka byl zakladatelem 

Zelenohorské jednoty, která se roku 1465 semkla jako katolická opozice proti králi Jiřímu.243 

Zdeněk ze Šternberka ve svém nepřátelském listu hned na začátku oslovuje Viktorina 

Viktorinem z Cvajlinku. Jelikož jsem nedohledala, že by se jednalo o název území nebo sídla, 

jak bylo zvykem uvádět v oslovení, působí to na mě spíše jako posměšná narážka na původ 

Viktorina. Protože Zdeněk dále píše, že je Viktorin nejhorším zrádcem, bezectným lhářem. 

Obrací se ke slabině rodu – kacířství jejich otce, které je latentní záminkou mnoha sporů mezi 

Poděbrady. Ačkoli všichni Jiříkovi potomci postupně přestoupili ke katolické církvi, nikdy se 

svého „cejchu“ zcela nezbavili. Zdeněk ze Šternberka Viktorina označuje za nejhoršího kacíře 

a zrádce jeho cti. Odkazuje na Bibli tak, že přirovnává Viktorina k Jidášovi, který zradil Ježíše 

                                                 
240 FELCMAN, Ondřej, FUKALA, Radek a HRUBÝ, Vladimír. Poděbradové. s. 86-92. 
241Tamtéž. s. 261n a s. 267-270. 
242 AČ 7, Praha, 1887. s. 478n, č. 184. 
243 MACEK, Josef. Jiří z Poděbrad. s. 175. 
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pro peníze, čímž upozorňuje na dluhy, které Poděbradové měli. Dotýká se na cti krále Jiřího, 

když píše, že od krále Ladislava Pohrobka získali svou čest a majetek a on ho za to otrávil, 

aby se mohl zmocnit jeho trůnu. Křesťané mu to dodnes ve všech zemích mají za zlé. Dále 

také naráží na původ rodu a snižuje jeho vážnost. Píše, že se vůbec nediví tomu, že jejich otec 

krále Ladislava otrávil, že konal zlé a nešlechetné skutky, proto, že je pankhart a takoví lidé 

s konáním něčeho podobně nešlechetného nemají problém. Protože jsou již od narození 

poskvrněni svým nemanželským původem. Z dopisu vyplývá, že Viktorin Zdeňka ze 

Šternberka osočil z toho, že jeho předci přišli do země, aby mohli škodit králi Jiřímu a ukrást 

jeho statky a majetek. Na to Zdeněk reaguje tím, že Viktorin nepíše o nikom konkrétním 

z jeho předků, který by se tak měl chovat a kdy se tak mělo stát a ničím své tvrzení 

nedokládá. Nemá žádné svědectví a opět jenom lže. Zdeněk dále odkazuje svoje tvrzení na list 

opatřený zlatou bulou, který vidělo mnoho dobrých lidí. Zdeněk osočuje také královnu, když 

píše, že Viktorinův otec se oženil s pankharticí. Nečestně tak přišel ke statkům v Poděbradech. 

Byl z toho obviňován také jinými lidmi. Zdeněk dále píše, že každý dobrý člověk musí vědět, 

že Viktorin v hrdlo lže, protože sám pochází z nečestného původu, a proto obviňuje 

z nečestného původu také předky jiných a Zdeňka ze Šternberka a vymýšlí si o nich. Dále 

Zdeněk reaguje na Viktorinovo obvinění, že by sám haněl svoji ženu. Znovu označuje 

Viktorina za bezectného a nestydatého lháře a přidává, že se Viktorin chlubil tím, že manželka 

jeho otce s ním chtěla léhati, ale on nechtěl. Že se jí dotýkal na cti před mnohými dobrými 

lidmi a potom ji sám musel odprosit o odpuštění před někým lepším, než je on sám. Z dopisu 

také vyplývá, že Viktorin hájil sebe a svého otce, protože je Zdeněk označil za kacíře, načež 

Zdeněk odporuje, že si to Viktorin vymýšlí a lže. Obhajuje se tím, že kacíři je neoznačil on 

sám, ale že všichni vysocí představitelé katolické církve od papeže přes kardinály až po nižší 

příslušníky katolíků po celém světe, odsoudili jejich otce i Viktorina s jeho bratry za kacíře  

a arcikacíře. Obvinili je z křivé přísahy a svatokrádeže, kterou ztratili svoji důstojnosti  

i všechnu čest. Že ve všech kostelech je považují za kacíře, všude to píší, jmenují je a zvoní 

proti nim při každém katolickém svátku. Že i římský císař o nich ve svých psaních píše, jako 

o kacířích a že větší důvod k tomu, aby je také sám Zdeněk považoval za kacíře, už není. Dále 

také Zdeněk reaguje na to, že ho Viktorin nařknul z toho, že by haněl krále Ladislava  

a označil ho za pankharta. Opět píše, že to je jen lež, a že se Viktorin sám svého nepoctivého 

původy zbavit nemůže, proto osočuje ostatní lží a výmysly. Zdeněk tvrdí, že by nezapíral, 

pokud by to opravdu řekl, protože by tím celému slavnému rodu plnému ctných knížat velmi 
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křivdil. Viktorin by podle něj měl „raději jazyk kázati uřezati, než takovú lež smysliti.“244 

Zdeněk vysvětluje, že tento dopis píše jenom proto, že Viktorin urazil svou lží a křivdou nejen 

jeho, ale i jeho rodinu a slavný rod krále Ladislava. Že s otcem selhal, protože k tomu ho jeho 

otec navedl stejně jako ostatní, kteří z něj vzešli. Přeje si svou rukou jeho bezectné hrdlo 

potrestat, a dokonají to za něj jeho synové. Půjde s tím listem, který mu Viktorin napsal, 

přímo k císaři, také ke králi Uher a ke králi polskému, protože by tak učinil každý dobrý 

člověk, aby došel spravedlnosti. Dále znovu snižuje postavení celého Viktorinova rodu, když 

píše, že jejich rod není hoden jeho samotného ani jeho synů, ale za to by si zasloužili: „koňmi 

smýkanie, čtvrtěnie, a na kolo zbitie.“245 Zdeněk vyslovuje opovržení a nechápe, že když Jiří 

krále Ladislava otrávil, proč se jeho i celého jeho rodu Viktorin dotýká na cti i po smrti. 

Viktorin ve svém předchozím psaní obvinil Zdeňka, že o jeho otci roznášel, že ho otrávil. Na 

to se Zdeněk obhajuje, že když se tak stalo, tak ani nebyl přítomen v zemi. Když přišly zprávy 

o Ladislavově úmrtí, hned se na dvoře franckého krále ukazovalo na Jiřího z Poděbrad. Takto 

se sám prozradil a přiznal a je sám svým svědkem, že to jeho otci poradili, aby Ladislava 

nechal otrávit. Slyšel to od jiných lidí a začal o tom mluvit až teď, když si tím je jistý. 

Viktorin také obviňuje Zdeňka z toho, že pomlouval uherského krále, což Zdeněk popírá, 

protože prý k tomu neměl žádný důvod a tvrdí, že se tím Viktorin snaží jen schovat to, co 

provedl jeho otec. Nemá nic z čeho by ho mohl hanět, proto si vymýšlí lži, ale to, co se praví 

o rodu Poděbradů je pravda. Zdeněk také reaguje na nařčení, že se jeho otec choval špatně ke 

králi Václavovi, a proto poskvrnil svůj erb. Opět se hájí tím, že jeho otec v tu dobu nebyl 

přítomen v zemi a byl ještě mladý. Na jejich erbu nikdy nikdo neviděl něco nečistého ani  

o tom neslyšel. Viktorin také obviňuje Zdeňka, že zradil Smiřické a pana Smiřického i jeho 

děti připravil o majetky. Zdeněk reaguje tím, že se k němu zachoval špatně Viktorinům otec. 

Pan Smiřický údajně věděl o tom, co se chystá provést králi Ladislavovi a bál se, že to 

prozradí. Když Zdeněk odjel z Prahy, tak se Jiří krále Ladislava zbavil a zabil ho, aby nemohl 

mluvit, a to je známo mnohým dobrým lidem. Zdeněk píše, že by se Viktorin měl stydět. 

Jejich rod je po celém světe křesťanů dobře znám, a nikdo z nich již nevěří jejich přísahám, 

pečetím a zápisům. Všichni, kdo se s nimi dostali do sporu od nich nechtějí nic jiného než 

jejich dobré poddané, majetek a sídla. Viktorin ve svém předcházejícím psaní označil Zdeňka, 

že píše jako „nestydatá kurva“.246 Na to Zdeněk v závěru dopisu odpovídá, že mu píše jako 

dobrý pán a rytíř, který je zachovalý na své cti, a Viktorin je daleko více podobný „k kurvě 

                                                 
244 AČ 20, Praha, 1902. s. 555, č. 2. 
245 Tamtéž. 
246 Tamtéž. s. 556. 
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nestydaté bezectné, lživé a ohejralé“,247 kvůli tomu, jak si pořád vymýšlí. Z dopisu také 

vyplývá, že Viktorin v přechozím listu psal Zdeňkovi, aby mu již neodpovídal. Zdeněk 

reaguje, že by on sám Viktorinovi listy neměl přijímat, protože jsou plné lží a urážek jeho 

předků. Na rozdíl od vlastních dopisů, ve kterých píše pravdu, ke všemu se dokázal vyjádřit, 

vše odůvodnit a vysvětlit. Pokud prý Viktorin nebude přijímat Zdeňkovi listy, tak vše oznámí 

dobrým lidem. Na závěr dopisu si Zdeněk neodpustí ironickou poznámku: „a nechcete-li 

svých nešlechetností a zrad slyšeti, proč jste je činili?“248 Spory jako je tento, na kterých se 

aktivně podíleli obě strany a haněli se vzájemně, se většinou netrestali. Už jen z toho důvodu, 

že by bylo velice složité v takovém sporu rozhodnout. 

V poslední čtvrtině 15. století měl Viktorin potyčku s Matyášem Korvínem, která 

probíhala vzájemnými urážkami a zesměšňováním prostřednictvím dopisů. Jejich rozhodčími 

byli předsedové na moravském zemském soudu. Matyáš zesměšňoval Viktorina tak, že 

vyslovil pochybnost na jeho duchapřítomnosti a duševnímu zdraví, když prohlásil, že se mu 

„kočky derou do hlavy“.249 Mělo to připomínat nedostatečnost Viktorinova bratra Bočka. Ve 

sporu mezi Matyášem a Viktorinem šlo vlastně o takovou hru, kterou se snažili na svou stranu 

získat předsedy zemského soudu a ovlivnit mínění široké veřejnosti. Po vzájemném 

ovlivňování lidí vyplynul na povrch další spor Viktorina, který se týkal sirotčího statku 

v Klimkovicích. Viktorinovi, otevřeným a všem tolik známým sporem s Matyášem, byla 

oslabena prestiž pro rozhodování sporů v opavském vévodství. V poddaných se začala 

rozrůstat nedůvěra a jeho rozhodnutí již nebyly brány jako spravedlivé. Když zemřel Jiřík 

z Klimkovic, Viktorin se s jeho pozůstalými přel o poručnictví nad jeho statky a také nad 

poručnictvím sirotka, který po něm zůstal. Soud určil jako poručníky jeho příbuzné a Viktorin 

měl na vše dohlížet. Zadluženému statku se však nedařilo a Viktorin chtěl statek pro umoření 

dluhů prodat a to, co zbyde nechat sirotkovi do dospělosti. V tomto se ale Viktorin 

s pozůstalými neshodl, a proto jim byl nucen odebrat právo poručnictví a statek prodal. Jan 

Bítovský, který stál Viktorinovi v opozici, opustil zemi, ale Viktorin se musel potýkat s útoky 

na jeho osobu, když se zase vrátil zpět. Viktorin se s ním vypořádal a potrestal ho vyhnáním  

i s rodinou a jejich statek Bítov také prodal. Dále se spor o Klimkovské dědictví přesunul 

mezi Bítovské a nové majitele statku. V tomto sporu měl mít poslední slovo Matyáš Korvín, 

který rozhodl stejně jako Viktorin. Viktorinovi se postupně podařilo přesvědčit předsedající na 

                                                 
247 Tamtéž. s. 557. 
248 Tamtéž. 
249 ČAPSKÝ, Martin. Konstruování (ne)spravedlivého zeměpána: Viktorin z Poděbrad v roli rozhodčího 

sirotčích sporů. In Rituál smíření. Brno: Matice moravská, 2008, s.147. ISBN 978-80-86488-48-6.  
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moravském zemském soudu, že zachovává zvyklosti práva, a že bude pro sirotka – dívku 

lepší, když bude mít alespoň nějaký majetek a věno. Než aby zdědila zadlužený statek, o který 

by ji dost možná připravili právě její blízcí příbuzní. Statek se snažil ve svůj prospěch získat 

hlavně její nejbližší příbuzný, Hanuš Bítovský. Viktorin svou pozorností a zájmem o sirotčí 

dívku získal zpět své uznání a podařilo se mu dokonce přesvědčit Aleše Bítovského, aby si 

dívku vzal do opatrovnictví. Ten nakonec udělil souhlas s prodejem Klimkovic. Problémy, 

které Viktorin měl s Hanušem Bítovským však neodezněly. Viktorin tak měl alespoň omluvu, 

proč prodal jeho statky. Mazaně to použil k ovlivnění veřejnosti tak, že učinil něco dobrého 

pro lid a je ochráncem práva svých poddaných. Matyáš byl do sporu vtažen také, když se mu 

dostalo možnosti posledního rozhodnutí. Pokud by rozhodl jinak než předtím Viktorin, mohl 

tak dosáhnout jistého znemožnění Viktorina v jejich osobním sporu, leč by rozhodnutí nebylo 

spravedlivé. Mohla nastat také situace, že by se rozhodnutí Matyáše obrátilo proti jemu 

samotnému, a to nechtěl riskovat, proto dal raději za pravdu Viktorinovi. Viktorin s Matyášem 

se nikdy nesmířili a vlastníky Klimkovic potvrdil Matyáš jako Havranovské, v jejichž očích 

mu to pomohlo pro jejich kladné smýšlení o něm. Tento spor ukazuje, jak daleko až sváry 

mohly zajít. Primárně nešlo o obecné dobré, o to uchránit nároky a právo sirotka, ale využít 

spor, s postranními zištnými úmysly, ve svůj vlastní prospěch. Rozhodnout tak, aby byla 

napravena vlastní reputace v očích veřejnosti.250 

 

4.1  Bartoloměj  

 

Bartoloměj byl synem Viktorina a kněžny Žofie. Narodil se někdy před rokem 1478. 

Přesné datum narození není známo. Bartoloměj se nikdy neoženil a neměl žádné potomky. 

Byl velmi inteligentní a ambiciózní politik a bojovník. Možná i proto byl součástí mnoha 

sporů, které často vyvolával, a ze kterých se snažil vytěžit moc a majetek.251 Opakovaně 

bojoval s městem Vratislaví a stavěl proti sobě i jiná města v jejichž čele byl. Zemřel při 

plavbě na lodi, kdy jeho loď narazila na skály a on se utopil ve vlnách řeky Dunaj. Stalo se 

tak 3. nebo 4. dubna roku 1515.252  

Bartoloměj se dostal do služeb Vladislava Jagellonského jako jeho diplomat a věrný 

rádce. Spolupracoval s českými městy a měl obrovskou moc. To se znelíbilo českým pánům, 

kteří se cítili ohroženi jeho narůstajícím vlivem a jeho blízkým postavením u krále Vladislava. 
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Začali o něm šířit pomluvy a chtěli se ho zbavit. Začalo se o něm šířit, že se chystá krále 

zradit. Snažili se Bartoloměje zbavit titulů.253 V dopisech, které putovaly mezi českými pány 

byl nazýván proradným nešlechetným šibalem a lotrem, lhářem a Bardašem.254 V dopise Jana 

z Lomnice, který byl adresován Petrovi z Rosenberka, Jan píše, že by měli požádat císaře 

Maxmiliána, aby Bartoloměje nechal smazat na cti, že mu musí podrazit nohy, ačkoliv to prý 

bude mnohem složitější než porazit půlku vojska.255 

 

 

                                                 
253 MACEK, Josef. Jagellonský věk v českých zemích II: Šlechta (1471-1526). Praha: Academia, 1994, s. 21nn. 
254 AČ 11, Praha, 1892, s. 164, č. 1226. AČ 11, Praha, 1892, s.177, č. 1236. AČ 11, Praha, 1892, s. 165, č. 1227. 
255 AČ 11, Praha, 1892, s. 166, č. 1228. 
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5 Jindřich starší 

 

Jindřich starší se narodil 15. května roku 1448. Stal se významným politickým 

činitelem. V roce 1455, kdy mu bylo pouhých 7 let, se stal předmětem otcovi sňatkové 

politiky a byl zasnouben s Jeronýmou, dcerou sedmihradského vévody Mikuláše Újlakiho. Ke 

sňatku nakonec nedošlo, ale nenarušilo to dobré vztahy mezi oběma stranami. V roce 1467 si 

Jindřich vzal Uršulu Braniborskou z dynastie Hohenzollernů,256 s níž zplodil celkem osm dětí 

– Albrechta, Jiřího, Jana, Markétu, Karla I., Ludvíka, Magdalenu a Zdenu.257 Jindřich starší 

zemřel 24. června roku 1498.258 

 V roce 1473 máme záznam, že se Jindřich, Mikuláš Opolský a Sigmund Štos z Kounic 

mají dostavit k jednání nebo za sebe někoho poslat. Důvod sporu zde není uveden.259 

 Dne 9. února roku 1489 máme záznam pře a různice vzniklé mezi Heřmanem z Březan 

a naproti nim Jindřichem starším spolu s Prokopem Liškou. Heřman žádal o odložení 

projednávání sporu a stejně tak žádal i Prokop Liška za knížete Jindřicha. Bylo jim vyhověno 

a dostali nový termín, na který se mají dostavit. Předmět sporu opět není uveden.260 

 Dne 4. května roku 1489 stál proti sobě Jindřich starší proti panu Vojslavskému a jeho 

rotě. Vojslavského lidi se cítili být dotčeni na cti od Jindřicha a chtěli se proti tomu bránit, 

jako by to udělal každý dobrý člověk. Kníže Jindřich byl opět v zastoupení Prokopa Lišky, 

který se k jednání dostavil s omluvou, že Jindřicha postihla nemoc, a proto jej bude 

zastupovat, avšak vypovídat nic nechtěl. Soud vyslechl alespoň přítomné lidi Vojslavského  

a určil jim náhradní termín, když je Jindřich nemocný a nemohl se dostavit. Vojslavským 

uložil, aby do té doby Jindřicha nenapomínali a pokud by se nemohl dostavit ani příště, bude 

jim pověděno, jak mají pokračovat ve své při dál.261 

 Dne 16. dubna roku 1494 máme záznam, kdy hejtmané a radové krále odložili 

projednávání sporu mezi Jindřichem a Mikulášem Gdulincem. V textu je patrné, že se na tom 

obě strany shodli, a proto jim bylo vyhověno, s tou podmínkou, že další odklad již nebude 

možný.262 

 Jindřich měl mnoho nedorozumění a vleklých sporů s městem Vratislaví. To, co ke cti 

jmenovaných kacířů nepomohlo, byla malba v kapli kostela Panny Marie, která patřila 
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k augustiniánskému klášteru matky Boží ve Vratislavi. Opat kláštera – Mikuláš Schönborn, 

nechal v kapli vyobrazit malbu, která se dotýkala nejen cti krále Jiřího, ale i celého rodu 

Poděbradů. Byl zde vyobrazen poslední soud, kdy je král Jiří dvěma čerty odnášen do pekla. 

Jindřich mu nechal vzkázat po vratislavských poslech, pokud malba nezmizí a „nevybaví-li 

jeho otce z pekla“,263 nechá vypálit všechny vesnice. Přestože byl Jindřich synem krále kacíře, 

lidé si ho vážili a respektovali ho, proto se báli, že by mohl tuto pohrůžku opravdu dodržet. 

Hned, jak poslové vzkaz vyřídili, freska byla odstraněna.264 

 V neposlední řadě se nám dochoval list, který není tak úplně sporem, ale spíše jakýmsi 

obhájením rodové cti Poděbradů. Jedná se o dopis Jindřichova syna Albrechta své sestře 

Markétě, který byl napsán 6. května roku 1507 v polském městě Olava. Byl Markétě určen do 

vlastních rukou a Albrecht ještě potvrdil pravost dokumentu latinskými slovy manu 

propria,265 což svědčí o důležitosti tohoto dopisu. V listu Albrecht píše, že v Říme každý rok 

na velký čtvrtek shazují zhaslé svíčky, protože jejich děd (Jiří z Poděbrad) a též jejich předci 

vyznávali víru pod obojí způsobou. Albrecht Markétě oznamuje, že pracoval na tom, aby 

k tomu nedocházelo a podařilo se mu od papeže získat list, ve kterém zmocňuje biskupa 

města Vratislavi a jeho pomocníky, aby je rozhřešil. Dne 23. prosince roku 1466 byl Jiřík 

papežem Pavlem II. vyloučen z katolické církve a byla na něj uvalena klatba.266 Albrecht píše, 

že si není jist, jak to všechno dopadne. Bude informovat Markéru po svém poslovi, a doufá, 

že jim Bůh dopřeje štěstí alespoň teď, když se jim ho nedostávalo v minulosti. Na závěr 

dopisu přeje Markétě vše dobré a pevné zdraví.267 

 

5.1  Karel I. 

 

Karel I. byl synem Jindřicha staršího a markraběnky Uršuly braniborské. Narodil se  

4. května roku 1476. V roce 1488 byl oženěn s Annou, knežnou Zaháňsko-Hlohovskou. Karel 

měl s Annou dohromady dvanáct potomků, jmenovitě Annu, Kateřinu, Markétu, Jáchyma, 

Kunhutu, Uršulu, Jindřicha II., Hedviku, Jana, Barboru, Jiřího a Jiřího mladšího. Karel zemřel 

někdy okolo 31. května roku 1536.268  
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Karel I. nastoupil do služeb krále Vladislava místo jeho bratrance Bartoloměje. Stal se 

nejvyšším českým hejtmanem a důležitým politickým činitelem. Ocitl se kvůli dědičným 

dluhům Poděbradů a kvůli své neschopnosti hospodařit s penězi spojené s touhou po 

přepychu, v tíživé finanční situaci. Svou politiku přizpůsoboval podle toho, jak se mu to právě 

hodilo. Kvůli penězům byl vždy na straně toho, kdo mu zrovna nabídl víc a dopustil se tak 

mnohých podvodů. Postupně o něm bylo veřejně známo, že se dá jeho náklonnost koupit. To 

dokládá citát: „Povaha slabá a obojetná se snadno nakloní tam, odkud zaznívá zvuk 

dukátů.“269 Svému postoji v politice přizpůsoboval také svoje vyznání. Byl vnukem krále 

Jiříka a bylo mu jasné, že je pověstí krále kacíře poznamenán. Snažil se přesvědčit papeže, 

aby zrušil prokletí českého krále a posmrtně ho znovu přijal mezi katolickou obec. Byl 

podporovatelem reformace a zároveň se nechal uplácet katolíky, proto jistě i ve snaze zbavit 

krále Jiříka klatby shledával nějaké zištné důvody.270 

 

 

                                                 
269 MACEK, Josef. Jagellonský věk II. s. 24. 
270 Tamtéž. s. 24n. 



36 

 

6 Jindřich mladší – Hynek 

 

Hynek z Poděbrad se narodil 17. května roku 1452. Za ženu měl Kateřinu Saskou, se 

kterou vstoupil ve svazek manželský v roce 1471. Kateřina mu porodila jedinou dceru, 

jmenovala se Anna. Hynek byl slavným frejířem271 a porušitelem panen272 a měl spousty 

milostných aférek. Jeho známou milenkou byla Kateřina ze Strážnice a Štítar, která měla syna 

Bedřicha a další potomky, jejichž jména bohužel nejsou známa. Je velmi pravděpodobné, že 

se jednalo o nemanželské děti Hynka.273 Hynek byl také rytířem a proslavil se hlavně svou 

literární činností, psaním milostné poezie a kratších i delších próz,274 ve kterých používal 

motivy, které z vlastní zkušenosti znal a které ho provázely celým jeho životem. Mezi ně patří 

motiv lásky, krásné přírody, rytířských cnostní a správného chování a královská tématika, ale 

na druhou stranu také motivy chudoby, klevet, smilstva, zrady, podvodu, nevěry a další. Byl 

synem krále kacíře, a proto v roce 1473 konvertoval jako poslední z jeho bratrů na katolickou 

víru. Celým jeho dílem se prolínají také motivy Boha a víry. Často jeho dílo končí kratší 

modlitbou nebo slovem Amen. Je možné, že se tímto snažil zviditelnit svou víru a svůj 

přechod ke katolické církvi. Hynek zemřel na těžkou nemoc 11. července 1492.275  

 

6.1  Odraz cti v díle Hynka z Poděbrad 

 

Hlavním motivem jeho díla jsou ženy, které se objevují snad v každé jeho básni či 

povídce, které jsem prostudovala. Nedovolím si neodcitovat alespoň malou ukázku 

z Hynkova Májového snu. Báseň Májový sen vypráví o muži, který v měsíci máji uléhá do své 

lóže a začne se mu zdát sen o krásné paní, se kterou rozmlouvá, kterou svádí a ona ho odmítá, 

protože se bojí, aby nepřišla o svoji čest. Dokonce nazývá muže všetečným lotrem  

a nestydatým člověkem. Dívka hovoří o cti jako o klenotu. Na to ji muž odvětí, že si k němu 

klidně může přilehnout a ujišťuje ji, že je „syn otce ctného“276 a přísahá jí na svou čest  

a víru277: 

 

                                                 
271 TICHÁ, Zdeňka. Spisování slavného frejíře. Praha: Mladá fronta, 1978. 
272 MACEK, Josef. Jagellonský věk II. s. 14. 
273 FELCMAN, Ondřej, FUKALA, Radek a HRUBÝ, Vladimír. Poděbradové. s. 266. 
274 Dílo se bohužel nezachovalo v celistvosti, někde se zachovala jen část, jinde chybí dílčí listy. 
275 FELCMAN, Ondřej, FUKALA, Radek a HRUBÝ, Vladimír. Poděbradové. s. 266. 
276 TICHÁ, Zdeňka. Spisování slavného frejíře. s. 40. 
277 Poukazuje na závazek cti a víry. Tamtéž. s. 39-42. 
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„Ó má nejmilejší, krásná paní, 

já sem se zapálil v tvém milování, 

že hoříem právě jako v peci! 

Prosím, tvé milosti, rač se svléci 

A lehnúti ke mně sem!“278 

 

Milenky byly Hynkovi múzou a promítly se také do skladby Stesk na ženitbu, kde autor 

veršuje o starostech a změnách, které přichází po svatbě a vzpomíná jaký byl jeho život 

předtím. Plný kratochvílí a frejů. Je spoután denním stereotypem a je nespokojen se starostmi, 

jaké má a s připoutáním k jedné ženě. Lituje, že se oženil. Prý by byl raději panicem a ostře 

píše, že by zabil toho, kdo by mu znovu poradil se oženit.279  

 V registrech komorního soudu jsem nalezla záznam z roku 1489, kdy se Hynek dostal 

do sporu s Vojtkem z Orlé, ve kterém bylo dne 29. října rozhodnuto, aby všechna jejich 

vzájemná hanění „buď ústně neb psaniem neb skládániem písní“280 skončila. Aby přestali  

s nepřátelským odpovídáním, pálením a vzájemným činěním škod. A toto že platí pro oba, ale 

i pro osoby v jejich službách. Obě strany se měly usmířit a nemít tomu druhému nic za zlé  

a nepřipomínat dále jejich neshody. Také jim bylo uloženo, aby nerušili smlouvy a závazky, 

které mezi nimi vznikly dříve. Po nálezu tohoto záznamu, jsem se dozvěděla, že účastníci své 

spory zahrnovali i do svého díla. Prostudovala jsem část Hynkova díla a objevila jsem mnoho, 

mezi řádky skrytých, ale i do očí bijících narážek na čest. Mnoho příkladů hanění, dokonce  

i nastínění konkrétního sporu o čest. Čest se prolíná celým dílem Hynka z Poděbrad, jak 

následně ukážu.  

Například v básni Boj štěstí s neštěstím Hynek personifikuje lidské vlastnosti a stavy, 

které v básni účinkují a promlouvají mezi sebou. Děj se odehrává na královském dvoře. 

Hlavní postavou je Ctnost, která se postupně setkává s ostatními vlastnostmi, 

personifikovanými do postav lidí. Těmi jsou Moudrost, Rozum – chůva Ctnosti, a další. 

Postavy si uvědomují, že většina lidí jimi opovrhuje a vydává je v posměch. Dále se Ctnost 

setkává se Svobodou, Zdravím, Štěstím a Mladostí. Hlavní myšlenkou básně je, že si Ctnost 

nevybírá lidi podle jejich majetku, ale je nablízku tomu: „ktož miluje dobré činy“281, je dobrý 

a poctivý. Na druhou stranu v básni vystupují Nemoc, Chudoba, Psota, Neštěstí, Bída, Starost, 

                                                 
278 Tamtéž. s. 39. 
279 Tamtéž. s. 43-50. O této skladbě více ČAPSKÝ, Martin. „ale jak se vožení, hned mu tíže“. Naplňování 

pohlavních rolí v básnické skladbě Stesk na ženitbu Hynka z Poděbrad. In TH 20. Pardubice: Univerzita 

Pardubice, 2017, s. 31-45. ISSN 1802-2502.  
280 AČ 9, Praha, 1889, s. 502, č. 668. 
281 TICHÁ, Zdeňka. Spisování slavného frejíře. s. 13. 
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Bolest, Pýcha, Neřád, Závist, a Slota, jež „mají houfy veliké“282 a každý člověk se s nimi 

setká. Nejmocnější je Smrt, která se rozhněvá na Štěstí a vezme ho k sobě, Štěstí tedy 

po odhalení metafory zemře. Báseň poukazuje na to, že nikdo nemůže mít všechno, nebo 

alespoň nemůže mít všechno najednou (Mladost není schopna soužití se Svobodou). Ukazuje 

také na to, jak jsou tyto lidské vlastnosti a stavy přelétavé a pomíjivé. Každý má možnost 

volby, zda bude na dvoře Štěstí nebo se přidá k nešťastným s pomocí svého počínání, ale 

zároveň jsou některé věci, které ovlivnit nelze. Viz výše v předchozí kapitole, že ctnost je 

dána výchovou jedince a nelze ji ztratit, zatímco čest je spíše otázkou štěstěny. Štěstí bojuje 

spolu s ostatními proti neštěstí, které připravuje lidi o majetek, přivádí je k nemoci a bídě  

a přidělává jim starosti. Postihuje „lidi všelijaké“283 – nevybírá si. Postavy Pýcha a Moudrost 

jsou věrnými rádci krále. Moudrost se snaží královi válku s Neštěstím rozmluvit a Pýcha 

naopak radí, aby ukázal svou moc, s čímž pan hofmistr Svoboda souhlasí. Tady se autor snaží 

ukázat, jak mohou být dvě doplňující se vlastnosti, nebezpečné a mohou vést až k úplnému 

zatracení. Neštěstí závidí králi Štěstí jeho hrad, a proto na něj táhne a posílá odpovědné listy 

otevřeného nepřátelství. Vypukne válka a přichází na scénu Smrt, která je poslem od Boha. 

Všichni jsou její poddaní a kdykoli může zasáhnout, což naznačuje, že smrt nikoho nemine.284 

V básni je skrytá myšlenka sporu, který vypukl v roce 1488 mezi Hynkem, jeho nevlastním 

bratrem Jindřichem a na druhé straně Matyášem Korvínem, který je v této básni stylizován do 

postavy Neštěstí, které táhne na jejich hrad.285 

Další, báseň Veršové o milovníku se odehrává na začátku jara v době Velikonoc, 

oslavuje probouzení přírody po skončení dlouhé zimy. Báseň je o lásce, touze a stesku muže 

po své milované. Hlavním motivem básně je rytířská cnost. Žena vystupující v básni nabádá 

muže, že správný muž musí chránit čest své dívky proti těm, kteří by se „ji na cti dotýkaje“286 

a kdyby o ni někdo spatně mluvil, má se jí jako správný rytíř zastat. Myšlenkou textu je rada 

držet se dobrých lidí a zajistit si tak dobré jméno. Pokud tak člověk neučiní, tak může přijít  

o svou dobrou pověst. K zaručení dobré pověsti pomáhá například nezůstávat dlužen 

v hospodě, starat se jako správný rytíř o své koně a pěstovat své ctnosti.287 O tom, že čest 

nejdůležitější hodnotou, kterou je potřeba „mužsky brániti“288 a pečovat o ni vypovídá verš 
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této básně: „kto by chtěl sáhnúti na čest, znaj, že to tvuoj nápilnější klénot jest.“289 

Rozprávka O Štěstí pojednává o rytíři, který přijede do velkého města. Znovu zde 

vystupují lidské vlastnosti personifikovány do osob.290 V tomto městě se vyskytuje mnoho 

hospod. Rytíř se zastaví v hospodě pana Pravdy a chce se dostat do přízně vládce tohoto 

města, pana Štěstí. Pan Pravda mu radí, aby se držel králových rádců – Moudrosti, 

Milosrdenství a Ctnosti. Rytíř neuposlechne, zradí je a přidá se k ostatním sluhům krále Štěstí. 

Těmi jsou Výmluvnost nebo Pýcha. Spřátelí se a rytíř si s nimi vyjde do hospody na kvas 

(pivo) k panu Povolilovi. Do hospody přijdou také sousedé – Neštěstí, Žalost, Škoda, 

Nezdraví, Bolest, Starost a další řemeslníci nižšího stavu. Jsou všichni odraní z práce 

v nehodném oblečení, proto se do nich rytíř pustí: „Ty lotře, co ty chceš zde? By zabit byl, 

vodranu“291 Neštěstí se sousedy mu vysvětlují, že si přišli po práci jen dát kvas a snaží se ho 

usměrnit. Ten člověk je znovu začne hanět a lát: „Ba, by zabit byl, vodranu zlodějskú!292 

Načež Neštěstí utrousí poznámku o zlém psovi. Pan Škoda vstane od stolu a rytíř s ním začne 

rvačku. Pan Neštěstí s jeho sousedy ho zbijí a škrtí ho. Po skončení rvačky je rytíř vyloučen 

ze společnosti. Žádost prosí u svého pána, aby jej znovu opatřil na cti, ten však odmítá, 

protože ho nikdo pořádně nezná, není začleněn do tak důležité sociální skupiny, která by se za 

něj v takovýchto situacích mohla zaručit. Pan Štěstí nechá rozhodnout svou radu  

– Milosrdenství, Opatrnost, Moudrost, Ctnost a Spravedlnost, kteří jsou v tomto příběhu 

stylizováni do funkce rozhodčích, zasedajících u soudu. Rytíř se ocitne na okraji společnosti  

a postihne ho vnitřní nemoc, tedy ztráta cti, kterou léčí pan Chudoba, a stav se neustále 

zhoršuje. Péče pana Chudoby symbolizuje, že rytíř přišel o majetek. Přijde na řadu soud, kde 

je spor projednáván. Na začátku jednání Moudrost upozorní účastníky, aby se zbytečně před 

soudem nehaněli a zbytečně znovu neutrhali na cti. Pan Neštěstí při výslechu říká, že měli 

právo rytíře zbít, musí svou čest bránit a že si začal rytíř sám. Žádá spravedlivý nález soudu. 

Rytíř svádí vinu na druhé, proto je soud odložen a přesunut k zemskému soudu, ve kterém již 

bude rozhodovat král. Celý průběh soudu je pečlivě zapsán. Po skončení soudního líčení rytíř 

nemá kam jít a potká starého pana Potřebu, jehož poprosí, aby jej u sebe ubytoval, protože 

nemá kam jít. Když pak rytíř ulehne, přijde pro něj postava Dokonání, kterým je ve 

skutečnosti Smrt.293 Tento příběh je ukázkovým sporem o čest. Ukazuje, že nejvíce 
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290 Moudrost, Milosrdenství, Opatrnost, Ctnost, Spravedlnost, Štěstí, Chytrost, Svoboda, Žádost, Opatrnost pak 
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frekventované působiště k začátku sporu bylo místo, kde se scházela široká veřejnost. Tyto 

podmínky nejlépe splňovala hospoda, jako je tomu i v tomto příběhu. Zvlášť, pokud se v ní 

sešli příslušníci různých stavů a popíjeli. Příběh je odstrašujícím případem a názorně ukazuje, 

jak mohl skončit člověk, který přišel o svou čest nebo dobrou pověst. Ten, kdo spor vyvolal, 

ač byl příslušníkem vyššího stavu, přišel nejprve o svou čest, pak o veškerou přízeň ostatních 

lidí ve městě. Dostal se na okraj společnosti, přišel o všechen svůj majetek a všechno nakonec 

mohlo vést až ke smrti. Nutno ještě podotknout, že pokud by v této situaci spor vyvolala 

druhá strana, tedy příslušník nižšího stavu, který by slovně zaútočil na rytíře. Tak by rytíř 

vůbec nemusel na jeho urážky reagovat. Ukázal by tak příslušníku nižšího stavu svou 

moudrost a klid a nijak by to nesnížilo jeho čest. 

Další ukázku jsem nalezla v rozprávce Ctnost, rytíř a moudrost. Ctnost je zde 

stylizována do krásné panny, se kterou se setká mládenec u řeky. Každý stojí na jiné straně 

břehu. Mládenec se chce vydat za Ctností, ta mu však praví: „ty hoden nejsi mých se šatóv 

dotýkati“294 „žíly v tobě nenie, kteráž by byla hodna mne se dotýkati“295 a vysvětluje mu, že 

slyšela o jeho zlých činech. Tento příběh vysvětluje sílu pomluv, klevet a klepů. Mládenec je 

ze strany Ctnosti napadán slovním spojením, že něčeho není hoden, což snižuje jeho vážnost. 

Dále panna nabádá mládence, aby se oblékl do poctivějších šatů a praví mu, že ona je 

z dobrého a zámožného rodu. Snaží se o to, aby ji miloval a přidal se k ní, tedy aby byl 

čestným a dobrým člověkem, vše pod pohrůžkou toho, že jinak skončí v pekle.296 

O dalších dílech Hynka už jen krátce. V rozprávce o jeptiškách se abatyše bojí  

o dobrou pověst kláštera, když se její jeptišky začnou chovat neukázněně.297 V dalších 

povídkách se objevují nařčení jako například „ty zlá a falešná i nevěrná ženo“298 nebo 

konstatování, že za ženu měl „paní poctivú a plnú všech ctností“.299 V jedné povídce 

vystupují tovaryši „dosti poctivých rodóv“.300 Objevují se i nadávky „že by jí byl ztěžka  

i kurev nenadal“301 nebo usmíření v podobě přiznání rovnosti.302 V jiné povídce muž odhalil 

manželčinu nevěru, proti jí uřezal vlasy. Jak již víme, toto se dělalo ženám, které se nechovali 

dle dobových konvencí. Bylo to znamení necudnosti a nepoctivosti. Muž přitom nevěrné ženě 
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a nadával: „Aj, ty bezectná mrcho“.303 V tomtéž díle jsem objevila nadávky jako: vožralý, 

potvorný pes, ať jest hrdla zbaven, šeredný lotr, který není hoden manželství, bezectný padúch 

ožralý, který si zaslouží, aby Bůj jej proklel, šeredný osel nebo pes steklý.304 Jinde se zase 

objevují invektiva jako: zlý, ničemný muž, boží zrádce, cizoložník, nevěrník hoden mého 

hanění, zúfalý pes, zlý muž, který se dopustil lotrovství, zrady, je prokletý od Boha, mizerný  

a šeredný.305 Přirovnání, že by dobré svině hoden nebyl.306. Hynek v jedné povídce naráží i na 

čarodějnickou tématiku. Žena, která vystupuje v povídce o sobě praví, že by byla hodna 

upálení jako nešlechetná žena.307 Jindy se objevuje přívlastek věrolomný nebo označení za 

křivopřísežníka, zrádce, podezírání z taškářství, a v jednom příběhu se vyskytuje označení za 

hňupa.308 

Ve skladbě Zrcadlo marnotratných, která je o tom, jak způsob života, plýtvání  

a užívání si (jídlo, pití, frejířky, hraní v kostky, oblečení), může dostat člověka až na pokraj 

chudoby.309 Vyskytují se zde narážky na pálení kacířských knih: „hodna jsi spálení daleko 

ukrutnějšího, než které kacířské knihy“.310 Hynek se zde zamýšlí, co by si asi pomyslel jeho 

otec, kdyby věděl, jak hospodaří s jeho majetkem a statky: 

 

„Tak-li svého milého otce pamatuješ 

a tak-li jej srdečně pamětí miluješ, 

že jeho pracné a starostné dobývání 

utrácíš na hanebné mrhání? 

Zdaližť neříkal, dokudž byl živ, 

Aby po něm svého chovati byl chtiv, 

Proto najvíc, boje se té trti, 

Aby nezmrhal statku po jeho smrti? 

Dokud živ byl, málo´s jeho poslúchal, 

A po smrti utratíš vše, cožť koli nechal.“311 
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Hynek naráží na dluhy, které Poděbradové měli, kvůli kterým se dostávali do sporů a byli 

nuceni prodávat svá sídla. Hynek vyjadřuje nouzi a pociťuje posměch od bohatých.312 

 

6.2  Skutečné spory Hynka 

 

 Nyní bych se ráda vrátila zpět k reálným sporům Hynka z Poděbrad. V roce 1479 se 

Hynek dostal do rozepře s Janem Ilburkem z Vřesovic, jež byl žalován Hynkem, za to, 

nesplnil svůj závazek, který k němu měl, a to vykonání služeb, na kterých se dohodli. Svými 

službami byl Jan Ilburk zavázán již k Hynkově matce. Hynek považoval neochotu sloužit  

i jemu za zradu, na kterou Jan Ilburk neměl právo. Jeho jednání se mu zdálo nešlechetné. 

Svědectví v této věci Hynkovi poskytli Oldřich Medek z Valdeka a Jan z Běškovic, kteří 

vypověděli: Jan prosil, aby se za něj přimluvili u knížete Hynka, aby pro něho mohl 

vykonávat své služby na Teplici. Jiný svědek – Jungl Tosa a další svědci uvedli, že Jan Ilburk 

se zavával již do služeb jeho milosti královny a po její smrti přijel za Hynkem na Poděbrady. 

Hynek ho zavázal do svých služeb, a Jan Ilburk prosil Hynka o zachování diskrétnosti. Další 

svědci, Jan z Dobřenic a Marše z Lazec vypověděli: po Hynkově odjezdu, žádali na přání 

Hynka a Jindřicha po Janu Ilburkovi, aby pro ně něco učinil. Jan Ilburk tak učinit nechtěl. 

Bylo mu bylo divné, proč by to po něm žádali, právě když knížata odjela ze země, a ne nikdy 

předtím. Proto se rozhodl, že dokud se jeho pán nevrátí, tak nic takého neudělá. Kníže Hynek 

prohlásil, že se Janu Ilburkovi nedá věřit. Věrohodnější je on sám s jeho svědky a žádá 

spravedlivé rozhodnutí v tomto sporu. Jan Ilburk se proti tomu vyjádřil, že byl úředníkem 

jeho milosti královny a do služeb Hynka nikdy nevstoupil. Vykonával pro něj úřad ze své 

vlastní vůle a není k němu ničím povinen. Svědkové, kteří proti němu svědčí jsou 

v Hynkových službách vypovídají ve prospěch Hynka a nemůžou dokázat jeho čestný postup. 

Jan Ilburk při výpovědi také prohlásil: jak se na dobrého člověka sluší, tak bude svou čest 

chránit. Kníže Hynek slíbil, že se k němu bude chovat spravedlivě. Hynek nepopřel, ale 

ohradil se, že to bylo řečeno v jistém kontextu a žádá, aby tento kontext dopověděl celý. 

Královská milost s jeho rady vyslyšeli všechny výpovědi a svědectví. Po pečlivém projednání 

z obou stran a s přihlédnutím k podobným dřívějším projednávaným případům soudní 

judikatury rozhodli, že: „ten, ktož se winí a nařieká ze cti, bližší jest ku očistě swé cti, nežli 

ten, ktož jej winí“.313 Janu Ilburkovi bylo uloženo, jak má své chování odčinit, že se má vůči 
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Hynkovi a jeho svědkům očistit přísahou. Byl stanoven den, přesný čas a místo, kde se tak 

mělo stát. V zápisu následuje obsáhlý výčet přítomných svědků při vynesení nálezu.314 

 Dne 22. dubna v roce 1480 probíhalo řešení sporu mezi Hynkem a Buriánem Labutí. 

Hynek se dožadoval krále, aby Buriana předvolal, protože se „hanebnými láními a haněními 

dotýkal krále Jiřieho“. 315 Hynek vše doložil listy, ve kterých se tato hanění nacházela. 

Jednalo se o nařčení krále ze zrady, nářek chlapstvím a že je pankhart. Psal také, že si to bude 

myslet, dokud mu knížata nedokážou opak. Burian na to nechtěl reagovat prý kvůli dluhu, 

který u něho Hynek měl. Soud Burianovi uložil, že odpovídat musí, že Hynek mu nic nedluží 

a jen se snaží chránit otcovu čest. A že se takto Burian dotýká i cti jeho zesnulé matky. Burian 

stále nechtěl spolupracovat a trval na svém. Soud rozhodl, že neměl právo se dopouštět 

takových hanění (opět s přihlédnutím k podobným případům), a bude potrestán, aby se on ani 

jiní takových křiv již nedopouštěli.316 Na tomto sporu názorně vidíme nařčení mířené proti 

třetím osobám, za které jejich čest museli chránit jejich pozůstalí. 

 Hynek se dostal do sporu, jehož se účastnilo více osob. Spolu se Lvem z Rožmitálu 

stál Hynek proti Alšovi Berkovi z Dubé a Oldřichovi Medkovi z Valdeka. Hynek s panem 

Lvem se nedostavili k vyhlášení rozsudku, proto měli ztratit při. Pan Aleš s panem Oldřichem 

se rozhodli, že ještě počkají a pokusí se s nimi domluvit a smířit. Pokud by se jim to 

nepodařilo, znovu je vyzvou, aby se dostavili a pokud tak neučiní ani nepošlou někoho za 

sebe opatřeného plnou mocí, tak při opravdu ztratí.317 

 Dne 8. května roku 1489 se před komorním soudem řešilo nedorozumění mezi 

Čeňkem Dašickým a knížetem Hynkem. Oba byli poručníky nad sirotky a chránili jejich 

zájmy. Hynek stál v zastoupení Kerunka z Lomu. Čeněk vinil Hynka, že mu zastavil proud 

vody, který teče do rybníka sirotků, jejichž je poručníkem. Ten rybník dříve Hynek daroval 

panu Vlašťovičkovi, a proto ho po jeho smrti zdědili jeho potomci. Vše dokázal darovacím 

listem a upozornil na možné vzniklé škody při zastavení toku. Pan Kerunk proti důkaznímu 

listu neměl žádných námitek, ale odporoval, že byl se pan Čeněk o koryto potoku nestaral,  

a tak by se voda mohla vylít z koryta napáchat škody i jinde. V rámci možností bylo 

vyhověno oběma sporným stranám, a to tak, že Hynek musí vodu znovu pustit a více 

nezastavovat, aby sirotkům nezpůsobil další škody a pan Čeněk bude kontrolovat a opravovat 

strouhu, aby nenadělala škody ostatním. Hynek měl zpětně uhradit škody, které sirotkům 
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316 Tamtéž. 
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zastavením vody nadělal. Pokud by to neudělal, mělo se to projednat opět u soudu.318 

 V roce 1490 byl Hynek podezřelý z připravování vraždy krále Vladislava. To po něm 

údajně měl žádat král Matyáš, aby mohl nastoupit místo Vladislava na trůn. Celá situace byla 

jen nedorozuměním a důsledkem pomluv, které se později vysvětlily. Tento nešťastný výmysl 

však odnesli dva Hynkovi služební, které král Vladislav nechal za zradu rozčtvrtit.319 V tomto 

sporu lze najít jistou kontinuitu s Hynkovým otcem, který byl podezřelý z otravy krále 

Ladislava Pohrobka. Měl tak učinit proto, by prosadil své vlastní zájmy a mohl nastoupit na 

český trůn.320 

 Jisté roztržky vedl Hynek i s Bohuslavem Hasištějnským z Lobkowic, který na jeho 

chování narážel ve svých dílech, psal o něm hanebně v dopisech a nazýval ho 

cizoložníkem.321 

 

6.3  Spory Hynka se ženami 

 

Hynek se dostával do sporů nejen s muži, ale i s osobami opačného pohlaví. Například 

7. března v roce 1480 bylo rozhodnuto ve sporu mezi Hynkem a Dorotou Milotickou. 

Viníkem sporu byla Dorota. Dotýkala se knížete psaním o slovem na cti a křivdila mu. 

K závěrečnému projednávání sporu se dostavil jen Hynek, Dorota nepřišla. Nedostavila se  

i přesto, že pro ni nechal sám kníže poslat. Bylo rozhodnuto, že Dorota pro svou neúčast na 

soudě ztratila svou při. V záznamu sporu je zmíněno: král a radové, kteří v tomto sporu 

rozhodovali, těmto řečem nevěřili, protože nikdy dříve proti ctnému knížeti nic podobného 

neslyšeli. Nutno podotknout, že v některých situacích mohl muž považovat za nečestné 

reagovat na výzvu ženy, ale to není tento případ. Bylo rozhodnuto, že Dorota Milotická bude 

potrestána podle toho, jak si zaslouží.322 Jaký jí byl udělen trest, bohužel není předmětem 

tohoto zápisu. Zajímavé je, že k tomu, aby se dostavila k soudu, žádala o vydání glejtu, který 

by ji ochránil před vlastním mužem. Je možné, že s Hynkem mohla udržovat nějaký bližší 

intimní vztah a na základě toho potom mohla šířit klepy, pokud se mezi jimi dvěma něco 

událo. Nebo se také mohla bát svého manžela, protože snížením vlastní cti by způsobila také 
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snížení cti jeho a ten by ji za to mohl potrestat. To jsou ale jen pouhé domněnky. Proč žádala 

ochranný glejt proti svému muži se už bohužel asi nikdy nepodaří zjistit.  

 V roce 1482 se Hynek zapletl do sporu opět se ženou. Anna Hradišťská z Kováně 

obvinila Hynka z toho, že si činí nároky na její statky. Proto, aby se její statky v pořádku 

dostaly do rukou jejích dětí, nechala toto před komorníkem zapsat. Hynek byl ve sporu 

zastoupen Janem Šelmberkem, který ho hájil tím, že statky svěřila svým dětem a Hynka 

jmenovala jejich poručníkem. Jan Šelmberk vše doložil mocným listem od krále, který před 

soudem předložil a v něm stálo, že Anna se má vypořádat se statky podle sebe a podle vůle 

svého manžela Hynka z Valšteina, kterému byl také vystaven mocný list. Jan Šelmberk 

doložil také list, kde své věno a movité i nemovité statky Anna přímo svěřovala svým synům 

a Hynka učinila jejich poručníkem. Nemohla tedy Hynka žalovat, když se svých statků 

vzdala. Spor byl rozhodnut ve prospěch Hynka. Hynek se tedy o statky a syny měl postarat,  

a neprovinil se ničím, co by: „k lechkosti a hanbě mělo býti.“323 Soud také rozhodl, že 

komorník se ničím neprovinil, a že v tomto sporu jeho chování nikterak nebrání ve 

spravedlivém rozhodnutí.324 
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7 Společné spory 

 

Dne 15. ledna v roce 1479 vznikla pře mezi knížaty Jindřichem a Hynkem a na druhé 

straně stál Mušta z Řepan s jeho tovaryši. Mušta vinil Jindřicha a Hynka, že mu dluží peníze  

a na důkaz toho předložil zápisy. To však oba, Hynek i Jindřich odmítali a tvrdili, že již 

Muštovi své dluhy zaplatili. Král vyslyšel obě strany a svědectví některých svědků, kteří měli 

dlužní zápisy na starost, a ti se přikláněli k tvrzení minsterberských knížat. Ukázala nevina 

knížat a Mušta se jich jen chtěl dotýkat na cti a křivdil jim.325 Pokud by se však ukázalo, že 

Muštovi knížata opravdu nějaké peníze dluží, mohlo se jednat o takzvané lání pro dluhy. 

Věřitel tak zajišťoval, pod pohrůžkou dlužníkovi, aby mu dluhy byly navráceny. Pokud 

takové lání bylo přiměřené situaci, nemuselo být ani právně vymahatelné a trestné. 

 Dne 11. března roku 1480 se ocitli společně ve sporu Viktorin, Jindřich i Hynek proti 

Buriánovi Labutí. Tento svár o pár dní předcházel sporu, který 22. dubna téhož roku 

s Buriánem řešil Hynek. Jednalo se o nařčení, kdy Burián nečestně a šeredně lál a haněl 

knížata slovem mluveným i psaným. I přes to, že byl obeslán, aby se dostavil vypovědět, zdali 

tomu tak opravdu bylo, nedostavil se. Jednání bylo odročeno a soud knížata prozatím opatřil 

na cti, než bude příště spravedlivě rozhodnuto.326 

 Dne 19. ledna 1483 se svářili kníže Jindřich a Hynek s Linhartem z Gutnštejna  

o město Dubu a jeho příslušenství. Linhart tvrdil, že mu knížata drží neprávem jeho statek. 

Jindřich sebou neměl potřebné důkazy, kterým by mohl dokázat svou nevinu a přispět tak ke 

spravedlivému rozhodnutí a žádal soud o odklad. Soud vyhověl Jindřichovi a jednání odložil 

s podmínkou, že se na příští jednání musí obě strany dostavit a nebude již od nich přijímat 

žádné omluvy.327 

 Máme doklady i o tom, že panovaly neshody i mezi knížaty mezi sebou. O tom nám 

přináší svědectví ze dne 1. listopadu roku 1476, kdy Viktorin potvrzuje přátelské smlouvy ke 

smíření s bratrem Jindřichem, mezi nimiž „ruoznice, kyselost a nesnáze byla wznikla“328 kvůli 

neshodám při rozdělování majetku a statků bratra Bočka a dalších věcí. Viktorin potvrzuje, že 

se s Jindřichem srovnali, smířili a uzavřeli na důkaz smíření smlouvu. Na důkaz toho Viktorin 

přivěšuje svoji pečeť spolu s ostatními přítomnými, který je dopomáhali usmířit.329 
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 Dalším důkazem o neshodách mezi bratry je smlouva o odstranění sporů mezi 

Viktorinem, Jindřichem a Hynkem. Předmětem sporu jsou statky v Opavě, na které si Viktorin 

činí nároky, aby je mohl spravovat. Dále viní bratra Hynka, že mu dluží čtyři tisíce zlatých 

uherských a také viní bratra Jindřicha, že mu neplatí v Opavě, a naopak Jindřich zase viní 

Viktorina, že mu neplatí v Minsterberku a Frankštejně. Spory rozhodují jednatelé, kteří uložili 

Hynkovi, aby dluh co nejdříve zaplatil a Viktorinovi s Jindřichem určili, aby každý vyslal dva 

dobré lidi do Opravy, Minsterberka a Frankštejna, kteří vyhodnotí situaci a pak mají poslat 

posudek jednatelům, kteří v tom spravedlivě rozhodnou. Jednatelé dále nabádají bratry, aby se 

chovali přesně podle znění smluv a vše dodrželi,330 aby „zachowali upřiemě a wěrně, jistý, 

prawý, celý a dokonalý konec“.331  
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Závěr 

 

Na začátek bych chtěla nejdříve podotknout, že se shrnutí omezuje pouze na spory, 

které jsou v práci uvedeny. Poděbradové se totiž nedostávali jen do sporů o čest, ale také řešili 

jiné druhy sporů. Soudili se například o majetek a statky a jejich neoprávněné držení. Nebo 

pro dluhy (někdy neoprávněně), které je sužovaly celý život. Nutno podotknout, že za 

urážkami na cti mohl být právě nějaký jiný skrytý spor, a naopak jiný spor mohl vyústit až ve 

spor o čest. 

Do jejich sporů se silně promítla pověst rodičů. Jiřík byl označován kacířem a mnoho 

sporů pramenilo z jeho nejistého původu. Silně zde přispělo hlavně to, že Jiříkova matka byla 

dlouhou dobu neznámá a ani dnes nevíme s naprostou jistotou, zdali jí opravdu byla Anna 

z Vartemberka, která je za jeho matku obecně považována. Jeho synové se také potýkali 

s nařčeními, že k Poděbradům přišel neprávem. 

Jako nejvyšší symbol cti byl považován panovník, který byl pro všechny vzorem. Bylo 

tomu tak i v případě Jiříka, dokud jeho obraz nepřekazil náhlý obrat, kdy se proti němu 

semkla katolická opozice. Postupně pod tlakem papeže ztrácel důvěru měst  

a svých stoupenců. Představitelé rodu Poděbradů jsou zářným příkladem toho, kdy se 

počínání jednoho reprezentanta (tedy Jiřího z Poděbrad) odrazilo nejen do následující 

generace, ale mnohem hlouběji. Ještě jeho vnukové na sobě nesli neodmyslitelný cejch 

„potomků krále kacíře“. Ačkoli postupně přešli ke katolickému vyznání, stejně byli znovu  

a znovu napadáni kvůli přešlapům svého otce a děda. O rodovou čest bojovali ještě vnukové 

Jiříka, který byl vyloučen z katolické církve a papež jej proklel. To vyplývá z dopisu 

Albrechta (syna Jindřicha staršího) své sestře Markétě, ve kterém ji píše, že se mu podařilo 

dostat list od papeže, kterým zmocňuje vratislavského biskupa, aby je konečně rozhřešil. 

Podobné snahy o posmrtném znovupřijetí Jiříka mezi katolíky, měl i Jindřichův syn Karel I. 

Ve středověku silně ovlivňoval pohled společnosti na šlechtice jeho majetek. Úzce se 

vázal s ostatními kapitály – tedy i s kapitálem sociálním. Dluhy, které Poděbradové měli,  

o mnoho víc také nepřispěly k jejich kladnému hodnocení veřejností. Důležité však je, že  

i když se mnohokrát ocitali na pokraji chudoby a byli velice zadluženi, tak o svůj majetek 

nikdy zcela nepřišli. Jeho velikost totiž v posuzování měřítkem cti nebyla tolik závažná. 

Středověká společnost si obraz o každém jednotlivci malovala také podle jeho 

postavení. Zmínění Poděbradové zastávali, na pár výjimek, důležité úřady, někdy se sami 

ocitli jako rozhodci sporů a velice významně ovládali dobové politické dění.  
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Čest ovlivňoval také výběr partnera. Jak můžeme výše vidět, Poděbradové se snoubili 

s ženami velmi významných zahraničních rodů (Piastovci, Hohenzollernové) a někdy pro 

utužení a posílení jejich prestiže byli dokonce „obětmi“ sňatkové politiky, jako tomu bylo 

v případě Jindřicha staršího. 

Jejich spory obecně vyvolávaly urážky, pomluvy, hanění, posměch, nářky chlapstvem, 

nařčení z neurozeného původu a jiné pošpiňování rodu. V několika případech byli 

konfrontováni větami, že někdo jiný jest lepší nežli oni, nebo že něčeho nejsou hodni. Mezi 

urážkami proti nim se objevují oslovení jako zrádce, pankhart, lhář, lotr, cizoložník, kacíř 

nebo Bardaš. Objevila se také přirovnání k Jidáši. Urážky Poděbradů jsou mnohokrát mířeny 

proti třetím osobám, tedy proti jejich zesnulým příbuzným, za které oni nabývají povinnosti 

jejich čest ochraňovat. Většinou tyto neshody probíhaly prostřednictvím korespondence. 

Jejich spory byly řešeny před komorními nebo zemskými soudy, před panovníkem 

nebo pomocí rozhodců a jednatelů. Záznamy o sporech jsou čerpány hlavně z register 

komorního soudu, kam se zapisovaly konkrétní situace. Spory ve většině případů ukončil 

rozsudek, nález, odklad nebo smír. V drtivé většině sporů nám není známo, jaké tresty za 

obvinění následovaly. Soud uložil odčinit sporem vzniklé škody a další sankce nebyly 

předmětem jednání. Veřejnost neustále vyžadovala obranu cti, a čest nebyla ničím jistým. To 

si Poděbradové velice dobře zažili na vlastní kůži, když přihlédneme k četnosti jejich sporů, 

které je zaměstnávali natolik, že se při jejich řešení museli v několika případech nechat 

zastoupit. 

V případě Bočka jsem objevila pouze jeden záznam o jeho probíhajícím sporu. Víme  

o něm jen, že se Boček nedostavil k jeho projednávání. Více sporů jsem neobjevila zřejmě 

proto, že byl Boček pro své duševní onemocnění držen v ústraní, a proto se v těchto 

záležitostech nemohl výrazněji projevit. 

Spory Viktorina mi přijdou nejvíce zajímavé a kuriózní. Z nepřátelského listu Zdeňka 

ze Šternberka vyplývá, že v předchozí odpovědi mu Viktorin naznačil, že již jeho dopisy 

odmítá přijímat. To bylo považováno za velmi nevhodné až urážlivé, protože o svou čest 

musel každý pečovat a hájit ji, tudíž se k nařčením musel vyjadřovat. Stejně tak urážlivým je 

výskyt „tykání“ v dopisu. Ve sporu Viktorina s Matyášem Korvínem se objevily narážky na 

Bočkovu duševní nemoc. Bočkovo onemocnění bylo také bráno jako jisté úskalí rodové cti. 

Spor Viktorina s Matyášem Korvínem je také příkladem, jak spor někoho jiného mohl být 

využit k ovlivňování veřejného mínění, stylizováním se do role rozhodce k nápravě vlastní 

reputace. Je to souboj o to, kdo se v očích ostatních zachová lépe. 

Bartoloměj byl často původcem sporů, jejichž prostřednictvím se snažil nabýt majetku 
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a moci. Druhou rovinou vzniku jeho sporů bylo, že čeští pánové se ho obávali, pro jeho moc  

a velký vliv a snažili se ho zdiskreditovat pomluvami. 

Co se týče sporů Jindřicha, působí na mě, jako by se snažil o jisté průtahy a odklady  

a zpomalení vydání rozhodnutí ve sporech, ačkoli jednání byla často odročena vůlí obou 

stran. Předměty jeho sporů většinou nejsou vůbec uvedeny. Je nám známý jen fakt, že nějaký 

spor proběhl, ale jak dopadl nevíme. Ve většině uvedených sporů nefiguroval sám Jindřich, 

ale spor proběhl v zastoupení někým jiným. Takto tomu bylo také v případě Viktorina  

a Hynka, ovšem ne tak hojně. Ve sporu Jindřicha s Vratislaví opět opat pomocí malby v kapli 

upozorňuje na skvrnu na rodové cti plynoucí z minulosti.  

Karel I. k názoru na rodovou čest přispěl hlavně spory kvůli své tíživé finanční situaci. 

Dopustil se mnohých podvodů, a byl známý svou přizpůsobivostí tomu, od koho může 

očekávat větší finanční obnos. Bral úplatky a jeho náklonnost se dala koupit. Také ve svém 

vyznání to „hrál na obě strany“. 

O tom, co znamenala rodová čest pro Hynka z Poděbrad svědčí fakt, že se motivy cti 

výrazně promítly i do jeho díla. Jeho básně a povídky jsou plné motivů cti a ctností. Hynek ve 

svých dílech hovoří o cti jako o klenotu. Z jeho sporu s Vojtkem z Orlé vyplývá, že spory 

zasahovaly nejen je, ale i osoby v jejich službách. Také svědčí o tom, že své rozepře řešili 

psaním. Například v básni Boj štěstí s Neštěstím je alegoricky vyjádřen spor Jindřicha, Hynka 

a Matyáše Korvína z roku 1488. V příběhu O štěstí je zpracován učebnicový fiktivní spor, 

který ukazuje dopad ztráty cti na člověka. V jeho dalších dílech se objevují nadávky, které 

mohly být užívány i v reálných sporech. Hynek byl rytířem, měl proto žít skromně a střídmě, 

ale miloval zábavu, ženy a rozmařilý život. O tom, mimo jiné, vypráví báseň Zrcadlo 

Marnotratných. Na druhou stranu měl dobré vztahy s poddanými, chránil čest žen, jak 

ukazuje i ve svých dílech a věřil v Boha. Jeho náklonnost k církvi je vyjádřena motivy Boha  

a modlitbami v jeho dílech. Vlastnosti rytíře tedy měl.  

Co se týče Hynkových skutečných sporů, jednalo se o případy, kdy se Hynek soudil, 

nebo byl souzen, kvůli běžným nedorozuměním. V jiném sporu se opět objevily narážky proti 

třetím osobám, tedy proti zesnulému otci a matce, jejichž čest byli jejich potomci povinni 

chránit. Hynek byl také součástí sporu, kterého se účastnilo více osob na obou stranách. Spor 

s Čeňkem Dašickým je ukázkou, že rozhodnutí mohlo vyhovět oběma stranám. Hynek se také 

dostal do podezření, že připravoval vraždu krále Vladislava, která tragicky skončila pro jeho 

dva služebné. Stejně, jako byl kdysi podezřelý jeho otec z otravy Ladislava Pohrobka. Načež 

opět naráží Zdeněk ze Šternberka ve svém nepřátelském listu Viktorinovi. Hynek je také 

jediný, který vedl spory také se ženami. To přisuzuji faktu, že se rád ve společnosti žen 
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pohyboval. Četnost jeho sporů je ze všech jmenovaných Poděbradů největší, ačkoli nebyl 

vždy jejich původcem a spory byly většinou rozhodnuty v jeho prospěch. 

Poděbradové se také ocitali ve sporech společně. Proti společnému nepříteli, nebo 

sami proti sobě. Do sporů se dostávali někdy i opakovaně s jedním a tím samým člověkem, 

jako je tomu v případě Buriána Labutí. Spory, které vedli mezi sebou se týkaly majetku, 

financí nebo otázky správy statků. V čele jejich sporů stály jednatelé, kteří je dokázali 

rozsoudit a dovést až k bratskému usmíření uzavřením smírčích smluv. 

Úplně na závěr musím říci, že mě téma cti zaujalo a zpracování této práce mě velmi 

bavilo. A ačkoliv se rodová čest Poděbradů dlouhou dobu pohybovala jako kyvadlo, dnes  

o nich literatura hovoří jako o rodu, který „slynul vzácnými cnostmi pravých pánů“.332 

 

 

 

 

 

                                                 
332 HALADA, Jan. Lexikon. s. 85. 
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Abstract 

 
The bachelor’s thesis, called the Poděbrady family and their disputes over family 

honor, deals with the long-term struggle for the protection of the family honor of the 

descendants of the King George of Poděbrady. 

The reader will find a comprehensive chapter on the importance of honor for the late 

medieval society in the first part. The thesis compares different views and honor definitions of 

different authors. Individual subchapters focus on the honor acquisition and possibility of its 

protection. Furthermore the ways of her threatening in honor disputes which in most cases led 

to serious consequences. Primarily is observed the honor of aristocrats, but the thesis also 

notes the environment of the towns and serfs. It is approached what judicial institutions 

discussed the honor disputes and how did it go. It discribes what punishment followed if the 

parties failed to reconcile during the proceedings. Part of the thesis is approximation of 

contemporary legislation and legal norms according to which the judicial institutions were 

deciding. 

The second part is focused on the family of the Lords of Kunštát and Poděbrady. It 

introduces the reader with the representatives of the genus who are briefly introduced. The 

individual chapters reveal the conflicts and disputes of the descendants of George of 

Poděbrady. I chose George’s sons for my work: Boček, Viktorin, Henry senior and Henry 

junior – Hynek. From the grandchildren generation Bartoloměj and Charles I. Part of the work 

is an example that these representatives didn’t have to struggle only against the common 

enemy but also against themselves. Hynek’s disputes are devided into real ones and those he 

used as an inspiration for his literary works. 

I came to the results mainly by using a specialized literature and public sources in the 

Czech Archive. In the work is revealed how one person’s action can influence the lives of 

future generations of the genus. In this case the mentioned representative is the King George 

of Poděbrady. The thesis shows what difficulties his next generations had to face when the 

shadow of the family flowing from the past was constantly pointed out. They tried to protect 

themselves with a variety of measures and were constantly busy with the frequency of caused 

disputes especially when their own problems were added to their past problems. 
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Seznam zkratek 

 

TH – Theatrum historiae 

AČ – Archiv český čili, Staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích 

i cizích 

CIB – Codex iuris Bohemici 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1 - Formulář žaloby z nářku cti a hanění 

 

 

 
 

Takto dle Koldína mohl vypadat vzor žaloby z nářku cti a hanění.333 

                                                 
333 CIB IV/3 (ed. Jireček). Praha, 1876, s. 370. Čl. R. VIII, odst. II a čl. R. VIII, odst. III. 
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Příloha č. 2 – Erb 

 

 

 
 
Podle erbu se pánům z Kunštátu a Poděbrad přezdívalo: „rod pánů erbu vrchních pruhů“.334 

                                                 
334 PELANT, Jan. Erby české, moravské a slezké šlechty. s.241. 
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Příloha č. 3 – Rodokmen  

 

 

 

 
 

Rodokmen Poděbradů.335 

                                                 
335 FELCMAN, Ondřej, FUKALA, Radek a HRUBÝ, Vladimír. Poděbradové. s. 650-653. 
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Příloha č. 4 – Zámek Kunštát 

 

 

 
 

Hrad Kunštát se nachází ve stejnojmenné vesnici na Moravě, v okrese Blansko. Byl založen 

Kunou z Kunštátu. První zmínka o hradu pochází z roku 1279. V současnosti je přestavěný 

jako klasicistní zámek. Zámek spravuje Národní památkový ústav a je přístupný veřejnosti. 

Od roku 2002 je zámek Kunštát považován za národní kulturní památku.336 

(Foto autor, fotografie z 2. 4. 2019). 

 

                                                 
336 Národní památkový ústav. Zámek Kunštát. O zámku. Online [cit. 2019-06-15]. 

URL: <https://www.zamek-kunstat.cz/cs/o-zamku>. 

https://www.zamek-kunstat.cz/cs/o-zamku
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