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Kníže Vytautas, Zikmund Korybutovi č – litevští Jagellovci a husitské Čechy 

 

nástup Jagella na polský trůn: 

 Jagello se narodil okolo roku 1351/52 Olgerdovi, velkoknížeti litevskému, a Julianě, 

dceři Alexandra, knížete tverského. Od roku 1377 se stal velkoknížetem litevským, byl nucen 

zápasit během občanské války a vpádů řádu německých rytířů o vládu. V roce 1383 začaly 

státoprávní styky Litvy a Polska. Malopolští páni tajně jednali s Jagellem ve věci sňatku 

s polskou princeznou Hedvikou (Jadwigou), která vládla po smrti svého otce Ludvíka 

Uherského a Polského (září 1382), a získání polského trůnu. Aktem z Krevy 14. srpna 1385 

Jagello potvrdil sliby a závazky složené v Krakově a v Budzie skrze své posly. Zavázal se 

přijmout křest, propustit polské zajatce, vtělit Litvu do polského státu, vrátit Polsku ztracené 

země a vyplatit náhradu předchozímu nápadníku dědičky trůnu Hedviky  Vilému 

Habsburskému; za to se měl stát polským králem. Dne 12. února 1386 vjel Jagello do 

Krakova, kde se nechal se svými dvořany pokřtít a přijal jméno Vladislav. Dne 17. února se 

oženil s Hedvikou. Jako Vladislav II. byl 4. března ve wawelské katedrále korunován 

polským králem. 

 

Vitoldova vláda: 

Vitold (litevsky Vytautas), velkokníže litevský 1392-1430, narozen asi 1350, zemřel 

27. X. 1430, z dynastie Gediminasovců (Jagellonců), syn Kestutise a Biruty, synovec 

Algirdase, bratranec Jagella (Vladislava II. Jagella). 

V letech 1381-82 podporoval Vitold svého otce v boji proti Jagellovi a po porážce 

uprchl ze zajetí k řádu německých rytířů. Roku 1383 se nechal pokřtít na „Wieganda“, 

soustředil své přívržence a účastnil se tažení s německými rytíři proti Jagellovi, při kterém 

vypálili část Vilniusu. I Vitold přiznal řádu roku 1384 Žmuď (Žemaitsko) až ke Kaunasu, ale 

následujícího roku se vrátil do Litvy a dohodl se s Jagellou, pobořil křižáky mu svěřené hrady 

na březích Němenu a společně s ním dobyl v listopadu řádový hrad v Kaunasu. Roku 1386 se 

nechal opět pokřtít (pod jménem „Alexander“) a pojistil se vysokou hodností ve státě. Na 

konci 80. let se znovu rozhořel spor mezi Jagellem, jenž určil správcem Litvy svého bratra 

Skirgailu, a Vitoldem, který se domáhal svého dědictví. Vitold se stal mluvčím litevské 

opozice, nespokojené s inkorporací Litvy do polského království a s obsazováním úřadů 

polskou šlechtou. Svou prestiž upevnil sňatkem dcery s následníkem moskevského trůnu 

Vasilem. Na přelomu let 1389 a 1390 se pokusil společně s polskými šlechtici, kteří byli 

nepřáteli Jagella, obsadit Vilno, ale po ztroskotání akce uprchl k řádu. 
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 Ačkoli válečná tažení německých rytířů, Vitolda a jeho litevských a žmuďských 

přívrženců do Litvy v roce 1390/91 zůstala bez úspěchu, rozšířil řady svých stoupenců. 

Nakonec Vitold přešel zpět na stranu Jagella, roku 1392 se vrátil na Litvu a stal se tam 

místodržícím Jagella, obdržel titul velkoknížete a prosadil se jako panovník. Jagello si 

smlouvou z 5. srpna 1392 ponechal pouze vrchní vládu. 

 

Vitoldovo panování tvoří jednu z nejslavnějších kapitol litevských dějin. Vnitřní 

konsolidace, upevnění mocenského postavení Litvy a úspěšná zahraniční aktivita na západě i 

východě položily základ vitoldovské tradici, která se v moderní době stala organickou 

součástí národního historického povědomí Litevců. Vitold se opíral o litevskou šlechtu, dával 

katolíkům věčná privilegia, propůjčoval půdu a práva. V letech 1392-96 odstranil 

Gediminasovce v ruských zemích, kam dosadil oddané šlechtice jako místodržící. V letech 

1392-94 odrážel útoky německých rytířů, roku 1392 připojil Smolensk k Litvě. Na válečných 

taženích proti Tatarům (1396-99) rozšířil svoji moc až k Černému moři, byl ale poražen 

v bitvě u Worskla. Roku 1398 znovu odmítl nároky polského panovníka a byl prohlášen 

litevskou šlechtou králem Litvy, avšak po porážce u Vorskly musel uznat obnovení Jagellovy 

svrchovanosti. Radovskou smlouvou z roku 1401 Jagello uznal Vitolda za nositele 

velkoknížecí moci a Vitold mu složil hold poslušnosti; po jeho smrti měla Litva opět 

připadnout polské koruně. Po válce v letech 1406-08 učinil dohodu s moskevským 

velkoknížetem o přechodovém pásmu v severovýchodní Rusi. 

Roku 1398 přenechal Vitold Žmuď německým rytířům (potvrzeno 1404) a v letech 

1400 a 1405 dokonce formálně pomáhal při pacifikaci krajiny řádem. Na druhé straně 

neustále Žmudíny v dalším odporu podněcoval. Jeho podpora žmuďského povstání v roce 

1409 proti německým rytířům se stala bezprostřední příčinou války Poláků a Litevců proti 

řádu v letech 1409-10. 

 

bitva u Grunwaldu (něm. Tannenberg, lit. Žalgiris) 15. VII. 1410: 
Zlomové střetnutí, které ovlivnilo následný vývoj východní Evropy. Na německé 

straně byla často prezentována jako tragická porážka nositelů křesťanství a západní civilizace, 

na straně jejich protivníků jako vítězná obrana vlastní nezávislosti. Patří mezi největší 

středověké bitvy – na straně řádu bojovalo přibližně 21 000 obrněných jezdců a 6000 pěšáků, 

v polském vojsku 18 000 jezdců a 2000 pěšáků, litevsko-ruské oddíly čítaly 11 000 jezdců a 

500 pěšáků. Bitvy se zúčastnilo na polsko-litevské straně tatarské vojsko o síle 1000-2000 

jezdců, dále žoldnéři z Čech a Moravy a pomocný oddíl z Moldavska. Na pomoc řádu přijeli 
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rytíři ze západní Evropy, z celého Německa, Slezska, Lužice, byli zde i žoldnéři z Čech a 

Švýcarska. Po boku německých řádových rytířů bojovali i jejich pruští a slovanští poddaní. 

 Desetihodinová bitva se rozpadla do několika fází. Polsko-litevské vojsko, za jehož 

zády byl les, mělo oproti řádovým rytířům, vystaveným letnímu slunci, výhodnější pozici. 

Ulrich von Jungingen se proto známou výzvou, podepřenou symbolickou nabídkou dvou 

mečů, pokusil neúspěšně vylákat soupeře z jeho pozic a vyprovokovat ho k útoku na řádové 

dělostřelectvo a pěchotu, před jejímž postavením nechal vykopat vlčí jámy. Jagello po kratším 

váhání zahájil bitvu útokem lehké litevské a tatarské jízdy, která zničila řádové dělostřelectvo 

a pěchotu. Poté zasáhli do boje těžcí obrnění řádoví rytíři. Zatímco levé polské křídlo nápor 

odrazilo, pravé litevsko-ruské křídlo bylo s velkými ztrátami zatlačeno zpět. Rytíři 

pronásledovali prchající litevské oddíly, z nichž část se rozprchla, část ustoupila až k ležení; 

jen smolenskému pluku se podařilo probojovat k polskému křídlu. Protože velmistr považoval 

litevské křídlo za definitivně poražené, obnovil se zálohami útok proti polskému křídlu. Pro 

Jagella nastal nejkritičtější okamžik bitvy, neboť rytíři se během svého náporu zmocnili 

polské zástavy. V domnění blízkého vítězství začali zpívat triumfální „Christ ist erstanden“, 

když do boje zasáhly polské zálohy a později také část Vitoldova vojska, které rytíře, 

vylákané při pronásledování k litevskému ležení, obklíčilo a zneškodnilo. Střetnutí skončilo 

obklíčením řádového vojska na polském křídle a dobytím jeho tábora. Z bitvy se zachránila 

stěží desetina řádových bojovníků. 

Po neúspěšném obléhání Malborku získal Vitold prostřednictvím toruňského míru 

(1411) Žmuď, kterou držel až do své smrti. 

 

horodelská smlouva z 2. října 1413: 

Přinesla posun od předchozích dohod mezi Litvou a Polskem, protože Litva se v ní 

stala polským smluvním partnerem, nikoliv jen objektem případné integrace. Litevská šlechta 

získala právo volit si po smrti Vitolda nového panovníka. Volba jak polského krále, tak 

litevského velkoknížete se stala závislou na souhlasu smluvního partnera. Horodelský akt 

zároveň přiblížil šlechtické obce obou národů. 

 

Žmuď, kterou v letech 1413-21 Vitold společně s Jagellem christianizoval, byla roku 

1420 přislíbena králem Zikmundem řádu. Roku 1421 přijal Vitold nato českou korunu, kterou 

mu nabídli husité. Po válce Polska a Litvy proti řádu německých rytířů připadla Žmuď roku 

1422 (27. září, tzv. smlouva z Melnu) definitivně Vitoldovi. Zikmund odvolal roku 1423 své 

rozhodnutí a Vitold se zřekl na oplátku české koruny, což odstranilo pnutí vztahů k říši. Ve 3. 
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desetiletí 15. stol. měl Vitold rozhodující vliv na Zlatou hordu. Válečnými taženími v letech 

1426-27 posílil svoji hegemonii v Pskovu a Novgorodu. Vitold se stal nejvlivnějším 

panovníkem ve východní Evropě. Vytvořil nejrozsáhlejší říši tehdejší Evropy a dosáhnul 

největšího teritoriálního rozšíření litevského středověkého státu. 

 Na Litvě Vitold podporoval katolickou církev a od roku 1415 se marně snažil o unii 

mezi katolickou a ortodoxní církví. Vitold vybudoval kancelář litevského velkoknížete; 

v životě Litvy se začaly prosazovat písemnosti. Vitoldovy memoriály o řádu německých 

rytířů z roku 1390 se staly předlohou kronik Litvy, která se rychle otvírala kultuře katolické 

Evropy. 

Podepřen těmito úspěchy mohl Vitold 1429 uspořádat velký evropský kongres knížat 

v Luck. Završením jeho ambicí se měla stát korunovace litevským králem v létě 1430, kterou 

diplomaticky podporoval císař Zikmund. Korunovační poselstvo vyslané Zikmundem však 

cestou zajali stoupenci krakovského biskupa Zbignieva Olešnického, usilujícího o podřízení 

Litvy. Do Vilniusu odjel sám Jagello, aby vzájemné spory řešil na místě. Osmdesátiletý 

Vitold ale zemřel ve Vilně při očekávání koruny dne 27. října 1430 a nezanechal žádné syny. 

Jagello porušil horodelský akt a předal vládu v Litvě svému bratrovi Švitrigailovi. 

 

Korybutovič v husitských Čechách: 

První vladaření Korybutovo 1422-23: 

V neděli 17. května 1422 vjel do Prahy litevský kníže Zikmund Korybutovič, kterého 

jako svého zástupce poslal do Čech velkokníže Vitold Alexander, jehož si část husitů přála za 

nového panovníka. Ačkoli Korybut přicházel s titulem správce Království českého a 

Markrabství moravského, na přílišnou podporu spoléhat nemohl. Přesto si zhruba 

pětadvacetiletý muž, syn Dimitrije Korybuta a Anastázie, kněžny rjazaňské, který do roku 

1422 žil na dvorech Jagella a Vitolda, věřil. Mladý muž (jinak též synovec polského krále, po 

jehož boku prodělal jako patnáctiletý jinoch bitevní křest u Grunwaldu) si zprvu počínal, 

zřejmě i díky českým poradcům, více než obratně. Korybutovičovo několikatisícové vojsko 

vyvolávalo respekt. Ještě větší triumf slavil kníže na Novém Městě pražském, kde ho nedávní 

Želivského obdivovatelé uvítali s otevřenou náručí.  

 Litevský kníže příznivého ovzduší využil a jmenoval nové konšely sjednocené Prahy. 

Prahu tak na 5 let ovládli především lidé, kteří usilovali o spolupráci s kališnickou šlechtou a 

nepřáli si těsné spojenectví s tábory a dalšími radikálními bloky. Do pražského souměstí se 

z Hradce Králové mohli vrátit vypovězení univerzitní mistři a bakaláři. Korybut se ujímal též 

tradičních regálů. V srpnu zbavil Korybut moci husitské radikály v Hradci Králové. Tento tah 
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si Korybutovič dovolil až poté, co jej za správce země uznali (11. června 1422) i táboři, 

včetně Jana Žižky. Na 2. čáslavském sněmu se pak kníže formálně přihlásil ke čtyřem 

artikulům pražským. Z kalicha ale přijímat nesměl, neboť si to jeho strýcové Vladislav a 

Vitold nepřáli. 

 Nespokojení Táboři se pokusili na přelomu září a října získat kontrolu nad hlavním 

městem. Využili chvíle, kdy Zikmund Korybutovič dohlížel na obléhání Karlštejna, vstoupili 

na Nové Město a snažili se pro své cíle získat i Staroměstské. Po porážce v Železné ulici však 

byli vytlačeni zpět na Koňský trh. Dobrodružství skončilo fiaskem. Korybut svou vládu 

v pražských městech utvrdil i popravou pěti zjevných pražských opozičníků, pokusivších se 

útokem na vězení ve Staroměstské radnici vyvolat převrat. 

Koncem prosince pohrozil papež Martin V. Vitoldovi, že proti němu dá vyhlásit kříž 

jako proti husitům, neodvolá-li do dvou měsíců Korybuta. Vitold se zalekl a okamžitě nařídil 

Korybutovi, aby opustil Prahu, a nadto veřejně se zřekl kalicha. Ten opustil Prahu o Vánocích 

roku 1422, spolu s vojskem, jež přivedl. Vojsko se vrátilo domů, kníže zůstal v Hradci 

Králové a koncem března 1423, potom co Zikmund podepsal dohodu s Polskem a Litvou 

v Kežmarku, opustil zemi také. 

 Vladařská moc knížete, omezená ovšem na území podléhající Praze, přešla na 

vladařskou radu. Praha žádala na Vitoldovi, aby sám přijel nebo poslal znovu Korybuta a 

uložil mu dostát vlastnímu slibu, že bude zachovávat 4 artikuly. Vitold odmítl a žádal, aby 

husité upustili od svých bludů. To vedlo k vytvoření spojenectví čes. a mor. stoupenců krále 

Zikmunda s husitskou šlechtou, která předtím podporovala Korybuta. Žižka vyhlásil 

vojenskou pohotovost a dochází k dalším bojům. 

 

Druhé vladaření Korybutovo 1424-27: 

 Vůdce polské strany, Vilém Kostka z Postupic, obnovil spojení s Korybutem a 

v polovině února 1424 nabídl knížeti jménem pražského svazu královskou korunu. Během 

bojů Žižky s panským a pražským vojskem přijel 29. června 1424 Korybut s početnou 

družinou do Prahy. Hned po příchodu opověděl nepřátelství uherskému králi a dal uvěznit 5 

pražských kazatelů v čele s bojovným M. Janem Příbramem (zasazovali se o smír 

s Zikmundem a původci stržení Prahy do války se Žižkou). V Korybutově okolí se vytvořily 2 

kliky: pražská strana – pro smír se Žižkou a páni – proti smíru se Žižkou. Dne 14.IX. 

zprostředkoval Jan Rokycana konopišťský mír mezi Prahou a Žižkou. K jednání o míru se 

postupně přidala i královská strana.  
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Zanikly dva důvody, proč Praha Korybuta zvolila králem. Jeho strýc král Vladislav a 

jeho bratranec Vitold se ho veřejně zřekli, jakmile se vydal proti jejich zákazu do Čech. A do 

31. října 1424 přestal být nápadníkem polské koruny, když se králi narodil syn Vladislav. 

Naděje Korybutovy závisely na svolání valného sněmu české koruny, který by mu mohl 

propůjčit českou korunu, a na výsledku jízdy na Moravu, která ale utrpěla hned v počátcích 

těžký otřes Žižkovou smrtí u Přibyslavi. Postupně se objevily staré rozpory a Korybut 

s Prahou a Tábor se rozešli v nepřátelství. Po vzájemných bojích nakonec tlak husitské 

Moravy, ohrožené útoky královské strany, vedl ke smíru mezi bratrstvy a Prahou i Korybutem 

v polovině října. Vyhlášení míru bylo provedeno slavnostně na poli u Vršovic. 

Koncem r. 1424 následovala další výprava spojených vojsk bratrstev a Prahy 

vedených knížetem Zikmundem na Moravu. Korybut přijal nové Zikmundovo pozvání 

k jednání s ním do Vídně, čímž prohloubil nedůvěru vůči sobě mezi bratrstvy. V polovině 

roku 1426 došlo k dalším sporům mezi pražským svazem a Tábory. 

Potom co Korybut bez úspěchu žádal o pomoc strýce Vitolda, poslal posly ke druhému 

strýci Vladislavovi. Poslové dosáhli toho, že královo poselstvo, vyslané do Říma, dostalo úkol 

předložit papeži podmínky, za nichž byli husité ochotni se podrobit. Martin V. ale nebyl 

ochoten slevit něco z požadavku bezpodmínečné kapitulace. Jednání s papežskou kurií 

muselo být úzkostlivě tajeno. Korybut dával najevo souhlas s Příbramem a jeho stoupenci. Na 

Táboře a ve městech obojího bratrstva vzrůstalo podezření, že Korybut se zamýšlí převratem 

zbavit odpůrců v Praze a vydat hlavní město královské šlechtě. 

 

Korybutův pokus o převrat: 

V polovině února 1427 se ustavil na Střelíně svaz slezských knížat a ten vstoupil ve 

spolek se zástupci strany královské v Čechách. Počítalo se s rozšířením spolku i na husitskou 

šlechtu strany Korybutovy. Zprávy, jež docházely o přípravách strany královské, ze Slezska, 

utvrdily Korybuta v mínění, že situace uzrála k roztětí. Po poradách se svými polskými 

důvěrníky se rozhodl 26. dubna vydat rozkazy. Pozval na oběd dva přední úředníky a vyslal je 

večer z města s listy, podávajícími asi podrobné pokyny vojenským velitelům pražského 

svazu. Oba úředníci se ale vrátili do Prahy a odevzdali usvědčující dokumenty vlivným 

členům městské rady strany rozhodné a také Rokycanovi. Zvony bylo dáno na Zelený čtvrtek 

1427 znamení k srazu vojenských sil města, Korybut byl zajat v domě na Staroměstském 

náměstí, kde bydlel, a večer byl odveden na hrad. Pozatýkání byli i kněží Příbramovy strany a 

byli uvězněni na radnici. Dali potom přednost odchodu z města před podrobením autoritě M. 

Jana Rokycany, jež se stanul v čele duchovenstva pražské strany. Korybut byl později 
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vyvezen tajně na hrad Valdštejn u Turnova a odtud někdy na podzim roku 1428 propuštěn do 

Slezska na hrad Odry. Tím padla naděje na zvolení husitského krále, jímž se měl stát litevský 

kníže. 

 

Korybut na straně Táborů: 

Korybut se stal po svém propuštění v roce 1428 ve Slezsku spojencem Táborů, kteří 

tam podnikali se Sirotky neustálé nájezdy a dobyli nakonec několika pevností, jež se tu 

udržely až do zhroucení bratrstev u Lipan. Roku 1430 se stal pánem Glivic, snad největší 

pevnosti, kterou se husitům podařilo ve Slezsku dobýt. Také získal přístup na krakovský dvůr, 

když v roce 1431 pozval mluvčí husitské revoluce k jednání o smír s církví. Avšak jednání 

nevedlo k ničemu a Glivic se za Korybutovy nepřítomnosti zmocnil nepřítel. Po Lipanech se 

rychle dovršilo zhroucení husitských pevností ve Slezsku. 

 

Korybut a situace po Vitoldově smrti: 

Korybut se zapojil do války, jež vzplanula nedávno o dědictví po Vitoldovi († 1430) 

na Litvě, mezi Vitoldovým bratrem, Zikmundem Kejstutovičem, a mezi Korybutovým 

strýcem Svidrygellem, mladším bratrem krále Vladislava. Korybut se přidal ke strýci, jemuž 

nabídl již roku 1431 pomoc svých husitských přátel. Zikmund Kejstutovič došel podpory 

Polska, Svidrygello naproti tomu krále Zikmunda a jeho nátlakem i řádu německých rytířů. 

Rozhodná bitva proběhla 1. září 1435 na Litvě u Vilkoměře a skončila úplnou porážkou 

Svidrygellovou a jeho spojenců. Mezi zajatci byl i raněný Korybut, jenž velel oddílu 

husitského vojska, který přivedl na bojiště. Vítězové ho dali usmrtit pravděpodobně jedem, 

vlitým do ran jež utrpěl v boji. 

 

Jan Jeroným: 

 Mezi první Čechy na Litvě patřil mnich Jan Jeroným. Je potřeba, neplést ho se 

známým Jeronýmem Pražským. V březnu 1413 byl v Krakově, kde jej přijal polský král. 

Potom Jeroným doprovázel velkoknížete Vitolda do běloruského (tehdy litevského) Vitebska, 

kde uctil pravoslavné ikony. Navštívil dokonce až Pskov daleko na severu a ve Vilně se 

názorově střetl s tamním katolickým biskupem v otázce platnosti pravoslavného křtu. 

V příštím roce (1414) byl Jeroným opět v Praze, v prosinci snad ještě jednou navštívil 

Krakov. 
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