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Husitská revoluce představuje tradičně jeden  
z klíčových bodů české medievistiky. Šestiset-
leté výročí od výbuchu revolučních událostí 
proto doslova vybízí k setkání nad otázkami již 
jednou tematizovanými, nedostatečně promyšle-
nými, aktuálně řešenými či dosud nevyslovenými. 
Konference, jež se ve dnech 9.–10. dubna 2020 
uskuteční v Kutné Hoře, si klade za cíl přiblížit 
dějiny „stříbrného“ města a jeho blízkého okolí 
právě v dynamických a dramatických letech revo-
luce. Srdečně Vás proto zveme k aktivní účasti na 
uvedeném setkání, jehož obsahem by se měly stát 
níže nastíněné tematické okruhy.

Líčení ukrutností, páchaných údajně v Kutné 
Hoře v prvních týdnech revoluce, zastiňuje 
úvahy o roli města ve struktuře Zikmun-
dovy strany. Právě Kutná Hora přitom králi 
posloužila jako nástupiště jeho sil vůči revol-
tující Praze. Nabízí se tak otázka, jakými 
úkoly Zikmund pověřoval kutnohorské 
radní, jaký byl v kontextu králových váleč-

ných sil vojenský potenciál města, jaké bylo 
personální složení Zikmundova dvora či jaké 
dopady mělo setrvání dvora na samotné 
město? Lze vlastně na Kutnou Horu pohlížet 
jako na Zikmundovu rezidenci?

Neúspěšné pokusy o vojenské pokoření 
husitů vyústily v přechod Kutné Hory do 
tábora kališníků, což přimělo řadu osob 
konzervativního smýšlení k opuštění města. 
Za zvážení tak stojí personální, majetková, 
profesní atd. struktura těchto osob i jejich 
další kariéry v nových podmínkách. Stranou 
pozornosti by neměla zůstat ani otázka 
kontinuity před- a pohusitského osídlení 
města, resp. otázka dosídlení města po jeho 
druhém vypálení v roce 1424.
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Kuriózní stanovení správy města po jeho 
ovládnutí Žižkou v roce 1423, kdy slepý 
hejtman určil konšely losem, nás přivádí  
k otázce vnitřních poměrů v Kutné Hoře  
v době, kdy město spadalo pod správu tábor-
sko-sirotčího kondominia. Ke zkoumání  
v tomto ohledu vybízí jak některé segmenty 
městské správy (zejména fungování měst-
ských čtvrtí, předměstí apod.), tak zachované 
výtahy z dnes již bohužel ztracených měst-
ských knih.
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Pozoruhodná je i intenzita pozemkového 
vlastnictví a sídel husitských exponentů  
v širším okolí Kutné Hory, v jejímž kontextu by 
také bylo vhodné nahlížet vojenské operace, 
k nimž v zázemí města docházelo na samém 
konci revolučních let (především dobývání 
hradu Sion). Vítány jsou ale i další příspěvky 
postihující četné vojenské události (bitva  
u Malešova apod.) v regionu a to i z pohledu 
archeologie a dalších příbuzných oborů.

Dramatické zvraty revoluční štěstěny se 
otiskly i v utváření referenčních bodů vzpo-
mínání obyvatel kraje, jak naznačuje epizoda 
související se shromážděním lidu na hoře 
Melechov u Ledče nad Sázavou nebo rozvoj 
specifické paměti spojené s postavou Jana 
Žižky v Čáslavi. Rozličné formy a příklady 
vzpomínání na dobu „vymknutou z kloubů“ 
tak rovněž náleží mezi diskutovaná témata.

Opominout samozřejmě nelze ani roli Kutné 
Hory a sousední Čáslavi coby míst četných 
sněmovních jednání, resp. míst konání nábo-
ženských synod (a to až do 40. let 15. století).

Specifickým problémem je pak bezpochyby 
chod a fungování mincovny, jakožto klíčo-
vého objektu města, a stav českého minco-
vání v průběhu husitství vůbec.

Prvořadým kutnohorským historikem husit-
ství se díky své impozantní, stěží překona-
telné monografii stal Jiří Kejř. Analýza jeho 
metodického přístupu a dějinného obrazu, 
jenž ovlivnil řadu dalších historiků, proto 
rovněž vybízí ke zhodnocení.

4 

5 

II.

6 

7 

8 

Termín odevzdání  
přihlášek je 31. 10. 2019
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