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1. ÚVOD
Každodenní život na středověkém královském dvoře je v první řadě velmi
zajímavá látka a historický úkaz, který je však na druhou stranu velmi širokým a
rozvětveným jevem, o jehož komplexní zachycení se již snažilo mnoho historiků přede
mnou. Je samozřejmě obtížné tento jev nějak uchopit či pojmout, aniž by došlo ke
zkreslení a zobecnění. Kromě obvyklých charakteristik každodenního života, jako je
ošacení, stravovaní, chování, či zvyky má život na královském dvoře i mnoho vlastních
kategorií, které jsou charakteristické výhradně pro něj. Patří sem například rytířství,
fenomén dvora, královská reprezentace, dary a obdarování, turnaje a lov, nebo
například královské bankety a zábava obecně.
Vzhledem k obsáhlosti tohoto jevu, jsem se rozhodl vymezit si pole působnosti
oklikou. Nejdříve jsem prozkoumal a přeložit historické prameny, týkající se přímo
jednotlivých návštěv krále Jiřího z Poděbrad v Chebu v letech 1459 – 1461. Jednalo se
konkrétně o tři městské knihy výdajů města Cheb z let 1458, 1459 a 1460.
Po důkladném pročtení jsem si mohl utvořit určitý obrázek o průběhu
jednotlivých návštěv. V tomto ohledu jsem se také nechal inspirovat články německého
historika Karla Siegla, které tvořily primární literaturu k mé bakalářské práci. Městské
knihy výdajů byly, co se informací týká, spíše kusé, nežli podrobné. Tento fakt mi však
ve výsledku pomohl vybrat si z tak široké látky, jakou každodenní život na středověkém
dvoře bezesporu je, ty oblasti, které jsem mohl aspoň do určité míry podložit
historickými fakty.
Po prvním zběžném prozkoumání a pročtení městských knih výdajů se mi
podařilo vysledovat určité jevy a skutečnosti, které byly charakteristické pro všechny tři
královské návštěvy. Patřilo mezi ně stravování a společenské chování u jídla,
obdarovávání, slavnostní vjezdy panovníka a zábava (turnaj, hudba a tanec).
Výše uvedené kategorie jsem v úvodní, teoretické, části bakalářské práce
zpracoval na základě dostupné literatury týkající se každodenního života ve středověku
tak, abych nastínil hlavní zákonitosti a charakteristiky těchto jevů. Jedná se tedy o
určitý teoretický základ, o který se dále opírám.
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Hlavním záměrem mé bakalářské práce bylo rekonstruovat přesně (jak jen to
prameny dovolují) průběh tří návštěv krále Jiřího z dostupných historických pramenů a
ověřit tak, zda každodenní život na dvoře Jiřího z Poděbrad v praxi odpovídal
teoretickým charakteristikám každodenního života na středověkém královském dvoře
v 15. století.
Snažil jsem se sestavit, co nejpodrobnější obraz všech tří návštěv. Výsledkem
této snahy jsou rozpočty a popisy jednotlivých návštěv založené na údajích z městských
knih výdajů. Jejich složení, respektive jednotlivé položky, velmi jasně odkazují na
obecné charakteristiky každodenního života na královském dvoře.
Dále jsem se snažil o srovnání těchto tří návštěv, respektive jsem se snažil
nalézt určité pravidelnosti u každé návštěvy a poté jsem se snažil tyto pravidelnosti
srovnat s ostatními. V obecné rovině se dá říci, že tři návštěvy srovnatelné jsou, jelikož
každá z nich obsahovala kategorie výdajů podobné kategoriím u příležitosti návštěv
dalších.
Problém se však vyskytl u konkrétného srovnání, kde docházelo k tomu, že
forma zápisu v jedné knize neodpovídala zápisům v knize druhé. Viz např. srovnání
výdajů za medovinu níže.
S ohledem na teoretickou část uvádím konkrétní poznatky a výsledky výzkumu
v části páté, kde se pokouším o již zmíněnou rekonstrukci královských návštěv.
Rekonstrukce návštěv je v mnoha ohledech doplněna i o další poznatky, které se přímo
netýkají fenoménu každodennosti, ale které je nutné zmínit, aby byla udržena
kompaktnost zpracovávaného materiálu. Jedná se převážně o politické pozadí návštěv.
Královské návštěvy však nebyly osamělým jevem respektive událostí, která by
se týkala pouze královského dvora. Neodmyslitelnou roli při organizaci těchto setkání
hrálo i město Cheb, které se v období 2. poloviny 15. století nachází na vrcholu své
slávy a které tvoří tolik potřebného partnera pro organizaci těchto návštěv. Role města
je v tomto případě tak podstatná, že jsem se nakonec rozhodl do mé práce zahrnout i
(třetí) část, týkající se historických, politických, geografických a demografických
informací. Ačkoliv se může zdát, že se tímto až příliš vzdaluji od vymezeného tématu,
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jedná se o zdání ukvapené. Bez nastínění vývoje Chebu by nebylo možné
plnohodnotně vylíčit a pochopit veškeré vztahy a celkové pozadí návštěv. Navíc
hlavním zdrojem informací pro mou práci byly právě městské knihy výdajů, které na
návštěvy nahlížejí výhradně z pohledu města.
Podstatnou částí bakalářské práce tvoří charakteristika pramene, ze kterého
vycházím při rekonstrukci královských návštěv. Jedná se o detailní analýzu, která
vychází z překladu jednotlivých účetních položek. Kromě samotného překladu položek
jsem provedl i jejich analýzu a strukturalizaci do podoby rozpočtů, na kterých je
názorně vidět skladbu městských výdajů.
Poslední částí práce jsou přílohy. Ty jsou rozdělené na tabulky, textovou část,
mapy a obrazovou část. Mapy a tabulky jsou strohým a názorným vyjádřením výsledků
mého výzkumu. Textová část, respektive transliterace městských knih, slouží k lepšímu
pochopení pramene. Obrazová část má sloužit spíše k dokreslení dobové atmosféry,
jelikož obrazové materiály, týkající se přímo některé návštěvy krále Jiřího, se bohužel
nedochovaly.

1. 1. METODOLOGIE
Jak už jsem nastínil v úvodu, každodenní život na královském dvoře je jev velmi
široký a dá se na něj pohlížet z mnoha hledisek. Navíc se na tato hlediska vždy musí
pohlížet v určitém kontextu, nikoliv jako na izolované jevy. Vše spolu navzájem velmi
úzce souvisí.
Samotný text je členěn do tematicky odlišných kapitol. Nejprve se jedná o
teoretickou část, tedy jakýsi všeobecný nástin nejcharakterističtějších projevů života na
královském dvoře. Další část tvoří stručný popis role města, jako hostitele a jeho
historický ale i další (viz výše) vývoj, jelikož město a jeho politická i ekonomická situace
umožnila konání všech tří královských návštěv.
Těžištěm práce je samotná rekonstrukce tří návštěv, která byla již částečně
provedena Karlem Sieglem v jeho článcích. Rekonstrukce však nebyla nikdy zpracována
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v komplexní podobě a nikdy také publikována v českém jazyce. Právě proto, že
obsáhlejší pojetí v českém jazyce chybí, jsem se rozhodl pro rekonstrukci jako takovou.
Mezi hlavní metody, které jsem při mé práci využil, patří: 1) přímá metoda,
kterou jsem uplatnil převážně při podrobném studiu městských knih výdajů – při
bezprostřední reprodukci pramene. Z knih, které jsou obecně považovány za poměrně
spolehlivý zdroj informací (s ohledem na stáří pramenů), se mi podařilo vyčíst
konkrétní údaje týkajících se výdajů města na jednotlivé královy návštěvy. Tuto metodu
jsem užil proto, že mi v mé práci šlo primárně o samotný popis průběhu událostí.
Zároveň jsem si vědom toho, že se jedná o pramen, který události popisuje pouze
z jedné perspektivy, a snažím se tuto skutečnost u jednotlivých závěrů zohlednit.
2) komparativní metoda, kterou jsem užil hlavně při sestavování jednotlivých
rozpočtů, na základě kterých jsem poté stanovoval jednotlivé společné znaky pro
královské návštěvy (viz teoretická část). Předmětem komparace byly položky
z městských knih výdajů reprezentující „účetní vyjádření“ tří návštěv. Jedná se tedy o
relativně stabilní historický jev, který probíhal v krátkém časovém rozmezí pouhých
dvou let. Na základě komparace se mi povedlo nalézt podobné rysy u všech tří návštěv
(Kromě několika specifických rysů byla struktura položek až překvapivě podobná.), což
bylo také cílem mé práce. Tyto shodné rysy tvořily posléze základ pro teoretickou část
mé práce.
3) Geografická metoda. Tuto metodu jsem užil hlavně v části, která se věnuje
Chebu jako městu. Smyslem bylo přiblížit jak vznik a postupné rozrůstání městské
zástavby, tak i znázornit okruh měst, se kterými bylo město v daném období
v kontaktu.1
1. 2. HODNOCENÍ LITERATURY
Míra zpracování přímo výše uvedeného tématu je v českém prostředí de facto
nulová. Čeští autoři se královskými návštěvami krále Jiřího ve městě Cheb zabývají jen
velmi zřídka a vždy spíše okrajově. Práci českého autora přímo na toto téma bychom
tedy hledali marně.

1

HROCH, Miroslav a kolektiv. Úvod do studia dějepisu, Praha 1985.
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Z toho důvodu práce vychází, jak již bylo řečeno, hlavně ze dvou článků, které
na téma královských návštěv v Chebu publikoval německý autor Karl Siegl, chebský
rodák a archivář Chebského muzea. Jedná se o články: Zur Geschichte der Fürstentage
Georgs von Podiebrad in Eger in den Jahren 1459, 1461 und 1467, který byl publikován
v: Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen, XLII. Jahrgang,
1. Heft v roce 1904; a článek Geschichte der Vermählung Albrechts des Beherzten von
Sachsen mit Sidonia von Böhmen zu Eger im Jahre 1459, který byl publikován v: Egerer
Jahrbuch, Kalender für das Egerland und seine Fruende, Für das Jahr 1910 v roce 1910.
V těchto článcích Siegl provedl mimo jiné i mnohé transliterace městských knih
výdajů, ze kterých jsem poté vycházel. Ony transliterace jsou hlavním těžištěm první
práce z roku 1904. Druhá práce se věnuje už i průběhu jednotlivých návštěv a hlavně
politickému pozadí. Obě Sieglovy práce jsou, v tomto ohledu jediné svého druhu.
Dalším stěžejním dílem je velmi široce pojatá historie města Cheb, kterou
sestavil a sepsal německý autor Heribert Sturm, dvousvazkové dílo nese název
Geschichte einer Reichsstadt, vydáno bylo v roce 1952. V tomto případě se jedná o dílo,
které je primárně zaměřeno na město Cheb a jeho historii. V tomto ohledu se jedná o
velmi podrobně zpracované dílo, které se historií zabývá do posledního detailu.
Královské návštěvy jsou v něm však popisovány pouze jako jedna z kapitol historie
města. Knihu jsem využil hlavně v kapitole týkající se dějin Chebu – např. rozvoj
osídlení, demografické údaje apod.
Stěžejním dílem českého autora je zajisté práce Františka Kubů Chebský
městský stát, vydaná v roce 2006. Jedná se o základní práci o historii chebského
městského státu. Ačkoliv se přímo nevěnuje historii zmíněných návštěv, tvoří tato
kniha jakýsi rámec pro studium města Cheb, který by neměl být u žádné práce týkající
se tohoto města opomenut. Velmi cenná je také bohatá bibliografie a přehled autorů.
Autorem dalšího díla, ze kterého jsem vycházel hlavně v teoretické části, a které
česky vyšlo v roce 2006 je německý sociolog Norbert Elias. Jeho slavná práce O procesu
civilizace, se zabývá problematikou vývoje společenských mravů a problematikou
stravování obecně. Jeho závěry jsem využil hlavně v souvislosti s popisem chování u
jídla.
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Pro popis a charakteristiku vzniku společenských mravů a dvorské etikety jsem
využil dílo Teorie zahálčivé třídy, jehož autorem je Thorstein Veblen.
Poslední dílo, které jmenovitě zmíním, je neméně slavné, jeho autorem je
Marcel Mauss. Jeho Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických
společnostech podává velmi plastický a názorný popis funkce a významu předávání
darů a jejich oplácení, které je ve středověku velmi silně zastoupeno právě na
královském dvoře.
Další díla uvedená v seznamu literatury, samozřejmě s ohledem na jejich
hodnotu, tvořily spíše sekundární literaturu, ve které jsem nacházel jednotlivé
informace (např. Encyklopedie středověku, od Jacquese Le Goffa, Cesta Karla IV. Do
Francie od Františka Šmahela) a jejich charakteristiku proto vynechávám a odkazuji
pouze na seznam literatury.
1. 3. HODNOCENÍ PRAMENŮ
1. 3. 1. MĚSTSKÉ KNIHY VÝDAJŮ A JEJICH SPECIFIKA
Městská kniha výdajů nebyla, jak o ní dnes mluvíme, v momentě svého vzniku
knihou jako takovou. Záznamy se zapisovaly do tenkých sešitů, které se až dodatečně
svazovaly a to čistě z konzervačních důvodů. Původně tedy netvořily sešity jeden celek,
což také vedlo k tomu, že se některé z nich v průběhu času ztratily.
I přesto nám však tyto knihy poskytují velmi podrobný náhled do minulosti
města Chebu. I když „pouze“ z pohledu účetního. Jsme díky nim schopni nahlédnout do
minulosti a utvořil si o ní určitý hmatatelný obrázek. Díky vyčíslení nákladů jsme také
schopni určit, co všechno bylo obsahem slavností v městě Chebu a díky cenám i v jaké
míře.
Další důležitá poznámka spojená s městskými knihami výdajů se týká datace
jednotlivých knih. Účetní rok v chebských městských účetních knihách se totiž
neshodoval s rokem kalendářním. Účetní rok v městských účetních knihách začínal (a
bylo tomu tak až do poloviny 18. století) svátkem svaté Markéty1. Tento svátek se
vesměs slavil dne 12. července, kdy tedy začínal i účetní rok, který poté končil dalšími
1

St. Margarethentage
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svátky roku následujícího. Vezmeme-li tedy například městskou účetní knihu z roku
1458, údaje v ní začínají dnem 12. července 1458 a končí 11. července následujícího
roku.
Měna, ve které se jednotlivé položky počítají, byla následující: kopy, značka ss
(„Schok“), dále na groše, značka gr („der Groschen“), haléře, značka m („der Heller“) a
denáry, značka d („der Denar“). Důležitou v té době je i jednotka rýnský zlatý, značka
Guldein r. („Gulden rheinisch“) - ten se ale přepočítával zpět na kopy a groše. V roce
1459 byl kurz mezi groši a rýnskými zlatými stanoven na 28 grošů za jeden rýnský zlatý
(tento kurz se ale měnil). Odkazy na kurz groše se v městských knihách objevují
několikrát: Městská kniha výdajů, rok 1459, s. 27. Městská kniha výdajů, rok 1459, s.
28; Další přepočty jsou následující: 1 kopa čítala 60 grošů a 3 haléře dávaly jeden groš.
Zajímavostí je i údaj „Facit“ - součet (výsledek, závěr, jádro), který je uváděn za
odstavci výdajů, které jsou druhově odděleny od výdajů jiných; pravidelně na konci
stran. Jedná se vždy o součet všech položek v daném oddíle/straně, který slouží pro
jakousi rekapitulaci a hlavně pro lepší orientaci ve výdajích. Užitečné byly tyto údaje při
celkových součtech, kdy se sčítali vždy jen sumy za slovem Facit.
1. 3. 2. SHRNUTÍ ÚDAJŮ V MĚSTSKÉ KNIZE VÝDAJŮ Z ROKU 1458
První údaj, který se z městské knihy výdajů z roku 1458 dozvídáme, se nachází
na straně 44. Píše se v něm, že byl Chebský žoldnéřský kapitán Ott von Sparnek vyslán
do Prahy s celou jednotkou městských žoldnéřů, aby tito doprovázeli krále na jeho
cestě do Chebu. Záznam na straně 44 ho zmiňuje takto: „položka, dáti, kapitánovi,
jménem Sparnek k útratě na cestu do Prahy, když náš pán, král, měl přijít, v pondělí
před svátkem Ambrosi (tj. 2 dubna)“. 1
Výdaje, týkající se přímo první návštěvy Jiřího z Poděbrad ve městě Chebu
nalezneme v městské knize výdajů z roku 1458 na stranách 45 - 48. Pod titulem:

1

Item Geben dem Sparnecker, hauptman, zu czerung ken prag, als vnser herr, der konigk, komen solt,
am Montag von ambrosii III ss gr“
SIEGL, Karl. Zur Geschichte der Fürstentage Georgs von Podiebrad in Eger in den Jahren 1459, 1461 und
1467, s. 205
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„Poznámka: co jsme vydali na obdarování, když náš pán, král, tu byl, čtrnáct dní po
velikonocích“1
Nalezneme zde poměrně detailní soupis jednotlivých položek a také jejich ceny,
které nám do značné míry přiblíží jak složení jídla a pití, které se u příležitosti první
návštěvy podávalo, tak i další náklady spojené s touto návštěvou (například nákup
nádobí a dalších kuchyňských potřeb.). Je zřejmé, že návštěva krále nebyla běžnou
událostí, a že se město muselo v poskytovaných službách skutečně vyznamenat.
Bylo nutno zajistit, aby se král při své návštěvě nenudil, nestěžoval si na
kuchyni, nebo na ubytování, či případně na průběh celého pobytu. Návštěva pro město
neznamenala pouze prestiž a poctu, ale zároveň také velký závazek a odpovědnost.
Královská návštěva byla vždy finančně náročným podnikem pro město, ve
kterém se slavnost konala. Hostit totiž při takto významné události tak velký počet
urozených a vysoce postavených návštěvníků bylo pro městskou pokladnu doslova
utrpením. Bylo totiž nepsaným pravidlem, že město své návštěvníky z větší části
muselo hostit za městské peníze a řada služeb, byla proto zprostředkována zdarma.
Náklady navíc stoupaly s vysokým postavením a urozeností hostů.
Město neplatilo pouze za dary pro urozené hosty, ale také za stravu a pití při
slavnostních hostinách, jenž všeobecně tvoří největší položku, a navíc i za služebnictvo,
umělce a všechny další služby.
Finančně náročnou byla tato událost i pro samotné návštěvníky, kteří mnohdy
museli urazit na tehdejší poměry velkou vzdálenost, což s sebou neslo značné výdaje.
Enormnímu počtu osob v jednotlivých doprovodech, kdy všichni bydleli ve městě nebo
v jeho blízkosti, musel někdo platit mzdu a stravu. Dále tu byl velký počet koní, kteří
dopravili jednotlivé účastníky, jejich doprovod a další potřebné věci do města. Na
ustájení a péči o koně byly též vynaloženy nemalé finanční prostředky. V žádném
případě se tedy nejednalo o lacinou záležitost.

1

„Nota: was wir awβgaben haben auff die schanckung, als vnser herr, der konig, hie waz, virczen tag
nach ostern.“
SIEGL, Karl. Zur Geschichte der Fürstentage Georgs von Podiebrad in Eger in den Jahren 1459, 1461 und
1467, s. 205
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Pokud mluvíme o vzdálenostech, můžeme se podívat i na to, jak dlouhé
vzdálenosti museli zpravidla návštěvníci města, nebo městští kupci urazit. Podíváme-li
se na mapu č. 1 v příloze, nalezneme v ní města, která byla v některé z městských knih
výdajů uvedena a přibližnou vzdálenost a délku cesty.1
Při bližším pohledu na jednotlivé položky v městské knize výdajů z roku 1458,
zjistíme, že tyto výdaje můžeme rozdělit do několika základních kategorií - výdaje na:
dary, jídlo a pití, zábavu a služebnictvo a ostatní výdaje. (viz tabulka č. 1)
Mezi dary se mimo jiné objevují tyto položky: samotné peníze, jako dar králi a
jeho úředníkům (jeho hofmistrovi, maršálkovi).2; dále jsou zde uvedeny 2 poháry pro
královského syna Viktorína 3; dalším darem byl baldachýn, který byl pro tuto příležitost
zhotoven pro příjezd krále (platilo se za plátno i umělci za zhotovení); velmi
významným způsobem jsou v kategorii darů přirozeně zastoupeny i různé potraviny a
nápoje: máme zde víno nejrůznějších odrůd (koupilo se například 36 věder
francouzského vína za 40 zlatých, 16 grošů a 1 denár - rejstřík), pivo, i medovinu
(koupilo se 28 věder medoviny za 26 kop 51 grošů a 2 haléře - rejstřík). Tyto nápoje se
vesměs dávaly urozeným hostům jako dar. Posledním druhem daru, který dalo město
svým urozeným hostům, byl oves. Přímo z městské sýpky bylo dohromady rozdáno na
106, respektive 107 tzv. karů (viz textová příloha č. 3). (Zde vycházím opět
z transliterace městských knih výdajů (A) i rejstříku (R) Karla Siegla.)

1

Vzdálenosti jsem vypočítal se značným zjednodušením tak, že jsem nejdříve vzal vzdálenost vzdušnou
čarou mezi dvěma městy, poté jsem změřil tuto vzdálenost v „plánovači tras“ pro dnešní podmínky, tyto
dvě hodnoty jsem vydělil a z výsledků udělal průměr. Vzdálenost se v průměru zvětšila o 30%. Vzhledem
k tomu, že podmínky pro cestování byly ve středověku rozhodně složitější, zvětšil jsem vzdálenost
vzdušnou čarou o 50%. Takto zvětšenou vzdálenost jsem posléze vydělil 30, jelikož se průměrně počítá
s tím, že se ve středověku mohlo koňmo cestovat 30 - 40 km denně. Po tomto zjednodušení jsem se
dozvěděl, že cesty do Chebu mohly trvat přibližně od 3 dní do necelých 18 dnů. Toto je ovšem pouze
modelová situace a věřím, že reálně trvala cesta ještě mnohem déle, jelikož se po cestě konaly návštěvy
a další formality. Když už totiž jednou daný urozený pán vyjel do vzdálenějších končin, využil tuto cestu i
k obstarání dalších nezbytných záležitostí během ní.
2
Item, wir haben awβgaben 1c ss gr., die man vnser herr konig an Newen groschen schanckt vnd
damit voreret
SIEGL, Karl. Zur Geschichte der Fürstentage Georgs von Podiebrad in Eger in den Jahren 1459, 1461 und
1467, s. 206
3
LV guldein r. fur ein par köpff, die man herrn vitoryn, vnsers herrn konigs son, schanckt“
SIEGL, Karl. Zur Geschichte der Fürstentage Georgs von Podiebrad in Eger in den Jahren 1459, 1461 und
1467, s. 206
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V kategorii jídla můžeme zmínit pouze ryby, konkrétně štiky a kapry, za které se
celkově vydalo 22 kop a 22 grošů.1 S nákupem ryb jsou spojeny i náklady další: na
převoz, na nádoby, na clo, na spropitné pro převozníky atd.
Jídlo se muselo přirozeně i z něčeho jíst, a proto se ve výdajích města objevují i
položky za nákup nádobí (například velké a malé nádoby na medovinu, víno a pivo),
přičemž většinu dřevených nádob vyrobila bednářská rodina z Chebu jménem Wölffel.2
Kategorie pití zahrnuje tradičně trojice tekutin: víno několika odrůd, pivo a
medovina.3 Vesměs jsou právě tyto artikly předávány urozeným pánům jako dárek.4
Další velkou kategorii reprezentují výdaje za jednotlivé služebnictvo, které se
staralo o komfort a potřeby urozených návštěvníků. Kromě kuchařů, číšníků, hlídačů
dveří a těch, co se starali o víno a chleba jsou zde i řemeslníci, kteří při této příležitosti
dokonce vystavěli novou kuchyň (náklady na cihly, latě, okapy 5). Nejspíše proto, aby
bylo město schopno zvládnout nápor odvíjející se od velkého počtu strávníků.
Kategorii, která nemohla zajisté chybět, tvořili umělci, kteří se starali o
zpříjemňování pobytu a kratochvíli urozených hostů, konkrétně zde máme muzikanty,
trumpetisty, hráče na píšťalu, hráče na loutnu, blázny/šašky. (viz textová příloha č. 2)
Do kategorie ostatních výdajů můžeme zahrnout například položku za písek na
pokrytí náměstí u příležitosti turnaje na náměstí. Jenom za vytěžení a navezení písku
bylo zaplaceno 1111 grošů. 6 Nesmíme také zapomenout na výdaje, které souvisejí

1

„also, das wir fur fisch, alle, awβgeben haben XXII ss. XXII gr.“
SIEGL, Karl. Zur Geschichte der Fürstentage Georgs von Podiebrad in Eger in den Jahren 1459, 1461 und
1467, s. 206
2
Rejstřík: „It. Vnd dem Jorg wölffel, pintek son, fur XVII eymrige veβlein zu meth vnd wein, beczalt
XXXII gr. II m“
SIEGL, Karl. Zur Geschichte der Fürstentage Georgs von Podiebrad in Eger in den Jahren 1459, 1461 und
1467, s. 208
3
Medovina byla vyhlášeným chebským zbožím, se kterým se obchodovalo i na velmi vzdálených trzích.
Velmi často byla medovina i nevšedním darem pro chebské hosty.
4
Dá se však předpokládat, že se tyto dary rovnou po předání začaly konzumovat, nebo sloužily jako
proviant při zpáteční cestě.
5
„XL guldein fur zwelffhundert zigel auf die küchen.“; „fur zwey ss. Achtczen latten zu der küchen.“;
„ein rynnen auf die kuchen“
SIEGL, Karl. Zur Geschichte der Fürstentage Georgs von Podiebrad in Eger in den Jahren 1459, 1461 und
1467, s. 210
6
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s koňmi, kterých bylo v městě Chebu v době návštěvy na tisíce, tedy seno a sláma ale i
služby kováře. Předposledním zmíněným artiklem je vosk na svíčky a pochodně.
Posledním a velmi důležitým nákladem, který ve finále tvoří významnou položku
celého rozpočtu oslav, je i spropitné, které je velmi často zmiňováno. Z toho můžeme
soudit, že se v této době v případě spropitného jednalo nejspíše o pravidlo a peníze
navíc, jako díky za odvedené služby, jsou nejspíše slušností. A dále drobné poplatky za
různé příležitostné služby.
Na konci této městské knihy výdajů, poslední strana číslo 48, se nám navíc
dostává dvou zajímavých čísel: 1) se dozvídáme „celý rozpočet“ města Chebu na jeden
rok, který tvořil celkově 32 959 grošů; a 2) že celková suma, na návštěvu krále Jiřího
z Poděbrad ve městě Chebu, čítá 16 227 grošů. (viz textová příloha č. 1) Můžeme tedy
říci (Tedy za předpokladu, že budeme důvěřovat tehdejším úředníkům.), že náklady na
návštěvu krále Jiřího Poděbrad v městě Chebu na jaře roku 1459 tvořily přibližně
polovinu veškerých nákladů města. Tyto výpočty je však třeba brát s rezervou, jelikož
ucelenost a kompaktnost městských knih je velmi problematickou záležitostí. Navíc
pokud logicky vezmeme v potaz, že je jednodušší udržet celistvost při sčítání nákladů
na jednu návštěvu, než po celý rok, můžeme z toho vyvodit, že „celý rozpočet“ města
byl nejspíše vyšší.
1. 3. 3. SHRNUTÍ ÚDAJŮ V MĚSTSKÉ KNIZE VÝDAJŮ Z ROKU 1459
Informace o druhé návštěvě Jiřího z Poděbrad na podzim roku 1459 se dočteme
z městské knihy výdajů, tentokráte již z roku 1459 (viz výše: datace těchto knih, kdy se
účetní rok neshodoval s rokem kalendářním.). Záznamy k návštěvě začínají na straně
27 a končí na straně 29 - nadpisem je v tomto případě tato věta: „Když náš pán, král,
zde byl.“ 1

1

„Als vnser herre, der konig, hy waz.“
SIEGL, Karl. Zur Geschichte der Fürstentage Georgs von Podiebrad in Eger in den Jahren 1459, 1461 und
1467, s. 215
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Poznámka ke stránce 27: Hned vedle nadpisu je v rohu umístěna poznámka
ohledně kurzu měn, která ale do nadpisu bezesporu nepatří: „zlaté (míněno rýnské)
jsou na třicet grošů počítány. - jedná se tedy o odkaz na tehdejší aktuální kurz.“ 1
Pokud se podíváme, stejně jako na první návštěvu, i na tu druhou, zjistíme, že
mezi dary, byly uvedeny tyto věci: víno, pivo a také oves pro královské koně.
O jídle tentokráte nenacházíme žádné zmínky. Pití zastupuje tradiční trojice
víno (opět několik druhů), pivo a medovina. Co se darů týče (na rozdíl od první
návštěvy), je problematické na mnoha místech odlišit, zda se jedná o náklad na pití
nebo jinou položku pro „širokou“ společnost, nebo zda se jedná o dar pro krále či
jiného urozeného pána. Proto jsem v druhém a třetím rozpočtu neuváděl poměry mezi
jednotlivými kategoriemi výdajů.
Pod zábavu můžeme zařadit následující. Mezi umělci nalezneme muzikanty,
herce se psem, hráče na trumpety, píšťaly, loutny, varhany; dále jsou zde uvedeni
heroldi a řečníci. Opět je zmíněn i „pěvec s hlasem ptáka“. Vyskytuje se také již
zmíněná položka za písek, která odkazuje na turnaj na náměstí.
Mezi služebnictvem nalezneme tyto postavy: kuchař, stolník, kuchařský mistr,
dveřník, poslíček.
Speciální kategorii tvoří stavební práce, tedy náklady za rekonstrukci radnice a
za její výmalbu a také výdaje za pozlacení slunce. V těchto výdajích jsou vždy uvedeny
jak položky za materiál, tak i za samotnou práci umělců či řemeslníků.
A konečně pod ostatní výdaje můžeme zahrnout: pronájem sudů, „světlo
k tanci“ tedy svíčky, náklady na cestovní výdaje a i mnoho různých malých odměn za
různé služby a samozřejmě spropitné. (viz tabulka č. 2)
Pokud bychom měli alespoň rámcově srovnat první a druhou návštěvu, byla ta
první, co se trvání týká, delší - jednání a slavnosti první návštěvy trvaly celých 33 dní.
Naproti tomu druhá návštěva trvala „pouhých“ 12 dní. Jelikož jsou celkové náklady
1

„die gulden zu dreissig groschen gerechent“
SIEGL, Karl. Zur Geschichte der Fürstentage Georgs von Podiebrad in Eger in den Jahren 1459, 1461 und
1467, s. 215
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obou dvou návštěv srovnatelné, můžeme s opatrností říci, že druhá návštěva byla
honosnější, jelikož se utratilo srovnatelné množství peněz za kratší dobu. 1
Tuto myšlenku je však třeba brát s rezervou, jelikož nesmíme zapomenout na
mnoho výdajů, které jsou spojeny se stavebními a rekonstrukčními pracemi u
příležitosti druhé návštěvy a které nejsou v knihách zmíněny. Obecně se dá ale říci, že
obě oslavy byly, s odkazem na množství věcí a celkovou utracenou sumu peněz,
doslova skvostné. Navíc byli všichni návštěvníci při obou příležitostech od města Chebu
velmi bohatě obdarováni.
Je však ještě třeba upozornit na to, že přesně srovnat náklady není možné bez
výjimky a to hned z několika důvodů: 1) v městských knihách obecně nejsou
k dohledání všechny výdaje, jelikož některé sešity či stránky chybí. 2) přesnost, se
kterou jsou zápisy vedeny, není pochopitelně vysoká (viz například poznámky v knihách
týkající se stále se měnícího kurzu rýnský zlatý/groš). 3) v městské knize výdajů z roku
1460 nejsou některé údaje v důsledku skvrn vzniklých vlhkem vůbec čitelné. A tak
bychom mohli pokračovat dále.
1. 3. 4. SHRNUTÍ ÚDAJŮ V MĚSTSKÉ KNIZE VÝDAJŮ Z ROKU 1460
Výdaje na tuto třetí velmi vysoce společensky zastoupenou návštěvu Jiřího
z Poděbrad ve městě Cheb jsou zaneseny do městské knihy výdajů z roku 1460 a to na
několik stranách - nikoliv však po sobě.
Na straně 23 nalezneme titulní název celého oddílu „Poznámka: všechny platby
a obecné výdaje“.2 Další výdaje následují na straně 27, dále na straně 31, a nakonec na
stranách 51 - 57.
V kategorii darů najdeme mnohá vína, která byla darována několika různým
urozeným pánům včetně českého krále. Dále je zde chebské pivo, medovina ale i štiky.
Král také dostal tzv. „Pretnagel“3 - nejspíše určitý druh nádobí či část stolního

1

Vysokou částku u první návštěvy totiž představuje 100 kop grošů pro krále jako dar. Dá se
předpokládat, že tato položka, tvořící více než 30% celého rozpočtu první návštěvy, byla výjimečným
darem.
2
„Nota: alle Czerung vnd Gemeyne awβgab“
3
It. G. VI gr. fur pretnagel zü vnsers herrn konigs Tischen.“
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vybavení.). Jmenovitě je zde zastoupen i Jošt z Mnichova, který dostal jak dary, tak i
peněžitou odměnu za překladatelské služby (městská kniha výdajů strana 52).
Jídlo tentokráte zastupují již zmíněné štiky a nově také maso a sledi nakoupené ve velkém množství. Pití reprezentuje již tradičně víno několika odrůd,
některé i speciálně přivezené pro tuto příležitost. Dále již zmíněné pivo a také
samozřejmě medovina.
Do kategorie zábava můžeme zařadit heroldy a řečníky; hráče na trumpetu,
píšťalu a muzikanty obecně. Služebnictvo reprezentuje jen písař dopisů.
Do poslední kategorie - další výdaje řadíme: úklid popravčího na radnici; peníze
vozkovi; vykládání piva a vína. Jako podkategorii uvádím péči o koně, která zahrnuje
seno, slámu a oves. Ani při této události nechyběly výdaje za vosk na svíčky a
pochodně. Tyto výdaje jsou dokonce zastoupeny několikrát.
Zajímavé je (tedy pokud je překlad správný), že se tentokráte nevyskytují
v městské knize výdajů pouze výdaje, ale i příjmy - konkrétně na straně 51, nejčastější
je „přeprodávání“ vína, ale i jiných artiklů, které nakoupilo město a pak jej prodávalo
dále chebským měšťanům.
Celkový součet veškerých výdajů uvedený na poslední straně číslo 57 „suma
darů pro našeho pana krále a knížata“1 čítá tentokráte 100 a 46 kop 46 grošů. (Tj.
146*60+46 = 8806 grošů). V tabulce č. 3 vychází celková suma mnohem vyšší, což je
způsobeno tím, že jsem do „rozpočtu“ třetí návštěvy zahrnul všechny položky zmíněné
v městské knize výdajů. Učinil jsem tak proto, že jsem v některých případech opět
nebyl schopný rozlišit, zda se jedná o dar králi či nikoliv. Konečný součet tak zohledňuje
všechny náklady na třetí návštěvu Jiřího ve městě Cheb na rozdíl od městské knihy
výdajů, která ve výsledné sumě zahrnuje pouze dary jako takové.
1. 3. 5. REJSTŘÍK
Městské knihy výdajů (jako jeden z historických pramenů) je možné doplnit
ještě o další informace (z pramenu jiných), které je možné dohledat v tak zvaných
rejstřících. To jsou knihy, ve kterých jsou podobně jako v městských knihách výdajů
1

„Summarum der schanckung vnsers herrn konigs vnd der fürsten“
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obsaženy výdaje města. Jedná se však o konkrétnější typy údajů. Ve srovnání s
obecnými knihami výdajů jsou v rejstřících uvedeny konkrétní soupisy jednotlivých
položek. Položky v rejstříku jsou tedy zapsány jednotlivě a jsou zde uvedeny i jména a
další konkrétní informace. Rejstřík a knihy výdajů jsou ve vzájemném souladu a
doplňují se.1
Konkrétně se v rejstříku jedná o zápisy pod názvem: „Poznámka: všechny výdaje
na našeho pana, krále, když tu jeho milost po Velikonocích byla léta páně 1559.“

2

Nalezneme zde mimo jiné několik položek, které se 1) přímo týkají jednotlivých
umělců, kteří byli odměněni za své služby (viz textová příloha č. 2) a 2) informace o
rozdělování ovsa, který byl (jak již bylo zmíněno výše) jedním z darů pro urozené pány. 3
(viz textová příloha č. 3)
1. 3. 6. VÝDAJE ZA MEDOVINU (SROVNÁNÍ)
Ke konkrétnímu srovnání se nabízí náklady na medovinu, které jsou výjimečně
přesně uvedeny jak u první, tak i u druhé a třetí návštěvy:
V knize výdajů z roku 1458, se medoviny u příležitosti první návštěvy nakoupilo
28 věder a několik konví za celkovou sumu 26 kop 51 grošů4 (městská knihy výdajů rok
1458, s. 46).
Při druhé návštěvě bylo koupeno o trochu méně, konkrétně 24 věder medoviny
za 22 kop grošů.5 (městská knihy výdajů rok 1459, s. 28).
Při třetí návštěvě se nakoupilo celkově 45 věder a 9 konev medoviny. Cena za
toto množství čítala 51 kop a 13 grošů. (Výdaje jsou uvedeny na více místech.)

1

Transliteraci těchto textů opět provedl Karl Siegl a zde je přímo cituji.
„Nota: alle awsgab auff vnsern herrn, dem Konigk, als sein gnad nach ostern hy waz anno LVIIIIo“
SIEGL, Karl. Zur Geschichte der Fürstentage Georgs von Podiebrad in Eger in den Jahren 1459, 1461 und
1467, s 206.
3
Ačkoliv náklady na oves nejsou v celkových účtech zahrnuty.
4
„Item, So haben wir beczalt fur acht vnd zwenczig eymern vnd ettlich stat kandel mets dem
pachman, scheller vnd francz wernher XXVI ss. LI gr. II m., den man auch deβmals verschanckt.“
SIEGL, Karl. Zur Geschichte der Fürstentage Georgs von Podiebrad in Eger in den Jahren 1459, 1461 und
1467, s. 208
5
„It. wir haben Geben dem hans Stir XXII ss gr. fur virvndzwenczig eymer mets.“
SIEGL, Karl. Zur Geschichte der Fürstentage Georgs von Podiebrad in Eger in den Jahren 1459, 1461 und
1467, s. 216
2
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Z toho můžeme (zjednodušeně) vyvodit, že na jaře roku 1459 nakoupilo město
Cheb o 4 vědra medoviny více než na podzim tedy 28, za celkovou sumu 1610 grošů. Tj.
přibližně 57 grošů za jedno vědro; na podzim koupilo město Cheb sudy v celkovém
počtu 24, za celkovou sumu 1310 grošů, tj. přibližně 55 grošů za jedno vědro. O pár let
později nakoupilo město téměř dvojnásobně více věder medoviny za celkovou sumu
3072 grošů, tj. přibližně 69 grošů za vědro. 1
Přepočty tehdejších měr na současné míry jsou uvedeny v příloze (viz tabulka č.
4)

1

Třetí rok je však již pouze odhadem, jelikož v ceně za medovinu je v některých místech rovnou
započítána i odměna za odvoz nebo za naložení.
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2. TEORETICKÁ ČÁST
2. 1. PŮVOD DVORSKÉHO CHOVÁNÍ
Způsob, kterým byla rozdělena společnosti ve středověku, nakonec
nevyhnutelně vedl k tomu, že jedna skupina obyvatel začala nabývat majetku a
bohatství více než ta druhá. Bohatství tak získávalo postupem času stále větší význam a
bylo na něj pohlíženo jako na zdroj úcty a vážnosti.
„Mít majetek je v určitém smyslu nezbytné, chce-li člověk získat význačnější
postavení ve společnosti. V zájmu zachování dobrého jména mu nezbývá než
akumulovat majetek a hromadit statky.“1 Majetek se tak stal konvenčním znakem
úspěchu a úcty.
Logickým důsledkem touhy zbohatnout a nahromadit majetek by měla být píle,
pracovitost a hospodárnost jedinců, která by neodvratitelně mála vést k většímu
bohatství. Ovšem ve vyšších vrstvách společnosti docházelo k jednomu zajímavému
jevu, který Thorstein Veblen nazývá jako „teorie zahálčivé třídy“.
Tato teorie v základních rysech spočívá v tom, že členové vyšší třídy pohlížejí na
pracovitost, píli a práci obecně jako na věc podřadnou, potupnou a jim nehodnou.
„Vykonávání práce se tradičně považuje za známku slabosti; myšlenkovou zkratkou je
tedy práce jako taková pokládána za činnost vnitřně podřadnou.“ 2 Práce nebyla
s postavením vyšších vrstev, s jejich bohatstvím, slučitelná.
Mnohem více než práce se proto začaly cenit vlastnosti jako okázalost,
bezstarostnost a pohodlí, využívání ostatních lidí a jejich služeb - jedním slovem
„okázalá zahálka“. „K tomu, aby si člověk získal a udržel vážnost a úctu, nestačí
bohatství a moc pouze mít. Bohatství a moc je třeba vystavit na odiv, neboť vážnost se
přisuzuje jen na základě jejich viditelných odznaků.“ 3 Pohrdání prací se tak stalo
známkou majetkového úspěchu a nadřazenosti.
Zahálku je v tomto slova smyslu třeba chápat nikoli jako nečinnost, ale jako
„neproduktivní trávení času“. Takto strávený čas navíc musel být dobře viditelný.
1

VEBLEN, Thorstein. Teorie zahálčivé třídy. Praha 1990, s. 29.
Tamtéž, s. 36.
3
Tamtéž, s. 35.
2
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Zahálení muselo být neustále demonstrováno. Například insigniemi, módou nebo
chováním. Mezi chování patřily především tzv. dobré způsoby a dobré vychování,
zdvořilé vystupování, etiketa.
Jedině urozený a bohatý člověk měl tolik prostředků a času na to, aby se naučil
„chovat dvorně“. Člověk z nižších tříd si to nemohl dovolit, měl příliš mnoho starostí
s obstaráváním základních životních potřeb. Vytříbený vkus, uhlazené způsoby a
ušlechtilé návyky byly vždy užitečným dokladem noblesy, protože jejich získání
vyžaduje čas, píli a vydání, a nebylo proto dostupné lidem, jejichž čas a energii pohlcuje
práce.
Jak nabývalo slušné chování na významu, začínají se systematicky zdokonalovat
a zjemňovat i jednotlivá pravidla společenského chování. Dále se zpřísňují i požadavky
na jejich „vykonavatele“. V konečném výsledku, čím lépe a obratněji ovládal daný
člověk i ty nejjemnější nuance v chování, tím lépe demonstroval svoji urozenost a
společenské postavení. „Proto se v rámci soutěže ve zběhlosti v dobrých způsobech
vynakládá velké úsilí na kultivaci patřičných návyků, a proto se také etiketa vyvíjí ve
složitou disciplínu, v níž musí obstát každý, kdo se uchází o dobrou pověst.“1
2. 2. SPOLEČENSKÉ CHOVÁNÍ U JÍDLA
Ideál společenského chování se ve francouzštině nazýval „courtoisie“,
v angličtině „courtesy“ a v němčině „hövescheit“. Všechny tyto pojmy odkazují jedním
směrem. K místu, na kterém pravidla vznikla, totiž ke dvoru. „Říkají, to je způsob, jak se
lidé chovají u dvora.“2
Pohled na to, co je v dané době slušné a vhodné, tedy co se dá zahrnout do
kategorie slušného chování, se odvíjel jak od místa tak i doby. Tento pohled se také
v průběhu času proměňoval.

Postupně se rozšiřoval i okruh lidí z nižších vrstev

obyvatelstva, ke kterým se dříve dvorské způsoby nedostaly, a kteří je nově přijímají.
Např. bohatí měšťané se snažili si je osvojit.

1

VEBLEN, Thorstein. Teorie zahálčivé třídy, s. 45
ELIAS, Norbert. O procesu civilizace, sociogenetické a psychogenetické studie. Díl 1: Proměny chování
světských horních vrstev na západě, s. 132
2
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Chování při jídle tvořilo rozsáhlou oblast společenského chování a bylo pro
vládnoucí vrstvy velmi typické. Správné držení těla, elegantní a jemná gesta, vybraný
oděv, správné užívání příborů to všechno bylo pro urozeného člověka prostředkem pro
demonstraci své vznešenosti a postavení.
Na jídlo a pití se ve středověku nahlíží jako na jeden z hlavních momentů
středověkého společenského života. Všechny významné společenské události rodiny,
jak v lidových, tak i v urozených společnostech, jsou alespoň symbolicky spojeny
s jídlem. Jídlo se váže i k oslavám církevních a svátků. Jídlo je pozadím pro politická
jednání a sloužilo i jako zábava, obohacená hudbou a veselím.
Chování při jídle a stolování jako takové mělo ve středověku ve vyšších vrstvách
velký význam. Prohřešek proti mravům dané společnosti byl velkým proviněním, které
mohlo znamenat i vyloučení z dané společnosti. Chování u dvora mělo svoje specifika.
Hlavně to bylo mnoho různých pravidel, které chování u stolu regulovaly, a tvořily tak
určitý standard slušnosti. Ten se poté ustálil a postupně se šířil i do nižších vrstev
společnosti.
Typické bylo např. neustálé nadřazování „dvorného“ chování „selským
mravům“ které se vyskytuje po celý středověk. Na rolníka, zemědělce žijícího na
venkově je ve středověku z pozice urozeného člověka nahlíženo jako na neotesaného,
obhroublého jedince, který žije ve špíně blízko zvířat. (Např. „Následuj vznešeného,
střež se neotesance.“1 nebo „Takoví nedvorní lidé ukousnou z krajíce a namáčejí potom
chléb znovu do společné mísy, po způsobu sedláků. Takovéto špatné chování dvorští
lidé odmítají.“)2
Cílem jednotlivých pojednání na téma slušného chování bylo tyto „nedvorné“
zvyky z vysoké společnosti odstranit. Byly příručkami pro správnou výchovu.
Objevovaly se v nich např. poučky o hygieně u jídla (o smrkání; o mlaskání, o drbání, o
umývání rukou atd.)

1

ELIAS, Norbert. O procesu civilizace, sociogenetické a psychogenetické studie. Díl 1: Proměny chování
světských horních vrstev na západě, s. 132
2
Tamtéž, s. 133
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O smrkání: „Když někdo při jídle smrká; a užívá k tomu ruku; je to hlupák, jak se
domnívám, který nezná žádné lepší chování.“ O mlaskání: „Když někdo jako jezevec při
jídle funí, jak to mnozí dělávají, a mlaská přitom jako kanec, tuze se pohoršuje proti
dobrému chování.“ O drbání: „Neškrábejte se na krku, holou rukou, když jíte. Když se to
ale přesto přihodí, k tomu po dvorském způsobu užijte oděv.“ O hygieně: „Od mnohých
vskutku slyším vyprávět (je-li to pravda, je to ohavné chování), že jedí, aniž by se umyli.
Takovým ať prsty ochabnou!“1
Další připomínky se týkaly například loktů opřených o stůl; zakazovalo se
dychtivě se vrhat na přinesené jídlo; u jídla se nemělo příliš mluvit; nebylo vhodné
vkládat sousta přímo do slánky; nemělo se rýpat nožem v zubech, olizovat si prsty,
plivat na stůl i pod něj, chovat se hlučně, nemělo se pít s mastnými ústy apod.
Pravidla slušného chování měla vliv také na rozsazení stolovníků kolem stolu,
které bylo zatíženo silnou symboličností. Sedět například po pravici hostitele
znamenalo pro daného jedince velkou poctu. „Jedí-li spolu zároveň lidé odlišné
společenské úrovně, výše postavení mají při mytí rukou nebo při nabírání pokrmů
přednost.“2 Všichni „hodovníci“ seděli u jednoho velkého stolu, tedy pokud to prostor
dovoloval.
Postupně se začalo zdokonalovat i provedení nádobí, což odpovídá snaze
ukázat bohatství a společenské postavení i prostřednictvím luxusního náčiní a hojně
ozdobené tabule. Až „na sklonku středověku se objevuje vidlička jako nástroj
k nandávání pokrmů ze společné mísy.“3 Do té doby se používaly pouze naběračky a
lžíce a samozřejmě nůž, pokud to pokrm dovoloval, jedlo se rukama. Proto se také
daná pojednání tolik soustředí na hygienu u jídla.
I přesto, že se tato pravidla mohou zdát jako příliš základní, je třeba si
uvědomit, že „formy chování u jídla nelze chápat izolovaně. (…) Jejich standart
odpovídá zcela určitě společenské struktuře.“4 Je tedy něčím samozřejmým. Pro lidi

1

ELIAS, Norbert. O procesu civilizace, sociogenetické a psychogenetické studie. Díl 1: Proměny chování
světských horních vrstev na západě, s. 132-134
2
Tamtéž, s. 137
3
Tamtéž, s. 137
4
Tamtéž, s. 138
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tehdejší doby tyto zvyklosti odpovídaly jejich potřebám, připadaly jim smysluplné a
nutné.
2. 3. BANKET
Bankety většinou přestavovaly vrchol společenského života při jednotlivých
návštěvách urozených pánů. Podle všeho se dokonce banketům přizpůsoboval, anebo
se dle nich řídil celý program návštěvy. Banket většinou probíhal v jednom velkém sále.
V Chebu se dá předpokládat, že se hlavní hostina a slavnost u příležitosti svatby
Albrechta a Zdeny odehrávala v (speciálně pro tuto příležitost vystavěném) tanečním
domě.
Vše zahajovali trubači svými fanfárami, zatímco heroldi ohlašovali jména a tituly
přicházejících hostů. Další nezbytnou součástí byla modlitba, předříkávaná pokaždé na
začátku hostiny. Další úkon, hlavně při větších slavnostech, který měl spíše praktickou
funkci, a který se odehrával v ústraní, bylo ochutnávání jídla a to z obavy před
travičstvím. K personálu patřili (kromě ochutnavačů) vrchní stolník, první číšník, kráječ
masa, či chleba.
O úrovni stolování svědčí užívání vždy nových servisů, které se měnily po
každém chodu. Vyskytovaly se i deserty, lahůdky, sladké pečivo, víno, ovoce, kompoty,
ořechy. Na závěr se podávala kořeněná vína a likéry na dobré trávení. Snad až
překvapivé je velmi časté mytí rukou ve voňavé vodě a mnoho textilních ubrousků na
utírání rukou a úst. Vše proto, že se veškeré jídlo jedlo převážně rukama.
Další samozřejmostí byla bohatá výzdoba prostor a doprovodný program. V
přestávkách mezi jednotlivými chody následovala vždy zábava v podobě písní či hudby.
Po posledním chodu mohl být zahájen bál. V městských knihách se mnohokrát objevují
výdaje za vosk a za výrobu svíček. Z nichž jen část byla použita pro každodenní účely a
zbytek u příležitosti večerních společenských akcí.
U příležitosti banketů se pamatovalo i na soukromí krále. Ten byl většinou
alespoň částečně oddělen od širší společnosti. Měl dokonce i svoji vlastní chodbu, resp.
východ, kterým mohl z hostiny kdykoliv odejít (nerušen a bez prodírání se přes tlačenici
u východu).
25

2. 4. JÍDLO A REPREZENTACE
Potrava měla tedy kromě své primární funkce i funkci sekundární, totiž
reprezentativní. Jednalo se o určitou oblast kultury. Urozené vrstvy obyvatel užívaly
jídlo jako důkaz svého postavení, bohatství a prestiže. Urozený člověk, pokud chtěl být
za urozeného považován, musel jíst „ v souladu se svým postavením“. Jíst hodně se ve
středověku rovnalo vysokému společenskému postavení.
Výrazem reprezentace urozených vrstev v oblasti stravování představují
hostiny, které se svojí pestrostí a množstvím značně odlišovaly od běžné stravy. Na
jejich skladbě, je velmi dobře patrná životní úroveň jejich organizátorů. Příležitostí
k tomu, aby urozený pán uspořádat hostinu existovalo ve středověku mnoho: různé
hody, posvícení, sváteční obřady, rodinné oslavy.
2. 5. JÍDLO VE STŘEDOVĚKU
Ve středověku můžeme mluvit o tzv. „smíšeném“ modelu stravování, „v němž
byly obsaženy jak obiloviny a zelenina, tak maso a ryby.“1 Postupem času se do Evropy
stále více dostávaly i „exotické druhy potravin“ jako například mandle či fíky. Na
skladbu středověkých pokrmů tak měl vliv vedle samotného zemědělství i dálkový
obchod.
Míra rozmanitosti se vždy odvíjela od společenského postavení a životní úrovně
strávníků. I když byla strava různorodá, lidé neměli nikdy jistotu, že jí budou mít
dostatek. Proto považovala aristokracie právě konzumaci velkého množství potravin za
znak společenské výlučnosti a ušlechtilosti.
Základ jídelníčku u nižších vrstev tvořily hlavně výrobky rostlinného původu,
z živočišné stravy se objevují mléčné výrobky. U vyšších vrstev dominovalo maso,
zejména zvěřina, a další vybrané druhy mas. Maso se tak stalo pokrmem, který
rozděloval společnost na dvě základní skupiny. Někteří ho měli málo, ostatní se jím
přejídali.
Na druhou stranu strava bohatých a chudých vykazovala i mnohé společné
znaky. Některé chody (stejného složení a stejně připravené) se objevovaly jak na stole
1
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sedláků, tak i na stole urozených pánů. Ovšem s tím rozdílem, že pro sedláky
představovalo dané jídlo většinou hlavní a jediný chod, naopak pro urozeného pána jen
přílohu, jednu ze složek jídla.
2. 6. ZPŮSOBY ÚPRAVY POKRMŮ
Nejčastějším způsobem úpravy pokrmů bylo vaření, dušení a opékání. Tyto
způsoby byly typické spíše pro nízké vrstvy obyvatelstva, které takto upravovaly i maso.
V lidové kuchyni obecně převažovaly pokrmy vařené a dušené. Naopak pečeně bývala
považována za stravu panskou. A to mimo jiné proto, že příprava pečeně byla
náročnější na spotřebu dřeva a na celkovou přípravu. Značný význam měl na panském
dvoře také rožeň, na kterém se opékaly velké kusy masa, ten se uplatňoval hlavně
v kuchyni hradní.
Celý středověk je velmi silně zatížen rozmanitou a jemnou symbolikou. „Symbol
se projevuje v nejrůznějších sférách, působí na odlišných úrovních a zahrnuje všechny
oblasti intelektuálního, společenského, mravního i náboženského života.“ 1 Není tedy
divu, že se symbolický pohled na svět projevil ve vnímání jednotlivých pokrmů a
surovin i při pohledu na stravování obecně. Typickým znakem symbolického vnímání je
analogie (nejčastěji mezi zjevným znakem nějaké věci a znakem skrytým věci jiné).
Analogie se navíc odehrávala na několika úrovních a byla vyjadřována několika různými
způsoby. Proto je někdy složité do některých vztahů proniknout.
Příkladem za všechny může být pohled urozených osob na kořenovou zeleninu,
tedy zeleninu rostoucí v zemi či pod zemí. Na ni se pohlíželo jako na jídlo špinavé,
podřadné, nehodné vyšších vrstev. Ty se naopak přikláněly k ovoci, které rostlo nahoře,
ve vzduchu, a korespondovalo symbolicky s jejich postavením v horních vrstvách
společnosti.
Dalším charakteristickým rysem středověké kuchyně urozených vrstev bylo
hojné užívání různého druhu koření. „Ve středověku se začalo kořenit v masivní míře a
doporučovalo se používat co nejbohatší škálu, od zázvoru přes skořici až po hřebíček, a
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to do všech typů jídel - do masa, moučných kaší, na ryby i zeleninu.“ 1 Středověké
pokrmy tak vynikaly výraznou a pikantní chutí.
S určitou mírou nadsázky se dá konstatovat, že se koření v panské kuchyni
užívalo v hojné míře hlavně proto, že ho byl nedostatek a bylo tudíž drahé. Sloužilo
tedy opět jako vnější znak bohatství a moci. Množství koření na stole vystihovalo
společenské postavení konzumenta.
Neodmyslitelným doplňkem masových pokrmů byly také různé druhy omáček.
Omáčky se vařily z vína, octa nebo citrusových plodů a byly tudíž kyselé a relativně
řídké, jelikož se nejednalo o omáčky na bázi tuku. Opět byly silně kořeněné a dbalo se
také na jejich barvu.
2. 7. NÁPOJE
Součástí tabule byly také nápoje. Nejrozšířenějším kvašeným nápojem střední
Evropy bylo pivo. Vyrábělo se na různých místech (doma, ve městech v klášterech),
různými způsoby a mělo tudíž rozdílnou chuť i konzistenci. Právě díky variabilitě tohoto
nápoje se pivo dostávalo na stůl jak chudým lidem, tak i bohatým pánům.
„Víno bývalo charakteristickým nápojem panským, který se jen velice zřídka
dostával na selský stůl nebo do čeledníku.“ 2 Platilo za vybraný nápoj vysokých vrstev, a
pokud si ho dopřávaly i vrstvy nižší, bylo to vždy spojeno se svátky a slavnostními
příležitostmi. Víno se také stalo předmětem dálkového obchodu a ve střední Evropě
tak byla k dostání ta nejvybranější vína francouzská i uherská a rýnská.
V městských knihách výdajů je jako třetí nápoj zmíněna i medovina (a to
v hojném množství), která je však spíše regionálním alkoholickým nápojem, který nebyl
obecně příliš rozšířen. Nejednalo se ani o předmět dálkového obchodu. Chebští
měšťané si svoji proslulou medovinu vyráběli sami a díky její jedinečnosti ji často užívali
jako nevšední dar urozeným návštěvníkům města.
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2. 8. POSTNÍ JÍDLO
Typické jsou pro středověkou stravu i tzv. postní dny, které mají svůj původ
v křesťanství. Tyto dny měly na skladbu jídla všech vrstev obyvatelstva vliv. Připadaly
na církevní svátky a pravidelně i na některé dny v týdnu, kdy bylo zakázáno jíst
specifické potraviny. Vesměs bylo zakázáno požívat potraviny živočišného původu,
hlavně maso teplokrevných zvířat a jejich produkty.
Když spočteme posty stanovené římskou církví, zjistíme, že více než polovinu
dní v roce (celkem 186 až 192) bylo zakázáno požívat maso. Jako na postní pokrm se
tedy nahlíželo na potravu původu rostlinného (ovoce a zelenina) a také na ryby.
Jakkoliv na nás postní dny mohou působit chudě a skromně, opak byl pravdou.
Tedy alespoň ve vysokých kruzích. Jednotlivá jídla byla i nadále servírována ve velkém
množství. „Postní jídla zámožných nebývala nikterak jednotvárná: doba půstu
ovlivňovala trh, na němž se objevovalo množství různých ryb, dále zelenina, ovoce.“ 1
V tomto bodě je třeba zmínit i záznamy z městských knih výdajů z roku 1458 1460. U příležitosti první návštěvy byly mezi jídlem zmíněny pouze ryby, u příležitosti
druhé návštěvy nejsou o jídle žádné zmínky a u příležitosti návštěvy třetí se nakoupily
jak ryby, tak i velké množství masa (druhově nespecifikovaného). Z toho je patrné, že
postní dny ovlivňovaly dokonce i skladbu královy tabule. První královská návštěva se
odehrála 14 dní po Velikonocích, tedy v době půstu.
2. 9. DARY
Dary a štědrost byly ve středověké společnosti obecně, avšak ve vysoké
společnosti urozených osob ještě více, nedílnou součástí společenského chování a
dobové mentality. Bez nadsázky se dá říci, že život urozených vrstev tvořil určitý
systém založený z velké části na instituci daru a jeho oplácení. Jednou z hlavních
panovníkových předností měla proto být štědrost. „Štědrost a dary spoluvytvářejí lesk
(splendor) královské nebo císařské moci (imperii vel regni), zvyšovaly prestiž panovníků
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i jejich pověst.“ 1 Tehdejší společnost považovala za krále, jen toho, který již ze zásady
obdarovával své okolí.
Stejně tak se obdarovávali ale i mnohem méně společensky významní hosté,
delegace, poslové, služebníci a muzikanti či kuchaři krále, ti všichni mohli být kromě
svého platu odměněni i symbolickým darem. V městských knihách výdajů se např.
velmi často objevuje položka spropitné pro jednotlivé služebnictvo a umělce.
Na dar se dá nahlížet ze dvou stran, jako na „dobrovolnou, dá-li se to tak říci,
zdánlivě nenucenou a nezištnou, přitom však nucenou a zištnou povahu dávek.“ 2
S darem je vždy spojen závazek. Systém obdarování a darů je oboustrannou záležitostí,
která nutně vyžaduje akci jak ze strany darujícího, tak i ze strany obdarovaného.
V případě, že se jeden rozhodne do oboustranného svazku nevstoupit, nebo v něm
nepokračuje, znemožňuje fungování celého systému. Jestliže toto učiní, tedy poruší
pravidla společenského chování, ztrácí své postavení, své místo ve společnosti.
Odmítnout dar tak ve středověku vždy znamenalo projev nepřátelství či
nepřízně. Stejně tak tomu bylo i v případě, kdy dar nebyl oplacen, anebo opětován
v dostatečné míře. „Odmítnout dát, opomenout pozvat, stejně tak jako odmítnou si
vzít je totéž jako vyhlásit válku, či odmítnout spojenectví a přátelství.“ 3
„Pozvání musí být oplaceno, stejně jako zdvořilost.“ tato věta vystihuje jedno
z pravidel, na kterých je středověká dvorská společnost založena. Obdarování na
dvorech se vyznačovalo reciprocitou, jelikož obě dvě strany na sobě zůstávají určitým
způsobem závislé, na rozdíl od prosté výměny zboží. Avšak přátelství a spojenectví se
ve středověku darem spíše potvrzovalo a utvrzovalo, nežli zakládalo. Dary byly
prostředkem komunikace a politickým nástrojem. Byly konvencí, která pomáhala
upevňovat tehdejší systém, založený na vztazích podřízenosti a nadřízenosti.
Velkou roli v případě daru hrála i jeho podoba. Velikost respektive hodnota
daru (ať finanční či duchovní), nebo jeho „vhodnost“. Ta měla vždy odpovídat buď
daru, který je již oplácen, dále osobě (jejímu společenskému postavení), která je
1
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obdarovávána a v neposlední řadě i společenskému postavení dárce. Cokoliv, co by se
vymykalo „pravidlům“, mělo pro toho, kdo pravidla překročil, neblahé důsledky. Např. i
příliš okázalý nebo drahý dar (dražší než dar původní), i když darovaný v dobré víře,
může obdarovaného urazit. Darem se dalo dokonce i zostudit nebo mohl být i
nástrojem manipulace.
U darů však nešlo jen o jejich podobu, ale i o příležitost, při které byly
předávány, a o způsob předání. Mnohdy spíše než na samotné materiální hodnotě
záleželo na hodnotě „symbolické“. Proto například darovat prsten, sejmutý z prstu,
mělo vždy větší význam než darovat prsten, který byl zhotoven na zakázku.
Bylo také třeba dbát na to, aby obdarování jednoho, neurazilo někoho jiného.
Například se vždy slušelo obdarovat všechny královské syny nebo žádného z nich.
Obdaroval-li se jen jeden, znamenalo to nepříjemnou společenskou situaci jak pro
dárce, tak i pro zbylé syny.
Co se podoby darů týče, můžeme je rozdělit do tří základních skupin na tzv.
dary účelové, dary vzácné a dary společenské.
První skupinu zastupují především potraviny a nápoje, které byly královi a jeho
průvodu poskytovány hlavně během cest, nebo před ní. Jednalo se o věci, které měly
zásobit královskou družin a obecně ulehčit cestování např. vozy, koně, kočáry, cestovní
nádobí peníze, píci pro koně, vosk na louče apod. Tyto zásoby bylo vlastně povinností
poskytovat a královská družina je nepřímo vyžadovala/dostávala automaticky, právě
v podobě daru.
Druhou skupinu představují dary, které již nemůžeme řadit do skupiny věcí
každodenní potřeby. Jednalo se o dary vzácné, specifické a umělecké. Většinou tomu
bylo tak, že v rámci hojného obdarování věcmi každodenní potřeby docházelo i
k předávání jednotlivých darů vysokých hodnot nebo významu. Patřily sem předměty
z drahých kovů nebo s křesťanskou tématikou. Nejtypičtějším druhem takovéhoto daru
bylo luxusní stolní náčiní, tedy nádobí: talíře, misky, příbory, poháry apod. Další
skupinu tvoří velká variace šperků. Mohlo se však jednat o jakoukoliv věc, patrná
musela být její cena a provedení.
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Poslední skupinu darů tvoří tzv. dary společenské, mezi které můžeme (za
předpokladu určitého zjednodušení) započítat různé společenské události jako
například pozvání na významné bankety, bály, koncerty, turnaje, na lov apod. Důležitou
roli zde však hraje předpoklad, že pozvání na takovouto společenskou událost muselo
být zdarma. Jinými slovy, že pozvaný nenesl odpovědnost za náklady na jídlo, pití či
ubytování. Hrazení těchto výdajů a uspořádání samotné společenské akce je totiž
možno považovat za určitou formu daru.
2. 10. CESTOVÁNÍ
Obecně se jen velmi těžko rekonstruují cesty panovníků a jejich doprovodu co
do počtu lidí, jejich složení, materiálního zásobení a ubytování. V kronikách se vesměs
nacházejí pouze informace o cíli cesty a o jejím účelu. Městské účty se také na
královský příjezd dívají ze své vlastní perspektivy. Není tedy možné se v tomto směru
obejít bez zobecnění a hypotéz.
Královský doprovod se skládal ze stálých členů královského dvora, tedy
z králových nejbližších úředníků. Dále byli bohatě zastoupeni jednotliví sluhové, kteří se
starali o pohodlí krále a hladký průběh cesty. Průvod doplňovali příležitostní hosté,
kteří však nemuseli být nutně přítomni. Vždy se v průvodu vyskytovalo velké množství
koní, které nevezli jen samotné členy královského průvodu, ale i (hlavně při delších
cestách) velké množství vozů obsahujících nezbytný proviant pro danou cestu.
Ubytování členů královského průvodu v případě několikadenní cesty bylo
řešeno buď vlastními silami, pomocí stanů či různých mobilních přístřešků; nebo
mnohem častěji tak, že přenocování průvodu zabezpečilo město, klášter nebo některý
šlechtic ve svém sídle. Celý průvod nebyl většinou ubytován společně v jedné budově.
Už jen proto, že to jeho velikost někdy ani nedovolovala. Podle urozenosti a
společenského významu bylo hostů přiděleno ubytování v dané „kategorii“. Často se
proto stávalo, že služebnictvo přespávalo v hostincích a ubytovnách, a naopak urození
páni v měšťanských domech nebo přímo v palácích hostitele.
Část nákladů za cestu respektive na ubytování krále a jeho průvodu pravidelně
hradila města, církev nebo šlechticové, tedy hostitelé. Kromě ubytování se králi velmi
často poskytovalo i jídlo a pití, zásobování koní a chybět nesměly ani dary, které
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vyjadřovaly (stejně jako předchozí krytí nákladů) loajalitu daného města či šlechtice
vůči panovníkovi.
Důkaz o tom, že královský průvod byl hostem v daném městě, představují
jednotlivé účty. Platilo-li se králi za víno, znamenalo to zpravidla, že je v daném místě
hostem a že má tedy i většinu dalších výdajů krytých svým hostitelem. V městských
knihách výdajů v Chebu je víno jako dar doloženo mnohokráte a dá se tedy
předpokládat, že většinu výdajů Jiřího z Poděbrad platilo město.
2. 11. SLAVNOSTNÍ VJEZDY
Slavnostní vjezdy panovníků do měst náležely v pozdním středověku
k prvořadým prezentacím královského majestátu. Díky nim mohl být král spatřen
širokou veřejností. Jednalo se o událost přímo na veřejnost zaměřenou. Král se chtěl
svým poddaným ukázat v tom nejlepším světle a demonstrovat tak svoje postavení a
ušlechtilost. Jednalo se pravidelně o nezapomenutelnou podívanou a slávu pro
všechny zúčastněné.
Stejně tak to byla i příležitost pro město, jeho patriciát, prezentovat se před
očima široké veřejnosti. Výzdoba měst při příjezdu krále do města (látková či přírodní –
květinová), nebyla ničím výjimečným. Celé město se zpravidla na událost připravovalo
mnoho dní i měsíců dopředu a věnovalo opravám velkou pozornost. Vše bylo uklizeno,
byly připraveny cesty (vysypané pískem, aby se koňům nesmekala kopyta), opraveny
hradby a také nejdůležitější domy ve městě, jako například radnice nebo měšťanské
domy, ve kterých posléze bydleli urození hosté.
Charakteristickým rysem královských vjezdů je jejich symboličnost a obraznost.
Vše bylo do nejmenšího detailu naplánováno a celý proces slavnostního vjezdu se
vyznačoval přísným řádem. Nic nesmělo být zanedbáno. Symbolika navenek
viditelného řádu v průvodu odkazovala na žádoucí stav celého státního aparátu. Jen
král, který přijížděl organizovaně, spořádaně a se vší slávou mohl být dobrým
panovníkem. Stejně tak bylo symbolické i pořadí jednotlivých členů průvodu. Průvod
byl symbolickou projekcí tehdejší světské hierarchie.
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I sebemenší detail, jako vznešenost a složení králova doprovodu včetně
uniformované stráže, počet členů a jejich pořadí v průvodu, barva oblečení, barva
koně, erby a znaky, hudba nebo např. rozhazování drobných mincí přihlížejícím apod.,
hrál při vjezdu obrovskou roli. Král tedy nesměl při své veřejné reprezentaci nic
zanedbat.
Nešlo však pouze o prezentaci samotné královy osoby. Krále reprezentoval i
jeho doprovod. Všichni jeho účastníci měli proto vybrané oblečení a stejně jako
panovník se snažili v průvodu prezentovat svoji urozenost a bohatství. Místo v králově
slavnostním průvodu pro ně byla ostatně nesmírná čest. Nikdy však nesmělo dojít
k tomu, aby níže postavený pán předčil ve své vlastní reprezentaci pána postaveného
výše.
Symbolika a také neverbální komunikace tvořily dominantní rys většiny
veřejných ceremoniálů ve středověku. Znaky a gesta hrály při těchto setkáních
mnohem důležitější roli než samo mluvené slovo. Někoho veřejně uvítat, přijmout,
pozdravit nebo se před ním uklonit bylo výrazem přízně a sympatie. Opomenutí těchto
oficialit naopak znamenalo projev nepřízně nebo přímo nepřátelství. Např. nepřátelé
se nikdy nezdravili. Takováto setkání panovníků byla proto svázána množstvím oficialit
a byla i velmi delikátní. Vše se samozřejmě odvíjelo od významu samotného setkání a
také od urozenosti či politického významu daného hosta.
Celý průvod a průběh vjezdu byl na středověk až překvapivě pečlivě a přesně
naplánován. Kdyby došlo k nějakému faux pas, mohlo by to znamenat velmi
nepříjemné následky pro daného provinilce. Vše bylo proto již předem dáno (kdo, kdy,
kam a kudy pojede a dojede) a každý účastník slavnostního vjezdu byl o své roli
dopředu spraven. Slavnostní vjezd byl o to komplikovanější, vezme-li se v potaz celkový
počet jeho členů. Průvod čítal pravidelně stovky a někdy i tisíce účastníků. Další stovky
účastníků krále vítaly (nehledě na počty přihlížejících).
Důkazem o slavnostním vjezdu, který zajisté nemohl u příležitosti návštěvy krále
Jiřího v Chebu chybět, jsou výdaje města za stavební úpravy a také výdaje za zhotovení
baldachýnu, pod kterým byl král doprovázen až do domu na náměstí, kde byl
ubytován.
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K průvodu respektive k přijetí krále ve městě patřilo neodmyslitelně i předávání
darů. Dále následovaly zpravidla slavnostní bankety, umělecká vystoupení, turnaje a
také mše v městském kostele.
2. 12. ZÁBAVA
Zábava a společenský život tvořily nedílnou součást života u dvora. Ve
středověku se však čas nedělil tak striktně na práci a volný čas. Lidé ve středověku
neznali pevně vymezenou pracovní dobu. Tento rytmus určoval hlavně přírodní cyklus,
tedy počasí a zemědělské práce v daném ročním období. Proto je velké množství
svátků situováno do zimních měsíců, kdy je práce obecně méně. Přírodní cyklus měl
vliv i na vysokou společnost, např. období vojenské aktivity obecně začínalo na jaře a
končilo v pozdním létě.
E. Durkheim1 rozdělil trávení času na tzv. dobu všední, kterou představuje
práce, rutina, účelovost. Všední věci dělá člověk každý den, automaticky a také co
nejefektivněji. Nejsou pro něj nějak neobvyklé, vzácné. Naproti tomu existuje doba
sváteční, která je určitým protikladem doby všední.
Svátek či slavnost naprosto překračuje rámec všedního života. Vyznačuje se
svojí výjimečností, neotřelostí. Ve starých společnostech se všední život odehrával
doma v soukromí. Naproti tomu sváteční život na veřejnosti a společně s ostatními.
Účastnit se veřejných slavností bylo povinností. Podle Durkheima svátek na jedné
straně vytváří a obnovuje určitou společnost jako takovou, na druhé straně ji vyjadřuje
a oslavuje. Sváteční slavnost obsahuje ve všech kulturách něco společného například
sváteční obřad (všem dobře známý), či rituál, tanec, zpěv.
Neoddiskutovatelný vliv na organizaci všedních i svátečních dnů měla po celý
středověk i církev, které stanovovala jednotlivé dny volna a také jednotlivé svátky.
Vykonávat práci v těchto dnech bylo striktně zakázáno. Na církevní svátky připadala
zhruba jedna třetina dní v roce, spolu s nedělemi to znamenalo sedm až devět dní
pracovního volna v měsíci. Poměr mezi pracovními a svátečními dny se samozřejmě
v průběhu času měnil a do značné míry záviselo i na sociálním prostředí.

1
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2. 13. TURNAJ
V pozdním středověku měl pravý rytíř ovládat a pěstovat sedm ušlechtilých
znalostí (septem probitates): „jízdu na koni, plavání, střelbu z kuše, čestné zápolení,
sokolnictví (lov), šachovou hru a veršování.“1 Vše opět směřovalo k reprezentaci
urozeného jedince. Tím, že zvládl tyto ušlechtilé znalosti, demonstroval daný člověk
(podobně jako v případě jídla) svoje postavení a urozenost.
Jednoznačným projevem dvorské kultury byl rytířský turnaj, který má svůj
původ ve Francii 12. století. V českých zemích dosahuje fenomén turnajů vrcholu za
vlády Jana Lucemburského. Turnaje byly sice v první řadě zábavou, ale nebyl to jejich
jediný význam a smysl. Turnajové hry náležely k významným společensko-politickým
veřejným událostem.
Turnaj vedle lovu vyjadřoval nejlépe ducha rytířské dvorské zábavy. Rytířské
slavnosti byly obecně prostředkem reprezentace a odkazovaly na to, že urozený
jedinec zvládá „dvorské způsoby“.
Vždy se jednalo o druh slavností, které byly velmi nákladným podnikem. Muselo
se vybudovat kolbiště a také tribuna pro diváky. Často se turnaje, pokud se odehrávaly
na náměstí, sledovaly z oken domů. Proto si turnaj mohl alespoň zpočátku dovolit
uspořádat pouze panovník, nikdo jiný neměl totiž potřebné finance.
Turnajové způsoby a pravidla se během doby samozřejmě obohacovaly a
měnily. Postupně se přecházelo od „reálných“ bitev spíše ke sportovnímu pojetí.
Vzrůstal i počet turnajových „disciplín“. Měnila a specializovala se proto i výzbroj, která
dosáhla svého „technického“ vrcholu v druhé polovina 15. a v 16. století. I přesto však
docházelo během turnaje k vážným zraněním a častokrát i k úmrtí.
Kromě samotných bojových disciplín byl turnaj samozřejmě prokládán i jinými
kulturními událostmi. Turnaj většinou trval několik dní a bojová zápolení střídala
zábava, tanec, zpěv, kejklířské produkce a také večerní pitky a bály. Svoji roli hrály při
turnaji i urozené ženy (manželky či dcery panovníků apod.), které předávaly vítězům
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turnaje vzácné trofeje a obecně zvyšovaly prestiž dané události. Stát se vítězem turnaje
znamenalo věhlas a slávu.
Protože byl tento druh rozptýlení většinou organizován či alespoň povolován
panovníkem, který k tomu měl své důvody, je třeba pořádání turnajů zahrnout i do
pestré kategorie prostředků středověké politiky, stejně jako například sňatky
královských dětí. Prestiž turnaje se odvíjela od jeho organizátora, dále od ušlechtilosti a
politického významu jeho hostů a účastníků a v neposlední řadě i podle toho, jak
dalece dal organizátor konání turnaje rozhlásit.
Z toho lze dále vyvodit, že ani pořádání turnajů v českých zemích se neřídilo
pouze tím, jestli si ten který panovník v turnaji liboval či právě naopak, ale většinou i
konkrétními politickými skutečnostmi a společenskou potřebou.
Celý turnaj byl opět velmi silně zatížen symbolikou, která se nejznatelněji
projevovala v užívání erbů. Jejími znalci byli tzv. heroldové, kteří sloužili jako
„komentátoři“ turnaje ale i jiných společenských událostí, jelikož podrobně znali nejen
erby rytířů, ale hlavně jejich politickou a společenskou prestiž.
V případě turnajů organizovaných u příležitosti královských návštěv Jiřího
z Poděbrad ve městě Cheb, je tomu přesně tak, jak je popsáno v předchozích
odstavcích. Turnaje se vždy konaly u příležitosti návštěvy některého z urozených
říšských pánů, se kterým chtěl Jiří později projednávat politické záležitosti. Turnaj na
jednu stranu demonstroval lesk a slávu panovnického majestátu krále Jiřího a na
druhou stranu symbolicky vyjadřoval i úctu a společenské uznání urozenému hostu.
V městských knihách výdajů nalezneme o turnaji jen několik nepřímých zmínek.
Hlavně výdaje za písek a také odměny pro heroldy podávají svědectví o tom, že se ve
městě přinejmenším dva turnaje odehrály.
2. 14. HUDBA A TANEC
Opět jako nástroj své reprezentace rozvíjely jednotlivé dvory nejen zpěv a
hudbu, ale také básnictví a tanec. Tanec patřil vedle turnaje a jídla k dalším projevům
dvorské kultury. Panský tanec býval nejčastěji provázen hrou na různé píšťaly,
trumpety a flétny, které nesly melodii, a bubínky, které udávaly rytmus. Nejčastějším
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typem tance byl tzv. řadový tanec. Vesměs šlo o pomalejší hudbu s volnějším rytmem
(ve srovnání s rytmickou hudbou lidovou). V průběhu tance šlo o co nejpřesnější a
nejladnější pohyby a rozličné figury, které tanečník věnoval své spolutanečnice, a také
jimi demonstroval svůj um, ušlechtilost a vybranost způsobů.
Už ve 12. ale hlavně ve století 13. se začíná v důsledku stále větší
institucionalizace svátečních dnů a také díky stále větší oblibě tance, docházet i k určité
specializaci a profesionalizaci zábavy. Hlavně u příležitosti velkých oslav, jako byly
korunovace nebo svatby, ale také ve městě obecně, se začali vyskytovat profesionální
potulní kejklíři, artisti, hudebníci, zpěváci a atd. Tito umělci byli obvykle nazývaní jako
žakéři (jokulátoři) či žertéři.
V průběhu pozdního středověku dochází k tomu, že se nově součástí dvora
(kromě úředníků a služebnictva) stávají právě tyto profesionální hudební soubory a
další umělci a baviči. Ti se nevystupují pouze u příležitosti velkých oslav, tedy
příležitostně, ale jsou u dvora přítomni neustále.
V sociální skupině umělců dochází dokonce ke stratifikaci a kromě
profesionálních potulných umělců vzniká výše společensky postavená skupina „umělců
u dvora“. Urození páni si vydržovali přímo své vlastní umělce. Na jedné straně plnily
tyto soubory samozřejmě funkci zábavnou, mají tedy pobavit. Staraly se například o
hudební doprovod u jídla nebo fungovaly jako hudební těleso při liturgických
událostech. Na straně druhé sloužily i k reprezentaci urozeného pána na veřejnosti,
který tímto demonstruje svoje postavení.
Výše uvedené je dobře patrné z jednotlivých položek v městských knihách
údajů. Vyskytují se v nich nejenom „anonymní“ hráči na jednotlivé hudební nástroje a
herci, kteří jsou vesměs identifikováni městem, odkud přišli; ale i muzikanti patřící ke
dvoru určitého urozeného hosta.
Z toho lze vyvodit, že existenci dvorské kapely či přítomnost umělců můžeme
předpokládat i na dvoře Jiřího z Poděbrad. Spolehlivé důkazy pro toto tvrzení ale

38

prozatím neexistují. Víme však, že král měl několik dvorních šašků, Jana z Drozdovy
Hory a bratra Jana Palečka.1
Dvorní šašek postupně (polovina 15. století) vystřídal jokulátory a stal se z něj
dvorský úřad sám o sobě. Nejednalo se jen o baviče a umělce, dvorní šašek pomáhal i
při organizaci dvorských zábav a slavností a byl také důležitým rádcem krále, který měl
přehled o vztazích a místních záležitostech.
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3. MĚSTO CHEB
Znak města pochází z období okolo roku 1300, kdy byl poprvé dochován a od té
doby je v nezměněné podobě používán až do dnes. Současný popis zní takto:
„Tvoří jej dělený štít, v jehož dolní červené polovině je pětinásobná stříbrná
mříž se šikmými a kosmými tyčemi. V horní zlaté polovině vyrůstá z dělící linky černá
orlice s roztaženými křídly a hlavou otočenou heraldicky vpravo, tj. z čelního pohledu
vlevo, mající zlatý zobák a červený vyplazený jazyk.“1 ( viz obrázek č. 2)
3. 1. VÝVOJ OSÍDLENÍ
První písemnou zmínku o Chebu nalézáme v listině Jindřicha IV. z roku 1061.
(Zde nacházíme ještě starohornoněmecký tvar Egire, který se postupem času měnil na
Egere (1125), Egra (1179) a Egera (1187). Český název Cheb je pro město doložen až
v roce 13222)
Mluvíme-li o poloze města, dá se jen ve zkratce říci, že se nachází v chebské
kotlině mezi Smrčinami, Halštrovským pohořím, Krušnými horami a Českým lesem.
Toto místo bylo díky své poloze vhodné pro založení brodu přes řeku Ohře.3
Počátek osídlení (viz mapa č. 2) a vznik kupecké osady okolo chebského hradu
(Hrad byl založen jako slovanské hradiště přibližně v 9. století a na hrad přestavěn do
konce století 11.) můžeme zasadit do přelomu 11. a 12. století (viz fialově ohraničená
oblast). Dalším významným sídlem se v roce 1132 stává klášter cisterciáků ve
Waldsassenu, který značným způsobem přispěl ke zvýšení počtu obyvatel.
Na počátku 12. století vzniká první kupecká osada a tržiště, přímo pod
chebským hradem (viz červeně ohraničená oblast). Centrem této osady je náměstí (viz
žlutě ohraničená oblast), kde se nachází kostel Jana Křtitele vystavěný okolo roku 1140
a také radnice. V roce 1149 je město Cheb označováno jako oppidum.
Přímo jako město (civitas) je Cheb poprvé písemně doložen v listině krále Filipa
z roku 1203. „Roku 1242 poprvé měšťanstvo pečetilo listinu jako samostatně jednající
1
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právní osoba. (…) Jako říšské město je (civitas imperii) Cheb v listinách zmíněn v roce
1277. 1
Za vlády rodu Štaufů dochází k přeměně kupecké osady na město. „Mezi léty
1203 a 1215 můžeme datovat rozšíření starého tržního městečka a založení vlastního,
nového města.“2 Jednalo se o plánované rozšíření, které svědčí o snaze vybudovat do
budoucna velké město (viz modře a červeně ohraničená oblast).
V roce 1270 postihl Cheb velký požár. V důsledku tohoto požáru byly započaty
další stavební práce a opravy. Na konci generální rekonstrukce a přestavby města
nacházíme podobu zástavby tak, jak je patrné i v dnešních časech v historickém centru
města Cheb. „Od druhé poloviny 13. století je budováno městské opevnění s třemi
hlavními branami: Horní (…), Mostní (…) a lodní (…). Před těmito branami vyrůstají
předměstí a pro jejich ochranu, (…) vzniklo asi 400 metrů před městskými hradbami
vnější opevnění s valem a příkopem.“3 (městské hradby a brány viz zelená oblast)
Přibližnou rozlohu Chebska v 15. století je možné zjistit při pohledu na mapu
v obrazové příloze (viz mapa č. 3). Jedná se o mapu pro rok 1450.
3. 2. POLITICKÝ VÝVOJ
Město Cheb se nachází přímo na hranicích dvou různých sfér vlivů, konkrétně
mezi říšskými vévodstvími a hrabstvími a českými zeměmi. Říšské země si po celou jeho
existenci dělaly na tuto oblast nároky, avšak nakonec připadlo Chebsko české straně.
Ovšem v průběhu 11. a hlavně ve století 12. je chebská oblast spravována bavorskou
severní markou. Správa a ochrana kolonizovaného území byla zajištěna systémem
ministeriálních hradů, které do poloviny 12. století tvořily síť opevněných sídel na
tomto území. (V listině z roku 1135 je tato oblast nazývána „Regio Egere“.).
V druhé polovině 12. století přechází Cheb pod vliv rodu Štaufů a zůstává tedy
stále pod vlivem říšské strany. Za téměř stoleté vlády tohoto rodu je pozice města
dostatečně upevněna. Je považováno za významné politické a správní centrum. Toho si
byl vědom i císař Barbarossa, jenž město dokonce navštívil u příležitosti své vlastní
1
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svatby. Cheb se tak z dříve nedůležitého města proměnil na politicky a vojensky
významné okrajové území říše.
To jak si němečtí císaři město oblíbili, potvrzuje i počátek výstavby císařské
rezidence, tzv. falce (konec 12. století) na místě stávajícího hradu. Falc nebyla jen
obranná, ale i rezidenční budova. „Četné návštěvy císaře a členů rodiny ukazují, že
chebský hrad začal plnit funkci důležitého článku v soustavě císařských falcí 12.
století.“12
V roce 1266 město obsazuje český král Přemysl Otakar II. Ten využívá svého
postavení a připojuje Chebsko k českému království. Přestože Přemyslova vláda na
Chebsku trvala pouhých deset let, znamenala počátek úsilí o trvalé ovládnutí tohoto
území a zajištění západní hranice českého království. Stejné ambice měl i další český
král Václav II., kterému se v letech 1291 - 1304 podařilo ještě zvýšit český vliv v této
oblasti. Ke konečnému připojení dochází v roce 1322. za vlády Jana Lucemburského,
který oblast získává od říšského císaře Ludvíka Bavora. Ve stejném roce Jan potvrzuje
městu Cheb i všechna práva a svobody. 3 Zvláštní je, že i nadále měl Cheb povoleno
přijímat privilegia také od říšských panovníků. Cheb tak nikdy neztratil nic ze svého
německého původu.
Město se díky své výhodné geografické poloze a čilému obchodu, řemeslům a
také díky zvláštní a široké ochraně ze strany panovníka brzy stává nejsilnějším
subjektem v celé této západní oblasti českého království. Daří se mu také značným
způsobem omezovat vliv štaufské ministeriality a české drobné šlechty na Chebsku vedly se dokonce drobné války. Byla dobyta nebo skoupena většina (30) okolních
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také objasňuje původ jeho pojmenování.). Tento hrad se nacházel hned naproti hradu císařskému na
druhém břehu řeky Ohře. Král Václav nechal hrad vystavět proto, aby demonstroval svoje postavení a
moc vůči říši. Hrad se však do dnešních časů nedochoval. Z městské kroniky se dozvídáme, že v roce
1821 byly zbytky hradu rozebrány v rámci rekonstrukce města a použity jako stavební materiál.2
3
Období české vlády na Chebsku znamenalo zároveň základní proměnu vnitropolitické situace v celé
oblasti. Kdysi mocná štaufská ministerialita, sociální vrstva, „která určovala charakter chebského regionu
v předešlém období, ztrácí ve městě Cheb stále více své mocenské pozice a její funkce postupně přejímá
město Cheb.
2
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hradů. Nakonec je drobná šlechta zcela podmaněna a z Chebu se postupně stává tzv.
městský stát. Suverén celé oblasti.
Chebský městský stát byl v českém prostředí ojedinělým útvarem a svým
původem spadal spíše do oblastí říše, kde se takovýchto útvarů nacházelo velmi
mnoho (Např. Norimberk). Vznik městského státu a jeho suverenita umožnily
v minulosti hlavně privilegia císaře Karla IV. ale i Zikmundova a dalších českých
panovníků či říšských císařů. Tato privilegia poskytovala „městu značně autonomní a
hospodářsky velmi výhodné postavení na hranici českého království a říše.“1Cheb
vystupoval na venek se všemi atributy vládnoucího feudála, měl pozemkovou držbu,
hrdelní právo, mincovní právo, vojenskou moc. „Bohatý chebský patriciát ovládl
hospodářsky i politicky celou chebskou oblast a stal se i lenním pánem nad okolní
šlechtou a rytířstvem.“
„Vlastní moc chebského městského státu ovšem stála a padala s hospodářskou
silou ústředního sídliště. Město Cheb bylo největším obchodním i hospodářským
střediskem severozápadních Čech i přilehlých částí říše. Vycházela z něho řada
obchodních cest do ostatních částí Čech, procházel jím také obchodní styk Prahy
s říšskými městy, především s Norimberkem. Hlavními obchodními partnery Chebu
byly kromě Norimberku i Řezno, Erfurt, Hamburk, Lipsko, Praha.2
Vláda Karla IV. vedla k další stabilizaci situace a k pevnějšímu zapojení Chebska
do českých zemí. Městu se dostalo také mnoho dalších privilegií a práv. Např. právo
razit mince, 1439; osvobození od mýta a cla v celé říši, ve zlaté bule z roku 1355. Tato
privilegia znamenala pro město značná zvýhodnění a díky nim se stává významným
obchodním centrem na západě českého království s mnoha kontakty na velká kupecká
centra na západě. Chebští kupci jsou např. doloženi v Norimberku, Řezně, Kolíně nad
Rýnem a Frankfurtu nad Mohanem. Císař Karel také nakázal, aby nejdůležitější
obchodní cesta z Prahy na západ vedla vždy přes Cheb. Jednou z povinností města byl
proto i dohled a zabezpečení obchodních cest.

1
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14. a 15. století je již vedoucí politická a mocenská úloha Chebu
nezpochybnitelným faktem. Město patřilo v té době se 7 300 obyvateli mezi 3 největší
a nejbohatší velkoměsta české části království. „Vnitřní město mělo kolem 400,
samostatná předměstí před zničením na 200 domů.“

1

Chebští vydržovali dokonce i

vlastní vojenskou hotovost, „která kromě placených žoldnéřů sestávala z městské i
zemské hotovosti. Obraz mocného města je zvýrazněn i dobudováním opevnění.
Husitská revoluce byla pro katolické a na německé země orientované město
Cheb samozřejmě hrozbou, které však ve finále čelí velmi dobře. Díky

své

výhodné

pozici a katolickému vyznání se Cheb stal velmi významným místem při boji proti
husitské revoluci. Navíc nebyl pouze statickým subjektem, ale aktivně se zapojoval do
některých bojů.
V důsledku vleklých bojů mezi katolíky a husity se nakonec obě strany sejdou u
mírového stolu. V květnu roku 1431 se proto ve městě Cheb setkají zástupci husitů i
protihusitské koalice včele s krále Zikmundem. První setkání však skončilo neúspěchem
a obě strany se opět rozjely, aby osnovaly další vojenské akce. Po neúspěšných
pokusech porazit husity vojensky (byla poražena 5 křižácká výprava do Čech) však
usednou obě strany k mírovému stolu znovu a opět ve městě Cheb v květnu roku 1432.
Chebu je v této době přisouzena důležitá role zprostředkovatele mezi husity a
katolickou stranou a Chebští předávají husitům také pozvání k účasti na basilejském
koncilu. Na předběžném jednání v Chebu se totiž měly obě strany sejít a dojednat
podmínky slyšení husitů v Basileji.
Po náročných jednáních se nakonec dne 18. května 1432 obě strany dohodly a
byla schválena dohoda o 11 bodech, která zaručovala husitům mimo jiné svobodné
vyznávání písma svatého. Tento dokument, nazvaný také Chebský soudce nebo Soudce
smluvený v Chebu, se může směle označit za diplomatické vítězství husitské strany.2
Pomoc a podpora katolické strany v husitských válkách samozřejmě nezůstala
zapomenuta a město Cheb bylo v roce 1437 za tyto své zásluhy odměněno zlatou

1
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bulou, která potvrzovala všechny dosavadní výsady města a přidala k nim i mnohá
další.
V průběhu druhé poloviny 15. století se Cheb, který je v této době na vrcholu
své slávy, stává městem, ve kterém se odehraje několik knížecích sněmů, velkolepých
slavností a diplomatických jednání. Stabilizovaná situace v českých zemích za vlády
Jiřího z Poděbrad byla jistě základní podmínkou pro tyto události.
Mezi městem a králem navíc vznikl velmi úzký vztah. Obě dvě strany se stávají
spolehlivým partnerem. Město nachází u krále zastání, ochrany a privilegia. Král na
druhou stranu spolehlivého a štědrého organizátora říšských sněmů a oslav.
„Události takového rozsahu, kdy jednotliví panovníci byli doprovázení
početnými družinami a v Chebu se scházeli všichni mocní tehdejší Evropy, přinášely
Chebu nový věhlas, ale i mnoho starostí. Chebští museli prokázat velké organizační
schopnosti a zajistit stravování a ubytování pro tisíce osob.“ 1 Zároveň se však město
mohlo předvést před nejmocnějšími postavami tehdejší doby a zvýšit tak svoji prestiž a
upevnit svoji pozici.
3. 3. PRÁVNÍ VÝVOJ
Město Cheb mělo hned od svého vzniku úzké vztahy nejenom s českými městy,
ale i s městy na západ od českých zemí, tedy s říšsko-německou oblastí. Velmi silný
vztah měl Cheb bezesporu s městem Norimberk.
Obě města vznikla přibližně ve stejném období a v podobném prostředí. Typické
jsou také emancipační snahy bohaté vrstvy měšťanů - patriciátu. Ten se už tradičně
uzavíral sám do sebe a komunikoval jen s patriciátem měst jiných. Jelikož na tom byla
obě města v tomto směru podobně, není divu, že spolu úzce spolupracovala.
„Zcela logicky se také právní normy, upravující život ve městě, vyvinuly v Chebu
a Norimberku velice podobně.“2 Město Cheb je tedy svým původem mnohem více
městem „říšským“ nežli „českým“. „Právní příbuznost obou měst byla tak velká, že

1
2
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každá změna práva v jednom působila na právo ve městě druhém.“1 Toto ovlivňování
však bylo silnější hlavně z norimberské strany, která byla přece jenom v postavení
„vážnějšího partnera“. Norimberk byl totiž ve středověku velmi významným centrem
obchodu a to díky své výhodné poloze. Přes město vedla obchodní stezka mezi Itálií a
severní Evropou.
Typické pro právo norimberské je, že nebylo uzavřeným zákoníkem, sestávalo
z jednotlivých privilegií, policejních nařízení, předpisů a mandátů městské rady, jež se
stále doplňovaly podle místních a dobových potřeb. V tomto spočívala (na rozdíl od
jiných striktním a uzavřeným typům městských práv jako bylo právě městské právo
magdeburské.) jeho výhoda. Norimberské právo totiž netvořilo uzavřenou sbírku, ale
naopak množství jednotlivých nařízení a mandátů na volných listech.
Na druhou stranu přílišná roztříštěnost práva také není praktická, a proto se od
poloviny 14. století setkáváme se snahou o sestavení ucelených sbírek. Z roku 1460
pochází v pořadí třetí redakce městských zákonů. V tomto případě se již jedná o velmi
vyspělou sbírkou. Zajímavé je, že městská rada, patriciát obecně, je z velké většiny
výhradním tvůrcem těchto zákonů, což svědčí o relativní samostatnosti respektive
nezávislosti města Chebu na ostatních oblastech práva.
Sbírky jsou dobrým pramenem pro studium každodenního života ve středověku.
Pro příklad uvádím některé z nařízení v nich obsažené.
Policejní nařízení se zabývala např. tím, že „žádný měšťan, zvláště řemeslnický
tovaryš, nesmí do žádné městské ani předměstské hospody nosit dlouhé nože, dýky,
kordíky, sekery ani jiné zbraně (rok 1460).“ Hostinský byl vždy zodpovědný za toto
opatření a zbraně od návštěvníků hospody vybíral právě on. „Sedláci přicházející do
města nesměli mít žádné zbraně (1526). Byl-li někdo chycen v lese s kuší, byl okamžitě
potrestán (1530). Velké postihy se vyskytovaly ve spojitosti s ohněm a požárem, který
ve městě neustále hrozil. Každý občan musel mít např. před domem vždy přichystanou
nádobu s vodou.

1
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Širokou oblast představovaly v městském právu nařízení upravující mravnost a
chování lidí. Vzhledem k tomu, že tato nařízení byla každý rok vydávána znovu a navíc
byly i rok od roku zpřísňovány postihy za jejich nedodržování, nemůžeme se ubránit
myšlence, že neměla přílišný vliv na chování lidí. Řešil se alkoholismus, rvačky, neslušné
písně, noční toulání, kletby atd. Další velmi početně zastoupenou kategorií prohřešků,
která byla potírána, reprezentují hazardní hry (kostky, dáma, šachy, karty, střílení na
terč, kostky a další).
Často rada zasahovala také proti výstřelkům módy. Z poloviny 14. století
pochází nařízení, že nikdo nesmí nosit pás, na němž by bylo více než hřivna stříbra,
příliš pozlacení a postříbřené čepce, ani lemy, na nichž by bylo více než tři prsty zlata
nebo stříbra. „Roku 1460 bylo ševcům zakázáno vyrábět boty s příliš dlouhými
špicemi.“1
3. 4. SPRÁVNÍ VÝVOJ
Jak již bylo řečeno, městský patriciát se snažil o samostatnou vládu nad
městem. Již v první polovina 13. století je na patriciát pohlíženo jako na tzv. „nositele
pečeti“, tj. jako na samostatnou právní osobu. V čele města stál však králem dosazený
městský soudce.
V druhé polovině 13. století získává vliv ve městě tzv. purkmistr (starosta), který
se od konce 13. století stává hlavním představitelem městské správy. Jména
purkmistrů z období návštěv krále Jiřího z Poděbrad jsou uvedena v příloze (viz tabulka
č. 5). V listině z roku 1317 se dozvíme, jak vypadalo složení vládnoucí skupiny ve
středověkém městě: purkmistr, rada a obec města Chebu.
Každoročně obnovovanou tzv. velkou radu tvořili ve městě Chebu tyto instituce:
tzv. vnitřní rada (senatores), která sestávala z devatenácti členů. Ti měli faktickou
vládní moc. Dále tu byl soud, který měl třináct členů (consules). A konečně tzv. obec,
kterou tvořilo třicet až šedesát sedm členů (jurati). V čele městské vlády stál již řečený
purkmistr (Později se počet purkmistrů zvyšoval až na 4. Ti se v úřadě během roku
střídali.).

1
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Z listin se dozvídáme, že ačkoliv byly jednotlivé funkce ve městě volitelné, stála
v čele vždy jen velmi úzká skupina urozených, bohatých a vysoce postavených osob
z vážených rodin. Mnohokrát se např. opakují jména z rodiny Šliků a Junckerů,
bohatých řemeslníků. Můžeme z toho tedy soudit, že se v Chebu utvořila úzká
patricijská skupina, která město řídila, a jen velmi zřídka mezi sebe pouštěla další
osoby. Není náhodou, že právě tyto rodiny v berních seznamech vykazovaly největší
majetek ve městě.
Městská rada vyřizovala veškeré městské záležitosti na svých zasedáních nebo
skrze své zplnomocněnce (ti dohlíželi na městské finance, na měnu, na provoz trhu).
Neotřesitelné a monopolní postavení patriciátu však začalo postupně upadat
v souvislosti s nástupem řemeslníků a cechu, kteří se vzhledem ke svému rostoucímu
vlivu chtěli také podílet na vládě ve městě. Přibližně v 80. letech 14. století už sedí
zástupci cechů trvale v městské radě.
Výše uvedené instituce se nestaraly o celý chod města. Vlastní agendu městské
správy obstarávali pod vedením a za dozoru rady placení městští úředníci.
Nejdůležitějším úředníkem tohoto typu, který stál v čele celé městské administrativy,
byl městský písař - vysokoškolsky právně vzdělaný úředník. Tento silně vytížený muž si
na nedostatek práce jistě stěžovat nemohl - vyřizoval korespondenci, vedl městské
knihy, byl členem a mluvčím radních poselstev, sestavoval zprávy pro panovníky,
kontroloval městské školství, vystupoval na soudě atd.
Původně se městská agenda vedla na platformě jednotlivých listin a listů,
teprve později vznikají první úřední knihy, tedy ucelené svazky. Přibližně v 80. letech
14. století došlo v chebské městské kanceláři v tomto směru k velkým změnám,
vedoucím ke vzniku nového druhu úředních knih. Ty se začaly v ucelené a jednotné
formě každoročně archivovat. Přinášejí nám proto velmi bohaté informace o životě ve
městě. Jmenujme mimo jiné tzv. Losungsbücher (od roku 1390) - rejstříky městské
daně, tzv. Klauensteuerbücher (od roku 1392) - rejstříky zemské daně, hlavní účetní
knihy (od roku 1396); později (od roku 1441) i samostatné knihy městských výdajů,
které jsou právě hlavním pramenem mé práce.
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3. 5. OBYVATELSTVO
Jak je vidět v příloze (viz tabulka č. 6), město Cheb bylo v letech, kdy se zde
konaly říšské sněmy a slavnosti za vlády Jiřího z Poděbrad, opravdu na vrcholu svého
vývoje. Počet obyvatel v tomto období dalece přesahuje číslo 7000.
Cheb tedy rozhodně malým městem nebyl. Avšak na tehdejší poměry se
nejednalo ani o velkoměsto (viz tabulka č. 7). Na druhou stranu měst s více než 10 000
obyvateli nebylo v Evropě více než 15. Svou velikostí, co do počtu obyvatel, byl tedy
Cheb spíše středním až větším městem. Na české poměry se určitě jednalo o
velkoměsto. Cheb patřil společně s Prahou (největším městem království), Kutnou
Horou, Jihlavou nebo Olomoucí k největším městům českého království.
Středověké město jako pojem neoznačuje pouze území a obyvatelstvo uvnitř
hradeb, ale naopak ho tvoří i velký počet obyvatel, kteří se již za hradby nevešli a
bydleli na předměstí. Pro lepší představu o poměru mezi lidmi „za“ a „před“ hradbami
uvádím tabulku v příloze (viz tabulka č. 8). Z tabulky je (za předpokladu určitého
zjednodušení) patrné, že po celé sledované období žila přibližně třetina plátců daně
mimo jeho hradby.
Ačkoliv mluvíme o městě Cheb jako o velkém městě a centru západní části
českých zemí, musíme být v tomto směru střízliví, jelikož dle práce Jaroslava Mezníka,
ve které srovnává přírůstek nových měšťanů ve městech Cheb (v letech 1442 - 1490) a
Olomouc a to i na základě výzkumu, který v tomto směru provedl Heribert Sturm v díle
„Die Egerer "Ungeldbücher" als bevölkerungsgeschichtliche Quelle, Zeitschrift für
Sudetendeutsche Geschichte 2, 1938, s. 189-200.“, se dozvíme, že i když hospodářsky
velmi významné, je město Cheb suverénem „jen“ na Chebsku samotném.
Do Chebu na rozdíl od Olomouce nepřicházela většina nových obyvatel ze
vzdálených měst, nýbrž z okolních vesnic. Jelikož pohyb obyvatel ve středověku
souvisel úzce s hospodářskými souvislostmi, je složitější schéma pohybu obyvatelstva
možné jen tam, kde je větší město hospodářským centrem určitého množství měst
menších. Z toho Mezník na s. 356-357 dovozuje, že Cheb asi takovým centrem nebyl,
ačkoliv šlo o velmi významné město. Do Chebu se v letech 1442-1490 přestěhovalo z
měst 37 obyvatel, tj. 18,4%, zatímco z vesnic 170, tj. 81,6%. Navíc poměr mezi
49

přistěhovalci z měst a z vesnic vyzníval příznivěji pro vesničany a to 78:26. (viz tabulky
č. 9 a 10)
Cheb byl tedy centrem všech sídel v Chebské pánvi. Nemohl však konkurovat
velkým, ne příliš vzdáleným městům, jakými byly Norimberk, Řezno či Lipsko. Přesto šlo
v 15. století o významného prostředníka obchodu a politických informací mezi Říší a
českými zeměmi (první informace o dění v českých zemích dostávali obyvatelé
Norimberku zpravidla vždy z Chebu) a také o místo důležitých diplomatických jednání
mezi českým panovníkem a říšskými knížaty.
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4. POLITICKÁ SITUACE V OBDOBÍ VOLBY KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD.
Husitství jako hnutí nepřineslo do českých zemí „jen“ církevní reformu a nová
vyznání, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale mimo jiné ještě jednu mnohem
důležitější věc - nastupující stavovství, které zásadním způsobem změnilo pozici
panovníka na trůně a vztah k němu. Představa postavy „krále z boží milosti“ tak
postupně bere za své (jak je ostatně patrné na postavě Zikmunda Lucemburského) a
jeho majestát upadá. „Model, vyrůstající z politického myšlení vrcholného středověku
a opírající se o rovnostranný trojúhelník král - vysoká šlechta - církev (…), od konce 14.
století procházel v důsledku společenských otřesů krizí v celé vyspělé Evropě.“ 1
Nově nastupuje nižší šlechta, jejíž politický význam postupně vzrůstal
v důsledku jejího uplatnění ve vojenských konfliktech. Podobně na tom byla i města.
Navíc církev ztrácí ze své původní moci právě kvůli vzniku nových náboženství a kritice
světského pojetí víry.
Husitská revoluce v našich zemích (první tak výrazný náboženský konflikt svého
druhu v Evropě) navíc celý tento trend uspíšila a eskalovala. Panovník se o moc musí
nově dělit se stavy, scházejícími se na zemském sněmu (kde byla navíc stále více
zastoupena právě i nižší šlechta).
Korunovace v 15. století už tedy zdaleka není pouze a čistě katolickou a církevní
záležitostí, ale i záležitostí kališnickou a světskou. To všechno umožnily destabilizující
účinky husitské revoluce. Úsilí české šlechty se tak naplnilo a ta pozvolna začíná
vystupovat jako politická síla, na jejíž vůli závisí obsazení královského trůnu.
Poté, co Albrecht Bavorský odmítl stát se králem, musela česká šlechta, čekající
na plnoletost Ladislava Pohrobka, vzniklou situaci řešit. Nemohla dovolit tak dlouhé
období interregna, které by přinášelo do českých zemí rozpory a nesoulad. Zvolila
proto provizorní řešení v podobě gubernátorství. Do tohoto „úřadu“ nakonec dosadila
rozhodného utrakvistu Jiřího z Poděbrad. Dočasný správce však po dobu svého setrvání
v tomto úřadu nelenil a obratným manévrováním se mu podařilo získat si politickou
převahu v zemi.
1
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Ladislav nakonec na český trůn nastoupil (v roce 1452 byl zemským sněmem
schválen), korunován byl v v říjnu roku 1453 jako třináctiletý. „Naděje, že mladý král
navrátí Praze a Českému království lesk a slávu časů Karla IV., nedošla naplnění. (…)
Králova nečekaná (…) smrt v listopadu 1457 opět změnila poměry ve střední Evropě. 1
Čeští stavové 2. března 1458 zvolili českým panovníkem stávajícího zemského správce
Jiřího z Poděbrad.
Tato volba představuje naprostý zlom v dosavadní politické praxi. Původně byl
nárok na královský trůn přisuzován pouze příslušníkům tradičních dynastií, králům,
arcivévodům, vévodům, knížatům a hrabatům. Jiří z Poděbrad byl však „pouhým“
pánem. Italský humanista a pozdější papež Enea Silvio Piccolomini tuto skutečnost
komentuje následovně: „Podivuhodná změna poměrů a nevídané působení hvězd: Dvě
velmi mocná království, zbavená ve stejnou dobu krále, se dostala z rukou mužů
nejvznešenějšího a nejstarobylejšího původu do mocí lidí prostředního rodu. Tak se
zlíbilo Bohu. Lidé dávného věku by to byli označili za hříčku osudu.“2 Jiří byl navíc
v očích katolické Evropy kacířem, jelikož byl zarytým utrakvistou.
Volba Jiřího za českého krále byla výsledkem propojení stavovského a
konfesijního principu příznačného pro husitství. Kališník se nyní stával králem „dvojího
lidu“ a záštitou „bonum commune“, obecného blaha. Můžeme tedy říci, že zvolení
Jiřího z Poděbrad českým králem, bylo prvním skutečným zvolením českého panovník a
to bez ohledu na legitimní tradice a vžité zvyklosti.
Královu volbu zpochybňoval například Vilém Saský, manžel sestry zemřelého
Ladislava. S ním se poté král Jiří schází při první návštěvě Chebu, aby obhájil svoji volbu.
S nevolí volbu sledovaly i další země České koruny, například silně katolická Morava,
která navíc nebyla volbě vlastně přítomna. Stejně tak katolická církev neprojevovala
svůj souhlas, když na trůn usedal kališnický král. Navíc se bez jejího souhlasu nemohlo
přistoupit ke korunovaci.
Jiří z Poděbrad je korunován králem ve Svatovítském chrámu, v neděli dne 7.
května 1458. Volba byla, co do účastníků, spíše katolická. Svatováclavskou korunu nesl
1
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při obřadu nejvyšší purkrabí Zdeněk Konopišťský ze Šternberka, žezlo Jan z Rožmberka,
nejvyšší komorník Jindřich z Michalovic držel jablko a nejvyšší maršálek Jindřich z Lipé
meč.

1

Biskupové byli z uherských zemí a to z toho důvodu, že český kališnický

arcibiskup Jan Rokycana, nebyl katolickou církví uznán; vratislavský biskup Jošt z
Rožmberka volbu neuznával a olomoucký biskup nebyl ještě vysvěcen.
„V každém případě korunovační ceremoniál manifestoval, že Jiří byl korunován
z vůle církve i světské moci, tedy českých stavů, vykonávajících volební právo „podle
starodávných práv a svobod zemských“.2
Den po Jiřím byla královnou korunována i jeho žena královna Johana. V létě a
na podzim roku 1458 volbu postupně uznala celá Morava a poté i Horní Lužice. Vévoda
Albrecht VI. Habsburský se svých nároků na Moravské markrabství vzdal a v průběhu
roku 1459 volbu uznávaly všechny země České koruny.
V Chebu v roce 1459 uzavřel také král Jiří smlouvy s říšskou stranou, zejména
s Vilémem, který se vzdal nároků na český trůn. Během půldruhého roku získal
„husitský král“ uznání v zemích Koruny české (ovšem až na Vratislav), prolomil
mezinárodní izolaci a zahájil, v souladu s přísahou a volebními sliby, územní restituci
českého soustátí, jež mělo povstat v předhusitském rozsahu.

1

ČORNEJ, Petr. Pohaslý lesk panovnického majestátu v porevolučních Čechách. In: Lesk královského
majestátu ve středověku. s. 108
2
Tamtéž, s. 109

53

5. REKONSTRUKCE TŘÍ NÁVŠTĚV JIŘÍHO Z PODĚBRAD V CHEBU A MĚSTO CHEB JAKO
DĚJIŠTĚ VÝZNAMNÝCH POLITICKÝCH UDÁLOSTÍ
Král Jiří z Poděbrad navštívil Cheb celkem čtyřikrát - dvakrát roku 1459, na jaře a
poté na podzim; dále na začátku roku 1461, na Hromnice; a nakonec v roce 1467. Vždy
se jednalo o politicky zaměřená setkání (tzv. Reichstage, říšské sněmy či Fürstentage,
tedy něco na způsob shromáždění říšských knížat mimo říšský sněm) a vždy v nich větší
či menší roli hráli kromě představitelů šlechty české a moravské i představitelé šlechty
říšské, se kterými právě král Jiří z Poděbrad mimo jiné jednal.
Dalším společným rysem návštěv je fakt, že se Cheb vždy podstatnou měrou
finančně a i materiálně podílel na přípravách i realizaci všech čtyřech návštěv. O těchto
skutečnostech se nám zachovaly poměrně podrobné informace a to převážně
v městských knihách výdajů tzv. „Ausgabenbuch“, (A) (a také v rejstřících tzv. Register
(R), které s městskými knihami korespondují a které se navzájem doplňují.)
Cheb nebyl navíc k setkání s říšskou šlechtou vybrán náhodou. Poloha města na
samé hranici českých a říšských zemí přímo nahrávala k uskutečnění takovéhoto druhu
návštěv. Cheb je v této době na vrcholu své politické slávy, ve kterém se návštěvy a
setkání spojená s podepisováním smluv, vyhlašováním válek a mírů, odehrávají velmi
často. Tímto tak v polovině 15. století reprezentuje Cheb nejen svým vzezřením,
velikostí, počtem obyvatel, politickým a dokonce i mezinárodním významem typické
středověké město pozdního středověku.
Z politických událostí města Cheb stojí za zmínku alespoň několik z nich. Snad
nejvýznamnějšími událostmi z historie měst byly sňatky na té nejvyšší úrovni: vévoda
Fridrich Švábský (pozdější Fridrich Barbarossa) si bere v roce 1149 Adélu z Vohburgu,
dědičku Chebska. (O této události nejsme ale bohužel seznámeni příliš detailně
v důsledku nedostatku pramenů.). Ten samý Fridrich uspořádal poté v Chebu v roce
1179 první říšský sněm. Událostí na vysoké úrovni byl například i okamžik, kdy český
král Václav svolal, za účelem vyhlášení zemského míru, říšský sněm do Chebu a to na
den 21 dubna 1389. (U této příležitosti se zde sešlo kromě krále a jeho rádců ještě
mnoho dalších vysoce postavených a urozených osob, mimo jiné falckrabata,
markrabata, zemská hrabata; také neméně než 9 biskupů, arcibiskupové; a nespočet
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zástupců jednotlivých měst z celé říše a to i z těch nejvzdálenějších měst. Ti všichni zde
byli v jeden a ten samý den, každý navíc s velmi početným doprovodem). 1 Velmi
významnou roli hrálo město Cheb i za husitských válek, kdy se stalo místem mírových
zasedání katolických a husitských zástupců, a ve kterém vznikla v květnu v roce 1432
první mírová smlouva mezi těmito stranami nazývaná „Chebský soudce“. Dalším
královským sňatkem konaným v Chebu v roce 1459 byl sňatek Albrechta III. Saského a
Sidonie (Zdeny), dcery krále Jiřího z Poděbrad. Z výše uvedeného výčtu je tedy zřejmé,
že město Cheb bylo ve své historii mnohokrát hostitelem velmi významných politických
zasedání a schůzek a také mnoha slavností.
Král Jiří z Poděbrad byl jako první král v české historii doslova zvolen zemským
sněmem (tedy relativně bez ohledu na příbuzenství s předchozími vladaři a rody) za
krále českého a moravského a to konkrétně dne 2. Března 1458 (korunován však byl o
něco později, viz výše). První setkání v městě s říšskou šlechtou Chebu, proběhlo
přibližně za rok po této volbě a cíl setkání byl více než zřejmý: králi šlo o uznání jeho
volby a jeho pozice na českém a moravském trůně a také o navázání politického
přátelství s blízkými a vlivnými sousedy.
15. století se žádné politické setkání vrcholných představitelů tehdejší
společnosti, neobešlo bez doprovodných společenských a kulturních programů. Jak
ještě uvidíme, Cheb musel při každé královské návštěvě sáhnout velmi hluboko do
městské pokladny, aby pohostil, poctil a obdaroval jak krále, tak i jeho hosty.
5. 1. PRVNÍ KRÁLOVSKÁ NÁVŠTĚVA VE MĚSTĚ CHEB, NA JAŘE ROKU 1459
První návštěva z jara roku 1459, kdy Jiří z Poděbrad, v té době již český král,
navštívil město Cheb poprvé. Sám král Jiří přijel do Chebu dne 7. dubna roku 1459.
Doprovázela ho i jeho manželka Johana z Rožmitálu, jeho syn Viktorín a dcera Zdena. 2
(V tomto místě je potřeba upozornit na to, že Johana byla již druhou ženou Jiřího
z Poděbrad. Jeho první ženou byla Kunhuta ze Šternberka, která zemřela v roce 1449.
S Kunhutou měl Jiří i dceru Zdenu. Johana byla tedy nevlastní matkou Zdeny.)

1
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Kromě rodinných příslušníků doprovázel krále i početný doprovod, který
netvořilo jen velmi hojně zastoupené služebnictvo starající se o pohodlí a bezpečnost
krále; ale i významní zástupci české a moravské šlechty. Celkem čítal jeho doprovod 43
šlechticů a 16 rytířů. Jeho družina celkem čítala na 900 jezdců a 100 vozů. 1 Mimo jiné
jej doprovázeli: Jan II. z Rožmberka, Zdeněk ze Šternberka, Zdeněk Zajíc z Hazmburka,
Jindřich ze Stráže, Jindřich z Lipé, Jan Zajíc, Lev z Rožmitálu, Vilém mladší z Ryzmberka,
Dětřich z Janovic, Jan z Vartenberka, Jindřich z Plavna, Jindřich z Gery, Bohuslav
ze Švamberka, Bohuslav ze Žeberka, Jan z Cimburka, Jan, Jindřich a Albrecht z Kolovrat,
Ješek z Boskovic, Jan z Valdštejna, Jindřich z Roštoku, dále rytíři Jan Calta, Vílém z
Krásného Dvora, Hynek z Kroupova, Burkhard Kamaret z Žirovnic a Beneš z Veitmile. 2
Všichni přirozeně přijeli, stejně jako král, s bohatým doprovodem.
Při vjezdu do města připravili měšťané králi slavnostní uvítání a doprovodili ho,
s baldachýnem nad hlavou, až do domu přímo na náměstí (viz obrázek č. 1), kde jej
ubytovali.3 Majitelem domu na náměstí, ve kterém byl král ubytován, byl radní Kašpar
Junker. Který byl jedním z nejvýznamnějších osob tehdejšího patriciátu města,
několikrát za sebou byl zvolen i jako starosta obce. Vzhledem k tomu, že byl Jiří
z Poděbrad ubytován právě v jeho domě, dá se předpokládat, že tento dům patřil
k těm nejlépe zařízeným ve městě vůbec.
Hned den na to, tedy 8. dubna 1459, přijeli do města Chebu i zástupci říšské
šlechty: Albrecht Braniborský přijel den po Jiřím tedy 8. dubna a kurfiřt Fridrich Falcký
9. dubna. Dále je doprovázeli další urození páni a také různí rádci. (Mezi rádci je třeba
bezpodmínečně zmínit v té době mezinárodně uznávaného diplomata Martina
Mayera.) Později se dostavili také čtyři vévodové ze Saska, jmenovitě sasko-míšeňský
kurfiřt Fridrich s oběma svými syny Ernstem a Albrechtem a také se svým bratrem
Vilémem Saským. Společně s nimi přijelo dalších 13 říšských hrabat i se svými ženami.
Dále přijel bavorský vévoda Oto, arcibiskup magdeburský, rádci vévody Ludvíka
Landshutského, vyslanci biskupa würzburgského, rádci mnichovského vévody
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Albrechta a rádci rakouského vévody Albrechta.1 Opět není třeba připomínat, že každý
z nich přijel s velmi početným doprovodem, který čítal desítky až stovky členů.
5. 1. 1. POLITICKÉ POZADÍ PRVNÍ KRÁLOVSKÉ NÁVŠTĚVY VE MĚSTĚ CHEB
Nejdříve se budu ve zkratce věnovat politickému pozadí první návštěvy krále
Jiřího ve městě Chebu, které bylo hlavním důvodem jeho příjezdu. Předně je třeba
předeslat, že urození páni Albrecht Braniborský a Fridrich Falcký nebyli jeden druhému
přátelsky nakloněni. Navíc Albrecht o Fridrichově příchodu do poslední chvíle nevěděl a
byl proto velmi překvapen, když se Fridrich v Chebu objevil. Jiří vzájemných antipatií
Albrechta a Fridricha nakonec velmi dobře využil ve svůj prospěch. U Fridricha našel
totiž proti Albrechtovi zastání a podporu, což Albrechtovy do značné míry ztížilo
vyjednávací pozici. Proto také Albrecht musel nakonec ze svých požadavků ustoupit a
vyhovět Jiřímu.
V rámci první návštěvy krále Jiřího z Poděbrad v Chebu se během politických
setkání projednávaly mimo jiné tyto věci. Jiří primárně velmi usilovně toužil po říšské
koruně a obnovení slávy českých zemí z dob vlády Karla IV. Snažil se tedy u přítomných
říšských pánů hledat podporu pro tuto svoji ambici. Nutno dodat, že v tomto směru
nebyl příliš úspěšný a můžeme i předeslat, že se mu za jeho vlády říšský trůn získat
nepodařilo.
Další věc, kterou však Jiří velmi rychle a rezolutně smetl ze stolu, se týkala stále
trvajících ambicí saského vévody Viléma, který si na základě manželství se sestrou
zesnulého krále Ladislava nárokoval český trůn. Jiří však jeho nárok odmítl s tím, že je
nepříslušný. „Neboť v Čechách, jak ukazovaly události od doby Zikmundovy, vládne
princip volební. A kdyby toho nebylo, ani tehdy by Anna Saská, třebas je nejstarší
sestrou Ladislavovou, neměla nároku dědického, ježto dcery nedědí, dokud jsou tu
mužští potomci (…), nehledíc ani k tomu, že Anna byla odbyta svatební berní.“ 2
S kurfiřtem Fridrichem řešil Jiří dlouholeté spory o rozličná léna na obou
stranách hranice, obecně tedy majetkové spory. Jako podmínku pro spolupráci si
Fridrich vymínil vznik česko-falckého spolku, do kterého byla však zapojena i postava
1
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Ludvíka Bavorského, jemuž Jiří nemohl zapomenout dřívější projevy nepřátelství.
Nakonec se však obě strany dohodly a dne 15. dubna byla mezi Jiřím a Fridrichem
uzavřena přátelská smlouva, s tím, že Ludvík do této smlouvy prozatím zahrnut nebyl,
ale Jiří ho na druhou stranu vyňal z nepřátelství. Tato dohoda byla samozřejmě trnem
v oku Albrechtovi Braniborskému, který se snažil dohodě ze všech sil zabránit a
dokonce nabízel Jiřímu i spojenectví proti Ludvíkovi. Jak vidno, jeho snaha byla v tomto
ohledu marná.
Albrechta přirozeně nemohla smlouva mezi Jiřím a Fridrichem nechat
chladným, a proto i on musel svůj postoj k Jiřímu změnit. Snažil se proto intenzívně o
odstranění všech překážek, které v té době bránily smíru mezi ním a českým králem.
První požadavek Jiřího a zároveň základ celé dohody mezi českým králem a
rodem Wettinů se týkal územních nároků. Jiří požadoval navrácení všech držav, které
Wettinům zbyly z dob minulých na území českých zemí. „V druhé řadě šlo kromě hradu
Lauensteina na severním svahu Krušných hor o hrady Pirnu, Königstein a Hohenstein,
ovládající na severu království oba břehy labské, a ještě severněji o Senftenberg, tvořící
klín mezi oběma Lužicemi.“1 Ostatní léna, u kterých Jiří nepředpokládal, že by je mohl
od Albrechta získat zpět, rozhodl se jako léno udělit jednomu ze synů Fridricha
Saského.
Jako jakousi kompenzaci za obnovení smluv českosaských a také jako projev
dobré vůle se Albrecht s Jiřím dohodli na dvojí svatbě mezi dětmi českého krále a dětmi
z rodu Wettinů. Tímto měla být symbolicky potvrzena a uznána korunovace Jiřího jako
českého krále, a také se tím přiznávala knížecí rovnost mezi oběma rody.
Konkrétně se jednalo o to, že si na jedné straně měl Hynek, syn krále Jiřího
z Poděbrad, vzít Kateřinu, dceru vévody Viléma Saského, a na straně druhé si Albrecht
III. Saský, syn kurfiřta Fridricha II. Saského, bral Zdenu, dceru krále Jiřího z Poděbrad.
Prostřednictvím těchto sňatků měly být podle Jiřího z Poděbrad ukončeny dlouholeté
spory mezi oběma stranami, a to na věčné časy.

1

URBÁNEK, Rudolf. Věk Poděbradský III, České dějiny, Díl III. část 3., s. 504-505
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Jiří a Albrecht se nakonec dohodli na všech podrobnostech a všechna tato
ujednání byla vtělena do smlouvy o přátelství a dne 25. dubna podepsána zástupci
obou stran. Dohodli se například na tom, že se Vilém definitivně vzdá nároku na český
trůn; na vydání saských držav v Čechách; na tom, že pozemky „za lesem“ zůstaly i
nadále ve vlastnictvích říšských pánů, ovšem pouze jako česká léna a navíc
s podmínkou, že tato území nesmí nikdy splynout s jejich územím - jako dědictví je totiž
dostal Zdenin snoubenec Albrecht. V neposlední řadě zde byly popsány i podmínky
obou sňatků. (Je třeba dodat, že v rámci úmluv došlo i ke stanovení hranice mezi
oběma zeměmi v Krušných horách. Tato hranice platí de facto v nezměněné podobě až
do dnešních časů. Můžeme zde proto mluvit o jedněch z nejstarších nezměněných
hranic v Evropě vůbec. 1)
„A význam úmluv chebských se hned ukázal i v úpravě poměru k jiným
knížatům německým.“2 Nová jednání byla iniciována s biskupem würzburským Janem,
dále s arcibiskupem mohučským Dětřichem z Erbachu, s trevírským arcibiskupem
Janem a dalšími. Jiřímu se tedy jeho záměr podařilo naplnit a můžeme proto říci, že
smlouvy vzniklé v Chebu pro něj byly do značné míry politickým vítězstvím. Povedlo se
mu navázat velmi dobrá spojenectví a také si naklonit svého západního souseda, který
jej od nynějška uznává jako českého krále.
5. 1. 2. PRŮBĚH PRVNÍ KRÁLOVSKÉ NÁVŠTĚVY VE MĚSTĚ CHEB
Nyní se už můžeme detailněji podívat na to, jak vlastně samotná první návštěva
krále Jiřího z Poděbrad v Chebu vypadala. 3
První věc, kterou můžeme z dostupných pramenů vysledovat, je návštěva
královského sekretáře Jošta z Mnichova ve městě Cheb dne 25. a 26. března 1459.
Sekretář sem přijel s jasným úkolem - informovat radní o chystané návštěvě krále Jiřího
z Poděbrad a sdělit jim všechny podrobnosti, požadavky a další detaily návštěvy. Město
tak mělo mít dostatek času, aby se mohlo na vše dopředu připravit. Šlo hlavně o
1

Vertrag von Eger. In Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikimedia
Foundation, 2001. Dostupný z WWW: http://de.wikipedia.org/wiki/Vertrag_von_Eger
2
URBÁNEK, Rudolf. Věk Poděbradský III, České dějiny, Díl III. část 3., s. 508
3
V následujících oddílech se opírám hlavně o badatelskou činnost Karla Siegla, který provedl mnohé
transliterace městských knih výdajů v Chebu, ze kterých jsem vycházel při mé badatelské činnosti
v chebském archivu i později. Jedná se konkrétně o městské knihy výdajů z let 1458 - 1460, ve kterých
jsou uvedeny výdaje Chebu za první tři návštěvy krále Jiřího z Poděbrad.)
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zajištění ubytovacích kapacit pro jednotlivé urozené pány. Jošt ve městě Cheb již zůstal
a osobně dohlížel na přípravy.
Již ve stejný den 26. března požádali Chebané obyvatele města Norimberk
Hanse Markhausera o: „tři fůry vína, které je vhodné a dobře se pije, nakoupit“, aby
„se zásobili na příjezd krále a několika knížat“1.
Král Jiří z Poděbrad a jeho výše zmínění hosté v Chebu pobývali od 7.,
respektive od 8. dubna až do 9. května roku 1459. (Někteří hosté samozřejmě odjížděli
dříve, někteří později.) Jednalo se tedy o celý měsíc, kdy se ve městě nacházely ty
nejurozenější a nejváženější osoby z českých i říšských zemí. Samotná politická jednání,
která byla hlavní náplní první návštěvy krále Jiřího z Poděbrad v Chebu, zabrala něco
okolo 14 dní.
Tato jednání započala hned další den po příjezdu říšských zástupců, tedy 10.
dubna roku 1459. Všechna se odehrávala přímo v domě na náměstí, kde byl král Jiří
ubytován.
V tomto okamžiku je třeba upozornit na jednu důležitou věc: král Jiří neoplýval
znalostí německého jazyka, nemluvil jím, a ani mu nerozuměl. Tento podstatný
nedostatek byl vyřešen prostřednictvím tlumočníka, který byl rozhovorům urozených
přítomen. Funkci zastával králův věrný sekretář Jošt z Mnichova, který se mnohokrát
objevuje v dopisech, anebo v položkách městských knih výdajů.2
Ostatně, když se na chvíli zastavíme u postavy písaře Jošta z Mnichova, dozvíme
se, že se jednalo o osobu, která se jako písař pohybovala ve velmi vysokých kruzích již
od svého mládí. Narodil se okolo roku 1420 v Mnichově, ale měl i blízko k městu Cheb,
jelikož měl velmi úzký vztah s chebskými rodinami jménem Schmiedel a Pulchelberger.
1

„dren fuder weins, den tuglich und gut am trunk sen, anzukaufen“; „der ankunfft des Kunigs und
etlicher Fürsten versehen“
SIEGL, Karl. Geschichte der Vermählung Albrechts des Beherzten von Sachsen mit Sidonia von Böhmen
zu Eger im Jahre 1459, str 95
2
Hlavně v městské knize výdajů z roku 1460, s. 27; na straně 52 je přímo odkaz na jeho překladatelskou
činnost: „It. Geben herrn Jobsten von aynsidel X guld. damit In vnser herrn vereraten, als er in daz
wortt redt ken vnsern herrn konig von abtes von waltsassen wegen“
SIEGL, Karl. Zur Geschichte der Fürstentage Georgs von Podiebrad in Eger in den Jahren 1459, 1461 und
1467, s. 223
Položka, dáti panu Joštovi z Mnichova 10 zlatých, jelikož našemu pánu radil, když on slova četl našemu
panu králi před opatem z Waldsassenu (tedy za překladatelské služby).
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Studoval v klášteře v Teplé. Od roku 1450 působil jako písař hrabat z rodu Šternberků,
žijících v Bečově.
Od roku 1454 působil jak písař a také překladatel budoucího krále Jiřího
z Poděbrad. Roku 1453 byl Jošt povýšen do rytířského stavu. Když byl Jiří z Poděbrad
roku 1458 korunován českým králem, stal se Jošt jeho královským sekretářem. Král
daroval Joštovi za jeho služby dokonce i zámek a statek Týřov u města Křivoklát. Po
smrti krále Jiřího z Poděbrad sloužil Jošt ještě i polskému králi Vladislavovi. Zemřel mezi
léty 1474 a 1476. 1
Jošt z Mnichova u příležitosti chebských setkání fungoval i jako jakási spojka
mezi říšskými knížaty, kterým například ještě v noci z pondělí na úterý tedy z 9. na 10.
dubna tlumočil detaily schůzky s králem.
To, jak si Jiří z Poděbrad vážil svých hostů, dokazuje mimo jiné i skutečnost, že
ihned po příchodu vévody Viléma Saského, otce Kateřiny, dne 18. Dubna 1459,
nezapomněl Jiří uspořádat na náměstí v Chebu velkolepý turnaj. Dokonce první turnaj
v Chebu vůbec. O této skutečnosti se dozvídáme zprostředkovaně. V městské knize
výdajů z roku 1458 na straně 47. Zde je uvedena položka, ve které byly dotyčnému
vyplaceny „3 groše spropitného, za to, že písek na turnaj pomáhal, hrabat, když tu náš
pán král byl.“2
Je tedy patrné, že politika byla notně prokládána různými společenskými a
kulturními akcemi. V konečném důsledku byla politická jednání v Chebu úspěšná a obě
strany odjížděly od jednacích stolů relativně spokojené, s vědomím, že se téhož roku
ještě jednou v městě setkají, a to u příležitosti svatby svých potomků. Oba dva páry se
podle „smlouvy“, která byla sepsána ve středu dne 25. dubna 1559 mezi kurfiřtem
Fridrichem a králem Jiřím, měly vzít na svátek svatého Martina, tj. 11. listopadu téhož
roku, a to ve městě Chebu.

1

STURM, Heribert. Eger, Geschichte einer Reichsstadt, 1952, Band II. Heslo Einsiedel Jobst v.
„It. G. dem paier, fewrhuter, III gr. zuuertrincken, das er den sant zum stechen geweiset vnd
geholffen hett, zu graben, alz vnser herr konig hy waz.“
SIEGL, Karl. Zur Geschichte der Fürstentage Georgs von Podiebrad in Eger in den Jahren 1459, 1461 und
1467, s. 210.
2
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5. 1. 3. PODMÍNKY SŇATKU ALBRECHTA A ZDENY
Podmínky sňatku byly sepsány do „smlouvy“ nebo listiny, ve které se mimo jiné
píše následující:
„Při lásce boha všemohoucího a pro potřeby a útěchu veškerého křesťanstva,
tak náš milý pán a švagr, král český, výše již jmenovaný, při jeho královské cti a
důstojnost a s opravdovou věrností svému státu (…) slíbil urozenému knížeti a pánu
Albrechtovi, vévodovi ze Saska, lankrabímu v Durynsku a markraběti v Míšni, našemu
milému švagru, synu výše jmenovaného milého vévody Fridricha Saského atd. slečnu
Zdenu, jeho věrnou vlastní dceru, dáti a nechat mu ji dle křesťanských způsobů pro
svátost posvátného manželství.“ 1
Shrneme-li obsah této listiny, dozvíme se mimo jiné i to, že nevěsta dostane od
svého otce 20 000 zlatých („Zweintzig Tausent gulden“) jako věno („Heyratsgut“).
Stejný obnos měl podle smlouvy dát i manžel své nevěstě slečně Zdeně („Frewlein
Zdena“) jako tzv. „morgengabe“ - jitřní dar. Z této sumy 40 000 zlatých („Fur sulch
Summ, Viertzig Tausent gulden“) měla Zdena dostávat po zbytek svého života roční
rentu ve výši 4000 zlatých („Viertausent gulde“). Jako jakási pojistka pro vyplácení této
renty fungoval majetek jejího ženicha, do kterého se počítal i celé jeho sídlo/zámek
(„darunder zum mynnsten ein Sloss sein sol“), a to proto, aby Zdena mohla i v případě
nouze vést urozený život a aby měla knížecí sídlo („da sie Ir fürstenlich wesen vnd
wonüng gehaben möge“).2

1

„Also: Zu lobe got dem almechtigen vnd zunutz vnd trost der ganntzen Cristenhait, So hat vnnser
lieber Herre vnd Swager, der konig zu Beheym, vorgnant, bey seinen koniglichen eren vnd wirden mit
guten waren trewen an aydes stat In crafft ditz briues gelobt vnd versprochen, dem Hochgeboren
fursten Herrn Albrechten, Hertzogen zu Sachsen, Lanntgrauen In Doringen vnd Markgrauen zu
Meyssen, vnserm lieben Swager, des obgnanten vnnseren lieben Swehers Hertzog Friedrichs von
Sachsen etc. Sone, Frawlein Zdena, sein eeliche leipliche Tochter, zugeben vnd zuuertrawten lassen
nach cristenlicher ordnung zu dem Sacrament der heiligen Ee.“
SIEGL, Karl. Geschichte der Vermählung Albrechts des Beherzten von Sachsen mit Sidonia von Böhmen
zu Eger im Jahre 1459, Transliterace celé „smlouvy“ se nachází na stranách 103 - 106.
2
V originále: „Es sol auch der mergnant, vnnser lieber Herrn vng Swager, der konig zu Beheym, zu
seiner tochter, vorgnant, dem obgedachten vnnserm lieben Swager, Hertzog Albrechten von Sachsen,
zu rechtem Heyratsgut geben: Zweintzig Tausent gulden guter Reynischer lanndeszwerung; Dagegen
derselbe vnnser lieber Swager Hertzog Albrecht derselben Frewlein Zdena, seiner elichen vertrewten
gemaheln, zu widerlegung vnd fur morgengabe geben sol auch Zweintzig Tausent gulden guter
Reynischer lanndeszwerung. Fur sulch Summ, Viertzig Tausent gulden (…) Sol er ye von Zehen gulden
einen gulden nutz vnd gelts, Viertausent gulden, auff Slossen, Stetten, Ampten vnd wolbesetzten
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4000 rýnských zlatých roční renty (tedy 4000*28 = 11 2000 grošů, s odkazem na
tehdejší kurz: 1 rýnský zlatý = 28 grošů), tj. 333 zlatých respektive 9 333 grošů měsíčně,
byly v tomto období přirozeně obrovské peníze. Pokud bychom srovnali například ceny
položek, které se nacházejí v knihách výdajů z roku 1458/59, dozvíme se, že Zdena byla
více než zajištěna a mohla žít nad míru luxusní život. (viz tabulky č. 1, 2, 3)
Domluvit sňatek dětí byla jedna věc, zrealizovat jej však, věc druhá. Na první
pohled jednoduchá záležitost ukrývala hned několik problémů a překážek. Jedním
z problémů bylo jistě rozdílné vyznání ženicha a nevěsty, kdy říšští zástupci vyznávali
katolickou víru, a král Jiří byl na druhé straně zarytým utrakvistou, který se velmi
zasazoval o svobodné vyznávání této víry. Navíc církevní právo, jmenovitě dekrety
basilejské synody, mu oficiálně dovolovalo k této víře přináležet. Jiří byl v tomto směru
neoblomný a své víře věrný.
Druhým problémem byla i skutečnost, že samotný ženich Albrecht, který neměl
v době, kdy byl sňatek sjednáván, ještě ani 16 let, byl již zasnoubený. Před dovršením
14 roku ho totiž jeho otec zasnoubil s Uršulou, dcerou braniborského markraběte
Achilla. Pro Albrechta a jeho rod byl ale samozřejmě mnohem výhodnější sňatek
s královskou dcerou, a tak muselo být jeho zasnoubení s Uršulou nejdříve zrušeno a až
poté mohlo být dne 25. dubna 1459 oficiálně oznámeno zasnoubení Albrechta a Zdeny.
5. 1. 4. KONEC PRVNÍ KRÁLOVSKÉ NÁVŠTĚVY VE MĚSTĚ CHEB
Město Cheb se tímto způsobem stalo místem vzniku důležitých politických
smluv a dějištěm svateb. Významné politické postavy té doby, včetně českého krále i
říšských vévodů a markrabat, měly ve městě oslavit spojení dvou vlivných rodů. Tato
událost se významně zapsala do dějin Chebu.
Král Jiří z Poděbrad město Cheb opustil nejspíše již 7. nebo 8. května a ukončil
tak svou první návštěvu. (Slavnosti však dle všeho pokračovaly dále ještě několik dnů.)
Můžeme tak soudit z dopisu, který posílá již ze své cesty zpět do Prahy. V tomto dopise
se Jiří široce rozepisuje o úspěšném průběhu Chebského sjezdu. Dopis je datován ke
gutern, da sie der wol habende sein moge, darunder zum mynnsten ein Sloss sein sol, da sie Ir
fürstenlich wesen vnd wonüng gehaben möge…"
SIEGL, Karl. Geschichte der Vermählung Albrechts des Beherzten von Sachsen mit Sidonia von Böhmen
zu Eger im Jahre 1459, Transliterace celé „smlouvy“ se nachází na stranách 103 - 106.
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dni 9. května 1459 a adresován Janovi z Rožmberka.1 U příležitosti první návštěvy král
Jiří z Poděbrad strávil ve městě celkem 33 dní.
5. 1. 5. ZÁBAVA
Pro každou slavnost jsou typičtí umělci a muzikanti, kteří se starali o všeobecné
veselí a dobrou náladu urozených pánů i obyčejných lidí. Tyto umělce si většinou každý
urozený pán brával s sebou (Někteří přirozeně přišli i sami.), aby ho bavili jak po cestě,
tak i na místě a zároveň je jakoby ukazoval i ostatním pánům. Tito umělci byli
překvapivě placeni z městských peněz, nikoliv z kapsy jejich pánů, proto o nich
můžeme najít záznamy v účetních knihách.
Mezi různými bezejmennými muzikanty, kejklíři, herci, básníky a vypravěči se
přímo v městě Chebu vyskytuje i několik jedinců, kteří jsou zvláště vyzvednuti a přímo
jmenování. Není tomu tak příliš často a to z toho důvodu, že středověk na umělce
nenahlížel tak, jako my v moderní době. Umělec byl totiž spíše považován za
řemeslníka než za osobu nadanou nějakým zvláštním umem.
V městě Chebu jsme tak mohli na slavnostech narazit mimo jiné na: 1)
„Spielmann mit dem Fogelgesank“, tedy pěvec/muzikant s hlasem/zpěvem ptáka. Pod
tímto pojmenováním si můžeme nejspíše představit imitátora hlasu zvířat. Dozvídáme
se o něm proto, že byl velmi oblíben, a nakonec také bohatě odměněn radními města,
a tím pádem i zanesen do úředních listin (pro svou oblíbenost byl pozván dokonce
několikrát i v pozdějších letech). 2) druhým a velmi oblíbeným umělcem byl královský
dvorní šašek jménem Kylián, který také nevyšel naprázdno. 3) třetím přímo
jmenovaným umělcem je řečník urozeného pána ze Saska jménem Marcius. 2
5. 2. DRUHÁ KRÁLOVSKÁ NÁVŠTĚVA VE MĚSTĚ CHEB, NA PODZIM ROKU 1459
Na svátek svatého Martina, jak bylo domluveno na jaře při prvním setkání, se
měla společnost okolo krále Jiřího z Poděbrad a říšských vévodů sejít ještě jednou.
Hlavním důvodem byl sňatek, který měl stvrdit „přátelský svazek na věčné časy“,
dojednaný u příležitosti první návštěvy.

1

SIEGL, Karl. Zur Geschichte der Fürstentage Georgs von Podiebrad in Eger in den Jahren 1459, 1461
und 1467, s. 204.
2
Tamtéž, s. 205
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Toto setkání znamenalo pro Cheb čest na jedné straně, avšak ještě mnohem
větší závazek na straně druhé. Středověké město na západní hranici českých zemí se
totiž krásou a přepychem na první pohled zrovna nehonosilo. Bylo tedy třeba zahájit
intenzívní opravné práce, které měly jeden jediný cíl - vylepšit a vyšperkovat přes léto
celé město tak, aby se v něm mohla odehrát, pro Cheb, historická událost, svatba
královské dcery.
5. 2. 1. REKONSTRUKCE MĚSTA
V průběhu léta se tedy radní města museli velmi ohánět, aby se jim podařilo
staré a také trochu temné město plné křivolakých a úzkých uliček vylepšit a vyzdobit.
Náklady na tuto rekonstrukci a výzdobu města spojenou se svatbou dcery Jiřího
z Poděbrad můžeme najít v knize výdajů z roku 1459.
Mimo jiné zjistíme, že byly opraveny a vylepšeny městské hradby a také
městské věže (Což si vyžádalo navezení stovek fůr materiálu z nedalekého
kamenolomu v blízkosti hradu Wenzelsburg.). Týdny se také pracovalo na opravě a
vylepšení mostní lávky k hlavní bráně.
Obrovské výdaje si vyžádala i výstavba zcela nového tanečního domu
postaveného speciálně pro tuto příležitost. Celkové náklady na tento taneční dům
„Tanzhaus“, který byl pokryt 17925 širokými šindeli, činily 5127 grošů. Taneční dům
měl sloužit jako místo oslav u příležitosti svatby urozených potomků vládnoucích
panovníků. 1
Drahá byla bezesporu také rekonstrukce městské radnice - symbolu města, Její
okna byla nově zasklena a použity byly nejspíše i posuvné skleněné tabule. Kromě toho
dostala radnice i novou fasádu. Přímo na zeď radnice nechala, jako památku na sňatek
a svatební slavnost Zdeny a Albrechta, městská rada vymalovat malbu, připomínající
tuto událost. Autory této malby byli dva tehdejší slavní malíři: Mistr Jan (Hans) a mistr
Pavel (Paul). Záznamy o výdajích na tuto výmalbu najdeme v knize výdajů z roku 1459
na straně 31, pod titulem „Na malbu na radnici“ 2 (viz textová příloha č. 4)

1
2

STURM, Heribert. Eger, Geschichte einer Reichsstadt, 1952, Band II. s. 280
„Auff das gemel am Rathaws“
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Zda byla na obraze zachycena svatba, anebo turnaj (jak předpokládá Karl Siegl)
se už bohužel nikdy nedozvíme, jelikož se malba nezachovala a to ani na radnici a ani
v jiných pramenech. Dle něj je však pravděpodobné, že buď jedno, nebo druhé
ztvárnění se na radnici mohla opravdu vyskytnout.
Zajímavé je, a s jistotou to můžeme říci, že fasáda respektive obraz byl vyveden
převážně v červené barvě a to z toho důvodu, že výdaje na „zynnober“ - zinnober rumělku, rumělkovou červeň, významným způsobem převyšují výdaje za další
minerály, které byly užívány pro barvení. Mimo jiné se vyskytují účty za barvu zlatou, za
španělskou bílou, za zelenou, za měděnku, za olovnatou bělobu, a hlavně také za
fermež (respektive za lněné semínko, ze kterého se fermež vyrábí).
Zajímavostí je i železné slunce. Chebané získali toto slunce roku 1412 při dobytí hradu
loupeživých rytířů Neuhaus nad Ohří jako válečnou trofej. Podle pověsti viselo slunce
na věži hradu. Tato válečná trofej byla posléze pozlacena a nakonec slavnostně
vyvěšena na městské radnici před druhou návštěvou krále Jiřího z Poděbrad v městě
Chebu v r. 1459. Informace o tomto slunci jsou k nalezení v městské knize výdajů
z roku 1459 na straně 72, pod titulem „Na věž na radnici“1. (viz textová příloha č. 5)
Rekonstrukce města v létě roku 1459 (jak je vidno z výše uvedeného výčtu
oprav stávajících staveb a výstavby staveb nových), nebyla rozhodně jen drobnou
úpravou města. Naopak, jednalo se o zásadní a velmi nákladnou rekonstrukci, která si
vyžádala nemalé finanční výdaje. Je až k neuvěření, že se Chebu podařilo jen několik
málo let po tom, co utichla husitská revoluce a české země se ještě stále zmítají
v poválečných problémech, nalézt v městské pokladně peníze na organizaci dvou
královských návštěv a také na rekonstrukci města.
Z toho můžeme vyvodit jeden závěr, který ve své práci uvádí i František Kubů.
Města a jeho prosperity se husitská revoluce nedotkla v takové míře, jako zbytku
českého království. Podařilo se mu totiž i v průběhu válek udržet politickou a

SIEGL, Karl. Zur Geschichte der Fürstentage Georgs von Podiebrad in Eger in den Jahren 1459, 1461 und
1467, str 212
1
„auf das Türmel auff dem Rathaws“
SIEGL, Karl. Zur Geschichte der Fürstentage Georgs von Podiebrad in Eger in den Jahren 1459, 1461 und
1467, str 212
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hospodářskou stabilitu na úrovni před husitskými válkami. „Městský stát ve svém
každodenním chodu dál plnil své funkce, obě hlavní a řada vedlejších daní se stále
pravidelně vybíraly, stejně pravidelně se obnovovaly součásti velké rady.“ 1 Podstatným
způsobem nebyl narušen ani dálkový obchod, jelikož jeho převážná část směřovala na
západ, kam husitství vlastně neproniklo. V některých ohledech výroby měli řemeslníci
z husitských válek dokonce prospěch.
Zjednodušeně se dá říci, že „vnitřního vývoje oblasti se husitská revoluce dotkla
jen málo a neznamená v něm žádný výrazný předěl, což je dáno specifikou tohoto
území. (…) Autonomie území a jeho specifické rysy byly v husitském období
upevněny.“2
5. 2. 2. ŽIVOT VE STŘEDOVĚKÉM MĚSTĚ V PRŮBĚHU SLAVNOSTI
Ještě předtím, než se budu věnovat samotnému průběhu druhé návštěvy Jiřího
z Poděbrad ve městě Cheb, rád bych ve zkratce nastínil, jak mohlo středověké město
při takovéto oslavě vypadat.
Cheb je svojí rozlohou pro společenskou událost takovýchto rozměrů malým
městem (I když se v té době jedná o jedno z největších měst v Čechách). Stovky
urozených návštěvníků a hostů, které král pozval i s jejich nezbytným doprovodem a
koňmi byl ubytován nejen ve městě (měšťanských domech, hostincích a ubytovnách),
ale i v jeho okolí (ve stanech a provizorních přístřešcích). Dále lidé přijíždějící do města
za obchodem nebo nabídnou své služby nebo se jen podívat. Muselo se jednat o
společnost několika tisíců lidí. Nebylo jistě výjimkou, že velká část hostů bydlela i v
blízko položených městech či vesnicích. V noci běžně spali někteří lidé i na ulicích či ve
chlívech se zvířaty.
Asi jen stěží si dokážeme představit, jaký ruch a zmatek musel ve městě přes
den ale i v noci panovat. Jak lidé, tak i zvířata a zboží, vše bylo na ulici, doslova na
každém rohu. Prodejci se překřikovali, potulní pěvci a muzikanti hráli na rozích. Mezi

1

KUBŮ, František. Cheb v době husitské, In: Sborník příspěvků přednesených na symposiu k 550. výročí,
Soudce smluvený v Chebu, s. 108
2
KUBŮ, František. Cheb v době husitské, In: Sborník příspěvků přednesených na symposiu k 550. výročí,
Soudce smluvený v Chebu, s. 123
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obyčejnými a chudými lidmi se procházeli urození páni v bohatých šatech. Chudí je ve
většině případů obdivovali a klaněli se jim a v některých případech je i okrádali.
V průběhu dne se konaly oficiální oslavy urozené společnosti, dokonce i turnaj s
rytíři proběhl přímo na náměstí. Dále následoval svatební obřad a hostina.
Nesmíme však zapomenout ještě na jeden podstatný rys středověkého města,
který se příliš často nezmiňuje při popisu slavností a významných politických událostí,
ale který tvořil neodmyslitelnou součást života ve středověku. Je jím nezaměnitelný a
všudypřítomný hnilobný zápach, který je pro středověká města typický.
Pokud si uvědomíme několik základních faktů, jako například, že kanalizace ve
městech nebyla, ulice nebyly ve většině případů vydlážděny, veškeré odpadky a zbytky
potravin z kuchyně se vyhazovaly ven na ulici (kde se dodatečně uklízeli). Na těchto
ulicích většinou postávala zvířata kupců a návštěvníků města. Musel to nejspíše být
zápach doslova k nesnesení a dnešní člověk by měl asi velké problémy, aby takovéto
přeplněné středověké město vůbec prošel.
Toto byl, normální stav ve středověkém městě a tamější lidé na něj byli zvyklí.
Pro živější představu z návštěvy krále Jiřího je však potřeba si intenzitu zápachu
znásobit počtem nových lidí a zvířat, kteří se ve městě vyskytovali jen u příležitosti
slavnostní události a počtem dní, které tato slavnost trvala.
Ne náhodou byly pro takovéto obrovské návštěvy vybírány spíše chladnější
měsíce. Slavnost těchto rozměrů v letním parnu by asi nebyla nejlepší volbou.
5. 2. 3. PRŮBĚH DRUHÉ KRÁLOVSKÉ NÁVŠTĚVY
Nyní již konkrétně k druhé návštěvě Jiřího z Poděbrad ve městě Cheb v roce
1459 u příležitosti svatby jeho dcery Zdeny. První věcí, kterou se z historických
pramenů dozvídáme, byla informace týkající se dalšího turnaje, který se měl odehrát
na počest druhé návštěvy. O tomto turnaji však bohužel nemáme podrobnější
informace.
Víme snad jen to, že krátce před 22. říjnem přijel do Chebu královský komoří
jménem Hans Steinbach, který přinesl oficiální popis a specifikaci povolené výzbroje a
výstroje na turnaj. Tento popis musel být jménem krále a na jeho příkaz ihned rozeslán
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všem dalším účastníkům turnaje, aby tito byli dostatečně dopředu informováni a mohli
se na turnaj připravit. 1 Z městské knihy výdajů se dozvídáme o tom, že před příjezdem
prvních hostů bylo náměstí bohatě vysypáno pískem.
Z dalšího z dopisů se dozvídáme, že 30. října museli chebští radní řešit delikátní
úkol, v tomto případě stížnost, kterou jim adresoval sám kurfiřt Fridrich Saský. Ten si
totiž stěžoval na úroveň ubytování, které bylo přiděleno jeho vybranému doprovodu.
Stěžoval si hlavně na to, že nebydlí v blízkosti jeho vlastního příbytku (viz obsazenost
města v průběhu slavnosti), což samozřejmě limitovalo jeho pohodlí a komplikovalo
starost o jeho vlastní osobu.
Žádal tedy na radních výměnu příbytku tak, aby vše bylo napraveno. Radní by
samozřejmě rádi vyšli jeho požadavku vstříc, ovšem nebylo to možné. V odpovědi na
Fridrichův dopis uvádějí, že jejich město navštíví tolik urozených pánů, knížat, hrabat,
rytířů, knechtů a dalších osob, že už není možné najít lepší ubytování a že ubytování
nabízené jeho doprovodu je to nejlepší možné. Z toho důvodu tedy bude muset zůstat
vše tak, jak bylo naplánováno. 2
Kurfiřt Saský, jeho bratr Vilém se svojí dcerou Margarethou a jejich doprovod
přijeli do města Chebu někdy ke konci měsíce října. 3
Několik dní před začátkem celé slavnosti přijel i samotný král Jiří v doprovodu
své ženy Johany a také svých dětí, přítomni byli jeho dcera Zdena a také syn Viktorín.
Kromě početného doprovodu s nimi do města Chebu přijelo i 3000 koní 4, a dále
nejvybranější čeští baroni, urození páni a paní. Ti všichni opět s početným
doprovodem.

1

SIEGL, Karl. Zur Geschichte der Fürstentage Georgs von Podiebrad in Eger in den Jahren 1459, 1461
und 1467, s. 213
2
„aber noch gelegenheit vnd der menge vnnser herren, der fursten, grauen, herren, ritter vnd knecht,
so auf den tag herkomen sullen, hat ewer gnad selbst zuuersten, wie das dorumb gewannt vnd
gelesen sei.“
SIEGL, Karl. Zur Geschichte der Fürstentage Georgs von Podiebrad in Eger in den Jahren 1459, 1461 und
1467, s. 213
3
KNETLOVÁ, Hana. Die Stadt Eger als Bühne der Fürstentreffen und Hochzeiten um 1459, s. 7
4
SIEGL, Karl. Geschichte der Vermählung Albrechts des Beherzten von Sachsen mit Sidonia von Böhmen
zu Eger im Jahre 1459, In: Egerer Jahrbuch, Kalender, s. 108
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Markrabě Fridrich a Albrecht Braniborský, vévodové Vilém a Albrecht Saský,
Fridrich hrabě z Beichlingenu, arcibiskup magdeburský, bavorský vévoda Oto a velké
množství dalších hrabat a urozených lidí z blízkého i dalekého okolí.1 Falckrabí Fridrich
a vévoda Ludvík byli pro tuto návštěvu zastoupení svými velvyslanci. 2 Mnoho dalších
osobně nepřítomných sousedních knížat bylo zastoupeno svými rádci, či vyslanci. Ti
všichni přijeli několik dní před svátkem sv. Martina do města Chebu. Opět s početným
doprovodem. Celkový počet koní, který tuto skupinu přivezl, čítal také přibližně 3000
koní.
Velmi podrobně jsme seznámeni s cestou do Chebu v případě samotného
ženicha. Na své cestě do města Cheb byl Albrecht doprovázen mimo jiné hrabětem
Jiřím z Anhaltu. Jen on sám měl přinejmenším 30 koní. V jejich doprovodu byli dále
přítomni i další urození páni, také rádci a kancléři. Družina čítala celkem více než 60
urozených osob. Součástí doprovodu byli samozřejmě i další osoby, zmiňováni jsou
kuchaři, písaři, komorné, číšníci, heroldi, dveřníci. Další věcí, kterou doprovod musel
vést s sebou, byla: garderoba, nemluvě o výzbroji a výstroji na turnaj, potraviny, velké
množství darů (drahé látky, šperky, nádobí, víno, exotická zvířata ale darem mohlo být
například i brnění nebo kůň), podle všeho s sebou ženich vezl přibližně 1000 zlatých
jako dar svému budoucímu tchánu.
5. 2. 4. PRŮBĚH SŇATKU ALBRECHTA A ZDENY
Při této druhé návštěvě se skutečně odehrála na jaře domluvená svatba
Albrechta a Zdeny, která nakonec připadla na sobotu tedy den před svátkem sv.
Martina, na 10 listopadu 1459. Oddávajícím byl sám arcibiskup magdeburský. V té
době byl arcibiskupem Friedrich III. von Beichlinge. Při obřadu mu asistovali i další
církevní hodnostáři, například představený Řádu německých rytířů, představený
chebských křížovníků s červenou hvězdou a další. Královská dcera se tak stala členem
saského rodu Wettinů.
Není snad ani třeba připomínat, že sňatek Zdeny a Albrechta nebyl v žádném
případě výsledkem jejich lásky a nejednalo se o jejich svobodnou volbu. Ostatně to ani
1

SIEGL, Karl. Geschichte der Vermählung Albrechts des Beherzten von Sachsen mit Sidonia von Böhmen
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nebylo možné. Albrecht se narodil 31. července 1443, bylo mu tedy v době svatby
teprve 16 let. Jeho žena, Zdena, která se narodila 11. října 1449, byla v den své svatby
jen měsíc desetiletá. Z toho důvodu jim také byla první „manželská noc“ povolena až
dne 11. května 1464, kdy Albrechtovi bylo skoro 21 a Zdeně necelých 15 let.
I přes politický základ jejich svatby spolu ale podle všeho Albrecht a Zdena
dobře vycházeli a žili ve spokojeném manželství. Zdena byla jeho jedinou ženou a měli
spolu 4 děti: Kateřinu (24. července 1468), Jiřího (27. srpna 1471), Jindřicha (16. března
1473) a Fridricha (26. října 1473). Respektive jich měli celkem 8, ovšem 4 z nich zemřeli
hned po narození nebo v nízkém věku
Albrecht zemřel jako první a to 12. září roku 1500 na mor, bylo mu tedy 57 let.
Zdena svého muže přežila a zemřela až po dalších deseti letech a to 1. února 1510. Oba
dva jsou pochováni v dómu v Míšni.
Sám Jiří z Poděbrad při své druhé návštěvě Chebu nepobyl ve městě příliš
dlouho ve srovnání s první návštěvou. Jak můžeme soudit z jednoho z dopisů (Kdy
odesílatelem bylo město Cheb a adresátem město Řezno.) ze dne 22. listopadu 1459. V
dopise je zmínka o tom, že král již ve městě není, takže musel město Cheb opustit už
před tímto datem.
Dopis má v sobě uvedenu ještě jednu důležitou informaci. Pokud se totiž
vrátíme k první návštěvě Jiřího z Poděbrad, zjistíme, že původně byly domluveny
svatby dvě. Kromě Zdeny a Albrechta se v Chebu měli brát i dcera vévody Viléma
Saského Kateřina (v té době měla pouhých šest let) a to s královským synem Hynkem.
Hynek však v Chebu nebyl přítomen (viz výše), pobýval toho času v Praze. Šestiletou
Kateřinu tedy její otec „předal“ králi Jiřímu a poslal ji s ním do Prahy za jejím
snoubencem. K této svatbě tedy nakonec v městě Chebu nedošlo. Došlo k ní později konkrétně 26. února 14711, ale ne v městě Chebu.
V dopise (odpověď města Cheb městu Řezno) se mimo jiné píše:

1
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„…o našem milostivém panu králi a ostatních našich milostivých pánech,
knížatech a několika knížecích rádcích, všech těchto u nás přítomných, zaslechli jsme, a
když to nevíme je to potom jinak, že náš milostivý pan král jeho milostivou dceru
našemu urozenému pánu, vévodovi Albrechtovi Saskému, předal. Ten se s ní do
svátosti posvátného manželství svěřit nechal a podle zvyků a řádu svaté církve (…) Oba
dva, on a jeho důvěrná manželka, našeho milostivého pána krále dcera, s ním pryč a
domů odjeli. Tak náš milostivý pán, vévoda Vilém, svoji dceru našemu milostivému
panu královu synu (synovi pana krále), který ale přítomný nebyl, také (dceru) předal
(namísto toho) našemu milostivému panu králi, který ji namísto svého syna tu samou
kněžnu také zasnoubenou do Prahy poslal a doprovodit nechal. A co ale náš milostivý
pan král, ostatní milostiví páni, knížata a přátele sjednali, nám zůstalo ukryto a
nevědomo…“1
5. 3. TŘETÍ KRÁLOVSKÁ NÁVŠTĚVA VE MĚSTĚ CHEB, NA HROMNICE ROKU 1461
Třetí návštěva krále Jiřího z Poděbrad ve městě Chebu se odehrála na
Hromnice, tedy 2. února roku 1461. O této návštěvě se dozvídáme z dopisu, který byl
adresován městu Chebu, ze dne 12. prosince 1460. V něm král Jiří informuje město
Cheb o chystané návštěvě, Uvádí datum, jmenuje hosty a nabádá město, aby se na
návštěvu dobře připravilo a zásobilo. Obzvláště vyzdvihuje přípravu ubytovacích
prostor a také stájí pro koně. (viz textová příloha č.6)
Události nabraly spád a hned několik dní na to, 14. prosince, adresuje chebským
radním dopis i králův písař Jošt z Mnichova, ve kterém žádá ubytování.

1

„…von vnnserm gnedigsten herrn kunig vnd andern vnnsern gnedigen herren, den fursten vnd
ettlicher fursten Rete alhie bey vns gehalden, haben wir vernomen, vnd wann wir nicht wissen anders
dann, das vnnser gnedigster herr kunig seiner gnaden tochter vnnserm gnedigen herrn, herczog
albrechten von Sachsen, vberantburt, der sich mit Ir zum Sacrament der heiligen ee vertrewten lassen
vnd dornnach nach gewonhait vnd orderung der heiligen kirchen (…) der auch dyselben, sein
vertrewte gemahel, vnnsers gnedigen herren kunigs tochter, mit Im weck vnd anhaim gefuren hat. So
hat vnnser gnedige herre, Herczog wilhelm, sein Tochter vnnsers gnedigen herrn kunigs Sun, der ader
nit gegenwart gewesen ist, auch uberantburt vnnserm gnedigsten herren kunig, der Im anstat seins
Suns dieselben furstynn auch vertrewten vnd auch furder gen prag geschickt vnd füren lassen hat. Vnd
was ader vnnser gnedigster herr kunig, andere vnnsere gnedigen herren, dy fürsten vnd
frueuntschafften gehandelt (…), Ist vns verporgen vnd vnbewust…“
SIEGL, Karl. Zur Geschichte der Fürstentage Georgs von Podiebrad in Eger in den Jahren 1459, 1461 und
1467, s. 218.
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19. prosince město Cheb potvrzuje královy požadavky z jeho předchozího psaní
a ujišťují krále, co se ubytování týče, že se budou snažit, seč jim síly stačí1. V tom
samém dopise krále žádají i o osobní schůzku, aby mohli prodiskutovat bližší detaily
návštěvy. Ke schůzce však nakonec pro nedostatek času nedošlo.
23. prosince si ubytování v dopise obstarává Braniborský markrabě. Fridrich.
Žádá o ubytování „v domě Erharta Brunnera, kde jsme před jedním rokem leželi“ 2.
Ubytování žádá také pro svůj doprovod „tři sta koní“ 3 a to pokud možno přímo ve
městě, „protože, když oni (míněno doprovod) před jedním rokem mimo město
pobývali, tak to pro nás velmi nepohodlné bylo.“ 4
Brzy po něm si ubytování zamlouvá i vévoda Ludvík Bavorský a to pro sebe a
pro dalších 12 knížat a celkově také pro 3000 koní.
2. ledna 1461 informuje město Cheb Jošta z Mnichova, že králův požadavek,
aby se z Zwingru udělala stáj pro koně, nakonec nemůže být splněn, jelikož je v těchto
prostorách velmi mnoho věcí a nebylo by jednoduché jej vyklidit. Na to se ale zaručují,
že budou schopni obstarat ustájení pro 4000 - 5000 koní a to jak ve městě, tak i na
předměstí. Pokud by toto i přesto nemělo stačit, byli Chebané připraveni vystavět i
nové provizorní stáje před městskými branami pro dalších cca 200 - 300 koní.
V tomto dopise se také řeší příjezd králova maršálka. Město Cheb žádalo o to,
aby maršálek přijel co nejdříve, aby s ním mohlo být prodiskutováno ubytování. 5
22. ledna do města Cheb přijel králův Maršálek, toto datum víme přesně, jelikož
jeden záznam z městské knihy výdajů z roku 1460 na straně 29 poukazuje na snídani,

1

„allen vleiss thun zu Allen“
SIEGL, Karl. Zur Geschichte der Fürstentage Georgs von Podiebrad in Eger in den Jahren 1459, 1461 und
1467, s. 219
2
„prunners haws, da wir vor eim Jar lagen“
SIEGL, Karl. Zur Geschichte der Fürstentage Georgs von Podiebrad in Eger in den Jahren 1459, 1461 und
1467, str 220
3
„dreyhundert pferde“
Tamtéž
4
„wann sie vor eym Jar vβ der Stat beherbergenn mustenn, das vns dann gar vnbequeme was“
SIEGL, Karl. Zur Geschichte der Fürstentage Georgs von Podiebrad in Eger in den Jahren 1459, 1461 und
1467, str 220
5
SIEGL, Karl. Zur Geschichte der Fürstentage Georgs von Podiebrad in Eger in den Jahren 1459, 1461
und 1467, str 220
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kterou maršálek dostal, když do města dorazil. „Položka, dáti 23 grošů na snídani, když
našeho pana krále maršálek přijel. 22 ledna.“ 1
2. února, tedy na Hromnice, se ve městě Chebu ukázal i sám král Jiří z Poděbrad
navíc v doprovodu vratislavského biskupa Jošta a dále se zástupci české a moravské
šlechty. Osobně do města Chebu přijeli tito urození návštěvníci: kurfiřt Fridrich a
markrabě Albrecht Braniborský, vévodové ze Saska Vilém, Ernst a Albrecht, tři bavorští
vévodové Ludvík z Landshutu, Jan z Mnihcova a Oto z Neumarktu, rakouský arcivévoda
Albrecht, hesenský lankrabí Ludvík a markrabě Karel z Badenu, biskupové Jan
z Würzburku a Jiří z Bamberku, pán Vilém z Heneberku a další početní zástupci
hraběcích rodů. Prostřednictvím vyslanců byli zastoupeni následující urození páni:
burgundský vévoda2, salcburský arcibiskup, biskup od kardinála z Augšpurku,
biskupové z Eichstatu a Konstance, dále města Augšpurk, Norimberk, Řezno,
Neutlingen, Štrasburk, Ulm a Worms a také rytířský spolek svatého Jiří. 3

1

„Item Geben XXIII gr. an die rotten, als vnsers herrn Konigs marschalk Kome. In die vincenti.“
SIEGL, Karl. Zur Geschichte der Fürstentage Georgs von Podiebrad in Eger in den Jahren 1459, 1461 und
1467, s. 220
2
Zástupce takto významného dvora, pouze dokládá, jakou váhu mělo celé setkání v mezinárodních
kruzích.
3
SIEGL, Karl. Zur Geschichte der Fürstentage Georgs von Podiebrad in Eger in den Jahren 1459, 1461
und 1467, s. 219 - 221
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6. ZÁVĚR
Doufám, že se mi podařilo rekonstruovat tři královské návštěvy krále Jiřího, tak
jak jsem si na začátku mé práce vytyčil. Analýza pramenů a jejich zpracování mělo co
nejvíce přiblížit jak celkový průběh všech tří návštěv, tak i jednotlivosti, na kterých jsem
se snažil demonstrovat určité zákonitosti a pravidla pro život na královském dvoře.
Z obecného hlediska se dá říci, že návštěvy probíhaly podle určitého scénáře,
který byl podobný pro všechny tři návštěvy zároveň. Vždy můžeme u jednotlivých
návštěv nalézt množství darů, které si lidé předávali. Dále se vždy vyskytuje trojice
nápojů: víno, pivo, medovina. V neposlední řadě jsou s každou návštěvou spojeny
kulturní vystoupení různých muzikantů a hráčů na hudební nástroje. V tomto ohledu
tedy můžeme, s odkazem na informace v rozpočtech, konstatovat, že všechny tři
návštěvy jsou v obecné rovině srovnatelné.
Při bližším pohledu však většinou není detailní srovnání možné bez určitého
zobecnění. Forma, ve které jsou položky v městských knihách výdajů zapisovány, nemá
totiž standardní podobu. Velmi patrné je to na příkladu s medovinou, kde je množství
vyjádřeno slovy „45 věder a několik konví“, což znemožňuje přesnější specifikaci
celkového množství nakoupené medoviny. Stejně tak je problém s kurzem rýnský
zlatý/groš, který je neustále měněn a někdy není jasné, zda se odkaz na kurz týká celé
stránky, odstavce nebo kapitoly. Velmi často jsou ceny v jednotlivých položkách
uváděny včetně dalších poplatků (clo, cestovní výdaje, nájemné za sudy) a není tedy
uvedena reálná cena dané věci. Poslední případ reprezentují dary, kdy je velmi často u
některých položek uvedeno, že daná věc byla věnována jako dar, jindy tomu tak ale
není a je tak velmi těžké rozlišit, jestli daná věc darem byla nebo ne.
Pokud se podíváme zpětně na všechny tři popsané návštěvy, dá se obecně říci,
že druhá a třetí návštěva byly mnohem bohatší než ta první (ačkoliv ta první byla na
druhou stranu nejdelší). Více nám napoví jednotlivé rozpočty v příloze. Bez nadsázky
lze ale říci, že se při každé návštěvě jednalo o výjimečnou událost, která v historii města
neměla do té doby obdoby. Město Cheb muselo při druhé a třetí návštěvě ubytovat
přibližně 5000 účastníků (nemluvě o počtu koní), kteří do města přicestovali odjinud.
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Zohledníme-li počet obyvatel města v této době, zjistíme, že se počet osob ve
městě při návštěvách skoro zdvojnásobil. Přičteme-li k těmto počtům ještě speciální
požadavky urozených hostů a vezmeme-li v potaz i tehdejší komunikační možnosti a
časovou náročnost cestování, je až zázrak, že se vše obešlo bez výraznějších problémů
a komplikací, které by například vedly k tomu, že by se některá setkání či společenské
události vůbec neuskutečnily. Žádné takové informace však nemáme, a tak se zdá, že
město Cheb bylo v očích krále Jiřího z Poděbrad oblíbené, při organizování podobných
akcí, zcela právem.
Mluvíme-li o pobytech krále Jiřího z Poděbrad z pohledu města, jednalo se
zajisté o velmi významnou záležitost, která nevídaným způsobem zvedala prestiž
města, a to jak v českých, tak i v říšských zemích. V polovině 15. století bylo tedy město
na svém hospodářském i politickém vrcholu, o čemž svědčí např. i zvýšený počet
obyvatel města v té době. V době vlády Jiřího z Poděbrad, ale i později se v tomto
městě konaly další politická setkání, k čemuž přispěla hlavně výhodná poloha města
vůči oběma sousedícím zemím. Jiří se městu za pohoštění a loajalitu doslova královsky
odměnil, držel po celou svoji vládu ochrannou ruku nad městem a také městu udělil
mnoho různých privilegií.
Výše zmíněná třetí návštěva, nebyla královou poslední návštěvou - v roce 1467
a opět na Hromnice se král ve městě ukazuje naposledy. U příležitosti oslavy svatby
jeho syna Hynka a Uršuly, dcery markraběte Albrechta Achilla Braniborského. Král Jiří
bydlel přímo na chebském hradě. Jednalo se o posledního krále, který kdy na hradě
pobýval.
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9. 1. TABULKY
Tabulka č. 1 (1/2)
PRVNÍ KRÁLOVSKÁ NÁVŠTĚVA VE MĚSTĚ CHEB (NA JAŘE ROKU 1459)
Kategorie
Položka

Přepočet Částka v městské knize Přepočet Z toho
na litry
výdajů
na groše
%
Dary
peníze
100 kop grošů králi
100 kop grošů
6000 54,43%
20 rýnských zlatých královskému Hofmistrovi
20 rýnských zlatých
560
10 rýnských zlatých královskému Maršálkovi
10 rýnských zlatých
280
předměty dva poháry Viktorínovi
55 rýnských zlatých
1540
baldachýn a jeho výmalba
3 kopy a 14 grošů + 4 kopy
453
a 19 grošů
pití
medovina
(viz níže)
0
pivo
(viz níže)
0
Jídlo
ryby
Velké i malé štiky a výdaje za dovoz, spropitné a clo
22 kop a 22 grošů
1342 8,27%
Pití
víno
36 věder a několik čtvrtek francouzského vína z Norimberku 838,77
67 rýnských zlatých
1876 28,6%
2 lahvice Welisch Wein a Ranfal Wein a za dovoz a clo
23,4
8 kop a 26 grošů
506
2 lahvice Welisch Wein a Ranfal Wein
23,4
12 rýnských zlatých
336
medovina 28 věder a několik konví medoviny
646,36
26 kop, 51 grošů a 2 haléře
1611
pivo
4 sudy piva s celkovým obsahem 22,5 věder
517,05
5 kop a 12 grošů
312
Zábava
a Muzikanti, ti co se starali o chleba a co čepovali pivo a víno,
17 kop a 14 grošů
1034 6,37%
služebnictvo
kuchařům, hlídačům dveří, šaškům - celkem
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Tabulka č. 1 (2/2)
PRVNÍ KRÁLOVSKÁ NÁVŠTĚVA VE MĚSTĚ CHEB (NA JAŘE ROKU 1459)
Kategorie
Položka
Ostatní
náklady

CELKEM

půjčení sudů na víno a medovinu
odměna za pobyt na radnici
spropitné za písek a příprava náměstí na turnaj
odměna žoldnéři
vosk na pochodně a svíčky a za výrobu
odměna za stavební práce
péče
o péče o koně
koně
seno a sláma
107 karů ovsa (není započítáno do celkových výdajů)
kuchyně
1200 cihel na stavbu kuchyně
2 kopy a 18 kusů latí na stavbu kuchyně
okap na stavbu kuchyně

Přepočet Částka v městské knize Přepočet Z toho
na litry
výdajů
na groše %
1 kopa a 8 grošů
68 1,84%
1 kopa, 47 grošů a 2 haléře
107
3 groše
3
4 groše
4
28 grošů + 1 gr a 2 haléře
29
13 grošů a 1 haléř
13
1 kopa a 1 haléř
60
16 grošů a 2 haléře
16
33101,52 Nezapočítáno
0
40 grošů
40 0,47%
24 grošů
24
13 grošů
13
16227 100%
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Tabulka č. 2 (1/2)
DRUHÁ KRÁLOVSKÁ NÁVŠTĚVA VE MĚSTĚ CHEB (NA PODZIM ROKU 1459)
Kategorie
Položka

Přepočet Částka v městské knize
na litry
výdajů
Dary
předměty
150 kár ovsa
46404,00 39 kop grošů
pití
víno
(viz níže)
pivo
(viz níže)
Pití
víno
16 věder Elsasser Wein a 10 věder a 2 čtvrtky 608,98
53 rýnských zlatých a 11
Francouzského vína, za dopravu a clo
grošů
Fullwein
13 grošů a 1 haléř
4 konve vína
5,84
8 grošů a 1 haléř
medovina
24 věder
551,52
22 kop grošů
pivo
6 sudů piva (počítáno se stejným objemem sudu 776,26
5 kop 20 grošů
jako na první návštěvě, tj. 5,63 vědra)
Zábava
a služebnictvo kuchař, kuchařský mistr, stolník, dveřník, poslíček
celkem převedeno na
služebnictvo
groše
zábava
heroldi, řečníci, muzikanti, hráči na trumpetu,
celkem převedeno na
loutnu, píšťalu, varhany, pěvec s hlasem ptáka
groše
Stavební
rekonstrukce celkové výdaje za barvy, fermež, lněné semínko a
40 kop a 17 grošů
práce
radnice
práce obou malířů
pozlacení
celkové výdaje za pozlacení (práci) i za zlato
5 rýnských zlatých a 40
slunce
na
grošů
radnici

Přepočet
na groše
2340
0
0
1548
13
8
1320
320
510
667
1217
190
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Tabulka č. 2 (2/2)
DRUHÁ KRÁLOVSKÁ NÁVŠTĚVA VE MĚSTĚ CHEB (NA PODZIM ROKU 1459)
Kategorie
Položka
Ostatní
výdaje

CELKEM

odměna za pobyt na radnici
půjčení sudů
další půjčení sudů od hospodských
cestovní výdaje
za dopravu vína z Norimberku
spropitné za písek a příprava náměstí na turnaj
Za svíčky a světlo k tanci i ke čtení na radnici

Přepočet Částka v městské knize
na litry
výdajů
1 kopa, 18 grošů a 1 haléř
10 grošů + 8 grošů
34 grošů a 2 haléře
42 grošů
3 kopy a 44 grošů
33 grošů
5 grošů a 2 haléře + 6
grošů

Přepočet
na groše
78
18
34
42
224
33
11
8573
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Tabulka č. 3 (1/3)
TŘETÍ KRÁLOVSKÁ NÁVŠTĚVA VE MĚSTĚ CHEB (NA HROMNICE ROKU 1461)
Kategorie
Položka
Dary

předměty dary Joštovi z Mnichova
pití

Jídlo

Přepočet

Ryby
maso
Sledi

dary králi
víno a medovina pro pána Caltu
Víno
Medovina
Pivo
Štiky
8 štik
4 centýře masa
14 sudů sleďů a za sůl

203,84 kg

Částka v městské knize Přepočet
výdajů
na groše
10 kop grošů
600
3 kopy a 44
53 grošů a 1 haléř
(viz níže)
(viz níže)
(viz níže)
(viz níže)
4 kopy grošů
3 kopy, 13 grošů a 1 haléř
2 kopy, 23 grošů a 1 haléř

224
0
0
0
0
240
193
143
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Tabulka č. 3 (2/3)
TŘETÍ KRÁLOVSKÁ NÁVŠTĚVA VE MĚSTĚ CHEB (NA HROMNICE ROKU 1461)
Kategorie
Položka
Pití

víno

58 věder Elsasser Wein a 15 věder francouzského vína z 1677,54 l
Norimberku
za dopravu vína z Norimberku a clo a další náklady

1 Lahvice Ranfal Wein a 1 lahvice Welisch Wein
medovina 45 věder a 9 konev medoviny + za sudy, celkem
pivo
ostatní

Zábava
služebnictvo

Přepočet

11,7 l
1047,24 l

6 sudů chebského piva
776,26 l
víno, které se vypilo při pobytu krále a na radnici
snídaně pro Jošta z Mnichova
víno, které se pilo s králem na uvítanou
jídlo a pití, které snědlo na radnici
a Celkem za všechno služebnictvo i zábavu (heroldi, řečníky,
hráči na trumpety, píšťaly, muzikanty)

Částka v městské knize Přepočet
výdajů
na groše
200 rýnských zlatých
5600
48 rýnských zlatých a 9
grošů + 6 kop a 20 grošů +
58 grošů + 35 groše
7 kop a 28 grošů
51 kop a 13 grošů + 1 kopa
a 23
8 kop a 21 grošů
1 kopa a 12 grošů
7 grošů
4 groše
23 grošů
18 kop a 11 grošů

1826

448
3156
501
72
7
4
23
1091
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Tabulka č. 3 (3/3)
TŘETÍ KRÁLOVSKÁ NÁVŠTĚVA VE MĚSTĚ CHEB (NA HROMNICE ROKU 1461)
Kategorie
Položka
Ostatní
výdaje

péče
koně
CELKEM

spropitné pro popravčího za úklid
platba za tlumočnické služby Joštovi z Mnichova
vosk na pochodně a světlo
světlo na radnici
za zhotovení dopisu
za doprovod biskupa z Würzburku
doprovod urozeného pána
a službu truhláři
o 50 kár ovsa
seno
10 kop slámy

Přepočet

15468 l

Částka v městské knize Přepočet
výdajů
na groše
20 grošů
20
5 kop grošů
300
1kopa a 26 grošů
86
18 grošů
18
12 grošů
12
20 grošů
20
14 grošů
14
2 groše
2
13 kop grošů
780
6 kop grošů
360
1 kopa grošů
60
15800
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Tabulka č. 4
MÍRY Z MĚSTSKÝCH KNIH VÝDAJŮ A JEJICH PŘEPOČET 1
Jednotky Míra v městské knize výdajů
Český ekvivalent
Objem:
Eymer
Vědro
Virtl
Čtvrt
Lögel
Lahvice
Statkandel
Konev
Kar
Kár ovesný
Váha:
Centner
Centýř lehký

Přepočet
22,98 litrů
5,75 litrů
5,85 litrů
1,46 litrů
309,36 litrů
50,96 kilogramů

Tabulka č. 5
PURKMISTROVÉ MĚSTA CHEBU
(V LETECH, KDY MĚSTO NAVŠTĚVOVAL KRÁL JIŘÍ Z PODĚBRAD)2
Rok
Jména purkmistrů
1458
Erhard Werndl
1459
Caspar Juncker, Erhard Werndl, Sigmund Bachman, Jorg Schmiedl, Niklas Bayer
1460
Jorg Schmiedl, Paul Rudusch
1461
Clemens Püchelberger, Paul Rudusch
1462
1463
1464
1465
1466

Caspar Juncker, Paul Rudusch
Caspar Juncker, Paul Rudusch
Jorg Schmiedl, Caspar Juncker
Jorg Schmiedl, Caspar Juncker
Jorg Schmiedl, Caspar Juncker, Paul Rudusch, Clemens Püchelberger

1467

Jorg Schmiedl, Caspar Juncker

1
2

HOFMANN, Gustav. Metrologická příručka.
STURM, Heribert. Eger, Geschichte einer Reichsstadt, 1952, Band II. s. 220
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Tabulka č. 6
PŘEHLED POČTU OBYVATEL MĚSTO CHEB:1
ROK:
PŘIBLIŽNÝ POČET
POZNÁMKA:
OBYVATEL:
1390
7 300
1400
6 200
Mluvíme li o obyvatelstvu města, musíme
1420
6 800
být, co se čísel týká, velmi opatrní a brát je s
1431
8 300
rezervou. Jediné záznamy, které totiž
1440
7 500
máme, jsou z daňových knih. Zde jsou
1450
7 400
ovšem většinou zmíněni jen ti, co opravdu
1460
7 600
platili daně (vesměs to byl otec rodiny,
nikoliv však manželka, prarodiče, děti, čeleď
1480
7 000
atd.). Z daňových knih se tedy dozvíme
1500
5 700
pouze kolik rodin či domácností platilo ve
1520
5 100
městě daň. Kolik měla daná rodina dětí a
1540
4 900
ostatních členů jsou už jen odhady a
1550
5 500
zprůměrovaná čísla.
1560
5 400
1580
5 600
Tabulka č. 7
PŘEHLED POČTU OBYVATEL ŘÍŠSKÝCH MĚST:2
MĚSTO:
ROK:
Norimberk
1449
Frankfurt
1387
Lipsko
1474
Heidelberg
1439
Augšpurk
1481
Würzburg
16. stol
Hamburk
1311

1
2

PŘIBLIŽNÝ POČET OBYVATEL:
20 165
10 000
4 000
5 200
18 300
6 500
7 000

STURM, Heribert. Eger, Geschichte einer Reichsstadt, 1952, Band I. s. 11
STURM, Heribert. Eger, Geschichte einer Reichsstadt, 1952, Band II. s. 213
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Tabulka č. 8
POMĚR MEZI POČTEM OBYVATEL ŽIJÍCÍCH UVNITŘ MĚSTA A MINO MĚSTO: 1
ROK

1390
1400
1403
1406
1431
1550
1618
1635
1648

CELKOVÝ
POČET OSOB,
KTERÉ
BYLY
POVINNY
PLATIT DAŇ
1 306
1 088
1 516
1 037
1 110
1 191
1 022

CELKOVÝ POČET
OSOB
POVINNÝCH
PLATIT
DAŇ
UVNITŘ MĚSTA
820
677
1 038
669
667
805
828

CELKOVÝ POČET
OSOB
POVINNÝCH
PLATIT
DAŇ
MIMO MĚSTO
486
411
61
142
478
368
443
286
194

POMĚR MEZI
PRVNÍ A DRUHOU
SKUPINOU

62,8 : 37,2
63,2 : 36,8
68,5 : 31,5
64,5 : 35,5
60,1 : 39,9
76,0 : 24,0
81,1 : 18,9

Tabulka č. 9
PŘÍRŮSTEK NOVÝCH MĚŠŤANŮ VE MĚSTĚ CHEB,
POMĚR MEZI MĚŠŤANY A VESNIČANY:2
PŘISTĚHOVALCI
CELKOVÝ POČET MĚST A
Z OKRUHU:
VESNIC, ODKUD
PŘISTĚHOVALCI POCHÁZELI
15 km
68
30 km
16
50 km
9
více než 50 km
11
Celkem
104

1
2

%

65,4
15,4
8,6
10,6
100 %

Z TOHO TVOŘILI:
VESNIČANÉ MĚŠŤANÉ
67
9
1
1
78
74,10%

1
7
8
10
26
25,90%

STURM, Heribert. Eger, Geschichte einer Reichsstadt, 1952, Band II. s. 221
STURM, Heribert. Eger, Geschichte einer Reichsstadt, 1952, Band II. s. 217
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Tabulka č. 10
PŘÍRŮSTEK NOVÝCH MĚŠŤANŮ VE MĚSTĚ CHEB,
POMĚR MEZI MĚŠŤANY A VESNIČANY:1
VZDÁLENOST
CELKOVÝ POČET NOVÝCH
%
MÍSTA
MĚŠŤANŮ
PŮVODU
do 15 km
162
78,7
do 30 km
22
10,5
do 50 km
10
4,7
nad 50 km
13
6,1
Celkem
207
100%

1

Z TOHO TVOŘILI:
VESNIČANÉ MĚŠŤANÉ
157
11
1
1
170
81,60%

5
11
9
12
37
18,40%

STURM, Heribert. Eger, Geschichte einer Reichsstadt, 1952, Band II. s. 217
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9. 2. TEXTOVÁ PŘÍLOHA
Textová příloha č. 1 (městská kniha výdajů z roku 1458, str. 48)

Transliterace:
„Summarum der zerung vnd schanckung auf vnsern herrn Konig vnd das vergangen
Jar ken Behem VCXLVIIII ss XVIIII gr.“
Volně přeloženo:
Výsledný počet všech útrat a obdarování našeho pána krále a minulého roku v Čechách
bylo VCXLVIII kop a XVIIII grošů. 500 + 49 kop, tj 549 kop 19 grošů. Tj. 549*60+19 =
32 959 grošů

Transliterace:
„Die schanckung, alz vnser herr, der konigk, hy waz, trift auf IICLXX ss XXVII gr.“
Volně přeloženo:
sumy za obdarování, když náš pán, král, zde byl, přišly na 200 + 70 kop, tj. 270kop, a 27
grošů. Tj. 270*60+27 = 16 227 grošů.
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Textová příloha č. 2 (záznamy z rejstříku týkající se muzikantů)
Transliterace:
„pfewffer vnd Trumeter, lauttenslaher, prothuttern vnd pierschencken vnsers herrn
konigs vnd turhütter:
It. Vnsers herrn konigs Trumetern II ss. gr.
It. Geben dez herrn von Rosemberg Trumetern I ss. gr.
It. G. Margraff albrecht Trumetern III guldein.
It. G. dez herrn von Sternberg Trumetern I ss. gr.
It. Dez pfalczgrafen Trumetern III guldein.
It. Geben des landtgraffen Spilleutten XX gr.
It. G. der Edelleutt von francken lauttenslahern XII gr.
It. G. zwayen lauttenslahern des Bischoffs von wirzcpurg XX gr.
It. G. den von pilzen Spilleutten XII gr.; hieβ francz Junckher
It. G. einem Spilman vnsers herrn margrafen mit dem fogel gesangk.
It. G. dez konigs prothutern I ss zuuertrincken.
It. G. dez konigs pirschencken I ss gr zuuertrincken.
It. G. zwayen des konigs lawttenslahern I guldein.
It. G. dem kylian, dez konigs Narren, I guldein.
It. G XX gr. margraff albrechts herolt.
It. G vnsers herrn konigs türhütern III guldein.
It. G. dez konigs koche I ss. gr.
It. G. den Spilleuten mit den hörnern margraff albrechts 1 guldein.
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It. G. den Spilleutten herczog wilhelms III guldein.
It Herczog fridrichs Spilleutten geben III guldein.
It. G XIIII gr. einen sprecher, genant marcius, dez alden herrn von Sachsen. Facit der
Spilleut XVII ss. XIIII gr.“1
Volně přeloženo:
Hráčům na píšťalu a trumpetu, hráčům na loutnu, těm, těm, co se starali o chleba a
těm, co čepovali pivo našeho pána krále a hlídačům dveří:
Položka, našeho pána krále hráčům na trumpetu 2 kopy grošů
Položka, dáti pána z Rožmberka hráčům na trumpetu 1 kopu grošů
Položka, dáti markrabího Albrechta hráčům na trumpetu 3 zlaté
Položka, dáti pána ze Šternberka hráčům na trumpetu 1 kopu grošů
Položka, falckrabího hráčům na trumpetu 3 zlaté
Položka, dáti lankrabího muzikantům 20 grošů
Položka, dáti šlechticů z Frank hráčům na loutnu 12 grošů
Položka, dáti dvěma hráčům na loutnu biskupa z Würzburku 20 grošů
Položka, dáti z Plzně muzikantům 12 grošů (…)
Položka, dáti pěvci našeho pána markraběte s ptačím hlasem
Položka, dáti královskému muži, který se staral o chleba 1 kopu spropitného
Položka, dáti královskému muži, který čepoval o pivo 1 kopu spropitného
Položka, dáti dvěma královským hráčům na loutnu 1 zlatý
Položka, dáti Kyliánovi, královskému šašku, 1 zlatý

1

SIEGL, Karl. Zur Geschichte der Fürstentage Georgs von Podiebrad in Eger in den Jahren 1459, 1461
und 1467, str 209.

95

Položka, dáti 20 grošů markraběte Albrechta heroldovi
Položka, dáti našeho pána krále hlídači dveří 3 zlaté
Položka, dáti královskému kuchaři 1 kopů grošů
Položka, dáti muzikantům s rohy markraběte Albrechta 1 zlatý
Položka, dáti muzikantům vévody Viléma 3 zlaté
Položka, vévody Fridricha muzikantům dáti 3 zlaté
Položka, dáti 14 grošů řečníkovi, se jménem Marcius, urozeného pána ze Saska. Součet
za Muzikanty 17 kop 14 grošů.
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Textová příloha č. 3 (záznamy z rejstříku týkající se ovsa pro koně)
(A) Nota vnd die ICVI kar habern, die man vom poden name.
Volně přeloženo: Poznámka a 106 kar (míra) ovsa, které jsou níže jmenovány
(R) Nota, waz man habern von dem poden verschanckt hat:
It. Vnseren herrn Konig XL kar habern
It. Dem pfalczgrafen VIII kar
It. vnseren herrn, dem aldem herrn herczogen fridrich VIII k.
It. herczog wilhalm VIII k.
It. herrn von Rosenberg VII k.
It. Herrn von Sternberg VII k.
It. Dem kanczler VII k.
It. Herrn hazen VII k.
It. Dem marschalk von merhern VII k.
It. herrn Ginderzich von plecz VII k.
Facit Ic VII k.“1

Volně přeloženo:
Poznámka, kolik ovsa se níže uvedeným darovalo:
Položka, našemu pánu králi 40 kar ovsa
Položka, falckrabatům 8 kar
Položka, našemu pánovi, urozenému pánu vévodovi Fridrichovi 8 kar
1

SIEGL, Karl. Zur Geschichte der Fürstentage Georgs von Podiebrad in Eger in den Jahren 1459, 1461
und 1467, str 211
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Položka, vévodovi Vilémovi 8 kar
Položka, pánovi z Rožmberka 7 kar
Položka, pánovi ze Šternberka 7 kar
Položka, kancléři 7 kar
Položka, Pánovi Hazenovi (Zajíc?) 7 kar
Položka, Maršálkovi z Merhern (Moravskému?) 7 kar
Položka, pánovi Jindřichu z Plecze 7 kar
Součet 107 kar
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Textová příloha č. 4 (městská kniha výdajů z roku 1459, s. 31)
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Transliterace:
„Auff das gemel am Rathaws:“
Volně přeloženo:
Na výmalbu na Radnici:

Transliterace:
„It. Geben fur zynober, golt vnd spanyole VII guldein IIII gr.; hub auff hans kesler. It.
mer XI gr. fur drey virdung zynnobers dem peter merer. It mer dem merer VIII gr. fur I
A zynnobers.
It. G. fur perkgrün vnd menyg vnd auch fur grünspan II ss gr.
It. G. dem praytten LVI gr. fur newnczehen A pleygeel.
It G. dem hans keβler I ss VI gr. fur dreiczehen A plyeweis.
It. vnd dem peter, moler, XXIIII gr. fur sechs pfuntt pleyhweis geben.
It mer haben wir geben XXXIIII gr. fur Syben fyrneys und fyrnes glazs. It. mer fur topff
zum fyrnes.
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Volně přeloženo:
Položka, dáti za rumělku, zlato a španělskou bílou (barva) 7 zlatých 4 groše; (…) Janovi
Keslerovi.
Položka, navíc 11 grošů za tři virdung (míra) rumělky (barva) Petrovi Mererovi.
Položka, navíc Mererovi 8 grošů za 1 A (míra) rumělky (barva).
Položka, dáti za zelenou (barvu) a minium a také za měděnku (barva) 2 kopy grošů.
Položka, dáti Prayttenovi 56 grošů za devatenáct A (míra) za žlutou (barva).
Položka, Janovi Keslerovi 1 kopu 6 grošů za třináct A (míra) olovnaté běloby (barva).
Položka, a Petrovi (Peterovi), malíři, 24 grošů za šest liber olovnaté bílé (barva) dáti.
Položka, navíc jsme dali 34 grošů za sedm sklenic fermeže. Položka, navíc za hrnec na
fermež.

Transliterace:
„It. G. dem wirsperg XXIIII fur leyn zu öle.
It. vnd G. dem Niclas kesler VI. Gr. I m. zehen A öls.
It. dem Gardian haben wir auch awβ gericht I ss XXII gr. fur achtvndzwenczig A
leynöls, das er vns auch zu dem Rathaws lahe.
It. G. dem Gardian vnd geben dem Erhart werndlein IIIII gr. fur dritthalb napff leyns
auch zu öle.“
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Volně přeloženo:
Položka, dáti Wirsperkovi 24 za len na olej.
Položka a Mikuláši Keslerovi 6 grošů 1 haléř za deset A (míra) oleje.
Položka, Qardianovi jsme také vyplatili 1 kopu 22 grošů za osmadvacet A (míra)
lněného oleje, který on nám také na radnici poskytl.
Položka, dáti Quardianovi a dáti Erhartovi Werndleinovi 5 grošů za třetinu? misky lnu
také na olej.

Transliterace:
„It. G. dem Erhart zoldner XX gr. fur Newnczen A ols.
It. G. den Segmulnern vorn mültor V gr. slahlon von leyn.
It. aber geben V gr. fur perkgrün.“
Volně přeloženo:
Položka, dáti Erhartovi Zoldnerovi 20 grošů za devatenáct A (míra) oleje
Položka, dáti Sefmulnernovi z Mültor 5 grošů odměny za len.
Položka, ale dáti 5 grošů za zelenou (barvu).
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Transliterace:
„It. G. meister Hannsen, moler, seinen lon von der arbeit, die er an dem Rathaws
gethan hat, III ss X gr. It vnd mer X gr. meister hansen, moler, fur zynober, den er
dargelihen sol haben.
It. G. meister paul, moler, seinen lon von der arbeit, die er auch an dem Rathaws
getan hat, vnd auch von glesern zu flicken II ss III gr. I m.

Suma des Gemeles am Rathaws XV ss XVII gr.“
Volně přeloženo:
Položka, dáti mistru Hannsenovi, malíři, jeho odměnu za práci, kterou on na radnici
vykonal, 3 kopy 10 grošů. Položka, a navíc 10 grošů mistru Hansenovi, malíři, za
rumělku (barva).
Položka, dáti mistru Paulovi, malíři, jeho odměnu za práci, kterou také na radnici
vykonal, a také za skla která spravil? 2 kopy 3 groše 1 haléř.

Součet (nákladů) na výmalbu na radnici činí 40 kop 17 grošů.
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Textová příloha č. 5 (městská kniha výdajů z roku 1459, s. 72)

104

Transliterace:
„auf das Türmel auff dem Rathaws“
Volně přeloženo:
Na věž na radnici

Transliterace:
„Item, vnd Geben V guldein auff die Svnnen zu guldein.
It. vnd geben dem Symon, goltsmit, XL gr. von der Svnnen zul lon.“
Volně přeloženo:
Položka, a dáti 5 zlatých na slunce na pozlacení.
Položka a dáti Symonovi, zlatníkovi, 40 grošů za slunce jako odměnu.
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Textová příloha č. 6 (dopis od Jiřího z Poděbrad, ve kterém informuje o plánované návštěvě města Chebu na Hromnice, roku 1461.

106
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„Jorg, von gots gneden Kunig zu Behem und margraf zu Mehren etc.

Ersamen, lieben getrewen! Wann wir den Hochgebornnen Fursten, Herczogen Ludwigen von nidern- vnd Obern Beiern, vnd Margrauen
Albrechten von Brandenburg etc. Vnsern lieben Swehern eynen tag in vnser Stad bej euch gen Eger berampt haben, der dann auff vnnser
lieben frawen lichtmesse tag schirsten fur vns gehalden, vnd auch die Hochgebornnen Fursten, vnnsere lieben Sweher, Swager vnd Frunde in
dieser hierein gelegeten zcedel verstymmet bej vns komen, douon Beuelhen wir euch mit ganczen Ernsten vleiss, das ir bestellet vnd dorab
seit, domit die hewsere bej euch mit stallung, so meist man mag zügefertigent, iglichem fursten seit ort gegeben vnd mit Herbergen versorgt
werden. Sunderlich schaffen wir mit euch, das ir stallunge in ewrm Twinger verfertiget, ab es nottürft vodern wurdde, das wir vnd vnser
Hofegesinde zu vnsern pferden der gebrauchen mügen, Euch auch in der Stadt mit weyne, habern vnd andern nottürfften verseheen. An dem
thut ir unser Ernstlich meynunge vnd wolgefallen gen euch gnediglich zu erkennen. Gehen zu prage, am Freitag noch Concepcionis marie
virginis vnsers Reichs im dritten Jare.“ 1

1

SIEGL, Karl. Zur Geschichte der Fürstentage Georgs von Podiebrad in Eger in den Jahren 1459, 1461 und 1467, str. 219
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Jiří, z boží vůle projevené, král český a markrabě moravský atd.

Čestní, milí poddaní! Vysoce urozený kníže, vévoda Ludvíka z dolního a horního Bavorska, a markrabě Albrecht Braniborský atd. naší milí švagři,
a také vysoce urozená knížata, švagři a přátelé (kteří jsou) v tomto dovnitř vloženém lístku (uvedeni) (nejspíše dopis obsahoval ještě seznam
hostů) určitě k vám přijdou. Proto pospěšte si s celou vážnosti a pílí, aby jste (vše) objednali a byli (připraveni) v předstihu, aby domy u vás se
stájemi (byly k dispozici) tak jak je obvyklé je (ty domy) připravit. Ostatním knížatům má býti dáno místo v ubytovnách obstarané. Výjimečně
vás žádáme, abyste stáje ve vašem Twingeru (název budovy) zhotovili, jestliže to bude nutné, abychom my a naše služebnictvo k našim koním
měli přístup (mohli je používat). Vy se také ve městě vínem ovsem a jinými nutnými věcmi zásobte. (…) V Praze, v pátek po Concepcionis marie
virginis naší říše, ve třetím roce.
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9. 3. MAPY
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MĚSTO
Cheb
Praha
Norimberk
Magdeburg
Mnichov
Pleystein
Šternberk
Bamberg
Würzburg
Řezno
Augšpurk
Vratislav

VZDÁLENOST V
KM
(VZDUŠNOU
ČAROU)
0
148
117
233
222
48
355
107
177
120
218
348

PŘIBLIŽNÁ
VZDÁLENOST
V KM
0
222
175,5
349,5
333
72
532,5
160,5
265,5
180
327
522

PŘIBLIŽNÁ
DÉLKA
(CESTY
V DNECH)
0,00
7,4
5,9
11,7
11,1
2,4
17,8
5,4
8,9
6,0
10,9
17,4

POZNÁMKA
Místo konání návštěv krále Jiřího z Poděbrad.
Sídelní královské město a hlavní město českých zemí.
Město, se kterým Cheb udržuje pravidelný obchodní styk (hlavně víno).
Odsud pocházel oddávající arcibiskup, který sloužil obřad při královské svatbě.
Kromě Jošta odsud pocházeli i někteří urození páni a mnozí muzikanti a hráči.
V tomto městě nakoupil Cheb velké množství ryb u příležitosti první návštěvy.
Pocházeli odtud někteří urození páni a mnozí muzikanti a hráči.
Pocházel odtud biskup, jeden z hostů krále.
Pocházel odtud biskup, jeden z hostů krále.
S tímto městem si Cheb dopisuje ohledně návštěv Jiřího z Poděbrad.
Pocházel odtud biskup, jeden z hostů krále.
Pocházel odtud biskup, který přišel v doprovodu krále.
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Mapa č. 2
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Mapa č. 31

1

Převzato z: KUBŮ, František. Chebský městský stát, vznik a vrcholné období do počátku 16. století.
Vydal Bohumír Němec – Veduta, nakladatelství a vydavatelství v Českých Budějovicích, 2006.
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9. 4. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

Obrázek č. 1 (Chebské náměstí kolem roku 1470) 1

1

Převzato z: BOHÁČ, Jaromír. Cheb - Město, historicko-turistický průvodce (č. 11); Cheb/Eger - Stadt,
historisch-touristischer Führer (Nr. 11). Pro Chebské muzeum vydalo r 1999 Nakladatelství Českého lesa
v Domažlicích.
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Obrázek č. 2 (Znak Chebu)
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